ﻧﺸﺮة ا�ﺻﺪار
∫ÓN øe ∂dPh πaÉµà∏d ájOƒ©°ùdG »JQó«dƒ°S ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %40 πã“ …OÉY º¡°S ∞dCG »àFÉeh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^200^000) ìôW
óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10)ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW
(Ω2009/3/15 ≥aGƒŸG) `g1430/3/19 ïjQÉàH (83) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2009/3/16) ≥aGƒŸG `g1430/3/20 ïjQÉàH (17/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh
(Ω2010/3/28 ≥aGƒŸG)`g1431/4/12 Ωƒj ¤EG (Ω2010/3/22≥aGƒŸG )`g1431/4/6 Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa
¢ü«NÎdG ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ ¢ù«°SCÉàdG â– ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" hCG "ájOƒ©°ùdG »JQó«dƒ°S"`H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) πaÉµà∏d ájOƒ©°ùdG »JQó«dƒ°S ácô°T
≥aGƒŸG) `g1430/3/20 ïjQÉàH QOÉ°üdG (17/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2009/3/15 ≥aGƒŸG) `g 1430/3/19 ïjQÉJ (83) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤d Ék ≤ah É¡°ù«°SCÉàH
¿ƒ«∏e Ú°ùªNh á°ùªN (55^500^000) ¤EG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh á°ùªNh áFÉª°ùªN (555^000^000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω2009/3/16
ÚæKG Oó©d ‹hC’G ìô£dG AÉ¡àfG ó©H Ék eÉ¶f á°ù°SDƒe ácô°ûdG Èà©J ±ƒ°Sh .("º¡°SC’G") óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh
É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ô°ûfh É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH ("…QGRƒdG QGô≤dG") áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e QGôb Qhó°Uh ("ÜÉààc’G") º¡°S (22^200^000) ∞dCG »àFÉeh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh
.("…QÉéàdG πé°ùdG") …QÉéàdG É¡∏é°S Qhó°Uh á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ ("»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG") »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh ("¢ù«°SCÉàdG ó≤Y")
º¡°SC’G") …OÉY º¡°S ∞dCG »àFÉeh ¿ƒ«∏e øjô°ûYh ÚæKG (22^200^000) Oó©d ("ΩÉ©dG ÜÉààc’G" hCG "ÜÉààc’G") ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ÜÉààc’G ô°üà≤j .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %40 áÑ°ùf É¡∏ªéÃ πã“ ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób º¡°ù∏d á«ª°SG áª«≤Hh ( "ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d Rƒéj Éªc ,("ÖààµŸG" `H øjOôØæeh "ÚÑààµŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) Ú«©«Ñ£dG
‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .¬à≤∏£e º°SÉH Öààµj øŸ Ék «Z’ ÜÉààc’G Ö∏Wó©jh ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH
á£ÑJôŸG á«aÉ°VE’G ∞«dÉµàdG πjƒªàd ,Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ácô°ûdG πÑb øe ÜÉààc’G äÉahô°üe º°üN ó©H ,ÜÉààc’G äÓ°üëàe
ÚeCÉàdG äÉcô°T áÑbGôe ΩÉ¶f äÉÑ∏£àe Ö°ùM á«dÉŸG IAÓŸG ¢ûeÉ¡d ≈fOC’G ó◊ÉH ®ÉØàM’Gh πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd áeÉ©dG äÉLÉ«àM’Gh ,É¡d ‹hC’G ôjƒ£àdGh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉàH
äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" º°ùb ¤EG ´ƒLôdG AÉLôdG) ácô°ûdG äGQÉªãà°SGh äÉ«∏ªY ¤EG áaÉ°V’ÉH ∫ÉŸG ¢SCGQ øe Üƒ∏£ŸG ≈fOC’G ó◊G ≈∏Y á¶aÉëŸGh ájò«ØæàdG ¬àëF’h ÊhÉ©àdG
.("ÜÉààc’G
ÉÃ ("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (∑) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdGh ácô°û∏d Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG øe πc ÖààcG ,ΩÉ©dG ÜÉààc’G ΩÉ“EG πÑb
ßØàë«°S ‹ÉàdÉHh .OÓÑdG ∂æH ‘ ≠∏ÑŸG ´GójEG ” óbh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‹ÉªLEG øe %60 áÑ°ùf πã“ ,º¡°S ∞dCG áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e ÚKÓKh áKÓK (33^300^000) ¬Yƒª›
.( ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T º°ùb ™LGQ Ók °†a) ácô°ûdG ≈∏Y Iô£«°ùe á°üëH ÜÉààc’G ∫ÉªàcG ó©H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG
`g1431/4/12 Ωƒj ƒgh ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG ¿ƒµj å«ëH ,á∏eÉc ΩÉjCG 7 IÎØd ôªà°ùjh (Ω2010/3/22 ≥aGƒŸG)`g1431/4/6 Ωƒj ‘ ÜÉààc’G º¡°SCG ìôW ºà«°S
≈∏Y Öéjh .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2010/3/28 ≥aGƒŸG)
Ú°ùªN (50) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .º¡°S ∞dCG áFÉe (100^000) ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc ,≈fOCG óëc º¡°S Ú°ùªN (50) `H ÜÉààc’G ,Öààµe πc
º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ¤EG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh Öààµe πµd º¡°S
¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe ∞dCG ¿ƒ©HQCGh á©HQCGh áFÉª©HQCG (444^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG
á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°S ,ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h ,ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG
OQh ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°S Éªc .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàj ±ƒ°S .("áÄ«¡dG")
.("¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG"h "ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) (Ω2010/4/3 ≥aGƒŸG) `g1431/4/18 Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG
äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ºgÉ°ùe …CG ≈£©j ’h ÜÉààc’G º¡°SCGh Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG º¡°SCG º°†J IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµà°S
á«©ª÷ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG ,É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏àÁ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh
IÎa ájGóH øe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .ácƒ∏ªŸG º¡°SC’G Oó©H ≈fOCG óM ¿hO ÉgQƒ°†M ºgÉ°ùe …C’ ≥ëj ¬fEÉa á«°ù«°SCÉàdG áeÉ©dG
. ("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ÜÉààc’G
á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb É¡LQÉN hCG ,("áµ∏ªŸG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ’
” óbh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH
º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
‘ Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ¢UÉî°TCÓd íª°ù«°Sh ("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH …QGRƒdG QGô≤dG Qhó°Uh
‘ øjOQGƒdG "ôWÉîŸG πeGƒY" h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj .¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh áµ∏ªŸG
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’G QGôb PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh ("áÄ«¡dG"`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh)
øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ∫ƒ≤©ŸG ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG
√òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉ``aEG …CG π©L ¤EG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒ`j ¿CG
Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG
(Ω2010/3/13 ≥aGƒŸG) `g1431/3/27 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U
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إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ،وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب
االكتتاب في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �سيتم معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى المعلومات الواردة في هذه الن�شرة والتي يمكن
الح�صول على ن�سخ منها من �شركة الريا�ض المالية (مدير االكتتاب) (� ،)www.riyadcapital.comأو بزيارة الموقع الإلكتروني للم�ست�شارالمالي
(� )www.bmg.com.saأو الجهات الم�ستلمة �أو الموقع الإلكتروني لهيئة ال�سوق المالية (.)www.cma.org.sa
عينت ال�شركة مجموعة بي ام جي المالية كم�ست�شار مالي لها في هذا ال�ش�أن( ،وي�شار �إليها فيما بعد «بي �إم جي» �أو «الم�ست�شار المالي») ،كما تم تعيين �شركة
الريا�ض المالية كمدير لالكتتاب ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب الم�شار �إليها في هذه الن�شرة.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية
(والم�شار �إليها بـ «الهيئة») ،ويتحمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون الواردة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (د) مجتمعين ومنفردين كامل الم�س�ؤولية عن دقة
المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء جميع الدرا�سات الممكنة و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع
�أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق المالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن محتويات
هذه الن�شرة ،وال تعطي �أية ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت وعن �أي خ�سارة تنتج عما ورد في هذه الن�شرة
�أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
لقد قامت ال�شركة بالتحريات المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها .وجزء كبير من المعلومات الواردة عن
ال�سوق والقطاعات م�أخوذة من م�صادر خارجية .ومع �أنه ال يوجد لدى �أي من ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الم�ساهمين الحاليين �أو �شركة الريا�ض
المالية �أو م�ست�شاري ال�شركة الواردة �أ�سمائهم في ال�صفحة (هـ) �أي �سبب للإعتقاد ب�أن المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات تعتبرغير دقيقة في
جوهرها� ،إال �أن ال�شركة �أو مجل�س الإدارة �أو الم�ساهمون الحاليون �أو الم�ست�شار المالي �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (هـ)
لم يتحققوا ب�صورة م�ستقلة من المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاعات وعليه ف�إنه ال يوجد �ضمان ب�صحة �أو اكتمال هذه المعلومات.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير ،على وجه الخ�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع المالي لل�شركة وقيمة �أ�سهم االكتتاب
التي يمكن �أن تت�أثر ب�صورة �سلبية بالتطورات الم�ستقبلية مثل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو غيرها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية الخارجة
عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال ينبغي اعتبار تقديم هذه الن�شرة �أو �أي تعامل �أو ات�صاالت �شفهية �أو كتابية �أو مطبوعة فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب،
ب�أنه وعد �أو تعهد �أو �إقرار بتحقيق الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث الم�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من ال�شركة �أو الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو �أي من م�ست�شاريهم للم�شاركة في عملية االكتتاب .وتعتبر المعلومات
الموجودة في ن�شرة الإ�صدار ذات طبيعة عامة تم �إعدادها بدون الأخذ باالعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية
الخا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار م�س�ؤولية الح�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى
مالءمة المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية الخا�صة به.
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين .كما يجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صالحها في �أ�سهم ال�شركة التي تطرح لالكتتاب العام على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .كما يحظر
توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب في دولة �أخرى .وتطلب ال�شركة والم�ساهمون الم�ؤ�س�سون والم�ست�شار المالي ومدير االكتتاب من المطلعين على هذه
الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.
معلومات عن القطاع والسوق
تم الح�صول على المعومات الواردة في هذه الن�شرة بخ�صو�ص قطاع الت�أمين والمعلومات الأخرى المتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة من م�صادر مختلفة،
وقد �أجرت ال�شركة التحريات المعقولة للت�أكد من �صحة الم�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى بي �أم جي� ،أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سمائهم في
ال�صفحة (هـ) �أي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير �صحيحة مت�ضمنة في تلك الم�صادر والتقديرات� ،إال �أنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�ش�أن دقة واكتمال
�أي ًا منها .ومن تلك الم�صادر )1( :تقديرات وتوقعات ال�شركة
( )2المعلومات والتحليالت الخا�صة ب�صناعة الت�أمين والتي تم الح�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى ومتاحة للعموم ،ولم يتم الح�صول
على موافقة المزودين بهذه المعلومات للإ�شارة �إلى �أ�سمائهم في هذه الن�شرة:

�

( )1مؤسسة النقد العربي السعودي

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي في عام 1952م ،وتعنى الم�ؤ�س�سة بوظائف رئي�سية منها �إ�صدار العملة الوطنية ،القيام بعمل م�صرف الحكومة ،مراقبة
الم�صارف التجارية� ،إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي� ،إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف ،ت�شجيع نمو
النظام المالي و�ضمان �سالمته
�ص.ب 2992 .الريا�ض 11169
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف  +966 1 4633000 :فاك�س+966 1 4662966 :
www.sama.gov.sa

( )2الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري)

وهي �شركة عالمية رائدة في مجال �إعادة الت�أمين ت�أ�س�ست عام 1863م في زيورخ� ،سوي�سرا،وتعمل في �أكثر من  25دولة حول العالم .وت�صدر ال�شركة تقارير
عن قطاع الت�أمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكة االنترنت.
ميثانكوي 60/50
�ص.ب – 8022 .زيورخ
�سوي�سرا
هاتف +41 43 2852121 :فاك�س+41 43 2852999:
www.swissre.com

( )3المعلومات والتحليالت الخا�صة ب�صناعة الت�أمين والتي تم الح�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى وغير متاحة للعموم:
( )1بزنس مونيتور انترناشيونال (بي إم آي)

ميرميد هاو�س 2 ،بودل دوك
لندن �إي �سي  4في ،المملكة المتحدة
هاتف+44 )0( 20 7248 0468 :
الموقع الإلكترونيwww.businessmonitor.com:
وهي �شركة نا�شرة لتقارير و�أبحاث عن الأ�سواق النا�شئة مقرها لندن  -المملكة المتحدة ،وتغطي مجاالت المخاطر ال�سيا�سية ،والتمويل ،والتحليل والتوقعات
االقت�صادية ،وقطاعات الأعمال والبيئة الت�شغيلية.
ينبغي مالحظة �أن الجهة المذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى ا�سمها وعلى ن�شر �إفادتها في هذه الن�شرة وفي هذا ال�سياق لم يتم �سحب
هذه الموافقة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة �أو �أي
تابع لها.

ب

المعلومات المالية المستقبلية
تم �إعداد القوائم المالية التوقعية لل�شركة لما بعد االكتتاب والإي�ضاحات المتعلقة بها والتي تم �إدراجها في الن�شرة ،وفق ًا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .و�سوف تقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المالية بالريال ال�سعودي (ر� .س.).
التوقعات و اإلفادات المستقبلية
�إن التوقعات المذكورة في هذه الن�شرة قد تم �إعدادها على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات
الم�ستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه الن�شرة على �أي �إقرار �أو �ضمان �أو ت�أكيد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال هذه التوقعات.
تمثل بع�ض التوقعات الواردة في هذه الن�شرة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات م�ستقبلية ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع
المالي وا�ستراتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى العمليات الم�ستقبلية (بما في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة بال�شركة) يمكن
�أن ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ما ت�ستخدمه من كلمات ذات داللة م�ستقبلية مثل «يعتزم»ٌ « ،يقدِّ ر»« ،يعتقد»« ،ينوي»« ،يتوقع»« ،ينبغي»« ،يمكن»« ،من
الممكن»« ،يحتمل»« ،من المحتمل»�« ،سوف»« ،قد» ،ب�صيغة النفي �أو الإثبات ،وغيرها من المفردات المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى ،والتي تدل على
الحديث عن الم�ستقبل .وتعك�س �إفادات التوقعات الم�ستقبلية هذه وجهات نظر ال�شركة حالي ًا ب�ش�أن الأحداث الم�ستقبلية ،ولي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي.
الكثير من العوامل يمكن �أن تت�سبب في اختالف النتائج الفعلية لل�شركة و�أدائها و�إنجازاتها ب�صورة كبيرة عما كان متوقع ًا �صراحة �أو �ضمني ًا في هذه الن�شرة
عن النتائج �أو الأداء �أو الإنجازات الم�ستقبلية التي قد تع ِّبر عنها �أو توحي بها �إفادات التوقعات الم�ستقبلية في هذه الن�شرة .ف�ض ًال عن �أن بع�ض المخاطر
والعوامل التي يمكن �أن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�صيل �أكثر في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع ق�سم «عوامل المخاطرة») .و�إذا تبين �أن �أي ًا
من االفترا�ضات غير دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ،ف�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل تلتزم بتقديم ن�شرة اكتتاب �إ�ضافية مع الموافقة عليها من قبل
هيئة ال�سوق المالية بعد الموافقة على ن�شرة الإ�صدار الأ�سا�سية وقبل �إدراج �أ�سهم �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل في القائمة الر�سمية في حال �أ�صبحت
ال�شركة على علم ب�أن ( )1تغيير ًا جوهري ًا قد طر�أ على ن�شرة االكتتاب �أو على �أية وثيقة مطلوبة بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج )2( .تغييرات هامة �أ�صبحت
بعلم ال�شركة والتي كانت من المفتر�ض �إلحاقها في ن�شرة االكتتاب هذه .وفي غير الحالتين ال�سابقتين ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل �أي معلومات
متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات الم�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة �سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك ،ونتيجة
لما تقدم وللمخاطر الأخرى ،والأمور المتيقنة واالفترا�ضات ف�إن توقعات الأحداث والظروف الم�ستقبلية المبينة في هذه الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي
تتوقعه ال�شركة �أو قد ال تحدث �إطالق ًا .وعليه ف�إنه يجب على الم�ستثمرين المحتملين فح�ص جميع الإفادات الم�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سيرات مع عدم
االعتماد على الإفادات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

دليل الشركة
عنوان الشركة الرئيسي
شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

�شارع ال�ضباب – بناية العباديه
�ص.ب ،85770 :الريا�ض11612 :
اململكة العربية ال�سعودية
تلفون+ 966 1 2798999 :
فاك�س+ 966 1 2012999 :
املوقع الإلكرتوينwww.sstc.com.sa :

ج

أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون
اال�سم

اجلن�سية

ال�سن

املن�صب

� -1صاحب ال�سمو الملكي
الأمير خالد بن طالل بن
عبدالعزيز
 -2براهيم بن مح ّمد بن
ال�سبيعي
براهيم ّ
 -3خالد بن يو�سف بن
عبداهلل جناحي

�سعودي

47

رئي�س مجل�س الإدارة
(غير تنفيذي)

�سعودي

62

بحريني

51

ع�ضو
(غير تنفيذي)
ع�ضو
(غير تنفيذي)

ن�سبة امللكية
املبا�شرة
-

ن�سبة امللكية غري املجموع
املبا�شرة
٪1.802
٪1.802

التمثيل
ممثل م�ؤ�س�سة النفود

%1.441

٪2.13

٪3.571

م�ؤ�س�س

-

-

-

ممثل �شركة �سوليدرتي البحرين (�ش .م .ب)

� -4أ�شـرف عدنـان
نورالدين ب�سـي�سـو

بحريني

41

ع�ضو
(غير تنفيذي)

-

٪0.006325

٪0.006325

ممثل �شركة �سوليدرتي البحرين (�ش .م .ب)

� -5إبراهيـم بن مح ّمـد بن
�إبراهيـم الحديثـي

�سعودي

50

ع�ضو
(غير تنفيذي)

-

٪1.817

٪1.817

ممثل �شركة �إبراهيم محمد الحديثي

 -6ماجـد بن �صالح بن
�سالم ال ّنهـدي
� -7أيمـن بن �أميـن بن
مح ّمـد �صـالح �سـجينـي
-8عمر كالرك في�شر

�سعودي

40

�سعودي

40

ع�ضو
(غير تنفيذي)
ع�ضو (م�ستقل)

-

٪0.2093

٪0.2093

ممثل �شركة �أبناء �صالح النهدي القاب�ضة

-

-

-

الجمهور

�أمريكي

61

ع�ضو (م�ستقل)

-

-

-

الجمهور

�سعودي

56

ع�ضو (م�ستقل)

-

-

-

الجمهور

 -9مح ّمـد بن ح�سـن بن
علـي �أبو داود
امل�صدر :ال�شركة

ممثل الشركة المعتمد

سكرتير مجلس اإلدارة

�صالح بن نا�صر بن �سليمان العمير
�ص.ب ،85770 :الريا�ض11612 :
المملكة العربية ال�سعودية
تلفون+ 966 1 2798901 :
فاك�س+ 966 1 2012999 :

عبداهلل بن علي الفراج
�ص.ب ،85770 :الريا�ض11612 :
المملكة العربية ال�سعودية
تلفون+ 966 1 2798980 :
فاك�س+ 966 1 2012999 :

saleh.alomair@sstc.com.sa

abdullah.farraj@solidarity.cc

مسجل األسهم
تداول
�أبراج التعاونية
 700طريق الملك فهد
هاتف+966 1 218 9999 :
فاك�س+966 1 218 9090 :
�ص ب  - 60612الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
()www.tadawul.com.sa

د

المستشارون
المستشار المالي

مجموعة بي �إم جي المالية
بناء رقم ()384
طريق الملك عبداهلل ،حي الورود
�ص.ب ،67729 .الريا�ض 11517
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 453 7722 :
فاك�س+966 1 454 7544 :
الموقع االكترونيwww.bmg.com.sa :
المستشار القانوني للشركة واالكتتاب

عبدالعزيز الع�ساف محامون وم�ست�شارون
بالتحالف مع نورتون روز (ال�شرق الأو�سط) المحدودة
برج المملكة ،الطابق 24
�ص .ب ،90217 .الريا�ض 11613
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 211 2000 :
فاك�س+966 1 211 2727 :
الموقع االكترونيwww.aaafirm.com :
المحاسب القانوني

يو �إت�ش واي الب�سام محا�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
بناء الغالييني ،الدور الأول ،الملز
�ص .ب ،69658 .الريا�ض 11557
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 206 5333 :
فاك�س+966 1 206 5444 :
الموقع االكترونيwww.albassamcpa.com :
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تنويه

جميع الجهات المذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى ا�سمها وعلى ن�شر �إفادتها في هذه الن�شرة وفي هذا ال�سياق لم يتم �سحب هذه
الموافقة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة �أو �أي تابع
لها.

ه

البنوك و الجهات المشاركة في االكتتاب
مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الريا�ض المالية
المركز الرئي�سي :طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب ،21116.الريا�ض  ،11475المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 408 3131 :فاك�س+966 1 404 2618 :
الموقع الإلكترونيwww.riyadcapital.com :
الجهات المستلمة

بنك الريا�ض
المركز الرئي�سي :طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب ،13671.الريا�ض  ،11414المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 401 3030 :فاك�س+966 1 404 2707 :
الموقع الإلكترونيwww.riyadbank.com :
البنك الأهلي التجاري
المركز الرئي�سي :طريق الملك عبد العزيز
�ص.ب ،3555.جدة  ،21481المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 2 649 3333 :فاك�س+966 2 644 6488 :
الموقع الإلكترونيwww.alahli.com :
البنك ال�سعودي البريطاني
المركز الرئي�سي :طريق الأمير عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب  ،9084الريا�ض  ،11413المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 405 0677 :فاك�س+966 1 405 0660 :
الموقع الإلكترونيwww.sabb.com :
مجموعة الدخيل المالية
الريا�ض ،حي الوزارات� ،شارع المعذر
�ص.ب  ،2462الريا�ض  ،11451المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،0096612927788 :فاك�س0096614787569 :
الموقع الإلكترونيwww.aldukheil.com.sa :
�شركة فالكم للخدمات المالية
الريا�ض� ،شارع العليا
�ص.ب ،884الريا�ض  11421المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،0096612114717:فاك�س0096612054819 :
الموقع الإلكترونيwww.falcom.com.sa :
�شعاع كبيتال العربية ال�سعودية
الريا�ض�،شارع الأح�ساء
�ص.ب  ،8181الريا�ض  ،11482المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،0096612910070 :فاك�س0096614781718 :
الموقع الإلكترونيwww.shuaacapital.com :
البنك الرئيس للشركة

بنك البالد
المركز الرئي�سي :حي الملز� ،شارع ال�ستين
�ص.ب  ،140الريا�ض  ،11411المملكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 1 479 8888 :فاك�س+966 1 479 8898 :
الموقع الإلكترونيwww.bankalbilad.com.sa :
و

ملخص االكتتاب
ال�شركة

�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تحت الت�أ�سي�س ،تم الموافقة على الترخي�ص
بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )83ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ الموافق (2009/3/15م)،
والمر�سوم الملكي رقم (م )17/ال�صادر بتاريخ 1430/3/20هـ الموافق (2009/3/16م) القا�ضي بالموافقة
على ت�أ�سي�س ال�شركة وفق ًا لنظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم الملكي (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام
مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم  32وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية
ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ ونظام الهيئة العامة لال�ستثمار.

ت�أ�سي�س ال�شركة

ح�صلت ال�شركة على الموافقة بالترخي�ص لت�أ�سي�سها ك�شركة ت�أمين بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ()83
ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ الموافق (2009/3/15م) ،والمر�سوم الملكي رقم (م )17/ال�صادر بتاريخ
1430/3/20هـ الموافق (2009/3/16م) .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بت�أ�سي�سها ،و�سوف يتم ت�سجيل ال�شركة ب�صفة ر�سمية بعد �إتمام عملية الطرح الأولي لالكتتاب ولدى �صدور قرار
وزير التجارة وال�صناعة بت�أ�سي�سها بعد اجتماع الجمعية العامة الت�أ�سي�سية.

ن�شاط ال�شركة

�سوف تمار�س ال�شركة �أن�شطة الت�أمين في جميع فروع الت�أمين ،وذلك ح�سب نظام مراقبة �شركات الت�أمين
التعاوني ولوائحه التتنفيذية بما يطر�أ عليه من تعديالت من وقت لآخر .و�سوف يتوجب على ال�شركة بعد ح�صولها
على ال�سجل التجاري التقدم لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أن�شطة الت�أمين
التي ترغب في ممار�ستها.

ر�أ�س مال ال�شركة

 555.000.000ريال �سعودي.

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية ل�سهم االكتتاب.

�إجمالي عدد الأ�سهم الم�صدرة

� 55.500.000سهم ًا عادي ًا.

عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب

� 22.200.000سهم ًا عادي ًا.

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية ل�سهم االكتتاب.

ن�سبة الأ�سهم المطروحة لالكتتاب من  %40من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة.
الأ�سهم الم�صدرة
القيمة الإجمالية للأ�سهم المطروحة  222.000.000ريال �سعودي.
لالكتتاب
عدد �أ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها � 22.200.000سهم ًا.
�إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته

 222.000.000ريال �سعودي.

الحد الأدنى لالكتتاب

� 50سهم ًا.

قيمة الحد الأدنى لالكتتاب

 500ريال �سعودي.

الحد الأق�صى لالكتتاب

� 100.000سهم ًا.

قيمة الحد الأق�صى لالكتتاب

 1.000.000ريال �سعودي.

ز

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

�ست�ستخدم �صافي متح�صالت االكتتاب والتي من المتوقع �أن يبلغ �إجمالي العائدات من طرح الأ�سهم مبلغ
( )222.000.000مائتين واثنين وع�شرين مليون ريال �سعودي  ،بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب ()5.557.703
ريال �سعودي والتي هي عبارة عن ر�سوم وم�صروفات ترتبط بطرح الأ�سهم بما فيها ر�سوم كل من الم�ست�شار
المالي والم�ست�شار القانوني للطرح والمحا�سبون المراجعون بالإ�ضافة �إلى م�صروفات الجهات الم�ستلمة
وم�صروفات الت�سويق وم�صروفات الطباعة والتوزيع والم�صروفات الأخرى المتعلقة بطرح الأ�سهم .في تمويل
التكاليف الإ�ضافية المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة والتطوير الأولي لها ،واالحتياجات العامة لر�أ�س المال العامل
واالحتفاظ بالحد الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة بالإ�ضافة �إلى عمليات وا�ستثمارات ال�شركة (الرجاء
الرجوع �إلى ق�سم "ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب").

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

�سوف يتم الإع�لان عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم (1431/4/18ه���ـ) (الموافق
2010/4/3م) و�سيتم التخ�صي�ص بحد �أدنى (� )50سهم ًا لكل مكتتب ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم
المطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي الأ�سهم
المطلوب االكتتاب بها و�إذا تجاوز عدد المكتتبين (� )444.000أربعمائة و�أربعة و�أربعين �ألف مكتتب ،ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص ،و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد المكتتبين .وفي حال تجاوز
عدد المكتتبين ( )22.200.000مائتين واثنين وع�شرين �ألف مكتتب  ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره
هيئة ال�سوق المالية( .الرجاء مراجعة ق�سمي "�شروط وتعليمات االكتتاب" و "التخ�صي�ص ورد الفائ�ض").

الفائ�ض

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو
الجهات الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم 1431 /4/18هـ
(الموافق 2010/4/3م) (ف�ض ًال راجع "�شروط وتعليمات االكتتاب").

فترة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب في فروع الجهات الم�ستلمة في المملكة من تاريخ 1431/4/6هـ (الموافق 2010/3/22م) وت�ستمر
لفترة � 7أيام كاملة بحيث يكون �آخر يوم لإغالق الإكتتاب هو 1431/4/12هـ (الموافق 2010/3/28م).

ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم في القائمة لم تكن هناك �سوق لأ�سهم ال�شركة داخل المملكة �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب .وقد تقدمت ال�شركة بطلب
للهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،وتمت الموافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وكافة الم�ستندات الم�ؤيدة
الر�سمية
التي طلبتها الهيئة .وقد تم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم .ومن المتوقع
�أن يبد�أ تداول الأ�سهم في ال�سوق بعد �صدور ال�سجل التجاري (ف�ض ًال راجع ق�سم “تواريخ مهمة للمكتتبين”).
حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ،ولي�س لأي م�ساهم �أي حق �أف�ضلية في الت�صويت .ويمنح كل �سهم �صاحبه الحق
في �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم لديه ما ال يقل عن � 20سهم الح�ضور والت�صويت في اجتماعات الجمعية
العامة (ف�ض ًال راجع «و�صف الأ�سهم» و»ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة»).

قيود نقل ملكية �أ�سهم الم�ساهمين يخ�ضع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل
منها عن اثني ع�شر �شهر ًا («فترة الحظر») من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق
الم�ؤ�س�سين
المالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر ،كما ينبغي
�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد بن�سب الملكية التي تزيد عن ( )%5خم�سة بالمائة و�أي تغيير يطر�أ على هذه الن�سب.

ح

توزيع الأرباح

يعطي كل �سهم حامله الأحقية في الح�صول على ن�صيبه من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد تاريخ ت�أ�سي�سها وعن
ال�سنوات المالية التي تلي ذلك (للإطالع على �سيا�سة توزيع �أرباح ال�شركة انظر ق�سم «�سيا�سة توزيع الأرباح»).

عوامل المخاطرة

هناك عوامل مخاطرة معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب ،ويمكن ت�صنيف هذه المخاطر في (�أ) مخاطر
تتعلق بن�شاط ال�شركة و�أعمالها (ب) مخاطر تتعلق بال�سوق والبيئة الت�شريعية (ج) مخاطر تتعلق بالأ�سهم العادية
(د) مخاطر متعلقة بالأو�ضاع الإقت�صادية .وقد تم تحليل هذه المخاطر في ق�سم «عوامل المخاطرة» من هذه
الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة في هذا االكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
فترة االكتتاب

التاريخ
من يوم 1431/4/6هـ حتى 1431/4/12هـ ( الموافق 2010/3/22م حتى
2010/3/28م)

�آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم 1431/4/12هـ (الموافق 2010/3/28م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة المبالغ الفائ�ضة

يوم 1431/4/18هـ (الموافق 2010/4/03م)

�إع����ادة فائ�ض �أم����وال االك��ت��ت��اب للمكتتبين (ف��ي ح��ال وج���ود فائ�ض يوم 1431/4/18هـ (الموافق 2010/4/03م)
لالكتتاب)
تاريخ بدء تداول الأ�سهم

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع المتطلبات
واالجراءات النظامية ذات العالقة.
�سيتم الإعالن عن بدء تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�صحف المحلية وموقع تداول
www.tadawul.com.sa

ينبغي العلم ب�أن التواريخ الواردة �أعاله هي تواريخ تقريبية ،و�سيتم الإعالن على التواريخ الفعلية في ال�صحف المحلية.
كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين .كما يجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .و�سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب في �أثناء فترة االكتتاب
لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات الم�ستلمة ،وعلى الموقع الإلكتروني لمدير االكتتاب والجهات الم�ستلمة .ويمكن �أي�ض ًا االكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف
الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة للجهات الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين �سبق �أن ا�شتركوا في االكتتابات التي جرت م�ؤخر ًا
�شريطة �أن )1( :يكون للمكتتب ح�ساب لدى الجهة الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدمات ،و(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغيرات على المعلومات �أو البيانات الخا�صة
بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديث ًا.
فيما يخت�ص بطلبات االكتتاب ،يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة في ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة .ويجب على
كل مكتتب �أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وتحتفظ ال�شركة بحقها في رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية،
في حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ا�ستالمه من �أحد الجهات الم�ستلمة .يعتبر طلب االكتتاب عندئذ
اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم " �شروط وتعليمات االكتتاب").

ط

ملخص للمعلومات األساسية

يعد هذا الملخ�ص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة وبالتالي ال ي�شتمل على كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين ويجب على م�ستلم هذه
الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار في �أ�سهم ال�شركة .وقد تم تعريف بع�ض الم�صطلحات الموجودة في هذه الن�شرة تحت ق�سم التعريفات.
نبذة عن الشركة
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ»ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س تم الموافقة على الترخي�ص
بت�أ�سي�سها ح�سب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )83ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ (الموافق 2009/3/15م) ،والمر�سوم الملكي رقم (م )17/ال�صادر بتاريخ
1430/3/20هـ (الموافق 2009/3/16م) ،وبعد الإنتهاء من عملية االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية� ،سوف يتم تقديم طلب �إلى وزير التجارة
وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،وتعتبر ال�شركة قد ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة �سعودية اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ومن ثم
�إ�صدار �سجلها التجاري� ،سوف تتقدم ال�شركة بطلب لم�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص بالقيام ب�أعمال الت�أمين التعاوني في المملكة العربية ال�سعودية.
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سين مليون ريال �سعودي موزع على ( )55.500.000خم�سة وخم�سين مليون وخم�سمائة
�ألف �سهم .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بـ ( )33.300.000ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة �ألف �سهم تمثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة وتم �إيداع المبلغ
في بنك البالد .كما �سيتم طرح ( )22.200.000اثنين وع�شرين مليون ومائتي �ألف �سهم للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وبعد ا�ستكمال
الإجراءات الر�سمية المتعلقة بت�أ�سي�س ال�شركة والترخي�ص بممار�سة �أعمالها تنوي ال�شركة بدء عملياتها في المملكة العربية ال�سعودية .و�ستمار�س ال�شركة
�أن�شطة الت�أمين التكافلي و�ستطرح منتجات ت�أمينية ح�سب احتياجات ال�سوق مثل ت�أمين المركبات والت�أمين ال�صحي والت�أمين الهند�سي والطاقة وغيرها.
و�ستقوم ال�شركة بن�شاط �إعادة الت�أمين الإختياري فقط وبعد الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد.

رسالة الشركة واستراتيجيتها

الرؤية المستقبلية
�أن تكون �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل رائدة في �صناعة الت�أمين والأف�ضل في المنطقة في توفير الحماية ل ُعمالئها من خالل� إلتزامها بتطبيق �أف�ضل
االمعايير العالمية في مجاالت الت�أمين.
رسالة الشركة
تقديم حلول ت�أمينية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة و �إدارة المخاطر المحتملة وتقديم خدمات ت�أمينية متميزة.
استراتيجية الشركة
تعتبر �صناعة الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية حديثة بالمقارنة مع دول �أخرى� ،إال �أن هذه ال�صناعة قد بد�أت بالنمو ب�شكل بارز خالل ال�سنوات الأخيرة
و�أ�صبحت ت�شكل جزء ًا من الإقت�صاد الوطني ،والذي يتوقع �إزدياد ن�سبته مع التّو�سع الكبير في �أعمال الت�أمين الذي ت�شهده المملكة.
لقد كان لو�ضع الت�شريعات ال ُمنظمة لأعمال �شركات الت�أمين وكذلك الإ�شراف المبا�شر على تطبيقها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الدور الأ�سا�س في
تنظيم قطاع الت�أمين والرقابة عليه بحيث �أ�س�ست لبناء قاعدة �صلبة ل�صناعة ت�أمين وطنية.
�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ت�سعى للإرتقاء بالعمل الت�أميني في المملكة من خالل الأ�س�س التي انطلقت منها ولفهمها لدور هذه ال�صناعة في رفد
الإقت�صاد الوطني ،وذلك من خالل تطوير منتجات ّت�أمين تتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ال�سعودي في كافة القطاعات ،و�أي�ض ًا من خالل ال ّت�أكيد على �أهم ّية
التّطوير الدّائم للخدمات وتح�سينها.
الهيئة الشرعية
قامت ال�شركة بت�شكيل هيئة �شرعية تتكون من:
 -1ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان (�سعودي الجن�سية)
 -2ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل ال�شبيلي (�سعودي الجن�سية)
 -3ف�ضيلة ال�شيخ نظام محمد �صالح يعقوبي (بحريني الجن�سية)
و الم�شهود لهم بالخبرة ال�ضليعة والإخت�صا�ص في الإقت�صاد ال�شرعي و قاموا بالعديد من البحوث في المعامالت المالية الإ�سالمية كالبنوك والت�أمين التعاوني
والتّكافلي وذلك في العديد من الهيئات ال�شرعية المحلية و الأقليمة والعالمية و�ستعمل هذه الهيئة ال�شرعية على ر�سم خطى ال�شركة نحو �إلتزام النهج ال�شرعي
في تعامالتها.

ملخص المزايا التنافسية للشركة







ي

ر�أ�س مال كبير
�شراكة ا�ستراتيجية
�إدارة ذات خبرة عالية
تغطية جغرافية وا�سعة
برامج �إعادة ت�أمين ذات جودة عالية
نظم معلومات متطورة

المساهمون المؤسسون
امل�ساهمون
� .1سوليدرتي �ش.م.ب(.مقفلة)

اجلن�سية
بحرينية

عدد الأ�سهم
15.262.500

القيمة الدفرتية
152.625.000

ن�سبة امللكية
%27.500

 .2م�ؤ�س�سة النفود للتجارة ل�صاحبها �صاحب ال�سمو الملكي الأمير
خالد بن طالل بن عبدالعزيز
� .3شركة ابراهيم محمد الحديثي لال�ستثمار

�سعودية

1.000.000

10.000.000

%1.802

�سعودية

1.050.000

10.500.000

%1.892

 .4محمد بن عبد العزيز المقيرن

�سعودي

1.000.000

10.000.000

%1.802

� .5شركة الو�ساطة المالية
� .6شركة دانة الكورني�ش المحدودة

�سعودية
�سعودية

1.000.000
1.000.000

10.000.000
10.000.000

%1.802
%1.802

 .7طالل �صالح نا�صر ال�سريع

�سعودي

1.000.000

10.000.000

%1.802

� .8سلطان بن عبدالعزيز المقيرن

�سعودي

850.000

8.500.000

%1.532

 .9براهيم بن محمد ال�سبيعي

�سعودي

800.000

8.000.000

%1.441

 .10ال�شركة الدولية للأعمال التجارية والمقاوالت المحدودة

�سعودية

555.556

5.555.560

%1.001

� .11شركة �إمهال لال�ستثمار التجاري

�سعودية

500.000

5.000.000

%0.901

� .12شركة �أبناء �صالح النهدي القاب�ضة

�سعودية

500.000

5.000.000

%0.901

 .13الأميرة� /صيتة بنت حمود الر�شيد

�سعودية

400.000

4.000.000

%0.721

� .14شركة حمد بن محمد بن �سعيدان و�شركاه لال�ستثمار العقاري

�سعودية

400.000

4.000.000

%0.721

 .15محمد بن عبدالمح�سن الزكري

�سعودي

400.000

4.000.000

%0.721

� .16شركة القد�س العربية المحدودة

�سعودية

375.000

3.750.000

%0.676

 .17عادل براهيم ال�سبيعي

�سعودي

318.113

3.181.130

%0.573

� .18صالح بن نا�صر العمير

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .19عبدالعزيز يعقوب ال�سركال

�إماراتي

300.000

3.000.000

%0.541

 .20عبداهلل نا�صر الع�ساف

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .21عبدالرحمن علي القرعاوي

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .22عبدالإله براهيم ال�سبيعي

�سعودي

278.888

2.788.880

%0.503

 .23عبداهلل محمد العريفي

�سعودي

277.777

2.777.770

%0.501

 .24تركي بن م�ساعد المبارك

�سعودي

270.000

2.700.000

%0.487

 .25م�ؤ�س�سة عبداهلل المحمد الهطالني لال�ستثمارات العقارية

�سعودية

264.000

2.640.000

%0.476

 .26طالل محمد ال�سالم

�سعودي

260.000

2.600.000

%0.468

 .27عبدالعزيز محمد العقيل

�سعودي

250.000

2.500.000

%0.450

 .28ماهر محمد النوي�صر

�سعودي

250.000

2.500.000

%0.450

 .29محمد براهيم ال�سبيعي

�سعودي

211.111

2.111.110

%0.381

 .30خالد محمد العقيل

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .31عبدالإله يو�سف الخلف

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

ك

امل�ساهمون
 .32هالة نا�صر الع�ساف

اجلن�سية
�سعودية

عدد الأ�سهم
200.000

القيمة الدفرتية
2.000.000

ن�سبة امللكية
%0.360

 .33علي محمد ال�شامي

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

� .34سليمان عبداهلل ال�سويح

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

� .35سالم �سعيد باقب�ص

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

�	.36أ�سامة محمد ال�سابق

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .37محمد عبدالعزيز ال�شبانة

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .38عبداهلل عبدالرحمن الخ�ضير

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .39خالد برج�س العبدالكريم

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .40في�صل عبداهلل الجبر الر�شيد

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .41عبدالرحمن �سلطان المقيرن

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .42يا�سين ين عبدالرحمن الجفري

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .43عبداهلل بن محمد بن يو�سف الوابلي

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .44دخيل �إبراهيم الحمي�ضي

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .45عبدالعزيز نايف العريعر

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

� .46صالح �سليمان الغنيم

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .47محمد بن علي بن عبدالكريم الوهيبي

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .48عبداهلل علي القرعاوي

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .49عبداهلل علي الفراج

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .50خالد بن حمد بن من�صور المالك

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .51عبداهلل بن محمد عبدالوهاب �آل ال�شيخ

�سعودي

73.555

735.550

%0.133

 .52محمد م�سفر �سليمان الم�سفر

�سعودي

53.500

535.000

%0.097

33.300.000
22.200.000
55.500.000

333.000.000
222.000.000
555.000.000

%60
%40
%100

مجموع �أ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
المكتتبون
المجموع الكلي

لمزيد من التفا�صيل عن هيكل ملكية ال�شركات التي تملك ح�ص�ص ًا في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل الرجاء الإطالع على ق�سم «هيكل ملكية ال�شركة».
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�

1تركت هذه الصفحة فارغة عمدًا

ع

1مصطلحات و تعريفات

1
�أ

ب

اتفاقية التعهد بالتغطية :تمثل االتفاقية التي �أبرمت بين كل من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين من جهة ومتعهدي تغطية االكتتاب من جهة ثانية والتي
بموجبها وافق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على طرح عدد الأ�سهم المذكور في هذه الن�شرة والبالغ ( )22.200.000اثنين وع�شرين مليون ومائتي
�ألف �سهم ووافق متعهد تغطية االكتتاب على الت�صرف نيابة عن ال�شركة و�شراء ما لم يتم �شرا�ؤه من كافة الأ�سهم المطروحة بتاريخ الإغالق
وذلك بال�سعر المعرو�ض.
الإدارة� :إدارة �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل.
االكتتاب :االكتتاب في الطرح الأولي لـ � 22.200.000سهم عادي تمثل (� )%40أربعون في المائة من ر�أ�س مال ال�شركة.
االكتتاب الت�أميني :عملية قبول الت�أمين على المخاطر.
�أ�سهم االكتتاب� 22.200.000 :سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة.
�أ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين %60 :من مجموع �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة وتبلغ (� )33.300.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة.
اال�شتراك (الق�سط) :المبلغ الذي يدفعه الم�ؤ َّمن له مقابل موافقة الم� ِّؤمن على تعوي�ض الم�ؤ َّمن له عن ال�ضرر �أو الخ�سارة التي يكون ال�سبب
المبا�شر في وقوعه خطر م�ؤمن منه.
�أقارب :الزوج والزوجة والأقارب من الدرجة الأولى مثل الوالدين والأبناء.
ً
الأق�ساط المكتتبة :مجموع المبالغ المدفوعة ل�شركات الت�أمين لقاء تغطية هذه ال�شركات لمخاطر معينة وفقا ل�شروط وثائق الت�أمين الموقعة مع
عمالئها.
�إعادة الت�أمين :تحويل �أعباء المخاطر الم�ؤ َّمن عليها من الم� ِّؤمن �إلى معيد الت�أمين ،وتعوي�ض الم� ِّؤمن من قبل معيد الت�أمين عما يتم دفعه للم�ؤ َّمن
لهم �إذا تعر�ضوا لل�ضرر �أو الخ�سارة.
�إعادة الت�أمين االختياري� :إعادة الت�أمين التي يقوم الم� ِّؤمن بموجبها بعر�ض كل خطر ت�أميني على حدة على معيد الت�أمين ،ويكون لمعيد الت�أمين
الخيار في قبول �أو رف�ض المخاطر المعرو�ضة عليه.
�إعادة الت�أمين االتفاقي� :إعادة الت�أمين التي يتعهد الم� ِّؤمن بموجبها ب�إ�سناد مخاطر معينة في حدود مبالغ �أو ن�سب معينة لمعيد الت�أمين ويتعهد
معيد الت�أمين بقبول �إعادة الت�أمين على المخاطر الم�سندة �إليه.
الجهات الم�ستلمة :الجهات التي تقوم با�ستالم طلبات االكتتاب (ف�ض ًال راجع الق�سم الخا�ص بـ"البنوك و الجهات الم�شاركة في االكتتاب").

ت

الت�أمين :تحويل �أعباء المخاطر من الم�ؤ َّمن لهم �إلى الم� ِّؤمن وتعوي�ض من يتعر�ض منهم لل�ضرر �أو الخ�سارة من قبل الم� ِّؤمن.
تداول :نظام �آلي لبيع و�شراء الأ�سهم ال�سعودية.
توزيع الفائ�ض :وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع فائ�ض الربح ل�شركة الت�أمين �أو �إعادة الت�أمين على حملة الوثائق.

ج

الجريدة الر�سمية :جريدة �أم القرى ،وهي الجريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.
الجمعية العامة :الجمعية العامة لم�ساهمي ال�شركة.

ح

الحكومة :حكومة المملكة العربية ال�سعودية.
حملة وثائق الت�أمين :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يمتلك وثيقة الت�أمين.

خ

ت�سعر الخدمات وتقوم االلتزامات وتكون
الخبير االكتواري :ال�شخ�ص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت والإح�صاءات ،التي بموجبها ّ
المخ�ص�صات.
الخطر :الحدث المتعلق باحتمال حدوث �ضرر �أو خ�سارة� ،أو عدمها ،مع انتفاء احتمال الربح.

�س

�سعر االكتتاب 10 :ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم.
ال�سنة المالية :ال�سنة المنتهية بتاريخ  31دي�سمبر من كل �سنة ميالدية.
ال�سهم� :سهم �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل.
ال�سعودة :لوائح العمل في المملكة العربية ال�سعودية التي تفر�ض على ال�شركات العاملة في المملكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديين.
ال�سوق :ال�سوق المالية ال�سعودية.

1

2

�ش

�شخ�ص :ال�شخ�ص الطبيعي.
ال�شركة� :شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل� -شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س.
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل� :شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س تم الموافقة على
الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )83ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ ،والمر�سوم الملكي رقم (م )17/ال�صادر بتاريخ
1430/3/20هـ.

�ص

�صافي متح�صالت االكتتاب� :صافي متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب.

ط

الطرح :طرح ( )22.200.000اثنين وع�شرين مليون ومائتي �ألف �سهم عادي لالكتتاب العام تمثل ( )%40من �أ�سهم ال�شركة.

ع

عقد الت�أ�سي�س :عقد ت�أ�سي�س ال�شركة.

ف

فترة االكتتاب :الفترة الممتدة من تاريخ 1431/4/6هـ حتى 1431/4/12هـ (الموافق 2010/3/22م حتى 2010/3/28م) لمدة � 7أيام.

ق

القائمة الر�سمية :قائمة بالأوراق المالية المعدة من قبل هيئة ال�سوق المالية بمقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج.
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية :قائمة المركز المالي المتوقعة عند البدء بفعاليات ال�شركة مت�ضمنة نفقات ما قبل الت�شغيل ور�أ�س المال المودع
من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين وعامة المكتتبين من خالل االكتتاب العام.
قواعد الت�سجيل والإدراج :قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بمقت�ضى المادة  6من نظام ال�سوق المالية ال�صادر بموجب
المر�سوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م).
القيمة اال�سمية 10 :رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

ل

الالئحة التنفيذية :الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )32/بتاريخ 1424/6/2هـ
(الموافق 2003/7/31م).

م

متح�صالت االكتتاب :القيمة الإجمالية للأ�سهم المكتتب بها.
متعهد تغطية االكتتاب� :شركة الريا�ض المالية.
المجل�س �أو مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة ال�شركة.
مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني :مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني الذي يتم تعيين �أع�ضائه من قبل مجل�س الوزراء.
المحفظة الت�أمينية :المحفظة الت�أمينية المكونة من مجموع الأق�ساط المكتتبة في المملكة العربية ال�سعودية بما في ذلك الأ�صول وااللتزامات
المتعلقة بذلك.
المخ�ص�صات (االحتياطيات) الفنية :المبالغ التي يجب على ال�شركة ا�ستقطاعها وتخ�صي�صها لتغطية التزاماتها المالية.
مدة الحظر :مدة الثالث �سنوات التي تلي انتهاء االكتتاب ،والتي ُيحظر على الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين خاللها �أن يبيعوا �أ�سهمهم في ال�سوق ،ويجب
بعد ذلك �أخذ موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد الم�سبقة قبل البيع.
مدير االكتتاب� :شركة الريا�ض المالية.
الم�ساهم �أو الم�ساهمون :حملة �أ�سهم ال�شركة لأية فترة محددة من الزمن.
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون :الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة (ك).
الم�ست�شار المالي :مجموعة بي �إم جي المالية ،والمعين من قبل ال�شركة للعمل كم�ست�شار مالي فيما يت�صل باالكتتاب.
الم�ست�شارون :الأطراف التي تقوم بتقديم خدمات خا�صة باالكتتاب والواردة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (هـ).
الم�ستفيد :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ت�ؤول �إليه المنفعة المحددة في وثيقة الت�أمين عند حدوث ال�ضرر �أو الخ�سارة.
م�شرف الت�أمين :هيئة حكومية �أو م�ؤ�س�سة عامة تقوم بالإ�شراف والرقابة على قطاع الت�أمين في بلد االكتتاب الت�أميني.
معادلة توزيع الفائ�ض :طريقة توزيع فائ�ض عمليات الت�أمين و�إعادة الت�أمين بين الم�ساهمين والم�ؤ َّمن لهم.
معيد الت�أمين� :شركة الت�أمين و � /أو �إعادة الت�أمين التي تقبل �إعادة الت�أمين من م� ِّؤمن �آخر.
المكتتب :كل �شخ�ص يكتتب في �أ�سهم االكتتاب.
المملكة :المملكة العربية ال�سعودية.
المراقب النظامي :الم�س�ؤول عن التحقق من االلتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العالقة.
م�ؤ�س�سة النقد (�أو الم�ؤ�س�سة) :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
الم� ِّؤمن  /ال�ضامن� :شركة الت�أمين التي تقبل الت�أمين مبا�شرة من الم�ؤ َّمن لهم.
الم�ؤ َّمن له /الم�ضمون :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي �أبرم مع الم� ِّؤمن و وثيقة الت�أمين.

ن

النظام الأ�سا�سي :النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة.
نظام الت�أمين :نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )32/وتاريخ 1424/6/2هـ.
نظام ال�شركات :نظام ال�شركات ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م 6/و تاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.
نموذج طلب االكتتاب :نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للجهة الم�ستلمة عند الرغبة في االكتتاب.
ن�شرة الإ�صدار :هذه الوثيقة المعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب.

هـ

هام�ش المالءة :مدى زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن التزاماتها.
هيئة ال�سوق المالية �أو الهيئة :هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية.
الهيئة العامة لال�ستثمار:الهيئة العامة لال�ستثمار في المملكة العربية ال�سعودية.

و

وثيقة الت�أمين :عقد يتعهد بمقت�ضاه الم� ِّؤمن ب�أن يعو�ض الم�ؤ َّمن له عند حدوث ال�ضرر �أو الخ�سارة للأ�صل المغطى بالوثيقة وذلك مقابل اال�شتراك
(الق�سط) الذي يدفعه الم�ؤ َّمن له.
وكيل الت�أمين:ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل ال�شركة وت�سويق وبيع وثائق الت�أمين وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة
لح�ساب ال�شركة �أو بالنيابة عنها.
الوكيل :ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل ال�شركة وت�سويق وبيع وثائق الت�أمين وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لح�ساب
ال�شركة �أو بالنيابة عنها.
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2عوامل المخاطرة

بالإ�ضافة �إلى المعلومات الأخرى الواردة في هذه الن�شرة ،ينبغي على كل م�ستثمر محتمل �أن يدر�س بعناية عوامل المخاطرة المحددة �أدناه ،قبل اتخاذ �أي قرار
باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب .علم ًا ب�أن المخاطر المو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع المخاطر التي يمكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من الممكن وجود مخاطر
�إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة في الوقت الحالي� ،أو تعدها ال�شركة (الإدارة) غير جوهرية في الوقت الحالي قد تعيق عملياتها �أي�ضا فيما لو تحققت .وقد يت�أثر
ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية جوهرية ب�سبب حدوث �أو تحقق �أي من هذه المخاطر .وقد ينخف�ض �سعر
�أ�سهم االكتتاب ب�سبب حدوث �أو تحقق �أي من هذه المخاطر �أو غيرها ،مما قد يت�سبب في خ�سائر المكتتبين ال�ستثمارهم ب�شكل جزئي �أو كلي.
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2مخاطر ذات صلة بقطاع التأمين والبيئة التشريعية
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2تغير األنظمة والقوانين

�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل تخ�ضع لنظام ال�شركات ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية بالإ�ضافة �إلى الإ�شراف الم�ستمر من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .ولكون هذه الأنظمة والقوانين والمتطلبات يمكن �أن يح�صل عليها تغيير و�/أو تعديل و�/أو �إلغاء و�/أو ت�أجيل تطبيق ،فال
توجد هناك �ضمانات لعدم ت�أثر �أعمال �أو ربحية �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل في حال ح�صول ذلك.
كما �أنه قد تم و�ضع نظام لمراقبة �شركات الت�أمين التعاوني العاملة في المملكة وفي حال عدم تقيد ال�شركة بهذا النظام ،قد يترتب عليها مجموعة من
العقوبات والتي قد ت�ؤثر ب�شكل ظاهر على �سير عمليات ال�شركة �أو ربحيتها.
22222

2العوامل المحتملة في قطاع التأمين

من �أ�سا�سيات الن�شاط الت�أميني عملية تحديد المخاطر وتقدير الأق�ساط المنا�سبة لتغطية هذه المخاطر .وتعمد �شركات الت�أمين �إلى التنويع في �أنواع المخاطر
التي تقبلها من �أجل التقليل من م�ستوى التذبذب في المخاطر التي تتعر�ض لها� .إال �أن ذلك ال ينفي �أن طبيعة المخاطر التي تغطيها �شركات الت�أمين هي ذات
طبيعة ع�شوائية مما يعني �أن ازدياد وقوع الخطر يبقى وارد ًا وعادة مايقع مما ي�ؤثر على ربحية �شركة الت�أمين ويعر�ضها للتذبذب.
22222

2المنافسة

دخلت المملكة العربية ال�سعودية في منظمة التجارة العالمية ب�شكل فعلي بنهاية عام 2005م .وبناء ًا على ذلك ،على المملكة �أن تلتزم بقرارات و�أنظمة
المنظمة .و�أحد هذه الأنظمة هو تحرير القطاع المالي وفتح باب اال�ستثمار �أمام ال�شركات العالمية وبعد �صدور عدة قرارات من مجل�س الوزراء حديث ًا
بالترخي�ص بت�أ�سي�س� 32شركة ت�أمين جديدة (بما فيها ال�شركة) ك�شركات م�ساهمة عامة ،ف�إن ال�شركة تتوقع �أن تجد نف�سها تعمل في بيئة تناف�سية ب�شكل
متزايد مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على هوام�ش الربحية والمحافظة على ح�صة �سوقية منا�سبة .ومن المحتمل �أن يتم منح تراخي�ص جديدة في الم�ستقبل القريب مما
يزيد المناف�سة �أكثر في �سوق الت�أمين ال�سعودي ،و�سوف يبقى هناك عدد كبير من ال�شركات ال�صغيرة والمتو�سطة الموجودة �أ�ص ًال في �سوق المملكة العربية
ال�سعودية تقوم بتطبيق مبادئ الت�أمين التعاوني �أو التجاري وتعمل كو�سطاء دوليين �أو وكالء.
تقوم المناف�سة في �صناعة الت�أمين على عوامل عدة ،ت�شمل الأق�ساط المكتتبة� ،شروط و�أحكام التغطية ،الخدمة المقدمة والت�صنيف المالي المعتمد من وكاالت
الت�صنيف الم�ستقلة وخدمة المطالبات وال�سمعة والت�صور الموجود عن القدرة المالية والخبرة ل�شركة الت�أمين .ولغر�ض ك�سب ح�صة �أكبر في ال�سوق ،يقوم
بع�ض الداخلين الجدد لل�سوق بتبني تطبيق �سيا�سات ت�سعير تعتبر �أكثر مغامرة من تلك ال�سيا�سات الخا�صة بال�شركة �أو �أن تعر�ض �صيغ ًا بديلة لحماية المخاطر
بالإ�ضافة �إلى خدمات الت�أمين التقليدية .وال يمكن الت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على تحقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى محدد من الأق�ساط في هذه
البيئة التناف�سية� .إن �ضغوط المناف�سة المتزايدة يمكن �أن ت�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها المالي.
22222

2متطلبات السعودة

بناء ًا على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ينبغي على ال�شركات التي يبلغ عدد موظفيها �أكثر من ع�شرين
موظف ًا المحافظة على ن�سبة الموظفين ال�سعوديين لديها فوق م�ستوى الـ ،%30على �أن تزداد �سنوي ًا ح�سب خطة العمل المقدمة للم�ؤ�س�سة وبالرغم من نية
ال�شركة بااللتزام بمتطلبات ال�سعودة �إال �أن هناك �صعوبة الح�صول على موظفين �سعوديين لهم خبرة في مجال الت�أمين ،وال يوجد �أي �ضمانات �أن ال يتم رفع
ن�سب ال�سعودة �إلى م�ستويات �أعلى من ذلك� ،أو �إ�صدار تعليمات من وزارة العمل تفيد برفع ن�سب ال�سعودة �إلى م�ستويات �أعلى مما قد يعر�ض ال�شركة لعقوبات
فقد ت�صل �إلى �إيقاف �إ�صدار ت�أ�شيرات العمالة الالزمة لل�شركة .وقد تت�أثر �أعمال ال�شركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم تمكنها من ت�أمين العمالة الالزمة
لل�شركة �سوا ًء من ال�سوق المحلية �أو عن طريق اال�ستقدام.
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2خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد

ح�صلت ال�شركة على الموافقات الالزمة للح�صول على الترخي�ص بالت�أ�سي�س بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )83ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ (الموافق
2009/3/15م) ،والمر�سوم الملكي رقم (م )17/ال�صادر بتاريخ 1430/3/20هـ (الموافق 2009/3/16م) ك�شركة ت�أمين تعاوني في المملكة العربية
ال�سعودية .و�سوف تقوم ال�شركة بعد ا�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�سها بالتقدم لدى م�ؤ�س�سة النقد لطلب الح�صول على ترخي�ص بمزاولة ن�شاط الت�أمين في المملكة.
ولكن� ،إذا ر�أت م�ؤ�س�سة النقد �أن ال�شركة لم ت�ستوف متطلبات الترخي�ص ،فقد ترف�ض �إ�صدار الترخي�ص المطلوب .وبناء عليه قد ال ت�ستطيع ال�شركة بدء
�أعمالها.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخول المادة  76من الالئحة التنفيذية م�ؤ�س�سة النقد ال�صالحية الدائمة ل�سحب ترخي�ص ال�شركة في حاالت معينة والتي تن�ص
على �أن:
-1

للم�ؤ�س�سة طلب �سحب ترخي�ص ال�شركة �أو �أي من �أ�صحاب المهن الحرة في الحاالت الآتية:
�أ�	.إذا لم يمار�س الن�شاط المرخ�ص له خالل �ستة �أ�شهر
ب�	.إذا لم تف ال�شركة �أو �صاحب المهن الحرة بمتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية
ت�	.إذا تبين للم�ؤ�س�سة �أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات �أو بيانات غير �صحيحة
ث�	.إذا تبين للم�ؤ�س�سة �أن حقوق الم�ؤمن لهم �أو الم�ستفيدين �أو الم�ساهمين معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي يمار�س بها الن�شاط
ج�	.إذا �أفل�ست ال�شركة �أو �أفل�س �صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتها
ح�	.إذا مار�ست ال�شركة �أو �صاحب المهنة الحرة الن�شاط ب�أ�سلوب متعمد للن�صب واالحتيال
خ�	.إذا انخف�ض ر�أ�س المال عن الحد الأدنى المقرر �أو لم تف ال�شركة بما ورد في المادة (الثامنة وال�ستون)
د�	.إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني في فروع الت�أمين �إلى الم�ستوى الذي ترى معه الم�ؤ�س�سة عذم فعالية �أدائه
ذ�	.إذا رف�ضت ال�شركة دفع المطالبات الم�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق
ر�	.إذا منعت ال�شركة �أو �صاحب المهنة الحرة فريق التفتي�ش المكلف من قبل الم�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته في فح�ص ال�سجالت
ز�	.إذا امتنعت ال�شركة �أو �صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر عن �أي من المنازعات الت�أمينية

�	-2إذا تم �سحب ترخي�ص ال�شركة �أو �أي من �أ�صحاب المهن الحرة� ،أو تم التوقف عن مزاولة الن�شاط دون �أن يكون الترخي�ص قد تم �سحبه ،ف�إن ملفات
الم�ستفيدين لديهم تنتقل �إلى �شخ�ص �آخر مرخ�ص له يختاره الم�ستفيدون بعد �أخذ موافقة كتابية م�ستقلة من الم�ؤ�س�سة
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ت�شرف الم�ؤ�س�سة على ت�سوية ما يتعلق بالوثائق الت�أمينية القائمة �إذا تم حظر الن�شاط� ،أو التوقف عن العمل� ،أو �سحب الترخي�ص .ف�إذا تم �سحب
ترخي�ص ال�شركة ،فلن يكون با�ستطاعة ال�شركة مزاولة �أعمالها.
2مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين

�إ�ضاف ًة �إلى فترة الحظر المفرو�ضة من قبل هيئة ال�سوق المالية والتي يخ�ضع لها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون حيث يحظر بيع �أ�سهمهم خالل ثالث �سنوات مالية
كاملة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وينبغي الح�صول على موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد قبل بيع �أيا من تلك الأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر ،يفر�ض نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية بع�ض القيود على تملك الأ�سهم في �شركات الت�أمين .فوفق ًا للمادة التا�سعة من نظام مراقبة �شركات الت�أمين
التعاوني والمادة التا�سعة والثالثين من الئحته التنفيذية ال يجوز ل�شركة الت�أمين افتتاح فروع في الداخل �أو الخارج �أو االتفاق على االندماج �أو تملك �أي ن�شاط
م�صرفي �أو ت�أميني �أو ال�سيطرة عليه �أو امتالك �أ�سهم �شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين �أخرى �إال بموافقة مكتوبة من م�ؤ�س�سة النقد .كما تن�ص المادة الثامنة
والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني على وجوب �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص يملك � %5أو �أكثر من �أ�سهم
ال�شركة ب�شكل دوري و�إطالع الم�ؤ�س�سة كتابيا ب�أي تغيير يطر�أ على ن�سب الملكية ،كما تم ن�شر قائمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد تحدد الحدود الدنيا والق�صوى لملكية
�شركات الت�أمين والم�صارف وال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية في �شركات الت�أمين التعاوني .ووفقا لهذه المتطلبات يتوجب على �شركات الت�أمين الح�صول
على موافقة خطية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد و من الهيئة قبل اكت�ساب �أو دمج �أو نقل للملكية مع �أي �شركة ت�أمين م�سجلة �أو حدوث تغيير جذري في هيكل
ملكيتها� .إن من �ش�أن ذلك �أن يعيق (في بع�ض الحاالت) قدرة ال�شركة على االتفاق مع م�ستثمر مالي �أو ا�ستراتيجي وذلك في حال رف�ضت م�ؤ�س�سة النقد ذلك
�أو قامت بت�أخير الموافقة عليه �أو قامت ب�إخ�ضاعه ل�شروط تجعل الإتفاق غير مجدي لل�شركة  ،مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة.
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2متطلبات السيولة

وفق ًا للمواد ( )66و( )67و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني يتعين على ال�شركة االحتفاظ بحد �أدنى من المالءة وذلك
لتلبية المطالبات الناتجة عن عمليات الت�أمين .ولكن هذا الحد يت�أثر ب�شكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها ،والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق
الت�أمين المباعة والأنظمة المتعلقة بتحديد االحتياطي النظامي .كما �أن ذلك يت�أثر بعدة عوامل �أخرى ت�شمل هام�ش الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف
الت�أمين و�إعادة الت�أمين .و�إذا وا�صلت ال�شركة نموها ب�سرعة �أو �إذا زاد الحد المطلوب للمالءة م�ستقب ًال فقد يتعين على ال�شركة زيادة ر�أ�س المال لمواجهة حد
المالءة المطلوب وهو ما قد ي�ؤدي �إلى ت�ضخيم ر�أ�س المال .و�إذا لم تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها فقد تجبر على الحد من نمو �أن�شطتها وبالتالي عدم
الإعالن عن �أية �أرباح� .أو قد ينتج عن ذلك تطبيق �إجراءات جزائية في حق ال�شركة قد ت�صل �إلى �سحب ترخي�صها في بع�ض الحاالت اال�ستثنائية.
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2مخاطر الكوارث الغير المتوقعة

ت�شكل عمليات الت�أمين على المن�ش�آت ال�صناعية والمباني ال�سكنية والتجارية مورد ًا هام ًا لربحية �شركات الت�أمين بالمقارنة مع عمليات الت�أمين ال�صحي
والت�أمين على المركبات .وتتعر�ض ال�شركة �إلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي الممتلكات �ضد الكوارث الم�سببة لأ�ضرار الممتلكات .ويمكن �أن تنتج
الكوارث عن �أ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية �أو الغير طبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة الحال �أمر ًا ال يمكن التنب�ؤ به مثل عوا�صف ال َب َرد ،الفي�ضانات،
الرياح ،الحرائق ،الإنفجارات ،الحوادث ال�صناعية والعمليات الإرهابية.
�إن مدى الخ�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما المبلغ الإجمالي المعر�ض للخطر الم�ؤ َّمن عليه في المنطقة المت�أثرة بالحادث وج�سامة الحادث.
يمكن �أن ت�سبب الكوارث خ�سائر في مجموعة متعددة من �أنواع ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤولية .ويمكن �أن ت�سبب المطالبات المتعلقة بالكوارث تقلبات كبيرة
في النتائج المالية لل�شركة في ربع ال�سنة المالية �أو ال�سنة المالية كما �أن �أحداث الكوارث الج�سيمة يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي جوهري على الو�ضع المالي
لل�شركة ونتائج عملياتها.
22222

2ثقة المستهلك

�إن ثقة الم�ستهلك تعتبر من �أهم الأ�سا�سيات التي ينظر لها في تحليل �أي �صناعة� .إذ �أن هذه ال�صناعة لم توجد �إال لتلبية احتياجات الم�ستهلك .وقد ازدادت
�أهمية ثقة الم�ستهلك م�ؤخر ًا نتيجة الأزمة العالمية االقت�صادية والتي �أظهرت �أن فقدان الثقة من قبل الم�ستهلك يحمل �آثارا مدمرة لل�شركات خا�صة في
الأزمات االقت�صادية.
�إن �أي انخفا�ض في ثقة الم�ستهلك في �صناعة الت�أمين ب�شكل عام �أو ثقته في ال�شركة ب�شكل خا�ص قد ي�ؤدي �إلى ازدياد حاالت �إلغاء اتفاقيات الت�أمين وا�سترجاع
الأموال وعدم قدرة ال�شركة على الحفاظ على قاعدة الم�ستهلكين لديها �أو زيادتها مما �سي�ؤثر على ربحية ال�شركة وو�ضعها المالي.
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2عدم توفر بيانات تاريخية للسوق

رغم �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمين �إال �أنه لم يتم تنظيمه �إال منذ فترة قريبة .ولذلك لم يتم جمع وتوفر المعلومات والبيانات
التاريخية المطلوبة لبناء الجداول الت�أمينية ب�شكل دقيق .وب�سبب ذلك تعتمد �شركات الت�أمين في تقدير الخ�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترقى
للم�ستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد ن�سبة المخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما قد ي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر لل�شركة .حيث �أن هذه الإح�صائيات كلما
ازدادت دقتها كلما كانت �أكثر دقة في تحديد حجم المخاطر وبالتالي تجعل عملية �إدارة المخاطر �أكثر فعالية.
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2النمو المتوقع للسوق

�إن نمو ال�سوق يتعلق بالو�ضع العام االقت�صادي في المملكة .وقد �شهد اقت�صاد المملكة نمو ًا قوي ًا في ال�سنوات ال�سابقة .وال زالت الم�ؤ�شرات تدل على ا�ستمرار
النمو في االقت�صاد المحلي خا�صة مع �إبقاء الحكومة على �سيا�ستها المالية التو�سعية رغم الأزمة العالمية االقت�صادية واال�ستمرار في م�شاريع البنية التحتية
طويلة الأجل والتي لها �أكبر الأثر في تطوير االقت�صاد المحلي وا�ستمرار نموه� .إال �أن التذبذب في �أ�سعار النفط قد ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع االقت�صاد ونمو ال�سوق
خا�صة �أن اقت�صاد المملكة ال زال معتمد ًا ب�شكل رئي�سي على موارد النفط.
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2المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة
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2مصادر التمويل

بعد االنتهاء من �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة ،قد تحتاج �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل �إلى �ضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سعاتها وعملياتها
الت�شغيلية .ومن �أجل ذلك قد تحتاج ال�شركة للبحث عن م�صادر تمويلية �سوا ًء عن طريق البنوك �أو من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو من نتائج الت�شغيل .وال
توجد �ضمانات �أن تكون ظروف الأ�سواق المالية مالئمة في ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل �أو قد ي�ؤخر من الح�صول عليه ،وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا
على ن�شاط ال�شركة.
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2تعامالت األطراف ذات العالقة

تعتزم ال�شركة توفير تغطية ت�أمينية لأطراف ذات عالقة ،ورغم �أن الإدارة ترى ب�شكل قطعي �أن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يجب �أن تتم ب�شكل
ي�ضمن م�صالح الم�ساهمين ،ورغم نية ال�شركة والم�ساهمين الحاليين بااللتزام ب�أحكام المادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات والمادة  69والمادة  70من
نظام ال�شركات واللتان تن�صان على �أن يتم عر�ض العقود مع الأطراف ذات العالقة على الجمعية العامة دون �إعطاء الحق للم�ساهمين الذين لهم م�صلحة في
تلك العقود بالت�صويت عليها ،و�إقرار �أع�ضاء مجل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س تناف�سية� .إال �أنه
ال يمكن �إعطاء �ضمانات ب�أن تلك التعامالت تتم على �أ�سا�س �أنها تمثل الأف�ضل لم�صلحة الم�ساهمين.
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2سياسات إدارة المخاطر

يوجد لدى ال�شركة �سيا�سات لإدارة المخاطر و�إجراءات وقيود داخلية تعتمد على �أف�ضل الممار�سات الدولية .ربما ال تكون هذه ال�سيا�سات والإجراءات والقيود
الداخلية كافية تمام ًا في تخفي�ض مدى التعر�ض للمخاطر في كافة الظروف� ،أو مقابل بع�ض الأنواع من الخطر بما في ذلك المخاطر التي لم يتم التعرف عليها
�أو توقعها .وكنتيجة لذلك ،ف�إن الو�ضع المالي لل�شركة وعملياتها يمكن �أن يت�أثرا �سلبي ًا و ب�شكل جوهري بوا�سطة الزيادة المتعاقبة في التعر�ض للخطر.
�إن من الممار�سات المتعارف عليها ل�شركات الت�أمين �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لإدارة هذه المخاطر التي ت�صاحب �أعمالها .على كل حال،
ف�إنه يجب على ال�شركة الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني قبل ا�ستعمال
هذه الأدوات مثل الم�شتقات المالية وما �شابهها من �أدوات الإدارة في الم�ستقبل .وفي حال ا�ستعمال �أي ًا منها دون موافقة م�ؤ�س�سة النقد ف�إن ال�شركة معر�ضة
لكافة الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك �سحب الترخي�ص.
وقبل �أن تتمكن ال�شركة من �إنجاز ذلك ،يجب �أن تح�صل �أو ًال على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وموافقات �أخرى ،و�إذا ت�أخرت تلك الموافقات �أو لم
يتم منحها ،ف�إن ذلك يمكن �أن يعرقل بدء �أعمال ال�شركة مما قد ي�ؤثر على �أرباح ال�شركة المتوقعة .ويمكن �أن ينتج عنه نفقات �إ�ضافية من الأموال والموارد
مما قد ي�ؤثر على ربحية ال�شركة.
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2سوء سلوك الموظفين

بالرغم من وجود �ضوابط داخلية و�إجراءات لمعالجة �سوء �سلوك الموظفين ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها ت�ستطيع دائم ًا منع هذه الحاالت .وبالتالي،
ربما ينتج عن �سوء �سلوك الموظف مخالفة النظام من قبل ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية و�/أو �إ�ضرار ج�سيم ب�سمعة ال�شركة .ال ت�ستطيع
ال�شركة �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك الموظفين لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضعها المالي �أو نتائج عملياتها.
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2قدرة الوصول إلى العوائد االستثمارية المقنعة

�سوف تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة جزئي ًا على �أداء �أ�صولها الم�ستثمرة والتي تت�ألف من محفظة حملة الوثائق ومحفظة الم�ساهمين .تخ�ضع نتائج اال�ستثمار
�إلى مخاطر ا�ستثمارية متنوعة ،بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالو�ضع االقت�صادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العائد على اال�ستثمار ،ومخاطر ال�سيولة
ومخاطر الإئتمان وعدم الت�سديد� .إذا لم تنجح ال�شركة بموازنة محفظتها اال�ستثمارية مع م�س�ؤولياتها ربما ت�ضطر �إلى ت�سييل ا�ستثماراتها في �أوقات وب�أ�سعار
لي�ست مثالية .الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا ب�شكل جوهري على و�ضعها المالي ونتائج عملياتها .كما تخ�ضع المحفظة اال�ستثمارية �أي�ضا لقيود تنظيمية
وظروف عدم توفر منتجات مالية معينة .والتي يمكن �أن تقلل من نطاق التنوع في فئات الأ�صول المختلفة ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤدي بدوره �إلى تقليل العائد
على اال�ستثمار .وتتطلب �إدارة هذه اال�ستثمارات نظام �إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه اال�ستثمارات وتنوعها وقد ي�ؤدي عدم قدرة ال�شركة على
تنويع هذه اال�ستثمارات �إلى انخفا�ض عائداتها وبالتالي حقوق الم�ساهمين بال�شركة.
من ناحية �أخرى ،ف�إن كبر حجم ر�أ�س مال ال�شركة �سيعطي ال�شركة قدرة �أكبر على النمو و�أخذ المخاطر الت�أمينية مع المحافظة على هام�ش المالءة المطلوب،
�إال �أن ال�شركة قد ال ت�ستطيع تحقيق العوائد اال�ستثمارية المقنعة نظر ًا لكبر حجم ر�أ�س المال مما قد يدفع ال�شركة �إلى رفع الأق�ساط الت�أمينية على منتجاتها
للو�صول �إلى العائد المقنع على ال�سهم مقارنة بالقطاع وهذا قد ي�ؤثر على تناف�سية و ربحية ال�شركة وو�ضعها المالي على المدى الطويل.
22222

2تقنية المعلومات

�إن �أعمال ال�شركة وتطلعاتها الم�ستقبلية تعتمد ب�شكل كبير على قدرة �أنظمة تقنية المعلومات على معالجة عدد كبير من العمليات في وقت محدد ودون انقطاع
خ�صو�ص ًا في الوقت الذي ت�صبح فيه معالجة العمليات معقدة ب�شكل متزايد مع نمو �أعداد تلك العمليات بمعدل كبير.
�إن الت�شغيل المنا�سب لأنظمة المحا�سبة ،والرقابة المالية ،وخدمة العمالء ،وقاعدة بيانات العمالء ،و�أنظمة معالجة المعلومات الأخرى بما فيها تلك التي
تتعلق باالكتتاب ومعالجة المطالبات ،بالإ�ضافة �إلى �أنظمة االت�صاالت بين المكاتب الإقليمية ومركز تقنية المعلومات بالمركز الرئي�سي ،هو �أمر في غاية
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الأهمية لعمليات ال�شركة ومقدرتها على المناف�سة بنجاح .ال يمكن �إعطاء ال�ضمانات على �أن �أن�شطة و�أعمال ال�شركة لن تتعر�ض لالنقطاع �أو تت�أثر ب�شكل
جوهري في حالة ح�صول عطل جزئي �أو كامل لأي من �أنظمة تقنية المعلومات �أو االت�صاالت الرئي�سية.
22222

2االعتماد على الموظفين الرئيسيين وعدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين

�إن الموظفين الرئي�سيين يلعبون دور ًا مهم ًا في نجاح �أعمال ال�شركة و�إن نجاحها وتطلعاتها الم�ستقبلية �سوف يعتمد �إلى حد كبير على قدرتها في توظيف
واالحتفاظ بالموظفين ذوي النوعية المتميزة.
تعاني �سوق العمل ال�سعودية من نق�ص حاد في الكوادر المحلية الم�ؤهلة ت�أهيال عاليا في قطاع الت�أمين التعاوني الذي يجب �أن يلبي احتياجات �شركات الت�أمين
الم�ؤ�س�سة والموافق على ت�أ�سي�سها حاليا .مما �سيزيد من الطلب على هذه الكوادر الم�ؤهلة ب�شكل كبير.قد تت�أثر ال�شركة �سلبي ًا �إذا خ�سرت خدمات �شخ�ص �أو
�أكثر من الأع�ضاء الرئي�سيين على المدى الق�صير �إلى المتو�سط ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تعطيل �أعمال ال�شركة وي�ؤثر �سلب ًا على فر�ص عملها وو�ضعها
المالي ونتائج عملياتها .وقد ت�ؤدي زيادة الطلب هذه �إلى نوع من المناف�سة بين ال�شركات القائمة والجديدة ال�ستقطاب هذه الكوادر .وهذا بدوره �سيزيد من
تكلفة توظيف وت�أهيل والإبقاء على الكوادر الموجودة لدى ال�شركات مما قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع الم�صاريف الت�شغيلية وبالتالي قد ي�ؤثر ذلك على ربحية ال�شركات
العاملة في قطاع الت�أمين.
22222

2حماية العالمة التجارية

ال يوجد ل�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل �أي عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في �أي نظام تمار�س ال�شركة فيه
�أعمالها.
�إن و�ضع ال�شركة التناف�سي يعتمد جزئي ًا على قدرتها في ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها على خدماتها في الأنظمة التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها،
�إن عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوقها في الدول �صاحبة االخت�صا�ص الق�ضائي التي تمار�س ال�شركة فيها �أعمالها يمكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على عالمتها
ويمكن �أن يجعل ممار�سة عملها �أكثر تكلفة وبالتالي ي�ؤثر ذلك على نتائج ال�شركة الت�شغيلية .وربما يت�أثر عمل ال�شركة �أكثر �إذا كان عليها �أن تتناف�س مع عالمات
تجارية م�شابهة �ضمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية.
22222

2الدعاوى والقضايا النظامية

�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ملتزمة بت�سديد وت�سوية التزاماتها تجاه مطالبات حملة الوثائق ب�شكل �سريع� .إال �أن هذا ال ي�ضمن عدم ن�شوء خالفات
بين ال�شركة من جهة وبع�ض حملة الوثائق من جهة �أخرى .وقد ي�صل الأمر �إلى القيام دعاوى ق�ضائية �ضد ال�شركة لدى الجهات الق�ضائية ،وهذا قد يعر�ض
ال�شركة �إلى مخاطر ق�ضائية ونظامية مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة.
2-2222

2مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير

�إن �إ�ستراتيجية ال�شركة تت�ضمن خطط ًا تو�سعية لتو�سيع االنت�شار الجغرافي والتنوع في الخدمات .ولكن وجود عوامل خارجية خارجة عن �سيطرة ال�شركة ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن تحقيق هذه اال�ستراتيجيات ب�شكل كامل ،وهذا قد ي�ؤثر على تقييم �أعمال ال�شركة الم�ستقبلية .ومن هذه العوامل بطء النمو االقت�صادي العام
المحلي والدولي �أو الركود االقت�صادي والذي قد ي�ؤثر على �صناعة الت�أمين �سلبي ًا مما �سيعيق خطط التو�سع واالنت�شار لدى ال�شركة.
2-2222

2حداثة عهد الشركة

�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ما زالت قيد الت�أ�سي�س ولهذا ال تتوفر �أية بيانات مالية مدققة لأية فترة �سابقة ولن تتوفر هذه البيانات المالية للعموم
ومدققة ب�شكل م�ستقل قبل نهاية �سنة مالية بعد الطرح� .إن من �ش�أن هذا الأمر �أن يجعل تحديد اتجاه ن�شاط ال�شركة التجاري وتطورها على المدى البعيد �أمرا
�صعب ًا .وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات المالية التاريخية المدققة لل�شركة ف�إن المعلومات التي �ستتوفر للم�ستثمرين المحتملين �ستكون محدودة بالن�سبة
لتقييم فر�ص نجاح ال�شركة.
و�سيكون ل�شركة �سوليدرتي البحرين والتي هي م�ساهم رئي�س في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل دور ًا من خالل اتفاقية الم�ساعدة الفنية والخدمات المزمع
توقيعها بين ال�شركتين عقب ت�أ�سي�س ال�شركة علم ًا �أن �شركة �سوليدرتي البحرين هي من كبريات �شركات التكافل في العالم.
2-2222

2الطرح األولي لألسهم قبل التأسيس النهائي

�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل لم يتم ت�أ�سي�سها ب�شكل نهائي بعد ،ولن يتم ت�أ�سي�سها حتى تتم عملية الطرح الأولي لأ�سهم ال�شركة ،وانعقاد الجمعية
العامة الت�أ�سي�سية ،والح�صول على قرار وزاري طبقا لنظام ال�شركات .ومن الممكن �أال يتم ا�ستكمال واحد �أو �أكثر من المتطلبات الالزمة لإتمام ت�أ�سي�س
ال�شركة ب�شكل نهائي ،مما يعني عدم قيام ال�شركة والحاجة لرد مبالغ االكتتاب للم�ستثمرين.
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2-2222

2الخبرة في إدارة شركة عامة

�إن �إدارة �شركة م�ساهمة عامة تتطلب خبرة ذات طابع خا�ص في هذا المجال .ويترتب على قبول الأ�سهم في القائمة الر�سمية وعلى العر�ض للتداول ،تعر�ض
ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها والإدارة التنفيذية �إلى التزامات معينة بخ�صو�ص �إعداد التقارير المختلفة والإف�صاح ،كما يتعر�ضون لفر�ض قيود عليهم
بموجب النظم واللوائح التي ت�صدرها الجهات التنظيمية والرقابية .وبالإ�ضافة �إلى تلك المتطلبات ،ف�إن هذه الجهات التنظيمية والرقابية قد تفر�ض متطلبات
�إف�صاح و�إعداد تقارير �إ�ضافية ح�سبما تراه منا�سب ًا كما يمكن لها �أي�ض ًا �أن تطلب التزامات �إ�ضافية بقواعد الحوكمة .وعلى ال�شركة االلتزام بتلك المتطلبات
و�ضمان الإف�صاح بعدالة عن المعلومات لل�سلطة والم�ساهمين والجمهور .ويوقن �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أنه من م�صلحة ال�شركة بدء حوار ن�شط ومفتوح
مع الم�ساهمين واخت�صا�صيي ال�سوق المالية وو�سائل الإعالم والجمهور ب�صفة عامة ،بخ�صو�ص الأداء التاريخي لل�شركة وخططها الم�ستقبلية .كما يوقن
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة كذلك ،ب�أن قيمة ال�سهم �سوف تتعزز بالإف�صاح عن ا�ستراتيجيات ال�شركة ونقاط القوة لديها وفر�ص النمو للعامة من خالل
حوار ن�شط ومفتوح .وفي نف�س الوقت ،ف�إن ال�شركة �سوف تراعي �ضرورة الحفاظ على ال�سرية فيما يتعلق با�ستراتيجيات العمل الأ�سا�سية ،وخطط عملياتها
الت�شغيلية .من �أجل تطبيق المبادئ المذكورة �أعاله ،ف�إن ال�شركة تخطط لت�أ�سي�س تطبيق �إجراءات وتنظيمات داخلية مرتبطة بالعمل ك�شركة م�ساهمة عامة.
ويمكن �أن ت�ضع هذه العملية �أعبا ًء �إ�ضافية كبيرة على �إدارة ال�شركة وموظفيها والموارد الأخرى ،مما ي�ؤثر بالتالي على عمل ال�شركة و�أدائها المالي.
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2مخاطر التصنيف

�إن الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمين تفر�ض على هذه ال�شركات بما فيها ال�شركة �أن تقوم باختيار معيدي ت�أمين حا�صلين على ت�صنيف (بي بي بي) ()BBB
ح�سب ت�صنيف �ستاندرد �أند بورز (ا�س �أند بي) (� )S&Pأو ت�صنيف مكافئ كحد �أدنى .و�سيتوجب �إلغاء اتفاقية �إعادة الت�أمين المبرمة مع �شركة �إعادة
الت�أمين في حال انخف�ض ت�صنيفها� ،أو الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على ذلك مما �سيزيد من التكاليف والمخاطر على ال�شركة.
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2شروط رفع التقارير

�إن من �ضمن متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني وقواعد الت�سجيل والإدراج �أن تقوم ال�شركة برفع تقارير مالية دورية للجهات التنظيمية و�أن تقوم
بن�شرها للجمهور .وقد تحدث �صعوبات �إدارية وتقنية عند مبا�شرة �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل لأعمالها مما قد ي�سبب بع�ض الت�أخير في تقديم هذه
التقارير ،وهذا قد يجعلها عر�ضة في حاالت ا�ستثنائية لبع�ض الغرامات �سوا ًء من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو هيئة ال�سوق المالية.
2-2222

2كفاية االحتياطيات

�ستحتفظ ال�شركة باحتياطات ومخ�ص�صات لتغطية المطالبات وااللتزامات الم�ستقبلية المتوقعة وذلك كجزء من عمليات الت�أمين والتزام ًا بنظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية.
�إن عملية تقدير احتياطي االلتزامات هي عملية �صعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغيرات وافترا�ضات متعددة .وبالنظر �إلى المخاطر الأ�سا�سية والدرجة العالية
من عدم التيقن الم�صاحبة لتحديد االلتزامات التي قد تنتج عن المطالبات غير الم�سددة على الوثائق ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تحدد بال�ضبط المبلغ الذي
�سيدفع في نهاية الأمر لت�سوية تلك الم�س�ؤوليات� .إ�ضافة �إلى ذلك� ،إن التاريخ الق�صير ن�سبي ًا والقدر المحدود من البيانات عن �صناعة الت�أمين ال�سعودية فيما
يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات يمكن �أن ي�ؤثر على قدرة ال�شركة لإعداد افترا�ضات �أكتوارية لخدمات معينة ،مثل خدمات الرعاية ال�صحية .نتيجة لذلك،
ف�إن االحتياطيات التي و�ضعت �أ�سا�س ًا لت�سديد المطالبات الم�ستقبلية لوثائق الت�أمين يمكن �أن يثبت �أنها غير كافية و�أن على ال�شركة عندئذ �أن تقوم بزيادة
احتياطياتها ،الأمر الذي يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
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2مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم

تعتمد �شركات الت�أمين في �أعمالها على اتفاقيات �إعادة الت�أمين والتي تبرمها مع �شركات عالمية و�إقليمية وذلك للتقليل من المخاطر الناتجة عن التغطية
الت�أمينية .وبالمقابل تدفع �شركات الت�أمين ر�سوم ًا خا�صة ب�إعادة الت�أمين .وقد ت�سبب تقلبات �أ�سواق �إعادة الت�أمين ارتفاع ًا في هذه الر�سوم مما قد ي�ؤدي �إلى
�أثر �سلبي على ربحية ال�شركة .ومن جهة �أخرى ،ال يمكن �ضمان عدم �إخفاق معيدي الت�أمين في �سداد ح�ص�صهم من المطالبات الم�ستقبلية .مما �سوف ي�ؤثر
على و�ضع ال�شركة المالي وعلى عالقتها بعمالئها ،وبالتالي ربحيتها الم�ستقبلية.
�إن توافر ومقدار وتكاليف �إعادة الت�أمين يخ�ضع ل�شروط ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن �إرادة ال�شركة .تتطلب المادة الأربعين من الالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أن تحتفظ �شركات الت�أمين على الأقل بـ  %30من الأق�ساط المكتتبة و�إعادة ت�أمين  %30من �إجمالي �أق�ساطها
في داخل المملكة .وفي حال عدم تمكن ال�شركة من المحافظة على �أو ا�ستبدال ترتيبات �إعادة الت�أمين� ،ستزيد ن�سبة تعر�ضها للخطر �أو ا�ضطرار ال�شركة
لتخفي�ض التزاماتها الت�أمينية� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن ال�شركة معر�ضة لمخاطر ائتمانية متعلقة بمعيدي الت�أمين حيث �أن مخاطر معيدي الت�أمين ال تعفيها من
التزاماتها تجاه عمالئها الم�ؤمن عليهم.
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ورغم �أن ال�شركة تخطط للتعاقد مع معيدي ت�أمين ت�ؤمن با�ستقرارهم المالي ،ف�إن عزوف �أو عدم مقدرة �أحد معيدي الت�أمين الكبار عن االلتزام ب�شروط
اتفاقيات �إعادة الت�أمين من �ش�أنه �أن يولد �أثار ًا �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة و�/أو نتائجها المالية.
222

2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

22222

2عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة

�إن �أ�سهم ال�شركة لم يتم تداولها في ال�سوق المالية من قبل ،مما يعني �أنه ال يمكن الت�أكيد ب�أن �سعر االكتتاب �سيكون م�ساوي ًا لل�سعر الذي �سيتم تداوله في
ال�سوق بعد االكتتاب.
�إن �سعر �سهم ال�شركة في ال�سوق قد يخ�ضع لتذبذبات كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة ،منها على �سبيل المثال ال الح�صر ،الو�ضع العام لالقت�صاد ال�سعودي� ،أو
و�ضع �سوق الت�أمين� ،أو �أداء ال�شركة ونتائجها بالإ�ضافة �إلى �أية عوامل �أخرى خارجة عن �إرادة ال�شركة ونطاق �سيطرتها.
22222

2توزيع أرباح األسهم

�إن قرار توزيع �أرباح الأ�سهم من قبل ال�شركة يعتمد على عدة عوامل كالو�ضع المالي لل�شركة ،والأرباح الم�ستقبلية ،ومتطلبات ر�أ�س المال العام ،واالحتياطات
القابلة للتوزيع ،والنقد المتوفر لل�شركة ،والظروف االقت�صادية ،و�أية عوامل �أخرى يراها �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة ذات �أهمية من حين لآخر.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة تعتزم القيام بتوزيع �أرباح �سنوية على حملة �أ�سهمها ،ف�إنها ال ت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال ب�أنه �سيتم توزيع �أرباح في �أي �سنة مالية
معينة .يخ�ضع توزيع الأرباح لبع�ض القيود الواردة في النظام الداخلي لل�شركة والأنظمة ذات العالقة( .راجع الق�سم الخا�ص بـ”توزيع الأرباح”).
22222

2السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين المؤسسين

يتعهد �أع�ضاء مجل�س الإدارة االلتزام بما ورد في المادة ( )69و( )70من نظام ال�شركات والمادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات كما تلتزم ال�شركة بمبد�أ
الت�صويت التراكمي.
وكنتيجة لذلك ،ي�ستطيع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون �أن يمار�سوا حقوقهم بالطريقة التي يمكن �أن يكون لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها المالي ونتائج
عملياتها ،بما في ذلك ال�صفقات والتعامالت الهامة وتعديل ر�أ�س المال.
22222

2التذبذب في سعر السهم

�إن المكتتبين في �أ�سهم ال�شركة قد ال يتمكنون من القيام ب�إعادة بيع الأ�سهم التي اكتتبوا فيها بنف�س �سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى منه ،وذلك نتيجة لعدد من
العوامل� .إن �سعر تداول �أ�سهم االكتتاب في ال�سوق بعد �إتمام عملية االكتتاب من الممكن �أن يت�أثر ت�أثر ًا كبير ًا بعوامل كثيرة مثل االختالفات في نتائج عمليات
ال�شركة ،ظروف وتقلبات ال�سوق ،تغير الأو�ضاع االقت�صادية� ،أو حدوث تغيير في الأنظمة الحكومية.
22222

2بيع األسهم وطرحها لالكتتاب في المستقبل

قد تت�أثر �أ�سعار �سوق الأ�سهم �سلب ًا ب�سبب عمليات بيع كبيرة للأ�سهم في ال�سوق �أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات �ستتم بعد انتهاء االكتتاب.
ويخ�ضع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا («فترة الحظر»)
من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء
فترة الحظر ،كما توجد هناك قيود �أخرى على ملكية �أ�سهم �شركات الت�أمين راجع («مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية �شركات الت�أمين»)� ،إ�ضافة لذلك ،ومع
�أن ال�شركة ال تنوي حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية بعد انتهاء االكتتاب مبا�شرة �إال �أن �إ�صدار ال�شركة لعدد كبير من الأ�سهم �أو بيع الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لعدد
كبير من الأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر قد ي�ؤثر �سلب ًا على الأ�سهم في ال�سوق وي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة.
22222

2مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية

ت�شكل بع�ض البيانات الواردة في هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�ض الأمور غير الم�ؤكدة التي قد ت�ؤثر على نتائج
ال�شركة .وت�شمل هذه البيانات على �سبيل المثال ال الح�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع المالي و�إ�ستراتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى
العمليات الم�ستقبلية(بما في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة بخدمات ال�شركة) .و�إذا تبين �أن �أي ًا من االفترا�ضات غير دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن النتائج
الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة.
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2المخاطر المتعلقة باألوضاع اإلقتصادية

يعتمد الأداء المالي ل�شركات الت�أمين ب�صورة كبيرة على الأو�ضاع االقت�صادية المحلية داخل المملكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العالمية التي ت�ؤثر على
اقت�صاد المملكة العربية ال�سعودية� .إن الأو�ضاع الإقت�صادية العالمية غير الم�ستقرة و�إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد ي ّكون عامال م�ؤثر على �إقت�صاد
المملكة؛ وبما �أن �أداء ال�شركة الإقت�صادي يرتبط �إلى حد ما بو�ضع الإقت�صاد في المملكة وفي العالم ،ف�إن النتائج المالية لل�شركة قد تت�أثر بالتغيرات التي قد
تطر�أ والتي قد ينتج عنها �إنخفا�ض بالطلب على منتجات وخدمات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن اتجاهات الأق�ساط والمطالبات في �أ�سواق الت�أمين تعتبر
متقلبة في طبيعتها والأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم والمناف�سة قد ت�ؤثر على حجم المطالبات الم�ستقبلية بالتالي
ينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات �شركات الت�أمين
كما �أن �إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد ي�ؤثر على الدخل المحلي والن�شاط الإقت�صادي ومداخيل الأفراد وبالتالي على ال�شركات العاملة في المملكة
العربية ال�سعودية ومن بينها ال�شركة.
وبما �أنه لي�س في مقدور ال�شركة التنب�ؤ بالأو�ضاع الإقت�صادية وتقلباتها الم�ستقبلية ،وبالتالي ال يمكن الت�أكيد ب�أن الأو�ضاع الم�ستقبلية لن ت�ؤثر على نتائج ال�شركة
المالية وال توجد �أي �ضمانات ب�أن ال تكون للأحوال الم�ستقبلية ت�أثير �سلبي جوهري على �أرباح وعائدات ال�شركة.

11

3

3نبذة عن السوق
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3مصادر البيانات

في هذه الن�شرة تم الح�صول على المعلومات المتعلقة ب�صناعة الت�أمين وبيانات ال�سوق من م�صادر مختلفة .ويعتقد �أن هذه المعلومات والم�صادر والتقديرات
موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا للتحقق من م�صادر هذه المعلومات .ومع �أنه ال يوجد لدى مجموعة بي ام جي المالية �أو الم�ست�شارين الذين تظهر
�أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (هـ) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من هذه المعلومات المتعلقة بقطاع الت�أمين �أو البيانات المتعلقة بال�سوق غير دقيقة في جوهرها� ،إال �أنه
لم يتم التحقق من دقة هذه المعلومات ب�صورة م�ستقلة وال يمكن تقديم �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها .وت�شمل هذه الم�صادر:
مؤسسة النقد السعودي

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي في عام 1952م ،وتعنى الم�ؤ�س�سة بوظائف رئي�سية منها �إ�صدار العملة الوطنية ،القيام بعمل م�صرف الحكومة ،مراقبة
الم�صارف التجارية� ،إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي� ،إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف ،ت�شجيع نمو
النظام المالي و�ضمان �سالمته.
وتعتبر المعلومات الم�ستخدمة من م�ؤ�س�سة النقد متاحة للعموم وبذلك فهي ال ت�ستدعي الح�صول على الموافقة ال�ستخدام هذه المعلومات في هذه الن�شرة.
الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري)

وهي �شركة عالمية رائدة في مجال �إعادة الت�أمين ت�أ�س�ست عام 1863م في زيورخ� ،سوي�سرا،وتعمل في �أكثر من  25دولة حول العالم .وت�صدر ال�شركة تقارير
عن قطاع الت�أمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكة االنترنت.
بزنس مونيتور انترناشنال

وهي �شركة نا�شرة لتقارير و�أبحاث عن الأ�سواق النا�شئة مقرها لندن  -المملكة المتحدة ،وتغطي مجاالت المخاطر ال�سيا�سية ،والتمويل ،والتحليل والتوقعات
االقت�صادية ،وقطاعات الأعمال والبيئة الت�شغيلية .ينبغي مالحظة �أن الجهة المذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى ا�سمها وعلى ن�شر
�إفادتها في هذه الن�شرة وفي هذا ال�سياق ولم يتم �سحب هذه الموافقة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ال يملكون
�أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة �أو �أي تابع لها.
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3لمحة عن االقتصاد السعودي

يعتبر اقت�صاد المملكة العربية ال�سعودية اقت�صاد ًا نفطي ًا �أي �أنه يعتمد ب�شكل رئي�سي على النفط كمورد رئي�سي لخزينة الدولة .وقد �أ�شارت التقديرات لعام
2008م �إلى امتالك المملكة  264بليون برميل من النفط تم ِّثل  %25من احتياطي النفط العالمي 1.وت�صنف ال�سعودية ك�أكبر دولة م�صدرة للنفط وتلعب دور ًا
رئي�سي ًا في منظمة �أوبك .هذا وي�شكل النفط  %80من عائدات الخزينة ،و %45من الناتج المحلي الإجمالي ،و %90من عائدات الت�صدير .هذا وي�ساهم القطاع
2
الخا�ص ال�سعودي بـ  %40من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008م  1.751مليار ريال �سعودي ( 467مليار دوالر �أمريكي) بمعدل نمو حقيقي ي�صل �إلى  %4.2مقارنة بـ %3.4
في عام 2007م .ويرجع ال�سبب وراء هذا النمو االقت�صادي القوي �إلى ارتفاع ايرادات ت�صدير النفط والناتجة عن القيم القيا�سية التي و�صلها �سعر النفط
في الن�صف الأول من العام 2008م ،بالإ�ضافة �إلى الخطة اال�ستراتيجية للحكومة والمتمثلة باال�ستثمار في الطاقة االنتاجية للمملكة من خالل م�شاريع البنية
التحتية .وبالرغم من الأزمة االقت�صادية العالمية والتي بد�أت في �أغ�سط�س 2008م وما تبعها من انخفا�ض حاد في �أ�سعار النفط ،ف�إن الحكومة ال�سعودية ال
زالت م�ستمرة في ا�ستثماراتها في م�شاريع البنية التحتية .وقد تجلى ذلك من خالل �إعالن الحكومة عن الميزانية التو�سعية لعام 2009م والتي �سي�صل حجم
3
الإنفاق فيها �إلى  475مليار ريال �سعودي.
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التحول االقتصادي
3
ُّ

لقد �شهد النهج االقت�صادي في المملكة العربية ال�سعودية تحو ًال جوهري ًا ،حيث بد�أ دور القطاع الحكومي باالنح�سار تدريجي ًا لم�صلحة القطاع الخا�ص الذي
بد�أ دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه اال�ستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة من حيث �إعطاء القطاع الخا�ص دور ًا �أكبر للم�شاركة باالقت�صاد الوطني،
وهذا ما يمكن ر�ؤيته من خالل ما تقوم به الحكومة من ت�شجيع ودعم للخ�صخ�صة.
وزارة البرتول واملعادن .ال�سيا�سة النفطية ال�سعوديةwww.mopm.gov.sa .

1
2
 3بنك الأهلي-تقرير امليزانية-اململكة العربية ال�سعودية 24-دي�سمرب 2008م

بتاريخ 4مار�س 2009م

�سي �أي �إيه .وورلد فاكت بوك .ملحة عامة عن االقت�صادhttps://www.cia.gov/cia/publications/factbook.htm .
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بتاريخ  19مار�س 2009م

وقد بد�أت نتائج هذه ال�سيا�سة في الظهور من خالل النمو القوي الذي �شهده االقت�صاد ال�سعودي في ال�سنوات الأخيرة .فقد ت�صدر االقت�صاد ال�سعودي قائمة
االقت�صادات العربية وال�شرق �أو�سطية بناتج محلي بلغ  1.753مليار ريال ما يعادل  467.6مليار دوالر  ،وتقدم في الت�صنيف العالمي �إلى المرتبة  23لترتيب
4
اقت�صادات دول العالم خالل  ، 2008بعد �أن كان يحتل المركز  24بناتج بلغ 1.431مليار ريال ما يعادل  381.6مليار دوالر في ت�صنيف .2007
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3أداء السوق المالي

ت�صدرت �أخبار �سوق الأ�سهم المحلية الأخبار االقت�صادية ال�سعودية منذ الربع الأول لعام 2003م حتى الن�صف الأول من عام 2006م ،وقد �ساهمت التقلبات
الكبيرة في م�ؤ�شر الأ�سهم �إلى جذب اهتمام العديد من الم�ستثمرين حتى من خارج المملكة .وقد خ�سر م�ؤ�شر الأ�سهم خالل عام2006م حوالي % 53.26
من قيمته ،مما �أدى �إلى خ�سارة الم�ستثمرين لجزء كبير من مدخراتهم وقد �أثر ذلك �سلب ًا على �أغلبية القطاعات االقت�صادية� .إال �أن ا�ستمرار م�ستوى الإنفاق
الحكومي العالي والذي �أدى �إلى �إحداث المزيد من فر�ص العمل مترافق ًا مع زيادة في رواتب القطاع العام بن�سبة  %15واالنخفا�ض في �أ�سعار الوقود كلها عوامل
�ساهمت في رفع جزئي للقدرة ال�شرائية للم�ستهلكين و�إ�ستعادة ثقتهم ،حيث بلغ نمو الم�ؤ�شر خالل العام 2007م حوالي .% 40.24
وعاد م�ؤ�شر تداول لي�شهد انخفا�ض ًا حاد ًا خالل عام 2008م حيث انخف�ض م�ؤ�شر تداول  %56.49نتيجة للأزمة الحادة التي تعر�ض �إليها االقت�صاد العالمي
و�أ�سواق �سوق المال العالمية .وقد بد�أت اقت�صاديات العالم ب�إظهار بع�ض عالمات التعافي م�ؤخر ًا وانعك�س ذلك على الأ�سواق العالمية و�سوق تداول والذي ارتفع
5
 %16.5خالل الن�صف الأول من 2009م.
ويعتبر من المبكر في هذه المرحلة الت�أكيد على �أن الأ�سواق قد تعافت تمام ًا من �آثار الأزمة� ،إال �أن معظم االقت�صاديين يجمعون على �أن مرحلة ال�سقوط الحر
للأ�سواق قد ولت .كما يتفق الكثير من المحللين على �أن الأ�سواق بحاجة �إلى فترة طويلة حتى تعود �إلى �سابق عهدها قبل الأزمة.
3النمو السكاني
33333
ت�شهد المملكة العربية ال�سعودية نمو ًا كبير ًا في عدد ال�سكان حيث و�صل عدد �سكان المملكة �إلى  24.8مليون ن�سمة بنهاية عام  2008مقارن ًة بـ  24مليون ن�سمة
ب�شكل عام ،وعلى خدمات الت�أمين الفردي
بنهاية عام 2007م 6.وي�صحب هذا النمو الكبير في التعداد ال�سكاني زيادة في الطلب على جميع خدمات الت�أمين ٍ
ب�شكل خا�ص ،على �سبيل المثال ال الح�صر الت�أمين ال�صحي والت�أمين على المركبات .مما �سيدفع �شركات الت�أمين لزيادة طلبها على �إعادة الت�أمين.
ٍ
3أسواق التأمين العالمية
333
33333

3لمحة عن سوق التأمين

بلغ �إجمالي �أق�ساط الت�أمين العالمي (الممتلكات والأ�ضرار والحماية والإدخار وال�صحي) عام 2008م يقارب  16.02تريليون ريال �سعودي مقارنة بـ 15.2
تريليون ريال �سعودي في عام 2007م ،وذلك بح�سب �أرقام �سوي�س ري .وقد و�صلت ح�صة الواليات المتحدة الأمريكية من �أق�ساط الت�أمين �إلى حوالي5.04
تريليون ريال �سعودي في عام 2008م مرتفعة بن�سبة  %8عن العام 2007م والتي بلغت  4.67ترليون ريال �سعودي وموزعة �إلى حوالي  2.7ترليون ريال �سعودي
للت�أمين على الممتلكات والأ�ضرار (غير مت�ضمنة �أموال الدولة) بينما بلغ مجموع �أق�ساط الت�أمين ال�صحي وت�أمين الحماية واالدخار حوالي  2.3ترليون ريال
7
�سعودي.
�أما بالن�سبة لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا فيمكن تلخي�ص �إجمالي �أق�ساط الت�أمين(عدا الحماية واالدخار) لعام 2008م بالجدول التالي:
جدول  :1قطاع التأمين (عدا الحماية واالدخار) في الشرق األوسط و أفريقيا لعام 2008

البلد

�أق�ساط الت�أمني (مليون ريال �سعودي)

8

الن�سبة من ال�سوق العاملي

الجزائر

3.108

%0.04

البحرين

1.035

%0.015

م�صر

2.411

%0.036

�إيران

14.632

%0.22

الأردن

1.526

%0.023

4
5
 6م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
� 7سوي�س ري «ورلد �إن�شورن�س يف »2008
 8بزن�س مونيرت انرتنا�شونال ليميتيد.التقرير الت�أميني للملكة العربية ال�سعودية .الربع الثاين 2009م.
www.worldbank.org

www.tadawul.com.sa
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�أق�ساط الت�أمني (مليون ريال �سعودي)

البلد

الن�سبة من ال�سوق العاملي

الكويت

1.901

%0.028

لبنان

1.905

%0.028

المغرب

6.116

%0.09

نيجيريا

4.455

%0.067

عمان

2.111

%0.032

قطر

3.513

%0.053

المملكة العربية ال�سعودية

10.155

%0.15

جنوب �أفريقيا

24.476

%0.37

تون�س

2.400

%0.036

الإمارات العربية المتحدة

15.780

%0.23

امل�صدر :بزن�س مونيتور �أنرتنا�شيونال
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3سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

33333

3لمحة تاريخية

ات�سم قطاع الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية وحتى الما�ضي القريب بغياب جهة تنظيمية للأنظمة والت�شريعات ،مما �أدى �إلى وجود حوالي � 150شركة
ت�أمين م�سجلة في الخارج وتزاول �أعمالها كو�سطاء عالميين �أو وكالء ت�أمين لأعمال القطاع الخا�ص والت�أمين ال�شخ�صي في ال�سعودية 9.وقد تم ت�سجيل معظم
تلك ال�شركات في مملكة البحرين منذ العام 1980م وعملت في المملكة عبر نظام الوكالة .وفي ظل غياب للإطار التنظيمي والت�شريعي في المملكة ،ف�إن حملة
وثائق التـ�أمين لم يحظوا بغطاء نظامي لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم .وقد مهدت هذه العوامل الطريق للإ�صالحات التي طال انتظارها والتي �ست�ساهم
بدورها في تطور قطاع الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية.
وركز قطاع الت�أمين منذ العام 1970م على الواردات الت�أمينية الحكومية والم�شاريع الإن�شائية والتي كانت وب�شكل كبير م�سيطر عليها من قبل �شركات �أجنبية.
في العام 1985م تم �إقرار مفهوم الت�أمين التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء ،وتم ت�أ�سي�س �أول �شركة ت�أمين م�سجلة في المملكة وهي ال�شركة التعاونية للت�أمين
10
بعد الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عام 1405هـ (الموافق لـ 1984م) تعمل وفق ال�شريعة الإ�سالمية.
وتتولى حالي ًا م�ؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع الت�أمين والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايير الترخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمين ،ويفر�ض النظام الجديد
على �شركات الت�أمين �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة في المملكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي تزاول �أعمال الت�أمين في المملكة .وتنطبق القوانين الجديدة لي�س على
�شركات الت�أمين وح�سب ،بل وعلى �شركات �إعادة الت�أمين وو�سطاء الت�أمين والوكاالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية الخ�سائر.
33333

3آخر التطورات

في عام 1420هـ (1999م) تم �إ�صدار لوائح مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني بناء ًا على المر�سوم الملكي رقم (م )10/بتاريخ 1420/5/1هـ (الموافق
1999/8/13م) من �أجل تنظيم الت�أمين ال�صحي التعاوني وفي ربيع الثاني من عام 1423هـ (الموافق يونيو 2002م) �أ�صدر مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني
الالئحة التنفيذية لنظام ال�ضمان ال�صحي التعاوني الإلزامي ،والذي فر�ض على كافة ال�شركات التي توظف �أكثر من  500عامل من الوافدين �أن تقوم بتوفير
التغطية ال�صحية لهم .وت�شمل المرحلة الثانية كل ال�شركات التي توظف ما بين  500-100عام ًال من الوافدين� .أما المرحلة الثالثة والأخيرة فت�شمل جميع
ال�شركات التي توظف وافدين .وقد تم الإعالن عن تطبيق هذا النظام نهائي ًا في العام 1426هـ (الموافق لـ 2005م) .والمملكة العربية ال�سعودية عازمة على
�أن تكون �أول بلد في العالم يقوم بتطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوني الإلزامي على المواطنين والمقيمين ،و�أن تقوم برفع م�ستوى الوعي فيما يتعلق بهذا
11
الأمر من خالل و�سائل الإعالم والقنوات الأخرى.
 9م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي ،درا�سة عن دور اخل�صخ�صة يف بناء امل�ؤ�س�سات يف القطاع املايل يف اململكة2004 ،م.
 10ايكونوميك انتلجن�س يونيت (� 13أغ�سط�س  .)2006خماطر البلد .انفتاح �سوق الت�أمني ال�سعودي.
http://www.garp.com/risknews/newsfeed.asp?Category=6&MyFile=2006-10-13-13663.html

 11تركي ال�سهيل .ال�شرق الأو�سط  13فرباير 2007م  .وزير ال�صحة «�سنكون �أول دولة تطبق الت�أمني ال�صحي التعاوين على كافة القاطنني»

14

�أما قرار ت�أمين الرخ�صة الإلزامي فقد تم تطبيقه بناء ًا على قرار مجل�س الوزراء رقم  222بتاريخ � 13شعبان 1422هـ (الموافق � 30أكتوبر 2001م) .وقد �أ�صدر
مجل�س الوزراء الموقر م�ؤخر ًا قرار ًا ب�إلزامية ت�أمين الم�س�ؤولية تجاه الغير للمركبات عو�ض ًا عن الت�أمين على الرخ�صة .في عام 2003م تم �إ�صدار نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )32/بتاريخ 1424/6/2هـ وتم �إ�صدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام بموجب القرار الوزاري رقم
 596/1بتاريخ 1425/3/1هـ حيث ُ�سمح بت�أ�سي�س ال�شركات التي كان لها ن�شاط محلي �أو الفروع المرخ�صة لل�شركات الأجنبية وذلك لممار�سة �أعمال الت�أمين
التعاوني في المملكة.
�أما نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية فقد ن�ص على ال�سماح بت�أ�سي�س �شركات ت�أمين محلية بممار�سة ن�شاط الت�أمين في المملكة.
وتقوم م�ؤ�س�سة النقد بم�س�ؤولية تنظيم قطاع الت�أمين والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايير الترخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمين .ثم تبع ذلك �صدور عدد
من المرا�سيم الملكية منذ 1427/9/16هـ (الموافق 2006/10/9م) بالموافقة على ت�أ�سي�س عدد من �شركات الت�أمين .ومن المتوقع الترخي�ص لمزيد من
ال�شركات في الم�ستقبل.
33333

3لمحة عامة عن السوق

�شهد �سوق الت�أمين في المملكة نمو ًا ملحوظ ًا و�صل �إلى  %27حيث بلغ �إجمالي اق�ساط الت�أمين  10.9مليار ريال �سعودي في 2008م مقارنة بـ  8.6مليار ريال
�سعودي في 2007م .هذا ويعزى هذا النمو �إلى النمو الإقت�صادي الملحوظ في المملكة والتو�سع في �إلزامية الـت�أمين في مجالي الت�أمين ال�صحي وت�أمين
12
المركبات .حيث بلغت ن�سبة النمو في مجال الـت�أمين ال�صحي  %57كما بلغت ن�سبة النمو في ت�أمين المركبات  %4خالل عام 2008م.
هناك � 43شركة ت�أمين عاملة خالل عام 2008م .وقد انتهت فترة ال�سماح التي منحت ل�شركات الت�أمين لت�صويب �أو�ضاعها في ال�سوق في مار�س 2008م.
وح�سب انظمة الت�أمين التعاوني في المملكة فان ال�شركات العاملة التي لم تتقدم بطلبات الترخي�ص الجديدة لن ت�ستطيع الإ�ستمرارية في العمل في ال�سوق.
13
هذا وقد منحت م�ؤ�س�سة النقد تمديدا يتراوح من �شهرين �إلى �ستة �أ�شهر لل�شركات التي تقدمت بطلب التراخي�ص الالزمة ح�سب انظمة الت�أمين التعاوني.
وفي نهاية عام 2008م كان هناك � 19شركة منحت الترخي�ص بينما � 7شركات ح�صلت على موافقة مجل�س الوزراء بت�أ�سي�سها و�سبع �شركات في خ�ضم عملية
14
الترخي�ص من قبل وزارة التجارة كما �أن عدد �شركات الت�أمين المدرجة و�صل �إلى (.)21
جدول  :2لمحة عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
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2006

التغري

2007

التغري

2008

التغري

�إجمالي �أق�ساط الت�أمين (عدا ت�أمين الحماية
واالدخار) (مليون ريال)

6.719

% 35

8.256

%22.8

10.325

%25

�إجمالي �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار (مليون
ريال)

218

% 12.9

327

%50

594

%82

�إجمالي قيمة �أق�ساط الت�أمين (مليون ريال)

6.937

% 34.6

8.583

%23.7

10.919

%27

ن�سبة �أق�ساط الـت�أمين من الناتج المحلي (عدا
ت�أمين الحماية واالدخار)

0.0051

% 22.5

0.0059

%15.6

0.0058

%1.7-

ن�سبة �أق�ساط ت�أمين الحماية و االدخار من الناتج
المحلي

0.0002

%0

0.0002

%0

0.0003

%50

ق�سط الت�أمين للفرد الواحد (عدا ت�أمين الحماية
واالدخار) (ريال)

284

% 32

341

%20

341

%20

ق�سط ت�أمين الحماية واالدخار للفرد الواحد
(ريال)

9

% 12.5

14

%55.5

14

%55.5

امل�صدر� :ساما
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13
14
15

م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م

15

ويت�ضمن الجدول التالي مقارنة لمعدالت النمو في الدخل من �أق�ساط الت�أمين (عدا الحماية واالدخار) بالعملة المحلية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
ومعدالت الت�ضخم.
جدول  :3معدالت النمو السنوية في األقساط

16

معدل التغير ال�سنوي في �إجمالي �أق�ساط الت�أمين

2004
%19

2005
%21

2006
%20

2007
%24

2008
%27.2

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

%5.3

%5.5

%3.1

%3.4

%4.2

معدل الت�ضخم

%0.4

%0.7

%2.2

%4.2

%9.9

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد وبزن�س مونيتور �أنرتنا�شيونال

جدول  :4حجم النمو في السوق (مليون ريال سعودي)

17

ت�أمين الحماية واالدخار

2003
160

2004
188

2005
193

2006
218

2006
327

2008
594

الت�أمين (عدا ت�أمين الحماية واالدخار)

3.623

4.298

4.960

6.719

8.256

10.325

امل�صدر :بزن�س مونيتور �إنرتنا�شيونال�،ساما

ي�شير الجدول �أعاله �إلى التنامي في �أهمية قطاع الت�أمين (عدا الحماية واالدخار) والنمو في ح�صة هذا القطاع من �سوق الت�أمين.
جدول :5التوزيع النسبي لقطاعات التأمين الرئيسة (2008م)

فرع الت�أمني
الممتلكات

18

الن�سبة �إىل جممل الأق�ساط الن�سبة �إىل جممل الأق�ساط الن�سبة �إىل جممل الأق�ساط
املكتتبة 2008
املكتتبة 2007
املكتتبة 2006
%7
%9
% 11

الهند�سية

%8

%6

%6

المركبات

% 28

% 28

% 23

البحري

%6

%6

%6

ال�صحي

% 32

% 36

% 44

الطاقة

%2

%4

%2

الحماية والإدخار

%3

%4

%5

الحوادث والم�س�ؤولية

%8

%7

%5

الطيران

%2

%1

%1

امل�صدر:م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م.

يبين الجدول �أعاله التوزيع الن�سبي لح�ص�ص قطاعات الت�أمين المختلفة ا�ستناد ًا �إلى �أق�ساط الت�أمين ،حيث تظهر هيمنة ك ًال من قطاعي ت�أمين المركبات
والت�أمين ال�صحي على �أكثر من ن�صف ال�سوق.
وعلى الرغم من �أن التقلب كان ال�سمة الأبرز لقطاع الت�أمين ال�صحي خالل ال�سنوات الما�ضية� ،إال �أنه من المتوقع �أن ي�ستعيد هذا القطاع عافيته وذلك ب�سبب
�صدور نظام الت�أمين ال�صحي التعاوني.
 16م�ؤ�س�سة النقد والتقرير ال�سنوي البنك الأهلي التجاري  2006توقعات االقت�صاد ال�سعودي� .أغ�سط�س�/سبتمرب  .2006بزن�س مونيتور انرتنا�شيونال ليمتد .التقرير الت�أميني للمملكة العربية ال�سعودية.
الربع الأخري 2006م والربع الثاين .2007
 17بزن�س مونيتور انرتنا�شيونال ليمتد .التقرير الت�أميني للمملكة العربية ال�سعودية .الربع الأخري 2006م والربع الثاين  ،2009م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
 18م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي – تقرير م�سح �سوق الت�أمني2008 .م
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3المنافسة

تُعتبر ال�شركة التعاونية للت�أمين اال�سم الأكبر في �صناعة الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية .وي�شهد ال�سوق حالي ًا تغيرات حيوية مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة
المناف�سة وذلك بح�صول �شركات جديدة على الترخي�ص للعمل ك�شركات ت�أمين تحت نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني .و ُيتوقع �أن ت�شتد هذه الوتيرة
بين ال�شركات الموجودة وال�شركات المرخ�صة الداخلة �إلى ال�سوق ال�سعودي حديث ًا حيث �ستعتمد هذه ال�شركات ب�شكل رئي�س على عامل ال�سعر لتثبيت �أقدامها
وانتزاع ح�صة لها من ال�سوق.
33333

3التوقعات المستقبلية

�إن خطة االنفتاح التي تنتهجها الحكومة ال�سعودية و�سيا�سة تنويع م�صادره والتقليل من اعتماده على �إيرادات النفط قد �أثرت على االقت�صاد الوطني للمملكة
مما جعله ي�شهد نمو ًا قوي ًا في ال�سنوات الأخيرة .و�إن هذه ال�سيا�سة قد جعلت االقت�صاد ال�سعودي �أكثر جاذبية للكثير من الم�ستثمرين مما انعك�س على حجم
تدفق اال�ستثمارات في المملكة .وقد نجح الإقت�صاد ال�سعودي في �إظهار �صالبته في ظل الأزمة العالمية ،وقد �ساهم في ذلك ا�ستمرار الحكومة في �سيا�ستها
المالية التو�سعية وا�ستمراريتها في م�شاريع البنية التحتية طويلة الأجل والتي تعتبر داعم �أ�سا�سي في تطوير اقت�صاد المملكة .وعليه ف�إنه يتوقع �أن ي�ستمر النمو
في مختلف قطاعات االقت�صاد في ال�سنوات القادمة.
و ُيتوقع نمو قطاع الت�أمين ب�شكل ملحوظ خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة ،وذلك نتيجة تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي الجديد و�إلزامية ت�أمين المركبات،
بالإ�ضافة �إلى االتجاه نحو تنظيم قطاع الت�أمين ب�شكل عام مع �صدور نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية .و�سوف يعطي ترخي�ص �شركات
الت�أمين القائمة في المملكة المزيد من الثقة في ال�سوق مما ي�ؤدي �إلى دفعة �إ�ضافية من نمو ال�سوق.19
ومن جهة �أخرى ف�إن زيادة عدد �شركات الت�أمين التعاوني المرخ�صة في المملكة له �أثر هام في زيادة حدة المناف�سة حيث تم ترخي�ص العديد منها وهناك
مجموعة قيد الترخي�ص و�أخرى قيد الدرا�سة مما يتوقع �أن ي�صل عدد �شركات الت�أمين التعاوني المرخ�صة في المملكة �إلى حوالي � 36شركة في الم�ستقبل
المنظور ،20وبالتالي �سوف يزيد من وتيرة حدة المناف�سة 21.وفيما يلي �شركات الت�أمين المدرجة حتى تاريخه:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18

ال�شركة التعاونية للت�أمين.
�شركة المتو�سط والخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني.
�شركة مالذ للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني.
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمين التعاوني.
�شركة الأهلي تكافل.
�شركة �ساب للتكافل.
�شركة الدرع العربي للت�أمين التعاوني.
�شركة �أياك ال�سعودية للت�أمين التعاوني.
�شركة �إتحاد الخليج للت�أمين التعاوني.
�شركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني.
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التعاوني.
�شركة �سند للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني.
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمين التعاوني.
ال�شركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التعاوني.
ال�شركة الأهلية للت�أمين التعاوني
�شركة الإتحاد التجاري للت�أمين التعاوني
�شركة ال�صقر للت�أمين التعاوني
�شركة الت�أمين العربية التعاونية

 19بي �إم جي.
 20م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 21م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

17

)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27

18

ال�شركة المتحدة للت�أمين التعاوني
بوبا العربية للت�أمين التعاوني
ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمين التعاوني
�شركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�شركة �أك�سا للت�أمين التعاوني
�شركة اي�س العربية للت�أمين التعاوني
�شركة وقاية للت�أمين و�إعادة الت�أمين التكافلي
�شركة العالمية للت�أمين التعاوني
�شركة بروج للت�أمين التعاوني

4

4الشركة
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4نبذة عن الشركة

�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ «�سوليدرتي ال�سعودية» �أو «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س تم
الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )83ال�صادر بتاريخ 1430/3/19هـ (الموافق 2009/3/15م) ،والمر�سوم الملكي رقم
(م )17/ال�صادر بتاريخ 1430/3/20هـ (الموافق 2009/3/16م) ك�شركة ت�أمين تعاوني في المملكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س مالها ()555.000.000
خم�سمائة وخم�سة وخم�سين مليون ريال �سعودي موزع على ( )55.500.000خم�سة وخم�سين مليون وخم�سمائة �ألف �سهم .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون
بـ( )33.300.000ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة �ألف �سهم تمثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة وتم �إيداع قيمتها في ح�ساب ال�شركة لدى بنك البالد ،كما �سيتم
طرح ( )22.200.000اثنين وع�شرين مليون ومائتي �ألف �سهم للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وبعد ت�أ�سي�س ال�شركة و�إ�صدار ال�سجل
التجاري لها �سوف تقوم ال�شركة بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد بطلب الح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أن�شطة الت�أمين التعاوني التي ترغب بممار�ستها في المملكة
�أو خارجها.
تعتزم ال�شركة تقديم خدمات الت�أمين و�إعادة الت�أمين بكافة �أنواعها باال�ستناد �إلى مبادئ الت�أمين التعاوني ووفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني
والئحته التنفيذية تحت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باعتبارها الجهة الرئي�سية الم�س�ؤولة عن مراقبة قطاع الت�أمين.
بعد االنتهاء من االكتتاب العام واختتام الجمعية العامة الت�أ�سي�سية� ،سيتم التقدم لمعالي وزير التجارة وال�صناعة بطلب لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .ويتم اعتبار
ال�شركة م�ؤ�س�سة في المملكة العربية ال�سعودية ك�شركة م�ساهمة من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
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4هيكل ملكية الشركة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي موزع على ( )55.500.000خم�سة وخم�سون مليون وخم�سمائة
�ألف �سهم .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بـ( )33.300.000ثالثة وثالثين مليون وثالثمائة �ألف �سهم تمثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة .كما �سيتم طرح
( )22.200.000اثنين وع�شرين مليون ومائتي �ألف �سهم للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد� .أما بالن�سبة لأ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
فهي موزعة ح�سب الجدول التالي:
جدول :6المساهمون المؤسسون لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل

امل�ساهمون
� .1سوليدرتي �ش.م.ب( .مقفلة)

اجلن�سية
بحرينية

عدد الأ�سهم
15.262.500

القيمة الدفرتية
152.625.000

ن�سبة امللكية
%27.500

 .2م�ؤ�س�سة النفود للتجارة ل�صاحبها �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن
طالل بن عبدالعزيز
� .3شركة ابراهيم محمد الحديثي لال�ستثمار

�سعودية

1.000.000

10.000.000

%1.802

�سعودية

1.050.000

10.500.000

%1.892

 .4محمد بن عبد العزيز المقيرن

�سعودي

1.000.000

10.000.000

%1.802

� .5شركة الو�ساطة المالية
� .6شركة دانة الكورني�ش المحدودة

�سعودية
�سعودية

1.000.000
1.000.000

10.000.000
10.000.000

%1.802
%1.802

 .7طالل �صالح نا�صر ال�سريع

�سعودي

1.000.000

10.000.000

%1.802

� .8سلطان بن عبدالعزيز المقيرن

�سعودي

850.000

8.500.000

%1.532

 .9براهيم بن محمد ال�سبيعي

�سعودي

800.000

8.000.000

%1.441

 .10ال�شركة الدولية للأعمال التجارية والمقاوالت المحدودة

�سعودية

555.556

5.555.560

%1.001

� .11شركة �إمهال لال�ستثمار التجاري

�سعودية

500.000

5.000.000

%0.901

� .12شركة �أبناء �صالح النهدي القاب�ضة

�سعودية

500.000

5.000.000

%0.901

 .13الأميرة� /صيته بنت حمود الر�شيد

�سعودية

400.000

4.000.000

%0.721

� .14شركة حمد بن محمد بن �سعيدان و�شركاه لال�ستثمار العقاري

�سعودية

400.000

4.000.000

%0.721
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امل�ساهمون
 .15محمد بن عبدالمح�سن الزكري

اجلن�سية
�سعودي

عدد الأ�سهم
400.000

القيمة الدفرتية
4.000.000

ن�سبة امللكية
%0.721

� .16شركة القد�س العربية المحدودة

�سعودية

375.000

3.750.000

%0.676

 .17عادل براهيم ال�سبيعي

�سعودي

318.113

3.181.130

%0.573

� .18صالح بن نا�صر العمير

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .19عبدالعزيز يعقوب ال�سركال

�إماراتي

300.000

3.000.000

%0.541

 .20عبداهلل نا�صر الع�ساف

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .21عبدالرحمن علي القرعاوي

�سعودي

300.000

3.000.000

%0.541

 .22عبدالإله براهيم ال�سبيعي

�سعودي

278.888

2.788.880

%0.503

 .23عبداهلل محمد العريفي

�سعودي

277.777

2.777.770

%0.501

 .24تركي بن م�ساعد المبارك

�سعودي

270.000

2.700.000

%0.487

 .25م�ؤ�س�سة عبداهلل المحمد الهطالني لال�ستثمارات العقارية

�سعودية

264.000

2.640.000

%0.476

 .26طالل محمد ال�سالم

�سعودي

260.000

2.600.000

%0.468

 .27عبدالعزيز محمد العقيل

�سعودي

250.000

2.500.000

%0.450

 .28ماهر محمد النوي�صر

�سعودي

250.000

2.500.000

%0.450

 .29محمد براهيم ال�سبيعي

�سعودي

211.111

2.111.110

%0.381

 .30خالد محمد العقيل

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .31عبدالإله يو�سف الخلف

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .32هالة نا�صر الع�ساف

�سعودية

200.000

2.000.000

%0.360

 .33علي محمد ال�شامي

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

� .34سليمان عبداهلل ال�سويح

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

� .35سالم �سعيد باقب�ص

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

�	.36أ�سامة محمد ال�سابق

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .37محمد عبدالعزيز ال�شبانة

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .38عبداهلل عبدالرحمن الخ�ضير

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .39خالد برج�س العبدالكريم

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .40في�صل عبداهلل الجبر الر�شيد

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .41عبدالرحمن �سلطان المقيرن

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .42يا�سين بن عبدالرحمن الجفري

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .43عبداهلل بن محمد يو�سف الوابلي

�سعودي

200.000

2.000.000

%0.360

 .44دخيل �إبراهيم الحمي�ضي

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .45عبدالعزيز نايف العريعر

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

� .46صالح �سليمان الغنيم

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .47محمد بن علي بن عبدالكريم الوهيبي

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

امل�ساهمون
 .48عبداهلل بن علي القرعاوي

اجلن�سية
�سعودي

عدد الأ�سهم
100.000

القيمة الدفرتية
1.000.000

ن�سبة امللكية
%0.180

 .49عبداهلل علي الفراج

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .50خالد بن حمد بن من�صور المالك

�سعودي

100.000

1.000.000

%0.180

 .51عبداهلل بن محمد عبدالوهاب �آل ال�شيخ

�سعودي

73.555

735.550

%0.133

 .52محمد م�سفر �سليمان الم�سفر

�سعودي

53.500

535.000

%0.097

33.300.000
22.200.000
55.500.000

333.000.000
222.000.000
555.000.000

%60
%40
%100

مجموع �أ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
المكتتبون
المجموع الكلي
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4الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة

تندرج هيكل ّية ال�شركات والم�ؤ�س�سات الم�ساهمة في ت�أ�سي�س ال�شركة كالآتي:
44444

4سوليدرتي البحرين  -ش.م.ب( .مقفلة)

م�سجلة في ال�سج ّل التجاري في البحرين تحت الرقم ( )50973ت�أ�س�ست
�شركة �سوليدرتي البحرين �ش.م.ب( .مقفلة) هي �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة ّ
في عام 1424هـ ،بر�أ�س مال م�صرح به ( )500.000.000خم�سمائة مليون دوالر �أمريكي وبر�أ�س مال مدفوع ( )220.000.000مائتان وع�شرون مليون
دوالر �أمريكي مق�سمة على مائتين وع�شرين مليون �سهم ،القيمة الإ�سمية لكل �سهم دوالر �أمريكي واحد .ويتركز ن�شاطها في تقديم منتجات الت�أمين التكافلي
الإ�سالمي بمختلف �أنواعه بما في ذلك تكافل التوفير والتكافل العائلي ومنتجات �إعادة التكافل وغيرها من المنتجات التكافلية المتنوعة .وتمتلك في �سوليدرتي
ال�سعودية  ،%27.500وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة �سوليدرتي البحرين �ش.م.ب(.م):
جدول  : 7المساهمون المؤسسون لشركة سوليدرتي ش.م.ب( .م)

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .1بنك �إثمار ـ البحرين

%33.816

 .2دارينوي�ست المحدودة

%17.273

 .3الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد ـ البحرين

%13.636

 .4م�صرف قطر الإ�سالمي ـ قطـر

%6.883

MAA International Investments Ltd .5

%3.409

 .6الهيئة العامة للتقاعد والمعا�شات ـ قطـر

%2.066

 .7الوكاالت المتحدة العالمية (يونيتاك)

%1.591

 .8م�صرف ال�شامل ـ البحرين

%1.364

 .9ال�شيخة منيرة بنت عي�سى بن �سلمان �آل خليفة

%1.364

 .10م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي

%1.091

� .11شركة العليان المالية المحدودة

%1.091

 .12الهيئة الإ�سالمية العالمية لالغاثة

%1.023

 .13بيت التمويل العربي ـ لبـنان

%0.682

 .14ال�شيخ حمد بن جا�سم بن جبر �آل ثاني

%0.682

 .15رائد عبدالرحمن ح�سن �سالم

%0.682
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امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

� .16أ�سماء �صديق محمد البنعلي

%0.68

 .17د .عبدالعزيز عبداهلل �سليمان الفدا

%0.568

 .18خالد بن �أحمد ال�سويدي

%0.500

 .19عماد عمر حافظ الن�سنا�س

%0.489

 .20عبدالعزيز عبدالرحمن فخرو

%0.455

� .21شركة فايز بن فهد الق�صيبي

%0.455

 .22ال�شركة الخليجية االفريقية للتجارة والمقاوالت

%0.455

� .23صالح حمد القمرا النابت

%0.455

 .24بنك الت�ضامن الإ�سالمي الدولي

%0.455

 .25د .حمد حمد �أحمد المطبقاني

%0.455

 .26ال�شيخ حمد بن عبدالعزيز الوني�س

%0.455

 .27ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار الخليجي

%0.405

� .28شركة �إبراهيم علي الر�شودي القاب�ضة

%0.364

� .29شركة �آل �سعيدان للعقارات

%0.256

 .30خمي�س محمد المقلة

%0.23

 .31علي �أحمد علي الحكيم

%0.227

 .32حافظ �إبراهيم المطوع

%0.227

� .33شركة يو�سف خليل الم�ؤيد و�أوالده العقارية ذ .م .م.

%0.227

� .34شركة علي ومحمد يتيم �أخوان ذ .م .م.

%0.227

 .35كاريم�سك المحدودة

%0.227

Noon Investment Company .36

%0.227

 .37عبد الجليل عبدالغني نا�صر �آل عبدالغني

%0.205

 .38ال�شركة الدولية للتجارة والتنمية

%0.155

� .39شركة قطر العالمية للتجارة

%0.150

 .40مجموعة الم�سند

%0.150

 .41علي محي الدين زغموت

%0.136

� .42شركة حمد بن محمد بن �سعيدان و�شركاه لال�ستثمار العقارية

%0.125

 .43ديما المحدودة ـ �سوي�سرا

%0.125

 .44عبدالواحد بن عبدالمح�سن العبيد

%0.114

� .45شركة عبداهلل بن محمد بن �سعيدان و�أوالده العقارية

%0.114

 .46م�ساعد نوري ال�صالح المطوع

%0.114

 .47عبدالعزيز عبداهلل را�شد التويجري

%0.114

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .48واي كي �أيه للعقارات المحدودة

%0.114

 .49قناة الجزيرة الف�ضائية

%0.091

 .50عبداهلل محمد هادي �شم�س الدين المال

%0.091

 .51هدى فايز ظاهر ن�صر

%0.091

� .52شركة ال�سعود

%0.091

 .53حماده عطا �سالمه حموده

%0.091

 .54الخدمات الدولية لل�سفريات ذ .م .م.

%0.077

 .55حمد �إبراهيم ال�شيخ ح�سين علي �آل �شيخ

%0.077

 .56جمعة ح�سن علي �أبل

%0.068

 .57محمد عبدالرحمن محمد بوجـيري

%0.068

 .58ح�سن محمد محمود ح�سن

%0.068

 .59عماد الدين مو�سى

%0.068

� .60إبراهيم نوح جا�سم ح�سين المطوع

%0.068

 .61فهد عبداهلل �إبراهيم ح�سن كمال

%0.068

 .62محمد ال�شيخ ح�سين علي �آل �شيخ

%0.068

 .63خالد عبداهلل عبدالغني �آل عبدالغني

%0.068

 .64جابر محمد الجابر

%0.068

 .65ال�شيخ جا�سم ح�سن العبدالرحمن �آل ثاني

%0.068

 .66منيره �أحمد محمد �سلطان ال�سويدي

%0.068

 .67محمد يو�سف محمد ال�سويدي

%0.068

 .68ال�شيخ في�صل مبارك الأحمد �آل ثانـي

%0.068

 .69ال�شيخ �سلمان بن �أحمد �آل خليفة

%0.057

 .70منى ثامر علي الإبراهيم المعا�ضيد

%0.055

 .71د .عبد المنعم عبدالرحمن جا�سم

%0.050

 .72عبدالرحمن محمد �سالم علي البطاط

%0.047

 .73مبخوت �سالم �سعيد خوار

%0.045

 .74ال�شيخ /خالد عبدالرحمن مح ّمد �آل ثاني

%0.045

 .75ح�صه عبدالرحمن نا�صر فخرو

%0.045

 .76محمد �أحمد جبريل �أحمد �أوح�صيره

%0.045

 .77جابر �أبو هندي عبداهلل �آل بو هندي

%0.045

 .78حمد �أبو هندي عبداهلل ال بوهندي

%0.045

 .79محمد �صالح ح�سين يحي المهدي

%0.045
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امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .80محمد �سعود عبداهلل الخاطر

%0.045

 .81ف�ؤاد زيد يعقوب

%0.045

� .82أحمد عبداهلل �أحمد بهاء الدين المراغي

%0.045

 .83عبد الرحمن علي عبدالرحمن البوعينين

%0.045

 .84الهاله محمد اال�شيخ ح�سين �آل �شيخ

%0.045

 .85ح�سن �سلطان نا�صر الجفالي النعيمي

%0.045

 .86ال�شيخ عبداهلل بن محمد جا�سم �آل ثاني

%0.045

 .87عي�سى خليفة ح�سن الن�صر

%0.045

 .88نوره عبدالرحمن را�شد مهنا النعيمي

%0.045

 .89ال�شيخ خليفه في�صل خليفة علي �آل ثاني

%0.045

 .90من�صور �سالم عبداهلل �شعيل المري

%0.045

� .91سعد نهار نا�صر ماجد النعيمي

%0.045

 .92محمد عبدالرحمن علي محمد الدعيج

%0.045

 .93نا�صر محمد �أحمد محمد ال�سويدي

%0.045

 .94في�صل محمد في�صل ال�سويدي

%0.045

 .95جمال جوهر الجوهـر

%0.045

� .96شركة �صن�شاين لل�سياحة ذ .م .م.

%0.039

 .97حاتم من�صور عبداهلل المن�صوري

%0.038

 .98ال�شيخ محمد ح�سن العبدالرحمن �آل ثاني

%0.036

 .99محمد عبدالغفار يو�سف حمزه

%0.034

� .100أياد نايف �أبو عكر

%0.034

� .101أحمد علي �صالح �شاهين الكواري

%0.034

 .102ال�شيخة /نور �سعود بن عبدالعزيز �آل ثاني

%0.034

� .103أحمد عبداهلل �أحمد علي الكواري

%0.034

� .104إ�سماعيل عبد المالك �إ�سماعيل �أيوب

%0.034

 .105ال�شيخة نوره بنت خليفة عبداهلل �آل ثاني

%0.034

 .106ح�سام االدين عبد اللطيف مكي

%0.034

� .107صالح �أحمد محمد �أحمد الحمادي

%0.034

 .108عماد خالد يون�س

%0.034

 .109ال�شيخ /عبداهلل خليفة عبداهلل �آل ثاني

%0.034

 .110محمد علي �إبراهيم الأ�صمخ

%0.034

� .111سامر عبا�س

%0.034

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .112محمد عبدالعزيز علي �إبراهيم الأ�صمخ

%0.034

 .113طارق ح�سين �أحمد محمد الخلف

%0.034

 .114علي محمد اال�شيخ ح�سين �آل ال�شيخ

%0.034

 .115عبدالرحمن محمد خليفة الزايد

%0.034

 .116حمد نا�صر خالد الربان

%0.034

 .117عبداهلل �سالم عبداهلل �شعيل المري

%0.034

 .118محمد عدنان عموره

%0.034

 .119ال�شيخ �سعود عبداهلل محمد �آل ثاني

%0.034

 .120محمد بدر الدين

%0.034

 .121جبر �سعيد جبر عمر الرميحي

%0.034

 .122جا�سم فهد العبد الوهاب الفيحاني

%0.034

 .123هادي علي محمد �سويري المري

%0.034

� .124أ�سامه عدنان كوك�ش

%0.032

 .125ح�سن علي عبداهلل الح�سن المهندي

%0.027

 .126ح�سام عبدالرحمن �سليمان ال�صعوب

%0.027

 .127عي�سى �سعد ربيعه الكواري

%0.027

 .128عثمان جابر �صالح اليزيدي

%0.025

 .129علي مبارك علي الكواري

%0.023

� .130آمنة عبا�س �شم�س الدين محمد

%0.023

 .131مبارك ح�سن محمد عينا النعيمي

%0.023

� .132صقر محمد �صقر المفتاح

%0.023

 .133محمد �سالم عمار خوار

%0.023

 .134محي الدين درايديه

%0.023

 .135محمد �شحده محمد الكحلوت

%0.023

 .136ال�شيخة /ح�صة بنت خليفة عبداهلل �آل ثاني

%0.023

� .137إبراهيم عبدالرحمن ح�سن الق�صيبي

%0.023

 .138موزه بنت عبداهلل علي �سلطان ال�سويدي

%0.023

 .139فاطمه جمعة حمد ال�سويدي

%0.023

 .140عائ�شة عبداهلل ال�سويدي

%0.023

 .141تيها عبداهلل علي �سلطان ال�سويدي

%0.023

 .142الجازي عبداهلل علي �سلطان ال�سويدي

%0.023

� .143شيخة علي عبداهلل محمد الجابر

%0.023
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امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .144محمد عبدالرحيم محمود �أحمد الهيدو�س

%0.023

 .145علي محمد علي ف�ضل الكعبي

%0.023

 .146منى �سلمان محمد البدر

%0.023

 .147مريم عوا�ض مبارك عاي�ض ال�شهواني

%0.023

� .148أحمد مح ّمد الب�شير

%0.023

� .149أحمد ماجد �سعد را�شد �آل �سعد

%0.023

 .150بدر خليفه بدر ال�ساده

%0.023

 .151عائ�شة محمد همام �سعد العبداهلل

%0.023

 .152محمد را�شد محمد الهاجري

%0.023

 .153محمد عبداهلل �سلطان جابر الحرمي

%0.023

� .154سعيد محمد علي ف�ضل الكعبي

%0.023

 .155ال�شيخ /محمد خليفة عبداهلل �أحمد �آل ثاني

%0.023

 .156عبدالجواد حموده �صالح الزيني

%0.023

 .157عبداهلل قمبر فتح علي �إبراهيم العمادي

%0.023

 .158ح�سن قمر علي �إبراهيم العمادي

%0.023

 .159ح�سن جيب اهلل عبدالرحمن كدكي

%0.023

 .160فوزي عبداهلل �إبراهيم كمال

%0.023

 .161محمد حماده عطا اهلل حموده

%0.023

 .162حجازيه عو�ض ر�ضوان عبد الكريم

%0.023

� .163أحمد عبداهلل ح�سن خاجه

%0.023

 .164ح�سين �أحمد محمد العبداهلل

%0.023

 .165فاطمه نا�صر �سالم �صالح اليزيدي

%0.023

 .166لنا محمد �صالح ح�سين كايد

%0.023

 .167ف�ؤاد عو�ض الر�ضوان

%0.023

 .168عي�سى �سعد عبداهلل الح�سن المهندي

%0.023

 .169يو�سف محمد عبدالرحمن العبداهلل

%0.023

 .170عتيق عبداهلل عتيق من�صور الكعبي

%0.023

 .171عبد الرحمن من�صور �إبراهيم المن�صور

%0.023

 .172ال�شيخ خليفة بن �أحمد �آل ثاني

%0.023

 .173ال�شيخ محمد في�صل �سلمان جا�سم �آل ثاني

%0.023

 .174محمد وليد محمود ب�شير قدورة

%0.023

 .175ال�شيخ مبارك �سعود عبداهلل �آل ثاني

%0.023

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 .176محمد عبداهلل قا�سم خمي�س الحرقان

%0.023

 .177ال�شيخ فهد ح�سن العبدالرحمن �آل ثاني

%0.023

 .178را�شد حمد هزاع حمد العذبه

%0.023

� .179أحمد عبدالرحمن الميـر

%0.023

� .180سعد مبارك بتال الدو�سري

%0.023

 .181جميله �أحمد �سليمان الهيل

%0.023

� .182إينا�س علي محمد النجار

%0.023

 .183ال�شيخة خوله حمد �سيف �أحمد �آل ثاني

%0.023

 .184عبدالوهاب المطوع

%0.023

� .185أ�شرف عدنان ب�سي�سو

%0.023

� .186سمير �إيراهيم الوزان

%0.005

� .187سبا�ستيان توما�س بارتو

%0.002

 .188غوتم داتا

%0.002

 .189كر�ستوفر ديفيد واال�س
المجم ـ ــوع

%0.001
%100

4444444

4بنك اإلثمار

ت�أ�س�س بنك �إثمار كبنك �إ�ستثماري في عام 1984م ك�شركة م�ساهمة عامة في البحرين .يبلغ ر�أ�س مال البنك  598مليون دوالر �أمريكي �أي ما يعادل 2.242،5
مليون ريال �سعودي .ويقوم البنك بن�شاطات التعهد بالتغطية للأ�سهم و�أدوات الدين ،الإ�ست�شارات المالية ،تمويل الم�شروعات واال�ستثمارات .وفيما يلي جدول
يو�ضح المالك الرئي�سيين:
جدول  :8المالك الرئيسيون لبنك إثمار

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

دار المال الإ�سالمي

%33.04

ال�شركة الخليجية للإ�ستثمارات الإ�سالمية

%6.92

4444444

4دارينويست

ت�أ�س�ست �شركة دارينوي�ست عام 2001م في جزيرة جير�سي تحت ا�سم �شركة اال�ستثمار الإ�سالمي وقامت بتغيير ا�سمها �إلى الإ�سم الحالي في عام 2007م .يبلغ
ر�أ�س مال ال�شركة  10.000دوالر �أمريكي �أي ما يعادل  37.500ريال �سعودي مق�سم �إلى مليون �سهم .وتقوم ال�شركة باال�ستثمار في الأدوات الإ�ستثمارية التي
تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وفيما يلي جدول يو�ضح المالك الرئي�سيين:
جدول  :9المالك الرئيسيون لدارينويست

امل�ساهمون
�ساينت جيم�س تر�ستيز المحدودة

ن�سبة امللكية
%100
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4سايتنت جيمس ترستيز المحدودة

ت�أ�س�ست �شركة �ساينت جيم�س تر�ستيز المحدودة عام 2002م في جزيرة جير�سى ،وتقوم ال�شركة ب�أعمال حفظ الأ�صول ،وفيما يلي جدول يبين المالك
الرئي�سيين لل�شركة:
جدول  :10المالك الرئيسيون لساينت جيمس ترستيز المحدودة

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
فوالو تر�ست و خدمات ال�شركات المحدودة

%97

�ساينت جايم�س هاو�س نوممينيز المحدودة
المجموع

%3
%100

 1-1-2-1-3-4فوالو ترست وخدمات الشركات المحدودة

ت�أ�س�ست �شركة فوالو تر�ست وخدمات ال�شركات المحدودة عام 1982م في جزيرة جير�سى ،وتقوم ال�شركة ب�أعمال حفظ الأ�صول ،وفيما يلي جدول يبين المالك
الرئي�سيين لل�شركة:
جدول  :11المالك الرئيسيون لفوالو ترست وخدمات الشركات المحدودة

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
ايان والتر �ستانلي �سترانغ

%31

ا�شلي دافيد هوي

%9

نايجل جورج اندرو بيرماين

%7

مايكل لي بري�ستون

%4

روبرت �أنثوني كري�ستين�سين

%16

تريفور لينارد نورمان

%7

ديني�س �آن ماريت

%7

�سيمون ريت�شارد بيركارد

%7

مارك فن�سنت اندرو هايلي

%4

�سايمون هابين

%5

�صندوق فائدة الموظفين
المجموع

%3
%100

4 4444444الهيئة العامة لصندوق التقاعد  -البحرين
وهي هيئة عامة لها ال�شخ�صية االعتبارية �أن�ش�أتها حكومة مملكة البحرين وفق قانون رقم ( )13ل�سنة 1975م وتخ�ضع ال�شراف وزير المالية واالقت�صاد الوطني
في مملكة البحرين وتعتبر ملحقة بوزارته .وتعنى الهيئة ب�إدارة �صندوق التقاعد وت�ؤدي �إلى ال�صندوق اال�شتراكات المن�صو�ص عليها في القانون و�أية مبالغ
�أخرى تقرر له في ميزانية الدولة.
4444444

4مصرف قطر اإلسالمي

ت�أ�س�س م�صرف قطر الإ�سالمي في عام 1982م ك�شركة م�ساهمة عامة في قطر .يبلغ ر�أ�س مال البنك  2.067.566.000ريال قطري �أي ما يعادل
 2.129.241.494ريال �سعودي .ويقوم الم�صرف بن�شاطات التمويل والمنتجات البنكية المتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وفيما يلي جدول يو�ضح
المالك الرئي�سيين:
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جدول  :12المالك الرئيسيون لمصرف قطر اإلسالمي

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
جهاز قطر لال�ستثمار
44444

%5

4مؤسسة النفود للتجارة

م�ؤ�س�سة النفود للتجارة م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( ،)1010061616ت�أ�س�ست في العام 1406هـ ،ويبلغ ر�أ�س مالها ()100.000
مائة �ألف ريال �سعودي  ،وهي م�ؤ�س�سة تقوم بالتجارة بالجملة في المواد الغذائية ومواد البناء والأقم�شة والأحذية و�أدوات التجميل والم�صنوعات الجلدية
والأجهزة والمعدات الكهربائية والمعدات الطبيه وال�صناعية والمفرو�شات والأدوات الزراعية والأجهزة ال�سلكية والإعا�شة وال�سيارات وقطع غيارها وتوريد
المالب�س والتجهيزات الع�سكرية .وتمتلك في �سوليدرتي ال�سعودية  ،%1.802وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية م�ؤ�س�سة النفود للتجارة
جدول  :13مالك مؤسسة النفود للتجارة

ن�سبة امللكية

املالك
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز �آل �سعود
المجموع الكلي
44444

%100
%100

4شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

�شركة �إبراهيم محمد الحديثي لال�ستثمار�شركة �إبراهيم محمد الحديثي لال�ستثمار هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ،م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة
الريا�ض تحت رقم ( )1010235981وت�أ�س�ست في عام 1428هـ ،بر�أ�س مال ( )500.000ريال �سعودي ،مق�سمة على( )50.000خم�سين �ألف ح�صة نقدية
مت�ساوية القيمة ،قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية ،ويتركز ن�شاطها في اال�ستثمار والتطوير العقاري ،وا�ستيراد وت�صدير المواد الغذائية والمن�سوجات،
وال�صيانة والت�شغيل للم�شاريع ومقاوالت المباني والإن�شاءات العامة .وتمتلك في �سوليدرتي ال�سعودية  .%1.892وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكيتها:
جدول  :11الشركاء في شركة إبراهيم محمد الحديثي لالستثمار

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
�إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم الحديثي

%98.00

محمد بن �إبراهيم بن محمد الحديثي

%0.50

عمر بن �إبراهيم بن محمد الحديثي

%0.50

علي بن �إبراهيم بن محمد الحديثي

%0.50

ح�صة بنت �إبراهيم بن محمد الحديثي

%0.25

عبير بنت �إبراهيم بن محمد الحديثي
المجموع الكلي

%0.25
%100

44444

4شركة دانة الكورنيش المحدودة

�شركة دانة الكورني�ش هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ،م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( )1010209439ت�أ�س�ست في العام 1426هـ،
هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ،ويبلغ ر�أ�س مالها ( )500.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )500ح�صة نقدية مت�ساوية قيمة ك ّل ح�صة ( )1000ريال .تملك
�شركة دانة الكورني�ش  %1.802من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل .وتقوم ببيع و�شراء و�صيانة وتملك الأرا�ضي والعقارات و�إدارتها� .أما هيكل ملكيتها
فهو كالآتي:
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جدول  :14الشركاء في شركة دانة الكورنيش

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
محمد بن �سليمان علوي باعلوي

%25

محمد بن عبداهلل محمد العامودي

%25

محمد بن زيد مطلق الجعباء الدوي�ش

%25

عبداهلل بن نا�صر عبداهلل الجريد
المجموع الكلي

%25
%100

44444

4شركة الوساطة المالية

�شركة الو�ساطة المالية هي �شركة م�ساهمة مقفلة م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( ،)1010241832ت�أ�س�ست في عام 1428هـ.
وتمتلك  %1.802من �سوليدرتي ال�سعودية .وتقوم ب�أعمال الو�ساطة واال�ست�شارات المالية ،ويبلغ ر�أ�س مالها ( )250.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى
(� )25.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة ك ّل منها ( )10ريال �سعودي .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكيتها:
جدول  :15المساهمون في شركة الوساطة المالية
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امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

بنك كينانجا بيرهاد لال�ستثمار (ماليزيا)

%29.60

الأمير �سعود بن فهد بن عبداهلل بن محمد بن �سعود الكبير

%10.00

�أوقاف �صالح بن عبدالعزيز الراجحي

%10.00

محمد بن ح�سين بن علي العمودي

%10.00

عمر بن قا�سم بن علي العي�سائي

%5.20

عبدال�سالم بن �صالح بن عبدالعزيز الراجحي

%2.80

�شركة فريمك�س لال�ستثمار (الإمارا ت العربية المتحدة)

%2.80

�شركة القد�س العربية للتجارة المحدودة

%2.80

مجموعة �أبناء عبداهلل محمد باروم المحدودة

%1.60

عبدالعزيز بن عبداهلل بن علي بن ري�س

%1.60

�سلطان بن عبدالعزيز �سليمان المقيرن

%1.60

�سعيد عمر قا�سم العي�سائي

%1.60

�أحمد عبدالخالق محمد �سعيد

%1.60

د .يا�سين بن عبد الرحمن بن ح�سن الجفري

%1.20

عبداهلل بن محمد بن يو�سف الوابلي

%1.20

فهد بن عبدالعزيز بن فهد ال�سعيد

%1.20

عبداهلل بن محمد بن علي المف�ضي

%1.20

�إبراهيم �أحمد �إبراهيم الم�صباحي

%0.80

محمد علي عبداهلل الم�سلم

%0.80

�إبراهيم محمد �سليمان الوابلي

%0.80

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

�شركة عبداهلل ف�ؤاد القاب�ضة

%0.80

خالد حامد �أحمد زيني متوكل

%0.80

�أحمد بن عبدالعزيز بن �سليمان الحمدان

%0.40

خالد بن �سالم بن محمد باخ�شوين

%0.40

�إيمان بنت خالد بن �سالم بن محفوظ

%0.40

علي بن �إبراهيم بن محمد الربي�شي

%0.40

عبدلرحمن محمد �صالح القحطاني

%0.40

نا�صر �سليمان محمد العمري

%0.40

عبداهلل بن �أحمد بن عبدالإله الدروي�ش

%0.40

�صالح محمد �صالح الثنيان

%0.40

محمد حمادي بن عبداهلل بن ح�سن الجفري

%0.40

عبداهلل بن نا�صر بن م�شغي بن �سفران

%0.40

خالد �إبراهيم �سعد بن �شليل

%0.40

محمد محمد عو�ض بن الدن

%0.40

�شركة �أبناء محمد بن عبدالرحمن با�شيخ التجارية

%0.40

عمر بن �سعيد بن عمر باحاذق

%0.40

محمد ح�سين جعفر العطا�س

%0.40

مازن بن عبدالرحمن بن محمد با�شيخ

%0.40

براك عبدالمح�سن �أحمد الع�صفور (كويتي)

%0.40

ف�ؤاد بن عبداهلل ف�ؤاد بن عبدالعزيز بوب�شيت

%0.40

خالد بن عبداللطيف بن �أحمد الفوزان

%0.40

بندر بن �سعيد بن عمر العي�سائي

%0.40

ر�ضا عبداهلل عمر العي�سائي

%0.40

عبدالغفار محمد جميل عبدالر�ؤوف جمجوم

%0.40

�شركة التجارة والت�سويق ال�سعودية الدولية المحدودة

%0.40

ح�سين بن ح�سن بن علي �أبو داود

%0.40

�أحمد بن حمد بن عبدالرحمن �آل ال�شيخ
المجموع الكلي

%0.40
%100

44444

4الشركة الدولية لألعمال التجارية والمقاوالت المحدودة

ال�شركة الدولية للأعمال التجارية والمقاوالت المحدودة م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( )1010140617ت�أ�س�ست في العام 1416هـ.
ويبلغ ر�أ�س مالها ( )1.000.000مليون ريال �سعودي مق�سمة على ( )1000ح�صة قيمة ك ّل ح�صة ( )1000ريال �سعودي ،وهي �شركة تقوم بالتجارة في
المن�سوجات والأجهزة الكهربائية و�أجهزة االت�صاالت ،كما تقوم بت�شغيل م�صانع المن�سوجات و�صيانتها و�أعمال الديكور والمقاوالت العامة و�شراء وبيع الأرا�ضي
و�إقامة المباني عليها ،وتمتلك %1.001من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية ،وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكيتها:
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جدول  :16المساهمون المؤسسون للشركة الدولية لألعمال التجارية والمقاوالت المحدودة

ن�سبة امللكية

امل�ساهمون
محمد حكمت �سعدالدين الزعيم

%28

حكمت �سعدالدين الزعيم

%18

�شيرين حكمت �سعدالدين الزعيم

%14

رندا حكمت �سعدالدين الزعيم

%14

مي�سا حكمت �سعدالدين الزعيم

%14

هالل محمد توفيق عبداهلل �صالحية
المجموع الكلي

%12
%100

44444

4شركة أبناء صالح النهدي القابضة

�شركة �أبناء �صالح النهدي هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم( )1010158542وت�أ�س�ست في العام .1421
وتقوم بتجارة الأجهزة االلكترونية ،والكهربائية و�أجهزة الحا�سب الآلي و�صيانتها واال�ستثمار في ت�أ�سي�س ال�شركات ،وا�ستيراد الأجهزة الطبية .ويبلغ ر�أ�س مالها
( )3.000.000ريال مق�سمة �إلى ( )30.000ح�صة قيمة كل منها ( ) 100ريال ،تمتلك في �سوليدرتي ال�سعودية  ،%0.901فيما يلي جدول يو�ضح هيكل
ملكيتها:
جدول  :17المساهمون المؤسسون لشركة أبناء صالح النهدي القابضة

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

جوهرة حمزة محمد محجوب

%13.00

ماهر �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

ماجد �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

مازن �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

محمد �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

معت�صم �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

م�ؤيد �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

من�صور �صالح �سالم عمر النهدي

%10.233

مرفت �صالح �سالم عمر النهدي

%5.1167

مها �صالح �سالم عمر النهدي

%5.1167

مودة �صالح �سالم عمر النهدي
المجموع الكلي

%5.1167
%100

44444

4شركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه لالستثمار العقاري

�شركة حمد بن محمد بن �سعيدان و�شركاه لال�ستثمار العقاري هي �شركة تو�صية ب�سيطة م�سجلة في ال�سج ّل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم (،)1010051734
ت�أ�س�ست في عام1426هـ .ويبلغ ر�أ�س مالها ( )500.000.000ريال �سعودي .وهي �شركة تقوم ب�إدارة و�صيانة وتطوير العقارات ،مقاوالت عامة ،العمال
الكهربائية� ،شراء الأرا�ضي لإقامة المباني عليها و�إ�ستثمارها ،تجارة المولدات الكهربائية و�صيانة الم�شاريع ،وا�ستيراد المعدات الطبية .وتمتلك  %0.721في
�سوليدرتي ال�سعودية .فيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكيتها:
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جدول  :18المساهمون المؤسسون لشركة حمد بن محمد بن سعيدان وشركاه لالستثمار العقاري:

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

حمد بن محمد بن عبداهلل بن �سعيدان

%70.56

ها�شم بن محمد بن عبداهلل بن �سعيدان

%1.2

�سعود بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

ماجد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

عمر بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

يا�سر بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

خالد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

�إبراهيم بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

�أحمد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

محمد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

�سلمان بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

فهد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

في�صل بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

عبداهلل بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

عبدالإله بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

�سعد بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

عبدالعزيز بن حمد بن محمد بن �سعيدان

%1.2

لطيفة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

لولوة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

نورة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

عبير بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

غادة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

بدور بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

�سارة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

منيرة بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

جودي بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

نوف بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

مو�ضي بنت حمد بن محمد بن �سعيدان

%0.6

العنود عبد الرحمن يو�سف الحمود

%0.6

�سارة بنت عبدالعزيز الخمي�س

%0.91

نوال فهد �سليمان الخرينق

%0.91

رابعة يو�سف محمد الف�ضل

%0.91

المجموع الكلي

%100
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4مؤسسة عبداهلل المحمد الهطالني لالستثمارات العقارية

م�سجلة في ال�سجل التجاري في مدينة عنيزة تحت الرقم ( )1128004529ت�أ�س�ست في عام
م�ؤ�س�سة عبداهلل المحمد الهطالني لال�ستثمارات العقارية ّ
1420هـ ،ويبلغ ر�أ�س مالها ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ،وهي م�ؤ�س�سة تقوم ببيع وت�أجير العقارات .وتمتلك في �سوليدرتي ال�سعودية  .%0.476وفيما
يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية م�ؤ�س�سة عبداهلل المحمد الهطالني لال�ستثمارات العقارية:
جدول  :18مالك مؤسسة عبداهلل المحمد الهطالني لالستثمارات العقارية

ن�سبة امللكية

املالك
عبداهلل بن محمد بن ابراهيم الهطالني
المجموع الكلي
4-4444

%100
%100

4شركة القدس للتجارة المحدودة

�شركة القد�س للتجارة المحدودة هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في ال�سجل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( )4030158331ت�أ�س�ست في العام
مق�سمة �إلى ( )500.000خم�سمائة �ألف ح�صة نقدية مت�ساوية القيمة كل منها بقيمة
1426هـ .ويبلغ ر�أ�س مالها ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال �سعودي ّ
ريال واحد .وهي �شركة تقوم ب�أعمال �إمتالك و�إ�ستئجار وت�أجير وبيع و�شراء ال�سفن التجارية وت�شغيل و�إدارة و�صيانة الموانىء �إ�ضاف ًة �إلى �صيانة وت�شغيل �أعمال
الإت�صاالت ال�سلك ّية والال�سلك ّية و�شراء الأرا�ضي والعقارات للبناء عليها و�إ�ستثمارها  ،تملك ح�صة قدرها %0.676من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية .وفيما يلي
جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة القد�س العربية للتجارة المحدودة:
جدول  :19المساهمون المؤسسون لشركة القدس العربية المحدودة

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

� .1شركة عبد القادر بكري البكري و�أبنا�ؤه القاب�ضة

%90.00

� .2سليمان بن محمد بن �صالح �سندي
المجموع الكلي

%10.00
%100

4-4444

4شركة إمهال لالستثمار التجاري

�شركة �إمهال لال�ستثمار التجاري هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في ال�سجل التجاري بمدينة الريا�ض تحت رقم ( )1010203586ت�أ�س�ست في العام
مق�سم �إلى ( )1.000ح�صة نقدية مت�ساوية القيمة كل منها بقيمة ( )1.000ريال �سعودي،
1425هـ ويبلغ ر�أ�س مالها مبلغ ( )1.000.000مليون ريال �سعودي ّ
تقوم بتجارة الجملة والتجزئة في ال�سيارات والأجهزة الكهربائية وت�سويق المنتجات والخدمات نيابة عن الغير والإ�ستيراد والت�صدير وكافة التعهدات التجارية
وتوريد وتركيب �شبكات الح�ساب الآلي وكافة �أجهزة الإت�صاالت وتقنية المعلومات .وتمتلك في �سوليدرتي ال�سعودية  .%0.901وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل
ملكية ال�شركة:
جدول  :20المساهمون المؤسسون لشركة إمهال لالستثمار التجاري

امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

�إبراهيم بن محمد بن �إبراهيم ال�سبيعي

%50.00

عادل بن محمد بن �إبراهيم ال�سبيعي

%25.00

م�شعل بن مهدي بن من�صور رفاعي
المجموع الكلي

%25.00
%100
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4المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيين في
الشركة

يمتلك �أع�ضاء مجل�س الإدارة الوارد ذكرهم �أدناه م�صالح مبا�شرة وغير مبا�شرة في ال�شركة تتمثل في ملكية لأ�سهم ال�شركة �أو لح�ص�ص في �شركات تمتلك
�أ�سهما في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل .وال يوجد لأع�ضاء مجل�س الإدارة الآخرين �أو المدراء التنفيذيين �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير
مبا�شرة في ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
34

جدول :21ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ألسهم الشركة

اال�سم
�صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز
ال�سبيعي
براهيم بن مح ّمد ّ
خالد يو�سف جناحي
�أ�شـرف عدنـان ب�سـي�سـو
�إبراهيـم بن مح ّمـد بن �إبراهيـم الحديثـي
�صالح بن نا�صر العمير
ماجـد �صالح ال ّنهـدي
عبداهلل بن علي الفراج

44444

املن�صب
رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة
الرئي�س التنفيذي
ع�ضو مجل�س �إدارة
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لل�ش�ؤون المالية والإداري����ة
و�سكرتير مجل�س االدارة

ن�سبة امللكية
املبا�شرة
%1.441
%0.541
%0.18

ن�سبة امللكية
غري املبا�شرة
%1.802
%2.13
%0.006325
%1.817
%0.2093
-

املجموع %
%1.802
%3.571
%0.006325
%1.817
%0.541
%0.2093
%0.18

4صاحب السمو الملكي األمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز -رئيس مجلس اإلدارة

ال يمتلك �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز �أ�سهم ًا في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ب�شكل مبا�شر .ولكنه يمتلك م�ؤ�س�سة النفوذ
للتجارة بن�سبة  %100والتي تمتلك بدورها  %1.802من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل مما يعني �أن �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن
عبدالعزيز لديه م�صلحة غير مبا�شرة تقدر بـ .%1.802
44444

4براهيم بن محمد السبيعي -عضو مجلس اإلدارة

يمتلك براهيم محمد ال�سبيعي  %1.441من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ب�شكل مبا�شر .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن محمد براهيم ال�سبيعي (الإبن) يمتلك
 %0.38من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل كما �أن عادل براهيم ال�سبيعي (الإبن) يمتلك %0.573من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية كما �أن عبد الإله براهيم
ال�سبيعي (الإبن) يمتلك  %0.503من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية .كما يمتلك براهيم محمد ال�سبيعي  %50و عادل براهيم ال�سبيعي (الإبن)  %25من �شركة
�إمهال لال�ستثمار التجاري والتي تمتلك بدورها  %0.901من �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ،مما يعني �أن براهيم محمد ال�سبيعي لديه م�صلحة غير مبا�شرة
تقدر بـ  %2.13في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية.
44444

محمـد بن إبراهيـم الحديثـي  -عضو مجلس إدارة
4إبراهيـم بن
ّ

ال يمتلك �إبراهيـم بن مح ّمـد بن �إبراهيـم الحديثـي �أ�سهم ًا في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ب�شكل مبا�شر ،ولكنه يمتلك  %98.00من �شركة ابراهيم
محمد الحديثي لال�ستثمار والتي تمتلك بدورها  %1.892من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل مما يعني �أن �إبراهيـم بن مح ّمـد بن �إبراهيـم الحديثـي
م�صلحة غير مبا�شرة تقدر بـ .%1.817
44444

4أشرف عدنان بسيسو -عضو مجلس إدارة

ال يمتلك �أ�شرف عدنان ب�سي�سو �أ�سهم ًا في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ،ولكنه يمتلك  %0.023من �شركة �سوليدرتي البحرين �ش.م.ب والتي تمتلك
بدورها  %27.5من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل مما يعني �أن �أ�شرف عدنان ب�سي�سو لديه م�صلحة غير مبا�شرة تقدر بـ .%0.006325
44444

4صالح بن ناصر العمير -الرئيس التنفيذي

يمتلك �صالح بن نا�صر العمير  %0.541من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ب�شكل مبا�شر.
44444

4ماجد بن صالح النهدي -عضو مجلس إدارة

ال يمتلك ماجد �صالح النهدي �أ�سهم ًا في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ،ولكنه يمتلك  %10.233و جوهرة حمزة محمد محجوب (الأم)  %13من �شركة
�أبناء �صالح النهدي القاب�ضة والتي تمتلك بدورها  %0.901من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل مما يعني �أن ماجد �صالح النهدي لديه م�صلحة غير مبا�شرة
تقدر بـ .%0.2093
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44444

4عبداهلل بن علي الفراج – نائب الرئيس التنفيذي للشؤؤن المالية و سكرتير مجلس اإلدارة

يمتلك عبداهلل بن علي الفراج  %0.180من �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ب�شكل مبا�شر.
444

4الرؤية المستقبلية

�أن تكون �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل رائدة في �صناعة الت�أمين والأف�ضل في المنطقة في توفير الحماية ل ُعـمـالئها من خالل �إلتزامها بتطبيق �أف�ضل
االمعايير العالمية في مجاالت الت�أمين.
444

4رسالة الشركة

تقديم حلول ت�أمينية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة و�إدارة المخاطر المحتملة وتقديم خدمات ت�أمينية متميزة.
444

4االستراتيجية

تعتبر �صناعة الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية حديثة بالمقارنة مع دول �أخرى ،على �أن هذه ال�صناعة قد بد�أت بالنمو ب�شكل بارز خالل ال�سنوات الأخيرة
و�أ�صبحت ت�شكل جزء ًا من الإقت�صاد الوطني ،والذي يتوقع �إزدياد ن�سبته مع التو�سع الكبير في �أعمال الت�أمين الذي ت�شهده المملكة.
لقد كان لو�ضع الت�شريعات ال ُمنظمة لأعمال �شركات الت�أمين وكذلك الإ�شراف المبا�شر على تطبيقها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .الدور الأ�سا�س
في تنظيم قطاع الت�أمين والرقابة عليه بحيث �أ�س�ست لبناء قاعدة �صلبة ل�صناعة ت�أمين وطنية.
�إن �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ت�سعى للإرتقاء بالعمل الت�أميني في المملكة من خالل الأ�س�س التي انطلقت منها ولفهمها لدور هذه ال�صناعة في رفد
الإقت�صاد الوطني ،وذلك من خالل:
تطوير منتجات ت�أمين تتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ال�سعودي في كافة القطاعات
الت�أكيد على �أهمية التطوير الدائم للخدمات وتح�سينها
العمل على درا�سة احتياجات العمالء ومتطلباتهم ،و�إدارة تحليل المخاطر وتحليل العوامل الفنية لها وتقديم الدعم الفني
تعزيز ثقة العمالء و�إبداء مدى التزام ال�شركة بالوفاء بوعودها
�إ�ستقطاب �أف�ضل الكوادر العاملة في مجال الت�أمين ،والحفاظ على �أعلى م�ستويات الكفاءة لخدمة العمالء ،كما وتتطلع ال�شركة �إلى دورها في تدريب وت�أهيل
ال�شباب ال�سعودي للعمل في مجاالت الت�أمين المختلفة و�إعدادهم علمي ًا وفني ًا ليكون لهم دور فاعل في م�ستقبل �صناعة الت�أمين في المملكة.
الو�صول لأكبر �شريحة من العمالء من خالل �إن�شاء فروع ومكاتب لل�شركة في مختلف مناطق المملكة من �أجل التوا�صل المبا�شر مع العمالء وتقديم كافة
الخدمات الت�أمينية لهم� ،أو من خالل و�سطاء الت�أمين المرخ�ص بمزاولة �أعمال الو�ساطة من قبل م�ؤ�س�سة النقد والمعتمدين من قبل ال�شركة.
�إ�ستخدام و�سائل االت�صال الحديثة كالإنترنت في تقديم الخدمات لعمالء ال�شركة ومتابعة متطلباتهم ،وكذلك الربط الإلكتروني مع مقدمي الخدمات
444

4الهيئة الشرعية

قامت ال�شركة بت�شكيل هيئة �شرعية تتكون من:
 -1ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان (�سعودي الجن�سية)
 -2ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور يو�سف بن عبد اهلل ال�شبيلي (�سعودي الجن�سية)
 -3ف�ضيلة ال�شيخ نظام محمد �صالح يعقوبي (بحريني الجن�سية)
و الم�شهود لهم بالخبرة ال�ضليعة والإخت�صا�ص في الإقت�صاد ال�شرعي و قاموا بالعديد من البحوث في المعامالت المالية الإ�سالمية كالبنوك والت�أمين التعاوني
والتّكافلي وذلك في العديد من الهيئات ال�شرعية المحلية و الأقليمة والعالمية و�ستعمل هذه الهيئة ال�شرعية على ر�سم خطى ال�شركة نحو �إلتزام النهج ال�شرعي
في تعامالتها.
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444

4المزايا التنافسية

44444

4رأس مال كبير

تُعتبر �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل من ال�شركات الم�ساهمة الكبرى في مجال الت�أمين حيث ي�صل ر�أ�سمالها �إلى  555مليون ريال �سعودي حيث �أ�سهم
العديد من كبار رجال الأعمال في المملكة بت�أ�سي�سها �إ�ضافة �إلى �شركة �سوليدرتي البحرين .وتكمن �أهمية ر�أ�س المال الكبير في تعزيز مالءتها المالية في
�سوق الت�أمين وقدرتها على التعامل مع كافة �أعمال الت�أمين وعقود الت�أمين الكبيرة.
44444

4شراكة استراتيجية

يعتبر وجود �شركة �سوليدرتي البحرين ك�أحد الم�ستثمرين الرئي�سيين بال�شركة دعامة فنية عالية وذلك لكونها واحدة من �أكبر �شركات التكافل في العالم ولها
�إنت�شار وا�سع في دول المنطقة ،كما ويعتبر حجم م�شاركة الم�ؤ�س�سين ال�سعوديين والذي يمثل معظمهم �شركات وم�ؤ�س�سات وا�سعة الن�شاط في المملكة وبخبرات
متنوعة دعامة كبيرة لل�شركة وم�صدر ًا لل ّثقة بها.
عند االنتهاء من ت�أ�سي�س �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل �ست�صبح �شركة �سوليدرتي البحرين وهي حليف ا�ستراتيجي طرف ًا في اتفاقية الم�ساعدة الفنية
والخدمات ،وهي من الأطراف ذات العالقة اذ يجب اخذ موافقة كل من الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على هذه االتفاقية .هذا
ومن جانب �آخر تناط �سلطة تحديد تفا�صيل اتفاقية الم�ساعدة الفنية والخدمات بما فيها تحديد مدة العقد والتجديد لمدة �أو مدد �أخرى �إلى مجل�س الإدارة
وله الحرية في اتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على م�صلحة ال�شركة وال�شركاء في هذا ال�ش�أن.
44444

4إدارة ذات خبرة

تتمتع �إدارة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل بوجود الخبرات والقدرات الإدارية والفنية المميزة في مجال الت�أمين .فال�شركة ت�ؤمن ب�أن العن�صر الب�شري هو الجزء
الأهم في �صناعة الت�أمين والذي ت�ستند �إليه في نموها وتقدمها .وب�أن الإ�ستثمار فيه يعد �أ�سا�سي ًا للنجاح .
44444

4تغطية جغرافية واسعة

تتواجد مكاتب ال�شركة في المناطق الرئي�سة في المملكة ،وذلك ت�سهيال على عمالئها في الح�صول على الخدمات الت�أمينية ،كما �أن ال�شركة تتطلع وب�إ�ستمرار
الى التو�سع في هذا المجال �ضمن خططها الم�ستقبلية في ال�سوق.
44444

4برامج إعادة تأمين ذات جودة عالية

لقد عمدت ال�شركة الى ترتيب عقد �إتفاقيات مع كبريات �شركات �إعادة الت�أمين العالمية والإقليمية ذات ال�سمعة والمالءة المالية العالية والتي تمثل جزء ًا
رئي�س ًا من �إدارة المخاطر الت�أمينية.
44444

4نظم معلومات متطورة

تعتبر النظم المعلوماتية الحديثة �أ�سا�سية في �أعمال الت�أمين .ولذلك فقد قامت ال�شركة با�ستخدام �أف�ضل نظم المعلومات و�آخر ما تم التو�صل �إليه من برامج
في هذا المجال ،في �سعيها لإدارة عقود الت�أمين وخدمة العمالء ب�شكل مميز.
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5األنشطة الرئيسية

5

بعد اكتمال ت�أ�سي�س ال�شركة� ،سوف تقوم ال�شركة بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد للح�صول على الترخي�ص بممار�سة الأن�شطة الت�أمينية التالية:
5التأمين من الحوادث والمسؤولية

555
وي�شمل:
أ.

التأمين من الحوادث الشخصية.

ُيغطي هذا الت�أمين الحوادث ال�شخ�صية الفردية والجماعية في حالة الوفاة �أو الإ�صابة �أو العجز ب�سبب حادث خارجي عنيف.
ب .التأمين من إصابات العمل.

ُيغطي هذا الت�أمين م�س�ؤولية �صاحب العمل عن التعوي�ض نتيجة لإ�صابة موظفيه ب�إ�صابة بدنية �أو وفاته ب�سبب حادث متعلق بالعمل ،والتي تن�ش�أ �أثناء وب�سبب
قيامه بعمله �ضمن نطاق �أعمال الم�ؤ َّمن له.
ت .التأمين من مسؤولية رب العمل.

ُيغطي هذا الت�أمين م�س�ؤولية �صاحب العمل عن التعوي�ض نتيجة لإ�صابة موظفيه ب�إ�صابة بدنية �أو وفاته ب�سبب حادث متعلق بالعمل ،والتي تن�ش�أ �أثناء وب�سبب
قيامه بعمله �ضمن نطاق �أعمال الم�ؤ َّمن له.
ث .التأمين من المسؤولية اتجاه الغير.

ُيغطي هذا الت�أمين عواقب الم�س�ؤولية المدنية القانونية ِق َبل الغير وذلك عن الأ�ضرار المادية �أو الج�سمانية التي قد تحدث لهم ويكون الم�ؤ َّمن له م�س�ؤو ًال عنها
م�س�ؤولية قانونية.
ج.

التأمين من المسؤولية العامة.

ُيغطي هذا الت�أمين الم�س�ؤولية المدنية وت�شمل التعوي�ض عن المبالغ التي يلتزم قانون ًا بدفعها للغير نتيجة حادث م�س�ؤول عنه في �شخ�ص الغير �أو ممتلكاته �أو
نتيجة �إهماله �أو �إهمال م�ستخدميه �أو نتيحة عيوب في ممتلكاته �أو منتجاته �أو ب�سبب �أخطاء المهنة.
ح.

التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.

ُيغطي هذا الت�أمين المبالغ المترتبة عن م�س�ؤولية الم�ؤمن له اتجاه الغير نتيجة ال�ضرر الج�سماني �أو المادي الذي يلحق بالطرف الثالث (الغير) خالل فترة
الت�أمين ب�سبب ال ُمن َتَج ال ُمباع �أو المورد ،الموزع ،المنقول ،الم�صنع ،المعدل ،والم�صلح من قبل الم�ؤ َّمن له.
خ.

التأمين من المسؤولية الطبية.

ُيغطي هذا الت�أمين الأخطاء التي تنتج عن الأطباء �أو الممر�ضات �أو �أي �شخ�ص يعمل في المرفق الطبي.
د.

التأمين من المسؤولية المهنية.

ُيغطي هذا الت�أمين م�س�ؤولية الم�ؤ َّمن له اتجاه الغير التي تنتج عن �أي مطالبة و� /أو مطالبات خالل فترة الت�أمين نتيجة الإهمال والخط�أ غير المتعمد الناتج
عن ممار�سة الم�ؤ ًّمن له لعمله.
ذ.

التأمين من السرقة والسطو.

ُيغطي هذا الت�أمين ال�سرقة وي�شمل الفقد �أو ال�ضرر الذي يلحق بالأموال الم�ؤ َّمن عليها نتيجة حدوث جريمة �سرقة.
ر.

التأمين من خيانة األمانة.

ُيغطي هذا الت�أمين �ضمان الأمانة وي�شمل تعوي�ض الم�ؤ َّمن له عن الخ�سائر التي تلحق �أمواله المودعة بعهدة م�ستخدميه �أو وكالئه من جراء �سوء ت�صرفهم
وعدم �أمانتهم �أو اختال�سهم لهذه الأموال.
ز.

التأمين على األموال التي في الخزينة وأثناء النقل.

ُيغطي هذا الت�أمين النقد وي�شمل تعوي�ض الم�ؤ َّمن له عن خ�سارته النقود التي تعود �إليه �أو التي تكون بحوزته ويكون م�س�ؤو ًال عنها نتيجة �أخطار الحريق وال�صاعقة
وال�سرقة �أثناء نقل النقود �أو وجودها في خزائن م�أمونة.
س .تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.
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555

5التأمين على المركبات

وي�شمل الت�أمين من الخ�سائر والم�س�ؤوليات المتعلقة بالمركبات (ال ت�شمل الب�ضائع المنقولة) وت�شمل الأن�شطة الت�أمينية الرئي�سية المندرجة تحت ت�أمين
المركبات التي �ستقدمها ال�شركة ما يلي:
أ.

التأمين ضد مسؤولية الطرف الثالث:

يغطي هذا النوع من الت�أمين الأ�ضرار والإ�صابات التي قد ت�صيب طرف ثالث والتي تت�سبب بها المركبة الم�ؤمنة.
ب .التأمين الشامل على المركبات:

يغطي جميع الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها لطرف ثالث ،كما يغطي المركبات �ضد ال�سرقة� ،أو الأ�ضرار التي قد ت�صيبها من
العوامل الطبيعية كالعوا�صف �أو الفي�ضانات ،والبرد.
555

5تأمين الممتلكات

وي�شمل الت�أمين من الخ�سائر الناتجة عن الحريق ،وال�سرقة ،والإنفجارات ،والظواهر الطبيعية ،والإ�ضطرابات ،و�أي ت�أمينات �أخرى تقع �ضمن هذا الفرع.
555

5التأمين البحري

ويندرج تحت هذا الفرع ق�سمين رئي�سين من �أنواع الت�أمين البحري:
الت�أمين على الب�ضائع المنقولة بحر ًا.
الت�أمين على ال�سفن والم�س�ؤوليات التي قد تتعر�ض لها.
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5تأمين الطيران

وي�شمل الت�أمين على �أج�سام الطائرات والم�س�ؤوليات تجاه الركاب والغير والب�ضائع المنقولة جو ًا ،و�أي ت�أمينات �أخرى تقع �ضمن هذا الفرع.
555

5تأمين الطاقة

وي�شمل الت�أمين على المن�ش�آت البترولية والمن�ش�آت البتروكيميائية ومن�ش�آت الطاقة الأخرى ،و�أي ت�أمينات �أخرى تقع �ضمن هذا الفرع.
555

5التأمين الهندسي

وي�شمل الت�أمين على �أخطار المقاولين ،و�أخطار التركيب والإن�شاءات والأجهزة الكهربائية وااللكترونية ،وتلف اللآالت ،و�أي ت�أمينات �أخرى تقع �ضمن هذا
الفرع.
555

5التأمين الصحي

وي�شمل الت�أمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والم�ستلزمات الطبية والعالجية و�إدارة المطالبات الطبية.
555

5تأمين الحماية

وي�شمل عمليات الت�أمين التي تتعلق ب�آثار الوفاة والعجز الدائم الكلي �أو الجزئي للمجموعات.
5-55

5فروع التأمين العام األخرى

وي�شمل فروع الت�أمين التالية:
أ.

تأمين التسليفات التجارية وتسليفات التصدير.

ب .تأمين طوارىء السفر.

5-55

5إعادة التأمين

يمكن لل�شركة قبول عمليات �إعادة الت�أمين الإختياري فقط من ال�شركات المحلية الم�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية �أو الخليجية وبما ال يتعار�ض مع
تعليمات م�ؤ�س�سة النقد.
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6

6األقسام الرئيسية

666

6الشؤون اإلدارية

تقوم �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية بتقديم الخدمات الم�ساندة لل�شركة مثل خدمات الإت�صاالت والعالقات الحكومية و�إن�شاء وتجهيز المكاتب في المركز الرئي�سي
والفروع
6الموارد البشرية

666

تخت�ص �إدارة الموارد الب�شرية بر�سم ال�سيا�سات المتعلقة بالموظفين ،وتوفير احتياجات ال�شركة من الكفاءات المختلفة وو�ضع الخطط التي ت�ضمن �إ�ستمرار
هذه الكفاءات ،وتن�سيق تقييم الأداء ال�سنوي و�إعداد البرامج التدريبية الداخلية والخارجية ح�سب احتياجات الإدارات والأق�سام المختلفة.
ت�ؤمن ال�شركة ب�أهمية الإ�ستثمار في الكوادر الب�شرية الوطنية .ومن هذا المنطلق �ستقوم ال�شركة بو�ضع برنامج خا�ص بتدريب وت�أهيل الموظفين ال�سعودين
للعمل في قطاع الت�أمين .و�سي�شكل الموظفون ال�سعوديون في البداية ما ن�سبته  %30على الأقل من �إجمالي الموظفين في نهاية ال�سنة الأولى .و�سيتم زيادتها
�سنوي ًا لتتجاوز هذه الن�سبة  %50ح�سب خطة العمل المقدمة لم�ؤ�س�سة النقد .وفي جميع الأحوال �ستكون الأولوية ل�شغل جميع الوظائف في ال�شركة لل�سعوديين
ولن يتم التوظيف من الخارج �إال للوظائف التي تتطلب خبرات خا�صة .على �أن يتم �إحالل المتدربين ال�سعوديين في الوظائف التي ت�شغل بغير ال�سعوديين عند
توفر الكفاءات المطلوبة.
و�ستكون خطة ال�سعودة لل�سنوات الخم�س الأولى على النحو التالي:
جدول  :22عدد الموظفين السعوديين في الشركة

ال�سنة

العدد
41
64
75
95
111

1
2
3
4
5

�سعوديون

العدد
42
62
72
84
95

الن�سبة
%49
%51
%51
%53
%54

غري �سعوديني

الإجمايل

الن�سبة
%51
%49
%49
%47
%46

83
126
147
179
206

امل�صدر :ال�شركة

هذا وقد تم ا�ستقطاب مجموعة من الموظفين للعمل في �إدارات ال�شركة المتعددة ويبين الجدول التالى توزيع ه�ؤالء الموظفين على الأق�سام الرئي�سية:
جدول :23توزيع الموظفين على األقسام الرئيسية:

الق�سم
ال�ش�ؤون الإدارية

13

12

االكتتاب الت�أميني

4

4

7

6

8

7

12

10

14

13

نظم المعلومات

2

2

3

3

5

4

5

4

5

4

الموارد الب�شرية

4

0

4

0

5

0

5

0

5

0

�إعادة الت�أمين

1

1

2

3

3

4

3

3

4

2

الإدارة المالية

1

3

3

4

5

5

7

5

8

5

ت�سوية المطالبات

6

7

8

9

11

10

14

11

16

11

الت�سويق والمبيعات

10

13

18

19

20

20

24

26

25

28

امل�صدر :ال�شركة
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ال�سنة 1
غري
�سعودي
�سعودي
7
6

ال�سنة 2
غري
�سعودي
�سعودي
10
10

ال�سنة 3
غري
�سعودي
�سعودي
11
11

ال�سنة 4
غري
�سعودي
�سعودي
10
12

ال�سنة 5
�سعودي غري �سعودي
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6اإلدارة المالية

وتتمثل مهامها في تخطيط ،وتوجيه ،وتن�سيق الأمور المحا�سبية ،والإ�ستثمارية ،والبنكية ،والت�أمينية ،والن�شاطات المالية الأخرى .كما �أنها تقوم ب�إعداد
القوائم المالية لل�شركة وفق ًا للمعايير المعتمدة ،كما �أنها م�س�ؤولة عن �إعداد الموازنات التقديرية وتقديم التقارير الدورية عن تنفيذها للإدارة ،وتقديم
التقارير المالية والمحا�سبة التف�صيلية التي ت�ساعد الإدارة العليا والإدارات المختلفة على تقييم الأداء واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية �إذا لزم الأمر .كما
يدخل �ضمن عمل الإدارة المالية و�ضع الإجراءات الرقابية على الأن�شطة المالية التي ت�ضمن المحافظة على �أ�صول وممتلكات ال�شركة.
666

6االكتتاب التأميني

تقوم �إدارة االكتتاب ب�إعداد �سيا�سات و�إجراءات االكتتاب وكذلك تقوم بمراجعة طلبات الت�أمين للتحقق من درجة المخاطرة المرتبطة بالطلب وتحديد قبوله
من عدمه .كما تقوم �أي�ض ًا بدرا�سة المطالبات المحتملة ومراجعة �سجالت ال�شركة للتحقق من االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات االكتتاب المعتمدة.
666

6إعادة التأمين

يخت�ص ق�سم �إعادة الت�أمين بترتيب �إتفاقيات �إعادة الت�أمين مع معيدي الت�أمين كما يخت�ص بدرا�سة وتحليل وتحديد ن�سب االحتفاظ لفروع الت�أمين المختلفة
بالتن�سيق مع الإدارات والأق�سام المخت�صة .كما يخت�ص ب�إجراء المطابقات والت�سويات المختلفة مع معيدي الت�أمين.
666

6تسوية المطالبات

تقوم �إدارة ت�سوية المطالبات بدرا�سة وتقييم وت�سوية المطالبات التي ترد ال�شركة والتحقق من �سرعة خدمة مطالبات العمالء وبما ال يتعار�ض مع م�صالح
ال�شركة ،كما تتولى الإدارة توزيع مبالغ المطالبات على معيدي الت�أمين في القطاعات المختلفة.
666

6المراجعة الداخلية

�ستن�شئ ال�شركة �إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مبا�شرة بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجل�س الإدارة و�ستوكل �إدارتها ل�شخ�ص م�ؤهل ت�أهي ًال كافيا للتحقق
من كفاءة وفاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في كافة �إدارات و�أق�سام ال�شركة والتقرير عن ذلك دوري ًا للجنة المراجعة والتي بدورها تقوم بدرا�سة هذه
التقارير والتحقق من �إتخاذ الإدارة للإجراءات الت�صحيحية الالزمة.
666

6نظم المعلومات

لدى ال�شركة نظام �آلي متكامل يغطي جميع �أن�شطة ال�شركة وتتولى �إدارة نظم المعلومات �إدارة هذا النظام بما ي�ضمن تحقيق الأهداف المطلوبة من النظام
و�ضمان عدم انقطاع الخدمة عن �إدارة ال�شركة .كما تتولى �إدارة نظم المعلومات متابعة الم�ستجدات التقنية في مجال �أنظمة المعلومات وو�ضع اال�ستراتيجيات
الالزمة لمواكبة التطورات التقنية.
666

6التسويق والمبيعات

تهدف ا�ستراتيجات الت�سويق والمبيعات لل�شركة ب�أن تكون �شركة ت�أمين تكافلي رائدة من خالل تقديم منتجات ت�أمينية ذات جودة عالية وب�أ�سعار تناف�سية قادرة
على �إ�شباع �إحتياجات العمالء والتركيز على خدمة العمالء و�صوال الى ر�ضا ووالء العمالء لمنتجات ال�شركة مما ينعك�س على تح�سين هوام�ش االرباح وذلك
بتحقيق نمو �سنوي في ح�صة ال�شركة من �سوق الت�أمين ال�سعودي والو�صول الى االهداف المحددة ب�أقل تكلفة ممكنة .
�ستعمل ال�شركة مبدئيا من خالل ثالثة فروع رئي�سية في المملكة ،وهي فرع المنطقة الو�سطى والمنطقة الغربية والمنطقة ال�شرقية باال�ضافة الى �إدارة
الح�سابات الرئي�سية والتي تهتم بمبيعات كبار العمالء من �شركات وجهات حكومية مع اال�ستعانة بعدد من القنوات للو�صول الى عمالئها مثل مندوبي المبيعات،
وو�سطاء الت�أمين المعتمدين ،ووكالء الت�أمين المعتمدين.

41
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7الهيكل التنظيمي

777

7الهيكل التنظيمي

تمتلك ال�شركة هيكل تنظيمي حديث يحدد الوظائف الإدارية المختلفة من مبيعات وتوزيع وعمليات ،مما ي�ساعد على تحقيق �أف�ضل �أداء .يبين الر�سم التالي
الهيكل التنظيمي لل�شركة:
›∏IQGOE’G ¢ù

÷QÉªãà°S’G áæ

÷á©LGôŸG áæ

÷äBÉaÉµŸG áæ
äÉë«°TÎdG h

IQGOQE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S

ájò«ØæàdG áæé∏dG

…ò«ØæJ ÒJôµ°S

¢ù«FôdG ÖFÉf
á«æØdG ¿hDƒ°û∏d

äÉÑdÉ£ŸG ôjóe

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
Òª©dG ídÉ°U
ΩGõàd’G ∫hDƒ°ùe

≥jƒ°ùà∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf

»∏NGódG ≥«bóàdG ôjóe

¢ù«FôdG ÖFÉf
ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d
êGôØd ˆGóÑY

ÚeCÉàdG IOÉYEG ôjóe

á«°ù«FQ äÉHÉ°ùM ôjóe

äÉcô°ûdG º°ùb ôjóe

»æ«eCÉàdG ÜÉààc’G ôjóe

≈£°SƒdG á≤£æŸG ôjóe

OGôaC’G º°ùb ôjóe

»Ñ£dG ÚeCÉàdG ôjóe
IÉ°†≤dG ÊÉg

á«bô°ûdG á≤£æŸG ôjóe
á«Hô¨dG á≤£æŸG ôjóe

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe
Ö∏ÿG óªMCG
áÑ°SÉëŸG ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ôjóe
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ôjóe
∫ÉªYC’G äÉeóN ôjóe
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7اإلدارة العليا والمدراء

77777

 1-2-77مجلس اإلدارة

دون الم�سا�س بال�صالحيات الممنوحة للجمعية العامة ف�إن مجل�س الإدارة (“المجل�س” �أو “مجل�س الإدارة”) �ستكون له ال�صالحيات الوا�سعة في �إدارة كافة
�ش�ؤون ال�شركة .ويمكن للمجل�س �ضمن حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض وينتدب واحد ًا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو �أي طرف ثالث ليتولى القيام بوظيفة معينة �أو �أعمال
محددة.
�سيدير ال�شركة مجل�س �إدارة يت�ألف من (� )9أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية .ويقوم مجل�س الإدارة بتعيين اللجان الفرعية المهمة بما في
ذلك لجنة تنفيذية ،ولجنة للمراجعة ،ولجنة للمكاف�آت و�سوف ت�ؤازر هذه اللجان دور مجل�س الإدارة في متابعة ن�شاطات ال�شركة والقيام بتزويد �إدارة ال�شركة
بالإر�شاد والتوجيه الالزمين .وتنعقد اللجنة في اجتماعات �أكثر انتظام ًا من المجل�س بكامل �أع�ضائه وترفع تقاريرها �إلى مجل�س الإدارة.
�إن الم�س�ؤولية الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة هو �ضمان ا�ستمرار نجاح ال�شركة على المدى البعيد .وهذا ي�شمل الآتي �ضمن �أمور �أخرى :
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االختيار والتعوي�ض والإ�شراف و-عند الحاجة -ا�ستبدال الإدارة العليا والمدراء التنفيذيين الآخرين في ال�شركة وكذلك التخطيط لعملية الإحالل
في ال�شركة.
تقديم التوجيه في جميع �ش�ؤون ال�شركة ومراجعة �إ�ستراتيجيتها و�سيا�سات �إدارة المخاطر والتخطيط المالي والموازنة ال�سنوية وخطط العمل كما
تو�صي بها �إدارة ال�شركة.
و�ضع الأهداف للأداء.








مراجعة النفقات الر�أ�سمالية الأ�سا�سية.
مراقبة و�إدارة ت�ضارب الم�صالح المحتملة بين �أع�ضاء الإدارة العليا ومجل�س الإدارة والم�ساهمين.
الت�أكد من �صحة الإجراءات المالية والمحا�سبية الداخلية في ال�شركة بما في ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة م�ستقلة
 الت�أكد من كفاءة �أنظمة المراقبة الداخلية و�إعداد القوائم المالية وتقديم الم�ساندة لجهات المراجعة الخارجية و�ضمان تطبيق �أنظمة مراقبة
داخلية منا�سبة وبالتحديد الأنظمة الخا�صة بمراقبة المخاطر والرقابة الآلية وتنفيذ القوانين ذات العالقة.
مراقبة كفاءة ممار�سات حوكمة ال�شركة ومدى فعاليتها.
الإ�شراف على الإف�صاح العام واالت�صاالت.

فيما يلي قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحين:
جدول :24أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون:

ن�سبة امللكية التمثيل
املبا�شرة
ممثل م�ؤ�س�سة النفود
-

اال�سم

اجلن�سية

ال�سن

املن�صب

� -1صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز

�سعودي

47

ال�سبيعي
 -2براهيم بن مح ّمد بن براهيم ّ

�سعودي

62

رئي�س مجل�س الإدارة
(غير تنفيذي)
ع�ضو (غير تنفيذي)

%1.441

 -3خالد بن يو�سف بن عبداهلل جناحي

بحريني

51

ع�ضو (غير تنفيذي)

-

� -4أ�شـرف عدنـان نورالدين ب�سـي�سـو

بحريني

41

ع�ضو (غير تنفيذي)

-

� -5إبراهيـم بن مح ّمـد بن �إبراهيـم الحديثـي

�سعودي

50

ع�ضو (غير تنفيذي)

-

م�ؤ�س�س

 -6ماجـد بن �صالح بن �سالم ال ّنهـدي

�سعودي

40

ع�ضو (غير تنفيذي)

-

� -7أيمـن بن �أميـن بن مح ّمـد �صـالح �سـجينـي

�سعودي

40

ع�ضو (م�ستقل)

-

ممثل �شركة �سوليدرتي
البحرين (�ش .م .ب)
ممثل �شركة �سوليدرتي
البحرين (�ش .م .ب)
ممثل �شركة �إبراهيم
محمد الحديثي
م��م��ث��ل ���ش��رك��ة �أب���ن���اء
�����ص����ال����ح ال����ن����ه����دي
القاب�ضة
الجمهور

-8عمر كالرك في�شر

�أمريكي

61

ع�ضو (م�ستقل)

-

الجمهور

 -9مح ّمـد بن ح�سـن بن علـي �أبو داود

�سعودي

56

ع�ضو (م�ستقل)

-

الجمهور

وفيما يلي نبذه مخت�صرة عن كل من المر�شحين لع�ضوية مجل�س الإدارة واللجان التابعة لها:
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7صاحب السمو الملكي األمير خالد بن طالل بن عبدالعزيز (سعودي 47 -عامًا)

رئيس مجلس اإلدارة المرشح

يحمل �صاحب ال�سمو الملكي الأمير خالد بن طالل بن عبد العزيز �شهادة بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من كلية منلو في الواليات المتحدة الأمريكية لعام
1986م .وهو رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة النفود للتجارة منذ عام 1987م ونائب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة اتحاد المقاولين منذ عام 1992م وع�ضو مجل�س
�إدارة �شركة �أهل القاب�ضة منذ عام 2007م ،بالإ�ضافة �إلى العديد من ال�شركات اال�ستثمارية والعائلية الخا�صة .كما �أنه ع�ضو في مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ابن
باز.
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السبيعي (سعودي 62 -عامًا)
7براهيم بن
محمد ّ
ّ

عضو مجلس اإلدارة المرشح وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة

ال�سبيعي من الخبرة ما يزيد عن خم�س وع�شرون عام ًا في الأعمال الم�صرف ّية و�إدارة الأعمال .وهو رئي�س مجل�س �إدارة �شركة �إمهال
يمتلك براهيم بن مح ّمد ّ
ال�سباعا العقار ّية المحدودة منذ 2006م .كما ي�شغل ع�ضوية ال�شركات التالية� :شركة مح ّمد وعبد اهلل �إبراهيم
و�شركة
1980م،
للإ�ستثمار التّجار ّية منذ
ّ
ال�سبيعي المتّحدة للتّجارة المحدودة منذ 1991م،و�شركة �إ�سمنت المنطقة ّ
ال�شرق ّية منذ 1994م ،و�شركة م�صنع المدينة
ال�سبيعي منذ 1980م ،و�شركة ّ
ّ
لل�سجاد منذ 1995م ،و�شركة المكتبة منذ عام 2009م ،كما �شغل �سابقا ع�ضوية كل من �شركة ت�صنيع مواد التّعبئة والتّغليف (فيبكو) من تاريخ 1990
رة
و
المن
ّ
ّ
ال�سبيعي ال�صناع ّية المحدودة منذ 1992م حتى 2005م .وهو يعمل حاليا بالقطاع الخا�ص كمدير �إقليمي للمنطقتين الو�سطى ّ
وال�شرق ّية
حتّى 2008م ،و�شركة ّ
ال�سبيعي منذ حوالي �أربعين عام ًا.
ل�شركة مح ّمد وعبد اهلل �إبراهيم ّ
7 7777777خالد بن يوسف جناحي (بحريني  51-عامًا)
عضو مجلس اإلدارة المرشح وعضو اللجنة التنفيذية

حا�صل على بكالوريو�س في علوم الحا�سب من جامعة مان�ش�ستر– انجلترا عام 1980م وهو ع�ضو هيئة المحا�سبين المعتمدين في ويلز – انجلترا منذ
عام 1984م وحتى تاريخه .التحق خالد جناحي بدار المال الإ�سالمي تر�ست ( )DMIفي عام 1998م كمدير تنفيذي للعمليات الى �أن تم ترقيته في
عام 2000م لي�صبح الرئي�س التنفيذي للمجموعة والتي تعتبر اعلى درجة تنفيذية لدى المجموعة .وقد عمل في ال�سابق في �شركة براي�س ووتر هاو�س
( – )Price Waterhouseالبحرين منذ 1987م وحتى 1998م .عمل الجناحي لمدة �سبع �سنوات لدى براي�س ووتر هاو�س ()Price Waterhouse
مانت�ش�ستر -لندن منذ 1980م وحتى 1987م .بالإ�ضافة �إلى ذلك فقد كان جناحي ع�ضو مجموعة براي�س ووتر هاو�س ( )Price Waterhouseالأخ�صائية
في الطاقة العالمية منذ عام 1988م وحتى عام 1998م وع�ضو ًا في فريق خبراء براي�س ووتر هاو�س ( )Price Waterhouseلدى قطاع الخدمات المالية
( Financial Services Industry Practice (FSIBمنذ 1988م وحتى عام 1998م .كما ي�شغل اي�ضا من�صب رئي�س مجال�س ال�شركات التالية،
م�صرف في�صل الخا�ص (�سوي�سرا) منذ عام 1998م ،ودار المال الإ�سالمي للخدمات المالية منذ 1998م و�سوليدرتي البحرين منذ عام 2004م ،وبنك
�إثمار البحرين منذ عام 2003م .كما �أنه ع�ضو في مجل�س �إدارة بنك في�صل الإ�سالمي في م�صر منذ 1998م ،ورئي�س للجنة التنفيذية لدى بنك البحرين
والكويت منذ 2008م.
7 7777777إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي (سعودي  50-عامًا)
عضو مجلس اإلدارة

ي�شغل ال�سيد �إبراهيم بن محمد الحديثي من�صب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة مجموعة نجمة المدائن و ال�شركة ال�سعودية لخدمات ال�سيارات والمعدات (�سا�سكو)
المتخ�ص�صة .كما هو �أي�ضا رئي�سا لمجل�س �إدارة
و �شـركة �إبراهيـم مح ّمد الحديثي للإ�سـتثمار و �شـركة �أكـوان العقار ّيـة و �شـركة بلدا للمج ّمعات التّجار ّيـة
ّ
ال�صناع ّيـة
الغرفـة التّجار ّيـة ّ
ال�سـعود ّيـة و المجلـ�س المح ّلـي لمحافظـة الخـرج.
بالخـرج و ع�ضو مجل�س �إدارة مجلـ�س الغـرف ّ
وقد قام ال�سيد �إبراهيم الحديثي بت�أ�سي�س و اال�ستثمار في عدد كبير من ال�شركات التي تعمل في مجاالت العقار و الخدمات و اال�ستثمار و الخدمات المالية
و البنوك و غيرها داخل المملكة و خارجها .
7 7777777أشـرف عدنـان بسـيسـو (بحريني 41-عامًا)
عضو مجلس اإلدارة المرشح ولجنة المراجعة

حا�صل على �شهادة الماج�ستير من جامعة لندن �سكوول �أوف �إيكونوميك�س ببريطانيا عام 1992م في التحليل والت�صميم و�إدارة نظم المعلومات ،و�شهادة
البكالوريو�س بالهند�سة المدنية من جامعة �ساوثرنميثود�ست – في الواليات المتحدة عام 1989م .عمل م�ساعد ًا لمدير االكتتاب الت�أميني منذ 1989م وحتى
1992م .ا�ضافة الى انه كان قد عمل لدى بنك البحرين وال�شرق الأو�سط الإ�ستثماري(البحرين) كمتدرب تنفيذي .وعمل للمجموعة العربية للت�أمين(�أريج)
و مديرا ل�ش�ؤون التخطيط والإ�ستثمار الإ�ستراتيجي منذ عام  1993وحتى 1997م كما عمل فيها كم�ساعد للمدير العام منذ عام 1997م وحتى 1998م  .وقد
عمل في ال�سابق في �شركة تر�ست انترنا�شيونال للت�أمين وتولى من�صب رئي�س للتخطيط الإ�ستراتيجي والإ�ستثماري منذ 1998م وحتى 1999م وعمل فيها كمدير
تنفيذي منذ 1999م وحتى 2006م .يعمل �أ�شـرف ب�سـي�سـو حاليا لدى �شركة �سوليدرتي البحرين كنائب الرئي�س التنفيذي منذ 2006م وحتى تاريخه.
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7محمد حسن علي أبوداود (سعودي 56 -عامًا)

عضو مجلس اإلدارة

ح�صل المهند�س محمد ح�سن �أبوداود على بكلوريو�س هند�سـة �صناع ّية في الواليات المتحدة الأمريكية من جامعة �أريزونا في عام  1979و على بي �إم دي
الدّرا�سات العليا من جامعة هارفارد كلية الأعمال ( )HBSفي  . 1991ي�شغل حالي ًا من�صب نائب رئي�س مجل�س االدارة ل�شركة �أبوداود التجارية و �شركة �أبوداود
ال�صناعية و �شركة منتجات التنظيف الأهلية في الدمام و �شركة محمد علي �أبوداود و �شركاه لل�صناعات في جدة.
و هو رئي�س مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة محمد �أبوداود للتجارة و ع�ضو مجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �أبوداود الخيرية و ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة جدة للتنمية و التطوير
العمراني و �شركة فورا�سول للمقاوالت في �سوي�سرا.
كما هو ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري لمعهد التجارة العائلية في الجامعة الأمريكية اللبنانية.
و يحا�ضر المهند�س محمد �أبوداود دوليا في عدة م�ؤتمرات ومنتديات و جامعات عالمية في موا�ضيع التجارة العائلية و الإ�ستراتيجية و الإ�ستثمار.
7 7777777عمر كالرك فيشر (أمريكي 61-عامًا)
عضو مجلس اإلدارة

ح�صل عمر كالرك في�شر على �شهادة ماج�ستير في العلوم االدارية من جامعة كامبردج في الواليات المتحدة في عام  1979و دكتوراه في مجال التكافل من
الجامعة اال�سالمية الدولية في ماليزيا و جامعة كامدن االمريكية في عام  .2005عمل كم�ست�شار في �شركة �أرثر دي ليتل لال�ست�شارات االدارية في الواليت
المتحدة منذ  1979و حتى  ،1982و من ثم ك�ضابط �ضمان ا�ستثماري لدى اوفر�سيز برايفت انف�ستمنت كوربوري�شن منذ  1983و حتى  1992و هي �شركة
حكومية امريكية .و من ثم �أ�س�س و عمل كمدير تنفيذي لدى �شركة بي ام اي ال منذ  1992و حتى  1995و �شركة فير�ست تكافل منذ  1997و حتى  .2000و �شغل
من�صب نائب رئي�س ق�سم التكافل التعاوني لدى بنك الجزيرة خالل فترة  2000و حتى  .2004و عمل في يونيكون انف�ستمنت بانك في مملكة البحرين كالع�ضو
المنتدب لدى ق�سم التكافل منذ  2004و حتى  2008و كم�ست�شار �أول لدى ق�سم االندماج و اال�ستحواذ منذ  2008و حتى  .2009و ي�شغل في�شر حاليا من�صب
الع�ضو المنتدب لدى �شركة خ�ضر �سولو�شنز ،و التي تقدم الخدمات اال�ست�شارية لل�شركات اال�سالمية.
7 7777777ماجـد بن صالح النّهـدي (سعودي 40-عامًا)
عضو مجلس اإلدارة المرشح واللجنة التنفيذية

درا�سة بكالريو�س �إدارة الأعمال في الواليات ا لمتحدة الأمريكية ويعمل حالي ًا ع�ضو ًا منتدب ًا ورئي�س ًا تنفيذي ًا لمجموعة �شركات ابناء �صالح النهدي القاب�ضة منذ
عام 1992م والمدير ا لعام لم�ؤ�س�سة جرا�سيال للتجارة منذ عام 1990م ومدير عام م�ؤ�س�سة ماجد النهدي للإ�ستثمار العقاري.
محمـد صـالح سـجينـي (سعودي 40-عامًا)
7 7777777أيمـن بن أميـن بن
ّ
عضو مجلس اإلدارة

ال�سعودي الهولندي منذ العام
حا�صل على بكالوريو�س �إدارة مالية من جامعة اي�سترن مي�شيغن في الواليات المتحدة في عام  .1993عمل كمدير في البنك ّ
 1993و حتى  1997و من ثم كم�ساعد مدير عام و رئي�س لق�سم الخدمات الم�صرفية لل�شركات و الم�صرفية اال�ستثمارية منذ عام  1997و حتى  .2002و �شغل
ال�سعود ّية منذ  2002و حتى  .2009و هو حاليا الرئي�س التنفيذي و ع�ضو مجل�س �إدارة
من�صب الع�ضو المنتدب و الرئي�س النتفيذي لدى �شركة يونيكورن كابيتال ّ
باركليز ال�سعودية.
77777

7اإلدارة العليا للشركة

�ستعمل �شركة �سوليدرتي ال�سعودية على �أداء مهامها مع فريق يتمتع بكفاءة عالية ،وخبرة طويلة في مجال الت�أمين ،وتعتبر هذه المزايا والخبرات �أ�سا�سية في
تقديم خدمات وحلول مبتكرة للعمالء.
جدول :25اإلدارة العليا للشركة

املن�صب
الرئي�س التنفيذي

اال�سم
�صالح بن نا�ص العمير

اجلن�سية
�سعودي

العمر
50

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون مالية والإدارية و �سكرتير مجل�س االدارة

عبداهلل بن علي الفراج

�سعودي

45

نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية

�أ�شرف ح�سين

هندي

66
45

املن�صب
مدير التدقيق الداخلي

اال�سم
محمد خلف ح�سن

اجلن�سية
بحريني

العمر
29

مدير الموارد الب�شرية

�أحمد بن نا�صر الخلب

�سعودي

55

مدير الت�أمين الطبي

هاني �سلمان الق�ضاة

�أردني

59

مدير تقنية المعلومات

جاي براكا�ش باندي

هندي

36

مدير المطالبات

براكا�ش �شندومال بهاوناني

هندي

59

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي ال�سير الذاتية لتنفيذيي ال�شركة:
7777777

7صالح بن ناصر العمير (سعودي 50-عامًا)

الرئيس التنفيذي المرشح

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة �ساوث فلوريدا – الواليات المتحدة لعام 1981م ،وحا�صل على �شهادة المهنية بالت�أمين من
المعهد البريطاني لعام 1995م والزمالة الأمريكية للت�أمين الطبي لعام 2002م .تر�أ�س العمير المركز الوطني لمعايير الت�أمين ال�صحي في ال�سعودية لثالث
دورات متتالية� ،إ�ضافة �إلى �أنه ع�ضو في الغرفة التجارية الدولية (ال�سعودية) ،وهو حاليا باحث في في جامعة ويلز – بريطانيا .وقد التحق ال�سيد �صالح
بن نا�صر العمير في �شركة الإت�صاالت ال�سعودية منذ 1982م وحتى 1989م حيث �شغل عدة منا�صب منها مدير �إدارة التنظيم و�ش�ؤون الأفراد ،ومدير �إدارة
التدريب ،بالإ�ضافة �إلى من�صب �إدارة تطوير البرامج ،ومدير �إدارة الخدمات الم�ساندة وال�سالمة .وعمل لم�شروع عائلي خا�ص منذ 1989م وحتى 1993م.
وكان قد عمل في ال�شركة التعاونية للت�أمين منذ 1993م وحتى 2006م ،حيث �شغل عدة منا�صب هي مديرالموارد الب�شرية ،ومدير ح�سابات ال�شركات،
ومديرالت�أمين ال�صحي (التاج) .يعمل �صالح بن نا�صر العمير حاليا لدى �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل – تحت الت�أ�سي�س كرئي�س التنفيذي منذ �أغ�سط�س
2006م وحتى تاريخه.
7 7777777عبداهلل بن علي الفراج (سعودي  45 -عامًا)
نائب الرئيس التنفيذي للمالية واإلدارية و سكرتير مجلس االدارة

ح�صل في عام 1996م على �شهادة الماج�ستير في علوم المحا�سبة من الجامعة الأمريكية في وا�شنطن دي �سي ،كما ح�صل اي�ض ًا على �شهادة البكالوريو�س
من جامعة الإمام محمد بن �سعود في عام 1989م بالق�صيم .وهو حا�صل على زمالة المحا�سبين الأمريكية  CPAفي عام  1998و�شهادة زمالة المراجعين
الداخليين  CIAفي عام  1999وكذلك �شهادة مراجعي نظم المعلومات  CISAفي عام  2000كما ح�صل على زمالة المحا�سبين القانونيين ال�سعودية SOCPA
في عام  .2008عمل الفراج لمدة �سنة من 1997م حتى 1998م في مجموعة نيو انترنا�شيونال كم�ساعد للمدير المالي ومن عام 1998م حتى 2004م عمل
كمدير للتدقيق الداخلي لدى ال�شركة التعاونية للت�أمين التعاوني وعمل اي�ض ًا في �شركة التعاونية للت�أمين التعاوني منذ 2004م وحتى2005م حيث �شغل من�صب
مدير الت�أمين التكافلي .ومن فترة 2005م وحتى 2006م عمل في مدينة �سلطان بن عبدالعزيز الإن�سانية كمدير لل�ش�ؤون المالية .و عمل في �شركة مالذ للت�أمين
و�إعادة الت�أمين منذ 2006م وحتى 2007م كنائب رئي�س لل�ش�ؤون المالية والإدارية .يعمل ال�سيد عبداهلل الفراج حاليا في �شركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل
(تحت الت�أ�سي�س) منذ 2008م كنائب رئي�س لل�ش�ؤون المالية والإدارية و �سكرتير مجل�س االدارة.
7 7777777أشرف حسين (هندي  66 -عامًا)
نائب الرئيس للشؤون الفنية

حا�صل على بكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة كلكتا في الهند عام 1965م .وهو يحمل زمالة معهد الت�أمين بلندن وع�ضو بالمعهد منذ عام 1970م .عمل
لدى �شركة نرويج ينيون لأكثر من خم�س وثالثين عاما في كل من الهند والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية ال�سعودية (من خالل
�شركة يو�سف بن �أحمد كانو) ،تقلد خاللها منا�صب عدة منها مدير فرع ومدير لالكتتاب وم�ساعد للمدير العام لل�ش�ؤون الفنية �إلى �أن و�صل �إلى من�صب مدير
االكتتاب الإقليمي .وعمل ال�سيد �أ�شرف ح�سين قبل ان�ضمامه �إلى �سوليدرتي ال�سعودية لدى �سوليدريتي البحرين منذ عام 2006م كم�ست�شار فني ثم كمدير عام
م�ساعد لق�سم التكافل.
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7 7777777محمد خلف حسن ( بحريني  29 -عامًا)
مدير التدقيق الداخلي

حامل ل�شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة من جامعة البحرين عام 2003م وزمالة التدقيق الداخلي عام 2006م و�شهادة مدقق معتمد بالخدمات المالية عام
2007م من معهد المدققين الداخليين .عمل كمدقق لدى براي�س وترهاو�س منذ عام  2004م حتى 2005م وقد عمل بعد ذلك كمدقق �أول في ديوان المراقبة
المالية بالبحرين منذ عام  2005م حتى 2006م وعمل كمدير للتدقيق الداخلي لدى �سوليدرتي البحرين منذ عام  .2006يعمل حالي ًا مدير التدقيق الداخلي
في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل منذ عام  2007م.
7 7777777هاني سلمان القضاة (أردني  59 -عامًا)
مدير التأمين الطبي

حا�صل على بكالوريو�س الطب والجراحة من جامعة الإ�سكندرية عام 1976م .عمل الق�ضاة في العديد من الم�ست�شفيات والكليات الطبية مثل م�ست�شفى
الجامعة الأردنية في عمان كطبيب مقيم ومحا�ضر منذ عام 1977م حتى عام 1979م وكلية و�سكان�سون الطبية في ميلواكي الواليات المتحدة الأمريكية كباحث
وم�شارك في دورات طبية متقدمة منذ عام 1979م حتى عام 1980م .عمل الق�ضاة كطبيب عام في �شركة الرعاية الطبية الأ�سا�سية المحدودة في الريا�ض منذ
عام 1981م حتى عام 1983م ومن ثم عمل كمدير ال�ش�ؤون الطبية منذ عام 1983م حتى عام1986م .عمل بعدها كمدير للعيادة الطبية في �شركة لير �سيجلر
في خمي�س م�شيط منذ عام 1986م حتى 1990م  .وعمل منذ عام 2000م حتى عام 2002م كمدير لل�ش�ؤون الطبية في �شركة �سينترا العربية في الريا�ض
ليعمل بعدها كمدير تنفيذي لل�شركة منذ عام 2002م حتى عام 2005م ،ومنذ عام 2005م حتى عام 2007م عمل مدير الت�أمين الطبي في �شركة عهد للت�أمين
التعاوني في الريا�ض .وهو يعمل الآن في �شركة �سوليدرتي للتكافل منذ عام 2007م كمدير للت�أمين الطبي .
7 7777777أحمد ناصر الخلب (سعودي  55 -عامًا)
مدير الموارد البشرية

حا�صل على بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة الملك عبد العزيز عام 1996م .وهو يحمل �شهادة م�ؤ�س�سة الت�أمين(اي اف �سي) و�شهادة م�ؤ�س�سة الت�أمين
المعتمد (�سي اي اي) من المملكة المتحدة .عمل الخلب كم�س�ؤول محا�سبي �أول في ق�سم الموارد الب�شرية في ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�سعودية منذ عام
1980م حتى عام 1995م .عمل لدى اللجنة ال�سعودية االمريكية للتعاون االقت�صادي بوظيفة مدير العقود والم�شتريات للفترة من  1998وحتى ، 2000ومنذ
عام 2000م حتى عام 2003م عمل كمدير ل�ش�ؤون الموظفين في التعاونية للت�أمين التعاوني .والتحق بعدها ب�شركة الم�شرق كمدير للموارد الب�شرية منذ عام
2003م حتى عام 2004م .وقد عمل في دائرة الموارد الب�شرية في ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ال�صناعية منذ عام 2004م حتى عام 2008م .وهو يعمل االن
كمدير الموارد الب�شرية في �شركة �سوليدرتي للتكافل منذ عام 2008م.
7 7777777براكاش شندومال بهاوناني (هندي  59 -عامًا)
مدير المطالبات

حا�صل على �شهادتي بكالوريو�س في التجارة (لعام 1971م) و في القانون (لعام 1976م) من جامعة بومبي في الهند ويحمل زمالة المعهد الهندي للت�أمين
منذ عام 1973م .وقدعمل كمدير لق�سم الت�أمين البحري في �شركة «ذي �أوريانتال �إن�شوران�س كومباني» منذ عام  1969م . .وقد عمل في دائرة االكتتاب
الت�أميني البحري في �شركة عليا البحرين للت�أمين منذ عام  1998م حتى عام 2004م .وعمل في �شركة �سوليدرتي للتكافل منذ عام  2004م كمدير الت�أمين
البحري في البحرين ثم كم�ساعد للمدير العام للعمليات في ال�سعودية حتى عام 2009م .وهو يعمل الآن مدير مطالبات في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل
منذ عام 2009م.
7 7777777جاي براكاش باندي (هندي  36 -عامًا)
مدير تقنية المعلومات

يحمل �شهادة بكالوريو�س في هند�سة الإلكترونيات لعام 1996م من جامعة بومبي في الهند .عمل كمهند�س نظم في �شركة غراي تكنولوجيز في الهند منذ عام
 1997م حتى عام 1998م .وقد عمل كمدير تطوير الأعمال في �شركة �إنفوداتا في البحرين منذ عام  1998م حتى عام 2007م .وهو يعمل حاليا لدى �شركة
�سوليدرتي للتكافل منذ عام  2007م كم�ساعد مدير تقنية المعلومات في ال�سعودية
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7حوكمة الشركة
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تلتزم ال�شركة بمعايير رفيعة في الحوكمة وتعتبر هذا الجانب عام ًال �أ�سا�سي ًا في نجاحها .ينظر �إلى الحوكمة الفاعلة لل�شركة باعتبارها �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة
لنجاح ال�شركة الذي يتطلب تنفيذ �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن مجل�س الإدارة يعمل من �أجل تحقيق �أف�ضل الم�صالح للم�ساهمين
ويقدم �صورة وا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة المالية ونتائج العمليات.
لل�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بين مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وفي �إطار المحافظة على �أف�ضل الممار�سات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة
ال�شركات ،هنالك �أربعة من �أع�ضاء المجل�س �سوف يكونون م�ستقلين وغير تنفيذيين .تتكون الإدارة العليا لل�شركة والتي تخ�ضع لتوجيه رئي�س مجل�س الإدارة،
من فريق ذو خبرة ومتمتع بالمهارة المطلوبة وقد تم منحه �سلطة تنفيذية كافية من �أجل �إدارة ال�شركة بفعالية في �إطار التوجهات المو�ضوعة بوا�سطة رئي�س
المجل�س واللجنة التنفيذية.
قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �أنظمة وعمليات رقابة داخلية جيدة� .سوف يكون لل�شركة �إدارة تدقيق داخلية مزودة ب�أفراد محترفين للقيام بمراجعات م�ستقلة �ضمن
ال�شركة .يقدم المراجعون الخارجيون لل�شركة تقارير �سنوية لمجل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى خطاب الإدارة ال�سنوي وهم ال يقدمون خدمات �أخرى في غير هذا
ال�سياق .و�ستلتزم ال�شركة ب�أ�سلوب الت�صويت التراكمي عند الت�صويت الختيار �أع�ضاء مجل�س الإدارة في الجمعية العامة.
وفيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة المقترح:
الجمعية العامة للم�ساهمين :يجب �إبالغ الم�ساهمين بجميع التطورات الأ�سا�سية داخل ال�شركة عبر قناة ات�صال مفتوحة وتقديم تقارير الأداء المالية
الدورية وتحفيز م�شاركة الم�ساهمين الذين ال يمثلون �شركات �أو م�ؤ�س�سات في الجمعية العامة ال�سنوية لل�شركة.
مجل�س الإدارة� :سيكون هنالك مجل�س �إدارة مخت�ص م�س�ؤول ب�صورة كاملة عن ت�سيير ال�شركة من �أجل توفير قيادة فعالة والمحافظة على نظام جيد للرقابة
الداخلية حتى تتم المحافظة على م�صالح م�ساهمي ال�شركة.
الأع�ضاء الم�ستقلون غير التنفيذيين :من �أجل المزيد من التطوير لبنية الحوكمة �سيتم تعيين ثالثة �أع�ضاء م�ستقلين لتمثيل جمهور الم�ساهمين العامة.
يق�صد بالأع�ضاء الم�ستقلين الأع�ضاء الذين لي�س لهم منا�صب وظيفية في ال�شركة غير من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة ،والذين ال يحتفظون ب�أي عالقات مع
ب�شكل م�ستقل.
ال�شركة وم�ساهميها الأ�سا�سيين والتي يمكن �أن تمنعهم من �إ�صدار حكم مو�ضوعي ٍ
رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي� :سيتم و�ضع ا�ستراتيجيات وا�ضحة بالن�سبة لم�شاركة الم�س�ؤولية بين الع�ضو المنتدب (الرئي�س التنفيذي) ورئي�س
مجل�س الإدارة من �أجل �ضمان �شراكة متوازنة في ال�سلطة وال�صالحية.
توازن المجل�س� :سيكون معظم �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين ،من �أجل توفير المو�ضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل مجل�س الإدارة.
تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى� :سوف يكون مجل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن تزويد الم�ساهمين ب�صورة حقيقية وعادلة لأداء ال�شركة المالي ،بالإ�ضافة
�إلى ذلك �سيكون هنالك �آلية ل�ضمان ا�ستالم مجل�س الإدارة للمعلومات المنا�سبة في التوقيت المنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية.
لجان مجل�س الإدارة� :سيك ِّون مجل�س الإدارة لجان ًا لتمكينه من �ضمان �إدارة ال�شركة ب�شكل �أف�ضل.
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7لجنة المراجعة

�سوف يتم تعيين لجنة مراجعة ال يقل عددها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة وذلك من قبل مجل�س �إدارة ال�شركة .يجب �أن يتمتع ع�ضو واحد
على الأقل من لجنة المراجعة بخبرة محددة في الم�سائل المحا�سبية والمالية .وت�صدر الجمعية العامة لل�شركة بناء على اقتراح من مجل�س الإدارة قواعد
اختيار �أع�ضاء لجنة المراجعة ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجنة .لقد تم تر�شيح كل من �أ�شرف ب�سي�سو وبراهيم ال�سبيعي و�سلطان الحديثي لع�ضوية لجنة
المراجعة في الفترة التي تلي ت�أ�سي�س ال�شركة مبا�شرة .ويمكن الرجوع �إلى الق�سم الخا�ص ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة للح�صول على نبذة مخت�صر عن �أع�ضاء
لجنة المراجعة.
تتم مراجعة نظام لجنة المراجعة �سنوي ًا بوا�سطة مجل�س الإدارة عقب �إ�صدار تو�صية بوا�سطة لجنة المراجعة .تكون لجنة المراجعة م�س�ؤولة عن ما يلي �ضمن
�أ�شياء �أخرى:
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الإ�شراف على �إدارة المراجعة الداخلية بال�شركة بغر�ض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات المحددة لها من قبل مجل�س
الإدارة.
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها في �ش�أنه







درا�سة تقارير المراجعة الداخلية وو�ضع الإجراءات الت�صحيحية لها
التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين و�/أو �إعادة تعيين المحا�سبين القانونيين وتحديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيين الت�أكد من ا�ستقالليتهم
متابعة �أعمال المحا�سبين القانونيين والموافقة على �أتعابهم عن تلك الأعمال
درا�سة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي و�إبداء ملحوظاتها عليها
درا�سة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في �ش�أنها
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7لجنة المكافآت والترشيحات

�سوف يعين مجل�س الإدارة لجنة للمكاف�آت والتر�شيحات ،تعمل اللجنة وفق ًا للنظام الذي يتم �إقراره بوا�سطة مجل�س الإدارة .وت�صدر الجمعية العامة لل�شركة
بناء على اقتراح من مجل�س الإدارة قواعد اختيار رئي�س و�أع�ضاء اللجنة ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عملهم .هذا وقد تم تر�شيح كل من �سمير الوزان وبراهيم
ال�سبيعي و�سلطان الحديثي لع�ضوية اللجنة في الفترة التي تلي ت�أ�سي�س ال�شركة مبا�شرة .ويمكن الرجوع �إلى الق�سم الخا�ص ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة للح�صول
على نبذة مخت�صرة عن �أع�ضاء لجنة المكاف�آت والتر�شيحات.
يتم مراجعة النظام الأ�سا�سي لهذه اللجنة �سنوي ًا من قبل مجل�س الإدارة بنا ًء على تو�صية من اللجنة المذكورة .و�ستكون لجنة المكاف�آت والتر�شيحات م�س�ؤولة
�ضمن �أ�شياء �أخرى عن الآتي:







التو�صية بالتر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته ب�أي جريمة مخلة بال�شرف والأمانة
المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س
الإدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو لأعمال مجل�س الإدارة
مراجعة هيكل مجل�س الإدارة ورفع التو�صيات في �شان التغييرات التي يمكن �إجرا�ؤها
تحديد جوانب ال�ضعف والقوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�شركة
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية مجل�س �إدارة �شركة �أخرى
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين ،واال�ستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكاف�آت
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7اللجنة التنفيذية

�سوف يتم تعيين لجنة تنفيذية ال يقل عددها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد على ( )5خم�سة تكون م�س�ؤولة عن تقديم العون لع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب �أو
الرئي�س التنفيذي في �إدارة �ش�ؤون ال�شركة ويتم تخويل اللجنة التنفيذية بجميع �صالحيات مجل�س الإدارة التي يمكن تفوي�ضها لمثل هذه اللجنة وفق ًا للنظام
الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة المعمول بها �شريطة �أن تكون ممار�سة اللجنة التنفيذية لتلك ال�صالحيات المفو�ضة مطلوبة لاللتزام ب�أية �أنظمة �أو لوائح يمكن
فر�ضها عليها من قبل مجل�س الإدارة .هذا وقد تم تر�شيح كل من خالد جناحي وماجد النهدي و�صالح العمير لع�ضوية اللجنة في الفترة التي تلي ت�أ�سي�س
ال�شركة مبا�شرة .ويمكن الرجوع �إلى الق�سم الخا�ص ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة للح�صول على نبذة مخت�صرة عن �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
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7لجنة االستثمار

�سي�شكل مجل�س الإدارة من بين �أع�ضاءه لجنة للإ�ستثمار تهتم بر�سم ال�سيا�سات الإ�ستثمارية ومراقبة المحفظة الإ�ستثمارية لل�شركة وتقييم �أدائها و�إتخاذ
الإجراءات الت�صحيحية المنا�سبة ،كما ت�شمل مهام اللجنة درا�سة البدائل الإ�ستثمارية المنا�سبة والرفع بذلك دوري ًا لمجل�س الإدراة .هذا وقد تم تر�شيح كل من
خالد جناحي وماجد النهدي و�صالح العمير لع�ضوية اللجنة في الفترة التي تلي ت�أ�سي�س ال�شركة مبا�شرة .ويمكن الرجوع �إلى الق�سم الخا�ص ب�أع�ضاء مجل�س
الإدارة للح�صول على نبذة مخت�صرة عن �أع�ضاء لجنة اال�ستثمار.
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7مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

تكون تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء المجل�س وفقا للمادة ال�سابعة ع�شرة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .تت�ألف مكاف�آت مجل�س الإدارة من بدل الخدمات التي
يقوم بها وبدل ح�ضور لإجتماعات المجل�س �أو اللجان التي يح�ضرها والتي ين�ص عليها نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات مكملة �أخرى ،وفي
كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد مجموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة عن  %5من �صافي الأرباح ،على �أن تر�سل كافة التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت
والتعوي�ضات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل �إنعقاد الجمعية العامة التي تطرح فيها تلك المكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها.
لم يتم توقيع �أي عقد بين ال�شركة �أو�أي من المدراء التنفيذيين لتاريخه ،وترغب ال�شركة عقب ت�أ�سي�سها في �إبرام عقد توظيف مع الرئي�س التنفيذي وبع�ض
الأ�شخا�ص الرئي�سيين يو�ضح �شروط التوظيف والأجور المتفق عليها.
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ال يوجد حالي ًا �أي عقود عمل موقعة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدراء التنفيذيين المر�شحين .وكما �سبق الإ�شارة ،تم ا�ستقطاب عدد من
الكوادر الم�ؤهلة للعمل لدى ال�شركة و�سوف يتم توقيع عقود معهم تو�ضح نطاق عملهم و�شروط خدماتهم و�أتعابهم.
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7إقرارات من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس اإلدارة

يقر الأع�ضاء المر�شحون لع�ضوية مجل�س الإدارة ومن�صب الرئي�س التنفيذي ومن�صب �سكرتير مجل�س الإدارة بالتالي:











ب�أنهم لم ي�شهروا ،في �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم� ،أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة تحت عنوان “ملكية �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإداريين التنفيذيين و�أقاربهم” ،لم يكن لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو
طرف ذي عالقة ،م�صالح مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،في الأ�سهم� ،أو �أدوات االئتمان بال�شركة.
با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة لم يكن لديهم �أو لأي من �أقاربهم� ،أو طرف ذي عالقة ،م�صالح مادية في �أي عقود �أو ترتيبات جوهرية �سارية المفعول
�سواء محررة �أو غير محررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار.
�أال تقدم ال�شركة قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغير عم ًال بالمادة ( )71من نظام
ال�شركات.
تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�شرة الإ�صدار هذه ا�ستناد ًا �إلى القوائم المالية لل�شركة دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها
ح�سب معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والمتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
وي�ؤكد الأع�ضاء المر�شحين لع�ضوية مجل�س الإدارة ب�أنه تم الإف�صاح عن كافة المعلومات ب�صورة عادلة ،ولم يتم حذف �أي معلومات قد ي�ؤثر حذفها
على نتائج التحليالت .كما و ُيقرون كذلك ب�أنه ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
االلتزام بالمادتين  69و  70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات
�أنه لي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيير جوهري في طبيعة �أعمال ال�شركة
لن يدخلوا في مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة في الم�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي كما تن�ص
المادة  70من نظام ال�شركات
�أن يتم الت�صويت على جميع العقود المبرمة مع الأطراف ذات العالقة في اجتماعات الجمعية العامة

و�أن قوانين و�أنظمة ال�شركة ال تمنح �أي �سلطة تمكن �أي ع�ضو مجل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو مقترح يكون له فيه م�صلحة جوهرية �أو تمكن ع�ضو
مجل�س الإدارة من الت�صويت على مكاف�أة لنف�سه �أو تتيح لع�ضو مجل�س الإدارة االقترا�ض من ال�شركة.
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7نبذة مالية

نظر ًا لكون �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل هي �شركة تحت الت�أ�سي�س ف�إن ال�شركة لي�س لديها قوائم مالية �سابقة .وقد تم �إعداد قائمة المركز المالي
الم�ستقبلية وفق ًا لمتطلبات معيار القوائم المالية الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .وكما ت�شير قائمة المركز المالي ف�إن مجموع
الموجودات المتداولة ي�ساوي ( )556.097.573ريال �سعودي )333.010.034( ،ريال �سعودي منها تمثل النقدية و�شبه النقدية بينما تمثل النقدية المتوقعة
من االكتتاب ( )222.000.000ريال �سعودي .بينما بلغت م�صاريف الت�أ�سي�س ( )16.951.460ريال �سعودي والتي �سيتم تحميلها على قائمة الدخل في
�أول فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�شاط �إال �إذا �أمكن تحديد منافع م�ستقبلية لهذه الم�صاريف حيث �سيتم �إطفاء م�صاريف الت�أ�سي�س بطريقة الق�سط الثابت
على فترة �سبع �سنوات �أو الفترة المتوقعة للمنافع �أيهما �أقل� .أما من ناحية المطلوبات فقد بلغت ( )29.342.509ريال �سعودي (الرجاء الرجوع �إلى ق�سم
" 9الر�سملة والمديونية")
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط  31مارس 2010
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
كافة المبالغ بالريال السعودي

�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة:
النقدية و�شبه النقدية
النقدية المتوقعة من االكتتاب العام
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا و�إر�صدة مدينة اخرى
مطلوب من جهات ذات عالقة
�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
موجودات ثابتة
�إ�ستثمار
قر�ض لطرف ذو عالقة
م�صاريف الت�أ�سي�س
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
�إجمالي الموجودات

4
13

333.010.034
222.000.000
803.647
283.892
556.097.573

5
�/6أ
/6ب

1.461.114
1.923.078
500.000
559.981.765
16.951.460
7.409.284
584.342.509

7
8

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة:
ت�سهيالت بنكية – ق�صيرة الأجل
مطلوب لجهة ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة اخرى
�إجمالي المطلوبات المتداولة
مخ�ص�ص نهاية الخدمة
�إجمالي المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ؤ�س�سين
ر�أ�س المال المتوقع من االكتتاب العام
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

(غري مدققة)
ريال �سعودي

9
10
11

12
13

15.814.081
8.993.288
4.255.258
29.062.627
279.882
29.342.509
333.000.000
222.000.000
555.000.000
584.342.509

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من (� )1إلى ( )13جزء ًا ال يتجز�أ من قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية

 -1األنشطـة
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل (ال�شركة) هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س جاري ا�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة بموجب قرار مجل�س
الوزراء الموقر رقم ( )83بتاريخ 1430/3/19هـ الموافق 2009/3/16م والم�صدق عليه بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم (م )17/بتاريخ 1430/3/20هـ
الموافق 2009/3/17م ,بترخي�ص ال�شركة لتقديم خدمات الت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني في المملكة العربية ال�سعودية.
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن
تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو ا�ستثمار �أموالها وان تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية �أو
بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجيرها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شتريها �أو بالإ�شتراك مع جهات �أخرى.
يجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال المالية �أو التي تعاونها
على تحقيق غر�ضها �أو �أن تدمجها فيها �أو ت�شتريها ،وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال المذكورة �سواء داخل المملكة �أو خارجها.
يمتلك الم�ؤ�س�سون والمبينة �أ�سمائهم بالإي�ضاح رقم ( %60 )12من ر�أ�سمال ال�شركة البالغ  333مليون ريال �سعودي �أما ن�سبة الـ  %40المقيدة في ر�أ�س المال
ف�سوف يتم طرحها لالكتتاب العام (�إي�ضاح رقم .)13
 -2السياسات المحاسبية الهامة
تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية ونورد فيما يلي بيان ب�أهم ال�سيا�سات
المحا�سبية المتبعة:
أسس اإلعداد والعرف المحاسبي
تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية للمعامالت المحا�سبية حتى تاريخ  30نوفمبر 2009م وبا�ستخدام مبد�أ اال�ستحقاق
المحا�سبي �إ�ضافة �إلى تقديرات الم�صاريف والإيرادات حتى نهاية مار�س 2010م مع افترا�ض �إ�ستمرارية الن�شاط.
النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية في الأر�صدة لدى البنوك والإ�ستثمارات ق�صيرة الأجل القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وت�ستحق خالل فترة � 3أ�شهر �أو
اقل عند �شرائها.
موجودات ثابتة
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفـة ناق�صا الإ�ستهالك المتراكم و �أي �أنخفا�ض في القيمة .يتم �إحت�ساب الإ�ستهالكات وفقا لطريقة الق�سط الثابت وعلى مدى
الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات.
استثمارات
تظهر الإ�ستثمارات التي تبلغ ح�صة ال�شركة فيها �أقل من  %20من حقوق الملكية ( �شركات زميلة) بالتكلفة ,ويتم تكوين مخ�ص�ص لأي �أنخفا�ض دائم في
قيمتها (�إن وجد) في نف�س الفترة التي يتحدد فيها هذا الإنخفا�ض.
مصاريف التأسيس
�سيتم تحميل م�صاريف الت�أ�سي�س على قائمة الدخل في �أول فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�شاط� .إال �إذا �أمكن تحديد منافع م�ستقبلية لهذه الم�صاريف .وفي
هذه الحالة �سيتم �إطفاء م�صاريف الت�أ�سي�س بطريقة الق�سط الثابت على فترة � 7سنوات �أو الفترة المتوقعة للمنافع الم�ستقبلية �أيهما اقل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية ( -تتمة)

 -2السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
العمالت األجنبية
تح ّول المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل �أر�صدة الموجودات والمطلوبات
النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
 -3استخدام التقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية
قامت الإدارة بتطوير تقديرات وتوقعات تم تطبيقها عند �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية .والتي �أثرت على �أر�صدة الموجودات والمطلوبات وحقوق
الم�ساهمين المدرجة في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية .قد ينتج هناك اختالف جوهري بين الأر�صدة الفعلية كما في تاريخ بدء الن�شاط المتوقع للموجودات
والمطلوبات وحقوق الم�ساهمين عن الأر�صدة المذكورة بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية ،وذلك نظر ًا ،لعدم توافق الأحداث والظروف الواقعية عن تلك التي
�أعدت على �أ�سا�سها قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
�أعدت قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة على �أ�سا�س �أن تاريخ بداية الن�شاط المتوقع هو  31مار�س 2010م.
 -4النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية في ا�ستثمارات ق�صيرة الأجل محتفظ بها لدى بنك البالد.
 -5الموجودات الثابتة
التكلفة
برامج و�أجهزة الحا�سب
�أثاث ومفرو�شات
معدات مكتبية
تح�سينات المبنى الم�ست�أجر
ال�سيارات
الإجمالي

1.847.426
769.187
268.361
465.021
478.220
3.828.215

جممع اال�ستهالك
()1.323.170
()371.117
()245.425
()274.306
()153.083
()2.367.101

�صايف القيمة الدفرتية كما يف
 31مار�س 2009
524.256
398.070
22.936
190.715
325.137
1.461.114

 -6استثمار
/6أ -استثمار

يمثل هذا المبلغ اال�ستثمار في �شركة نجم لخدمات الت�أمين ،وذلك بناء ًا على موافقة مجل�س ال�شركة في الدخول ك�شريك م�ؤ�س�س في �شركة نجم لخدمات
الـت�أمين ،وبعد �إكتمال دخول ال�شركاء الجدد الآخرين �سيتم بناء ًا على قرار ال�شركاء الم�ؤ�س�سون تعديل عقد الت�أ�سي�س و�إ�ضافة ال�شركاء الجدد.
/6ب -قرض لطرف ذو عالقة

يمثل القر�ض لطرف ذو عالقة مبلغ �سيتم دفعه كقر�ض بدون فائدة و بدون تاريخ �سداد محدد �إلى �شركة نجم لخدمات الت�أمين وذلك لدعم �أعمال ال�شركة
وفق ًا لقرار ال�شركاء الم�ؤ�س�سين.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية ( -تتمة)

 -7مصاريف التأسيس
�أتعاب وم�صاريف االكتتاب و�أتعاب ا�ست�شارية
�أجور وما في حكمها
م�صاريف �ضمانات بنكية
م�صاريف اخرى
م�صاريف عوائد �أر�صدة ا�ستثمارية ق�صيرة الأجل*

ريال �سعودي
5.599.986
12.253.389
7.627.966
59.770
25.541.111
()8.589.651
16.951.460

تتمثل عوائد �أر�صدة �إ�ستثمارية ق�صيرة الأجل في العوائد المتعلقة ب�إ�ستثمار ر�أ�س المال المدفوع من قبـل الم�سـاهمين الم�ؤ�س�سيـن عن الفتـرة من تـاريخ دفـع
ح�ص�صهم فـي ر�أ�س المـال �إلـى  31مار�س 2010م.
 -8مصاريف ما قبل التشغيل
م�صاريف �سفر
بريد وهاتف وكهرباء
م�صاريف الإ�ستهالك
ايجارات
م�صاريف تدريب
م�صاريف بنكية
م�صاريف دعاية و�إعالن
م�صاريف طباعة وقرطا�سية
م�صاريف �أخرى

ريال �سعودي
232.171
242.317
2.347.515
1.273.865
185.620
651.667
800.670
127.381
1.548.078
7.409.284

 -9تسهيالت بنكية – قصيرة االجل
قامت ال�شركة بالإقترا�ض من بنك محلي (بنك البالد) للقيام بت�سديد م�صاريف الت�شغيل وم�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س وتمويل الإ�ستثمار ب�شركة نجم لخدمات
الت�أمين ،كما ان هذه الت�سهيالت ت�ستحق ال�سداد �إبتدا ًء من الربع الثاني من عام 2010م ،ويبلغ الحد الإئتماني لهذه الت�سهيالت ع�شرون مليون ريال الغير.
 -10المطلوب لجهة ذات عالقة
يتمثل المبلغ المطلوب لجهة ذات عالقة �صافي المبالغ الم�ستحق ل�شركة �سوليدرتي البحرين مقابل م�صاريف �ضمانات بنكية و�أتعاب �إ�ست�شارية مدفوعة عن
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل.
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية ( -تتمة)

 -11مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
ريال �سعودي
3.680.000
575.258
4.255.258

�أتعاب وم�صاريف �إكتتاب
م�صاريف م�ستحقه �أخرى
 -12رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين
م

اال�سـم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

�سوليدرتي �ش م ب
م�ؤ�س�سة النفود للتجارة
�شركة �إبراهيم محمد الحديثي للإ�ستثمار
�شركة دانة الكورني�ش المحدودة
�إبراهيم بن محمد ال�سبيعي
محمد بن عبد العزيز المقيرن
ال�شركة الدولية للأعمال التجارية والمقاوالت المحدودة
عادل �إبراهيم ال�سبيعي
�شركة �إمهال لال�ستثمار التجاري
�شركة �أبناء �صالح النهدي القاب�ضة
الأميرة� /صيته بنت حمود الر�شيد
�شركة حمد بن محمد �سعيدان و�شركاه للإ�ستثمار العقاري
�شركة القد�س العربية المحدودة
�صالح بن نا�صر العمير
عبد العزيز يعقوب ال�سركال
عبد اهلل نا�صر الع�ساف
عبد الإله ابراهيم ال�سبيعي
عبد اهلل محمد العريفي
طالل محمد ال�سالم
عبد العزيز محمد العقيل
ماهر محمد النوي�صر
خالد محمد العقيل
عبد الإله يو�سف الخلف
هالة نا�صر الع�ساف
علي محمد ال�شامي
�سليمان عبد اهلل ال�سويح
�سالم �سعيد باقب�ص
عبد اهلل بن علي الفراج
ا�سامة محمد ال�سابق
محمد عبد العزيز ال�شبانة

القيمة اال�سمية
لل�سهم
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال

عدد الأ�سهم
15.262.500
1.000.000
1.050.000
1.000.000
800.000
1000.000
555.556
318.113
500.000
500.000
400.000
400.000
375.000
300.000
300.000
300.000
278.888
277.777
260.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
100.000
200.000
200.000

�إجمايل قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)
152.625.000
10.000.000
10.500.000
10.000.000
8.000.000
10.000.000
5.555.560
3.181.130
5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
3.750.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.788.880
2.777.770
2.600.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000

الن�سبة
%27.500
%1.802
%1.892
%1.802
%1.441
%1.802
%1.001
%0.573
%0.901
%0.901
%0.721
%0.721
%0.676
%0.541
%0.541
%0.541
%0.503
%0.501
%0.468
%0.450
%0.450
%0.360
%0.360
%0.360
%0.360
%0.360
%0.360
%0.180
%0.360
%0.360
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شركة سوليدرتي السعودية للتكافل
�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي المستقبلية (غير مدققة)
كما في تاريخ بداية النشاط المتوقع ( 31مارس 2010م)
إيضاحات حول قائمة المركز المالي المستقبلية ( -تتمة)

 -12رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين ( تتمة )
م

اال�سـم

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

عبد اهلل عبد الرحمن الخ�ضير
خالد برج�س العبد الكريم
محمد براهيم ال�سبيعي
عبد العزيز نايف العريعر
دخيل �إبراهيم الحمي�ضي
�صالح �سليمان الغنيم
محمد بن علي بن عبد الكريم الوهيبي
عبد اهلل بن محمد عبد الوهاب �آل ال�شيخ
في�صل عبد اهلل الجبر الر�شيد
�سلطان بن عبد العزيز المقيرن
عبد الرحمن �سلطان المقيرن
تركي بن م�ساعد المبارك
عبد اهلل بن علي القرعاوي
م�ؤ�س�سة عبد اهلل المحمد الهطالني للإ�ستثمارات العقارية
عبد اهلل بن محمد يو�سف الوابلي
محمد بن عبد المح�سن الزكري
عبد الرحمن علي القرعاوي
محمد م�سفر �سليمان الم�سفر
يا�سين بن عبد الرحمن الجفري
�شركة الو�ساطة المالية
طالل �صالح نا�صر ال�سريع
خالد بن حمد بن من�صور المالك
المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

القيمة اال�سمية
لل�سهم
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال
 10ريال

عدد الأ�سهم
200.000
200.000
211.111
100.000
100.000
100.000
100.000
73.555
200.000
850.000
200.000
270.000
100.000
264.000
200.000
400.000
300.000
53.500
200.000
1.000.000
1.000.000
100.000
33.300.000

�إجمايل قيمة الأ�سهم
(ريال �سعودي)
2.000.000
2.000.000
2.111.110
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
735.550
2.000.000
8.500.000
2.000.000
2.700.000
1.000.000
2.640.000
2.000.000
4.000.000
3.000.000
535.000
2.000.000
10.000.000
10.000.000
1.000.000
333.000.000

الن�سبة
%0.360
%0.360
%0.381
%0.180
%0.180
%0.180
%0.180
%0.133
%0.360
%1.532
%0.360
%0.487
%0.180
%0.476
%0.360
%0.721
%0.541
%0.097
%0.360
%1.802
%1.802
%0.180
%60

 -13رأس المال المتوقع من االكتتاب العام
يمثل هذا المبلغ  %40من ر�أ�س المال وهو قيمة � 22.200.000سهم �ستطرح للإكتتاب العام بالقيمة الإ�سمية لكل �سهم وهي  10رياالت �سعودية.

58

9

9الرسملة والمديونية

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي يتكون من ( )55.500.000خم�سة وخم�سين مليون وخم�سمائة
�ألف �سهم بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وت�ؤكد ال�شركة ب�أن ر�أ�س مالها �أو ر�أ�س مال �أي �شركة تابعة لي�س م�شمو ًال بحق خيار �أو �أي قيد �آخر
فيما عدا القيود المفرو�ضة وفقا للأنظمة والقوانين ال�سعودية .وقد قامت ال�شركة بمراجعة متطلبات ر�أ�س المال العامل المرجح تطبيقها على العمل بالن�سبة
لالثني ع�شر �شهر ًا القادمة وهي ترى ب�أنه يوجد لدى ال�شركة الأموال الكافية لتمويل متطلبات ر�أ�س المال العامل خالل فترة االثنى ع�شر �شهر ًا التالية لن�شرة
االكتاب .وال توجد على ال�شركة �أي مديونيات لتاريخه با�ستثناء مبلغ يقدر بـ( )29.342.509ريال �سعودي والمف�صلة ح�سب الجدول التالي:
جدول :26المبالغ الدائنة وجهاتها

املبلغ بالريال ال�سعودي
ت�سهيالت بنكية – ق�صيرة الأجل

15.814.081

مطلوب لجهة ذات عالقة

8.993.288

م�صاريف م�ستحقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

4.255.258

مخ�ص�ص نهاية الخدمة

279.882

المجموع

29.342.509

جدول :27بنود النفقات المترتبة

املبلغ بالريال ال�سعودي
م�صاريف الت�أ�سي�س(دون احت�ساب العوائد اال�ستثمارية ق�صيرة الأجل)

25.541.111

م�صاريف ما قبل الت�شغيل

7.409.284

موجودات ثابتة

1.461.114

ا�ستثمار

1.923.078

قر�ض مدين

500.000

موجودات متداولة

1.097.573

عوائد ا�ستثمارية ق�صيرة الأجل
المجموع

()8.589.651
29.342.509

جدول :28مصاريف التأسيس (دون احتساب العوائد االستثمارية قصيرة األجل)

املبلغ بالريال ال�سعودي
�أتعاب وم�صاريف االكتتاب

5.599.986

�أجور وما في حكمها

12.253.389

م�صاريف �ضمانات بنكية

7.627.966

م�صروفات �أخرى

59.770

المجموع

25.541.111

والجدير بالذكر�أنه لم يتم منح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب �أو �أي عو�ض غير نقدي خالل ال�ستنين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ تقديم طلب الإدراج المتعلقة
ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لأي طرف.
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1استخدام متحصالت االكتتاب

من المتوقع �أن يبلغ �إجمالي العائدات من طرح الأ�سهم مبلغ ( )222.000.000مائتين واثنين وع�شرين مليون ريال �سعودي منها مبلغ ( )5.557.703ريال
�سعودي عبارة عن ر�سوم وم�صروفات ترتبط بطرح الأ�سهم بما فيها ر�سوم كل من الم�ست�شار المالي والم�ست�شار القانوني للطرح والمحا�سبون المراجعون
بالإ�ضافة �إلى م�صروفات الجهات الم�ستلمة وم�صروفات الت�سويق وم�صروفات الطباعة والتوزيع والم�صروفات الأخرى المتعلقة بطرح الأ�سهم� .إن �صافي
متح�صالت االكتتاب �سوف ت�ؤول �إلى ال�شركة ولن يح�صل الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أي جزء منها.
على ال�شركة ا�ستخدام المتح�صالت من طرح الأ�سهم والم�ساهمات الر�أ�سمالية المقدمة من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لتمويل التكاليف الإ�ضافية المرتبطة
بت�أ�سي�س ال�شركة والتطوير الأولي لها واالحتياجات العامة لر�أ�س المال العامل واالحتفاظ بالحد الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة ح�سب متطلبات نظام
مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية والمحافظة على الحد الأدنى من ر�أ�س المال وتمويل عمليات ال�شركة وا�ستثماراتها.
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1وصف األسهم

1111

1رأس المال

حدد ر�أ�س مال �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل بمبلغ ( )555.000.000خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي يتكون من ()55.500.000
خم�سة وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف �سهم بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد وجميعها �أ�سهم عادية .لقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في
عدد من �أ�سهم ال�شركة تبلغ ( )33.300.000ثالثة وثالثون مليون وثالثماية �ألف �سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة الأ�سهم وتم �إيداع المبلغ في ح�ساب ال�شركة
لدى بنك البالد وباقي مبلغ ر�أ�س المال البالغ ( )222.000.000مائتين واثنين وع�شرين مليون ريال �سعودي مق�سومة على ( )22.200.000اثنين وع�شرين
مليون ومائتي �ألف �سهم �سيتم طرحها لالكتتاب العام.
يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة �شركات
الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام الهيئة .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية االكتتاب في
الأ�سهم الجديدة النقدية .وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز
ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه
من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة ،وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وم�ؤ�س�سة النقد والهيئة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
�إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي
على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة
ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع
في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي
�إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
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1األسهم والقيود المترتبة عليها

تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها الإ�سمية ،ولكن يجوز �أن ت�صدر بقيمة �أعلى على �أن ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي
الإلزامي لل�شركة حتى ولو بلغ حدّه الأق�صى .ال يتم تجزئة ال�سهم في حالة امتالكه من قبل عدة �أ�شخا�ص �إال �إذا قاموا بتعيين �شخ�ص واحد للت�صرف نيابة
عنهم في ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الحالة يكونوا م�س�ؤولين بالت�ضامن عن �أية التزامات تترتب على ملكية ال�سهم.
ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها الم�ؤ�س�سون قبل ن�شر القوائم المالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ
ت�أ�سي�س ال�شركة وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به الم�ؤ�س�سون في حالة زيادة ر�أ�س المال قبل انق�ضاء فترة الحظر وبعد موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد.
1111

1حقوق المساهمين

يحق لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور الجمعيات العامة للم�ساهمين ،بالأ�صالة �أو النيابة ،ويجوز لأي م�ساهم �أن يوكل م�ساهم ًا �آخر من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة بموجب توكيل كتابي وذلك لح�ضور اجتماع الجمعية العامة للم�ساهمين بالنيابة عنه.
1111

1حقوق التصويت

لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعيات العامة ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العامة .وتح�سب الأ�صوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد
لكل �سهم ممثل في االجتماع.
ت�صدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية والعادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها.
ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى (وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة
النقد) فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
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يمتلك كل م�ساهم الحق في مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العامة و توجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب
الح�سابات ،ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى الم�ساهم �أن الرد على
�س�ؤاله غير مقنع احتكم �إلى الجمعية ،ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
1111

1الجمعية العامة للمساهمين

الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة.
تكون الجمعيات العامة للم�ساهمين �إما عادية �أو غير عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية
بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة
عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة
في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
ويتم ن�شر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي قبل الموعد المحدد
لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .ويمكن �أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور بخطابات م�سجلة �إلى الم�ساهمين وتر�سل ن�سخة من
الدعوة وجدول الأعمال �إلى الجهات المخت�صة خالل المدة المحددة للن�شر.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر هذا
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها في
الن�صاب في االجتماع ّ
المادة ( )88من نظام ال�شركات ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر هذا
الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره
عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.
ير�أ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه في حالة غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع الجمعية
مح�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي
اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في
�سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
1111

1مدة الشركة وتصفيتها

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة
بقرار ت�صدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل .وذلك بعد الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والهيئة.
عند انتهاء مدة ال�شركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين م�صفي ًا
�أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين.
ويراعى في الت�صفية حفظ حق الم�شتركين في فائ�ض عمليات الت�أمين واالحتياطات المكونة ح�سب المن�صو�ص عليه في النظام الأ�سا�سي.
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12

1ملخص النظام األساسي للشركة

يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود المذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا الملخ�ص �إعتماد ًا تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي يمكن
معاينته في مقر ال�شركة الرئي�سي.
الت�أ�سي�س :ت�ؤ�س�س طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ونظام ال�شركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �شركة م�ساهمة �سعودية بين مالكي
الأ�سهم المبينة �أحكامها �أدناه.
ال�سعود ّية للتكافل.
ا�سم ال�شركة� :شركة �سوليدرتي ّ
�أغرا�ض ال�شركة :القيام ب�أعمال الت�أمين التعاوني وك ّل ما يتع ّلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم
بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو �إ�ستثمار �أموالها و�أن تقوم بتم ّلك وتحريك الأموال الثابتة والنقد ّية �أو بيعها
�أو �إ�ستبدالها �أو ت�أجيرها بوا�سطتها مبا�شر ًة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شتريها �أو بالإ�شتراك مع جهات �أخرى.
يجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب� ّأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال المالية �أو التي تعاونها
على تحقيق غر�ضها �أو �أن تدمجها فيها �أو ت�شتريها ،وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال المذكورة داخل وخارج المملكة.
المركز الرئي�سي :يقع المركز الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض.
مدة ال�شركة :مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .يجوز �إطالة مدّة ال�شركة بقرار
�صادر من الجمعية العامة غير العادية قبل �إنتهاء فترتها ب�سنة واحدة على الأقل.
ر�أ�س مال ال�شركة :حدّد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ وقدره  /555.000.000/ر�.س .خم�سمائة وخم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم على /55.500.000/
خم�سة وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل �سهم ع�شرة رياالت �سعودية.
المخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت
تخفي�ض ر�أ�س المال :يجوز بقرار من الجمع ّية العامة الغير عادية ،بعد موافقة الجهات
ّ
بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إ ّال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة وعن الإلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه الإلتزامات
ويب ّين القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء �إعترا�ضاتهم عليه خالل
�ستين يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية تو ّزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا �إعتر�ض �أحدهم وقدّم �إلى ال�شركة
م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو تقدّم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
مجل�س الإدارة :يدير ال�شركة مجل�س �إدارة مكون من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،وال يخ ّل ذلك التعيين بحق
ال�شخ�ص المعنوي في �إ�ستبدال من يم ّثله في المجل�س ،و�إ�ستثنا ًء من ذلك تع ّين الجمع ّية العامة الت�أ�سي�س ّية �أ ّول مجل�س �إدارة لفترة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ
�صدور القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
الع�ضوية ال�شاغرة بمجل�س الإدارة :تنتهي ع�ضوية مجل�س الإدارة بانتهاء المجل�س �أو �إ�ستقالة �أو وفاة ع�ضو مجل�س الإدارة �أو بعزل �أو حرمان الع�ضو من حقوقه
وفق ًا لأية قوانين �أو �أنظمة �سارية �أو ح�سبما توافق عليه الجمعية العامة� .إذا �شغرمركز �أحد �أع�ضاء المجل�س يجوز للمجل�س �أن يعين ع�ضو ًا في المركز ال�شاغر
على �أن يعر�ض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في �أول �إجتماع لها ،ويكمل الع�ضو الجديد المعين باقي مدة �سلفه� .إذا لم يبلغ اجتماع مجل�س الإدارة
الن�صاب المطلوب ل�صحة �إجتماعه ،وجب دعوة الجمعية العادية في �أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ضاء.
�سلطة مجل�س الإدارة :مع عدم الم�سا�س ب�صالحيات الجمعية العامة يتمتع مجل�س الإدارة ب�أو�سع ال�صالحيات لإدارة �ش�ؤون ال�شركة و�أعمالها ويجوز كذلك
لمجل�س الإدارة �أن يفو�ض بع�ض المهام المحددة �إلى ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو �إلى الغير.
مكاف�آت مجل�س الإدارة :تت�ألف مكاف�آت مجل�س الإدارة من بدل الخدمات التي يقوم بها وبدل ح�ضور لإجتماعات المجل�س �أو اللجان التي يح�ضرها والتي ين�ص
عليها نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات مكملة �أخرى ،وفي كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد مجموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة
عن  %5من �صافي الأرباح ،على �أن تر�سل كافة التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل �إنعقاد الجمعية العامة التي تطرح
فيها تلك المكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها.
الرئي�س والمدير التنفيذي :عين مجل�س الإدارة �أحد �أع�ضائه رئي�س ًا ويعين كذلك مدير ًا تنفيذي ًا .يتمتع الرئي�س والمدير التنفيذي ب�صالحيات تمثيل ال�شركة
�أمام الق�ضاء و�أمام الغير .يتولى المدير التنفيذي الإدارة التنفيذية لل�شركة.
63

لجنة المراجعة :ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة للمراجعة مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكثر ممن ال ي�شغل من�صب المدير
التنفيذي لل�شركة ،وتكون �أغلبية �أع�ضائها من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة وبموجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة والهيئة.
اللجنة التنفيذية :ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيـذية مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكثر .ير�أ�س اجتماعات اللجنة
التنفيذية رئي�س يعينه �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم وفي حال غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بين �أع�ضائها الحا�ضرين ،ولع�ضو اللجنة التنفيذية
�أن ينيب عنه ع�ضو ًا اخر له حق الت�صويت ولثالثة اجتماعات فقط .وتكون ع�ضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�ضوية المجل�س وي�سد المجل�س �أية �شواغر
في اللجنة التنفيذية.
اجتماعات مجل�س الإدارة :يجتمع مجل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س ويجب على الرئي�س �أن يدعو �إلى االجتماع �إذا طلب ذلك ع�ضوين من
�أع�ضاء مجل�س الإدارة .ال يعد اجتماع مجل�س الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثي �أع�ضاء المجل�س على الأقل .ت�صدر القرارات بالإجماع وفي حالة الخالف
ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين .وفي حال وجود �أي م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي �أمر �أو �إقتراح معرو�ض على المجل�س �أو اللجنة
التنفيذية �أن يب ّلغ المجل�س �أو اللجنة لي�ستبعد عند الت�صويت والمناق�شة بهذا الأمر.
الجمعيات العمومية للم�ساهمين :تمثل الجمعية العامة العادية �أو غير العادية المنعقدة ،الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي
لل�شركة.
يجوز لكل م�ساهم يمتلك � 20سهم ًا على الأقل �أن يح�ضر اجتماع الجمعية العامة العادي �أو غير العادي .يجوز للم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر لي�س ع�ضو ًا
في مجل�س الإدارة �أو م�س�ؤول ال�شركة لح�ضور اجتماعات الجمعية العامة باعتباره وكي ًال له.
الجمعية العامة العادية :ال يكون اجتماع الجمعية العامة �صحيح ًا ما لم يح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا لم يكتمل ن�صاب
الح�ضور لالجتماع يتم �إر�سال �إ�شعار الجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .يعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم
الممثلة فيه.
الجمعية العامة غير العادية :ال يعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية �صحيح ًا �إذا لم يح�ضر م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة
الم�صرح به� .إذا لم يكتمل ن�صاب ح�ضور االجتماع كما هو مقرر �سلف ًا يتم توجيه �إ�شعار باجتماع ثان ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
قرارات الجمعيات العمومية :تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للح�ص�ص الممثلة في الجمعية.
كما يتم اتخاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الح�ص�ص الممثلة في الجمعية.
�أما القرارات التي تتعلق بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى �أو �إطالة مدة ال�شركة �أو حل ال�شركة قبل المدة
المحددة في نظامها �أو ب�إندماجها في �شركة �أو في م�ؤ�س�سة �أخرى ،ف�إنه يتعين موافقة �أغلبية ثالثة �أرباع ممثلي الأ�سهم في االجتماع.
مراجع الح�سابات :تعين الجمعية العامة �سنوي ًا �إثنين من مراقبي الح�سابات المرخ�صين في المملكة العربية ال�سعودية وتحدد �أتعابهما ويجوز لها �إعادة
تعيينهما.
على مراقب الح�سابات �أن يقدم تقرير ًا �إلى الجمعية العامة ال�سنوية يبين فيه موقف �إدارة ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والتو�ضيحات التي
طلبها وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أو نظام ال�شركة ور�أيه عن مدى مطابقة ح�سابات
ال�شركة للواقع.
ال�سنة المالية :تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة اعتبار ًا من �أول يناير وتنتهي بنهاية دي�سمبر من ال�سنة نف�سها ،على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى لل�شركة بعد
ت�أ�سي�سها اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري الخا�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وحتى الواحد والثالثين من دي�سمبر من العام التالي.
توزيع الأرباح :تُوزع �أرباح الم�ساهمين على النحو التالي:
()1
()2
()3
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تُجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُيجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور �إجمالي
ر�أ�س المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن تُجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العامة.

()4
()5
()6

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين التقل عن ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع.
يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة في الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد المنظمة لذلك
وال�صادرة من الجهات المخت�صة.

خ�سائر ال�شركة� :إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في �إمكانية �إ�ستمرار
�أعمال ال�شركة �أو حلها قبل �إنتهاء مدتها ويتم في كافة الأحوال ن�شر قرار الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية.
حل وت�صفية ال�شركة :في حالة �إنتهاء مدة ال�شركة �أو �صدور قرار بحلها قبل انتهاء مدتها تقرر الجمعية العامة غير العادية وبناء على �إقتراح مجل�س الإدارة
�إجراءات ت�صفية ال�شركة وتعيين م�صف �أو �أكثر تحدد �صالحياته ومكاف�أته بموجب القرار .تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة ب�إنق�ضاء ال�شركة و مع ذلك ي�ستمر
مجل�س الإدارة في �إدارة ال�شركة حتى يتم تعيين م�صف كما وتبقى لأجهزة ال�شركة �إخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه مع �إخت�صا�ص الم�صفين.
�أحكام ختامية :تطبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام ال�سوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم
يرد ذكره في النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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13

1المعلومات القانونية

1113

1التراخيص

�إ�ستناد ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ،ال يجوز ت�أ�سي�س �شركة ت�أمين و�إعادة ت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية �إال بترخي�ص
ي�صدر بمر�سوم ملكي بنا ًء على قرار من مجل�س الوزراء وعر�ضه على وزير التجارة وال�صناعة .وبالفعل ،فقد تم الترخي�ص لل�شركة بممار�سة �أعمال
الت�أمين و�إعادة الت�أمين ا�ستناد ًا للمر�سوم الملكي رقم (م )17/بتاريخ 1430/3/20هـ الموافق 2009/3/16م وقرار مجل�س الوزراء رقم ( )83بتاريخ
1430/3/19هـ,الموافق 2009/3/15م.
كما ا�ستخرجت ال�شركة ترخي�ص هيئة الإ�ستثمار الأجنبي رقم  ،1/440تاريخ 1430/4/22هـ الموافق 2009/4/18م ،وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد
المبدئية بموجب الخطاب رقم /1048م ظ/م ت تاريخ 1429/5/27هـ الموافق 2008/6/2م.
�سوف تتقدم ال�شركة عقب �إكتمال ت�أ�سي�سها و�إ�ستخراج �سجلها التجاري ،بطلب �إلى م�ؤ�س�سة النقد لإ�ست�صدار ترخي�ص بمزاولة �أن�شطة الت�أمين.
1113

1الشركات التابعة

لتاريخه ،لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة �أو �شقيقة داخل المملكة العربية ال�سعودية.
1113

1عقود األطراف ذات العالقة

ب�إ�ستثناء القر�ض المقدم ل�شركة نجم لخدمات الت�أمين بقيمة  500.000ريال �سعودي ( ف�ض ًال راجع ال�صفحة  55من هذه الن�شرة)  ،لم تبرم ال�شركة حتى
تاريخه �أية عقود مع �أطراف ذات عالقة كون ال�شركة ال تزال قيد الت�أ�سي�س .وقد تقوم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها ب�إبرام بع�ض العقود مع �أطراف ذات عالقة .وتلتزم
ال�شركة عند ابرام تلك العقود بان تكون جميع التعامالت على �أ�سا�س تناف�سي تجاري بحت ي�ضمن حقوق الم�ساهمين و�أن يتم الت�صويت على تلك العقود من
قبل الجمعية العمومية لل�شركة بدون م�شاركة الم�ساهمين الذين لهم م�صالح في تلك العقود.
وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وم�ساهموها الم�ؤ�س�سون �إلتزامهم بتطبيق المادتين ( )69و( )70من نظام ال�شركات والمادة ( )18من الئحة حوكمة
ال�شركات.
1113

1األصول المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من قبل الشركة

ال تملك ال�شركة حالي ًا �أ ّية عقارات �أو �أ�صول ت�ستخدمها لممار�سة ن�شاطها ويعود ذلك الى عدم تمتع ال�شركة قبل اعالن ت�أ�سي�سها بال�شخ�صية المعنوية التي
تخولها توقيع العقود ب�إ�سمها .نتيجة ما تقدّم وكون ال�شركة ال تملك �أ ّية عقارات مما يفيد عدم وجود �أ ّية رهونات �أو م�صروفات رهن على ممتلكاتها.
تقت�ضي الإ�شارة هنا ،وعم ًال بالقاعدة القانون ّية المط ّبقة� ،إلى �أ ّنه عند �إعالن قرار ت�أ�سي�س ال�شركة �سوف تنتقل جميع الت�صرفات التي �أجراها الم�ؤ�س�سون
لح�سابها �إلى ذمتّها ،بناء عليه فقد قامت ال�شركة ب�إ�ستئجار كامل الدور الثاني (مكتب رقم  )10-6من بناية العبادية �شارع ال�ضباب – الريا�ض -ملك ال�سيد
عبد العزيز �صالح العباد وذلك لمدّة خم�س �سنوات تبد�أ من 1427/10/9هـ الموافق 2006/11/1م وحتّى 1432/12/4هـ الموافق 2011/10/31م لتتخذه
مركز ًا رئي�سي ًا لها .عالوة على ذلك فقد �إ�ست�أجرت ال�شركة مكتب ًا �إداري ًا لها في الطابق الحادي ع�شر ( )1101 Bمن مركز بن حمران في مدينة جدّة� -شارع
الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية �سابق ًا) بم�ساحة ( 250متر ًا مربع ًا) ،ملك ال�سيد علي ح�سين حمران وذلك لمدّة �سنة تبد�أ من 1430/2/20هـ الموافق
2009/2/16م وحتى 1431/2/19هـ الموافق 2010/2/4م.
كما ا�ست�أجرت ال�شركة مكتب ًا �إداري ًا لها في الطابق الثاني من مركز الديوان التجاري في مدينة الخبر� -شارع الظهران بم�ساحة ( 233متر ًا مربع ًا) ،ملك �شركة
ديوان الجزيرة للمجمعات ال�سكنية وذلك لمدّة �سنتين تبد�أ من 1430/6/7هـ الموافق 2009/6/1م وحتى 1432/6/27هـ الموافق 2011/5/31م.
1113

1عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين

ال يوجد حالي ًا �أي عقود عمل مو ّقعة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدراء التنفيذيين المر�شحين وهذا يعود �إلى كون ال�شركة ما زالت قيد
الت�أ�سي�س .قد ت�ستعين ال�شركة فور ت�أ�سي�سها بعدد من الموظفين �أو المدراء العاملين حالي ًا في �شركة �سوليدرتي البحرين � -ش.م.ب بحيث ي ّوقع معهم عقود
تو�ضح نطاق عملهم و�شروط خدماتهم و�أتعابهم.
1113

1التأمين

ال�سعودية للتّكافل هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم ت�ستح�صل لتاريخه على �أية بوال�ص ت�أمين من �أي نوع كانت.
�إن �شركة �سوليدرتي ّ
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1113

1العالمات التجارية

ال�سعودية للتّكافل �أي عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في �أي نظام
كما �سبق اال�شارة اليه ،ال يوجد ل�شركة �سوليدرتي ّ
تمار�س ال�شركة �أعمالها �ضمنه.
1113

1الدعاوى والمطالبات القضائية

ال�سعودية للتّكافل هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي ل�سيت لتاريخه طرف ًا ب�أي دعوى ق�ضائية مقامة من قبلها �أو بوجهها قد يكون لها ت�أثير ًا
�إن �شركة �سوليدرتي ّ
�سلبي ًا على �أعمالها.
1113

1مراقب الحسابات

يتم تعيين �أول مراقبي ح�سابات لل�شركة خالل
ال�سعودية للتّكافل هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم تعين لتاريخه مراقب ح�سابات� .سوف ّ
�إن �شركة �سوليدرتي ّ
ً
الجمعية العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة التي �ستنعقد تبعا لتنفيذ الطرح.
لمراقب الح�سابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة
الح�صول عليها وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
على مراقب الح�سابات �أن يقدم تقرير ًا �إلى الجمعية العامة ال�سنوية يبين فيه موقف �إدارة ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والتو�ضيحات التي
طلبها وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أو نظام ال�شركة ور�أيه عن مدى مطابقة ح�سابات
ال�شركة للواقع.
13113

1العموالت

لم ي�ستلم �أي طرف �أية عموالت �أو م�صاريف �سم�سرة �أو دفعات فيما يتع ّلق بر�أ�سمال ال�شركة خالل مرحلة ما قبل الت�أ�سي�س.
13113

1استمراراألنشطة

ال�سعودية للتّكافل قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم ي�سبق لها ولتاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار �أن مار�ست �أي ًا من �أن�شطتها ،القائمة وب�شكل رئي�سي
�إن �شركة �سوليدرتي ّ
على �أعمال الت�أمين و�إعادة الت�أمين .واليوجد �أي نية لإجراء �أي تغيير جوهري على طبيعة الن�شاط.
13113

1المديونيات وااللتزامات المحتملة

ي�ؤكد الأع�ضاء المر�شحون لع�ضوية مجل�س الإدارة �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات دين �أو قرو�ض طويلة الأجل �أو التزامات محتملة حتى تاريخ هذه الن�شرة
با�ستثناء ما تم ذكره تحت الق�سم رقم “ 9الر�سملة والمديونية” من هذه الن�شرة .كما يقرون �أي�ض ًا �إن ر�أ�س مال ال�شركة غير م�شمول بحق خيار.
13113

1الرهونات واألعباء والحقوق على ممتلكات الشركة

ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المر�شحون ب�أنه ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها لغاية تاريخ هذه الن�شرة.
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1شروط وتعليمات االكتتاب

14

يجب على جميع المكتتبين المحتملين قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب ،حيث يعد التوقيع على طلب االكتتاب
وتقديمه بمثابة �إقرار بالقبول والموافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.
1114

1االكتتاب في األسهم

�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب �أو الجهات الم�ستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين ال�شركة والمكتتب.
بموجب هذا االكتتاب �سيتم طرح (� )%40أربعون في المائة من �إجمالي �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام .يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين،
كما يجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو
�أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر.
ولن يتم القبول باالكتتاب با�سم الأ�شخا�ص االعتباريين كال�شركات �أو البنوك �أو �صناديق اال�ستثمار �أو الم�ؤ�س�سات الفردية ،و�ستتوفر ا�ستمارات االكتتاب خالل
فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والجهات الم�ستلمة .كما يمكن االكتتاب عن طريق الإنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو ال�صراف الآلي لدى �أي من الجهات
الم�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين �سبق لهم االكتتاب في �إحدى االكتتابات التي طرحت م�ؤخر ًا و ذلك ب�شرطين �أ�سا�سيين:
 .1وجود ح�ساب يتيح تلك الخدمات لدى الجهة الم�ستلمة.
 .2عدم وجود �أي تعديل بالن�سبة لبيانات المكتتب مثل حذف �أو �إ�ضافة �أي فرد من �أفراد الأ�سرة.
يمكن طلب ن�شرة الإ�صدار هذه ،ونماذج طلب االكتتاب من الجهات الم�ستلمة التالية:

www.riyadbank.com

www.alahli.com

www.sabb.com

www.aldukheil.com.sa

www.falcom.com.sa

www.shuaacapital.com

كما يمكن الح�صول على هذه الن�شرة من موقع هيئة ال�سوق الماليةwww.cma.org.sa:

�سيتم البدء با�ستالم طلبات االكتتاب في فروع الجهات الم�ستلمة في المملكة من تاريخ 1431/4/6هـ(الموافق 2010/3/22م) �إلى تاريخ 1431/4/12هـ
(الموافق 2010/3/28م) .عند تقديم طلب االكتتاب الموقع ف�إن مدير االكتتاب �أو الجهة الم�ستلمة �سيقوم بختم الطلب وتزويد المكتتب ب�صورة منه .في حال
ثبوت عدم �صحة �أو عدم اكتمال المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب �أو �أنه لم يتم ختمها بوا�سطة الجهة الم�ستلمة ف�إن طلب االكتتاب �سيعتبر الغي ًا.
ينبغي على المكتتب �أن يو�ضح في طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب باالكتتاب بها ،ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حا�صل �ضرب عدد
الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ  10رياالت �سعودية لل�سهم� .إن الحد الأدنى لالكتتاب هو ( )50خم�سون �سهم ًا ،حيث يكون االكتتاب في
الحد الأدنى وم�ضاعفاته .كما �أن الحد الأق�صى لالكتتاب هو ( )100.000مائة �ألف �سهم.
�إن تقديم طلب االكتتاب يجب �أن يتم مع �إرفاق �أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال المدنية� ،أو دفتر العائلة ،و�إجمالي مبلغ االكتتاب.
عند تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب للأوالد والأبوين فقط ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب و�أن يرفق �صورة وكالة �سارية المفعول،
و�أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل للأ�شخا�ص المقيمين في المملكة� ،أو من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية في بلد المكتتب للأ�شخا�ص المقيمين
خارج المملكة .حيث �سيقوم موظف الجهة الم�س�ؤولة بمطابقة الأ�صول مع ال�صور و�إعادة الأ�صول للمكتتب.
�إن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�س �سيكون كافي ًا للمكتب الرئي�س و�أفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بعدد
الأ�سهم نف�سها التي �سيتقدم المكتتب الرئي�س بطلبها .ويترتب على ذلك ما يلي:
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جميع الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س والمكتتبين التابعين �سيتم ت�سجيلها با�سم المكتتب الرئي�س
�سيتم �إعادة جميع المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غير المخ�ص�صة �إلى المكتتب الرئي�س



�إن المكتتب الرئي�س �سيح�صل على كامل �أرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة له وللمكتتبين التابعين .وفي حال رغبت الزوجة باالكتتاب
با�سمها لح�سابها ،ف�إنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب م�ستقل ،حيث �سيجري حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها و�ستتم �إ�ضافة الأ�سهم
المخ�ص�صة لح�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها.

�سيتم ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�صل في �أي من الحاالت التالية:




�إذا كان المكتتب راغب ًا في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غير ا�سم المكتتب الرئي�س
�إذا كانت كمية الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها مختلفة عن الكمية التي يرغب المكتتب الرئي�س االكتتاب بها
في حال رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها( .وعند قيام الزوج باالكتتاب با�سمها ف�إنه عندئذ �سيتم اعتماد
طلب االكتتاب المقدم منها ،و �سيتم كذلك �إ�ضافة الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها).

�سيكون على المكتتب الإقرار بموافقته على االكتتاب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل مبلغ
ي�ساوي عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم.
يجب تحقق ال�شروط التالية كي يتمكن المكتتب من تملك ذلك العدد من الأ�سهم التي تم تخ�صي�صه له:




�أن يقوم المكتتب بتقديم ا�ستمارة طلب االكتتاب �إلى �أي من الجهة الم�ستلمة
�أن يقوم المكتتب بدفع القيمة الإجمالية للأ�سهم التي اكتتب عليها كامل ًة للجهة الم�ستلمة
�أن تقوم الجهة الم�ستلمة بتقديم �إ�شعار التخ�صي�ص التي تحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للم�ساهم

�إن قيمة الأ�سهم �سيتم ت�سديدها بالكامل لدى �أحد فروع الجهات الم�ستلمة وذلك بالخ�صم من ح�ساب المكتتب لدى الجهة الم�ستلمة التي تم تقديم طلب
االكتتاب لها .وفي حال عدم وجود ح�ساب للمكتتب لدى الجهة الم�ستلمة فيجب عليه �أن يفتح ح�ساب ًا وذلك للقيام بت�سجيل اكتتابه تبع ًا للتعليمات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .هذا ويحق لل�شركة �أن تقوم برف�ض الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا في حال عدم ا�ستيفاء الطلب ل�شروط االكتتاب وتعليماته ،و�سيقبل
المكتتب عدد الأ�سهم المخ�ص�صة له ما لم تزد هذه الأ�سهم عن الأ�سهم التي اكتتب بها.
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1التخصيص ورد الفائض

�سيقوم مدير االكتتاب والجهات الم�ستلمة بفتح وت�شغيل ح�سابات م�ؤقتة خا�صة با�سم "االكتتاب العام في �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل" .ويجب على مدير
االكتتاب والجهات الم�ستلمة �أن تودع المبالغ التي قامت بتح�صيلها من المكتتبين في الح�ساب المذكور.
يحق لكل مكتتب االكتتاب بـ (� )50سهم كحد �أدنى و(� )100.000سهم كحد �أق�صى .و�سيتم تخ�صي�ص (� )50سهم كحد �أدنى لكل مكتتب و�سيتم تخ�صي�ص
ما تبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب على �أ�سا�س تنا�سبي من كل طلب� .إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص لـ (� )50سهم في حال تجاوز عدد
المكتتبين (� )444.000أربعمائة و�أربعين �ألف مكتتب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن
وجد) �إلى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو الجهات الم�ستلمة.
من المتوقع �أن يتم الإعالن عن تخ�صي�ص �أ�سهم الطرح �إلى كل متقدم بطلب و�إعادة الأموال الفائ�ضة للمتقدم بالطلب دون �إ�ستقطاع �أي عموالت في موعد
�أق�صاه (1431/04/18هـ (الموافق 2010/4/3م)� .سيقوم مدير االكتتاب بن�شر �إعالن في ال�صحف المحلية التي ت�صدر في المملكة العربية ال�سعودية تبلغ
المتقدمين بالطلبات المذكورة ويطلب من الجهات الم�ستلمة بدء عملية رد المبالغ الفائ�ضة.
�ستقوم الجهات الم�ستلمة ب�إر�سال خطابات ت�أكيد� /إ�شعارات للمكتتبين لديهم تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم المخ�ص�صة ومبلغ فائ�ض االكتتاب �إن وجد.
و�سيرد المبلغ الفائ�ض بالكامل دون �أي ر�سوم �أو اقتطاع �أي مبلغ وذلك بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى الجهة الم�ستلمة .يجب على المكتتبين االت�صال
بفروع الجهات الم�ستلمة التي تم تقديم طلب االكتتاب فيها للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.
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1اإلقرارات

با�ستيفاء وتوقيع نموذج طلب االكتتاب ،يقر المتقدم بالطلب بما يلي:




يوافق على االكتتاب في �أ�سهم الطرح بالعدد المحدد في نموذج طلب االكتتاب.
يقر ب�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة محتوياتها وفهم م�ضمونها.
وافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى جميع تعليمات و�شروط االكتتاب الواردة في ن�شرة الإ�صدار وا�ستمارة طلب االكتتاب.
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يحتفظ بحقه في مقا�ضاة ال�شركة عن الأ�ضرار التي تلحق به ب�سبب معلومات غير �صحيحة �أو غير كاملة وردت في ن�شرة الإ�صدار� ،أو ب�سبب �إغفال
معلومات جوهرية يفتر�ض �أن تكون جزءا من ن�شرة الإ�صدار وت�ؤثر على قرار اال�ستثمار للمتقدم بطلب االكتتاب.
يقر ب�أنه لم يكتتب هو �أو �أي من �أفراد عائلته الم�شمولين في نموذج طلب االكتتاب �سابق ًا في �أ�سهم ال�شركة ويقبل ب�أن يكون لل�شركة حق رف�ض جميع
الطلبات.
يقبل عدد الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها له وجميع �شروط وتعليمات االكتتاب الموجودة في الن�شرة وفي ا�ستمارة طلب االكتتاب.
يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل ا�ستمارة طلب االكتتاب بعد ت�سليمها لمدير االكتتاب �أو الجهات الم�ستلمة.
1بنود متفرقة

�إن طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة �ستكون ملزمة ولمنفعة �أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم ل�صالحهم ومنفذي الو�صايا
ومديري التركات والورثة ،و ُي�شترط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه تحديد ًا في هذه الن�شرة ،ف�إنه ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو
التزامات نا�شئة عنه� ،أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف الم�شار �إليهم في هذه الن�شرة دون الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
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1سوق األسهم السعودية (تداول)

“تم ت�أ�سي�س نظام تداول في عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق المالية الإلكتروني ،وبد�أ تداول الأ�سهم االلكتروني في المملكة عام
1990م .وقد زادت القيمة ال�سوقية للأ�سهم المتداولة عبر نظام تداول عن ( )2.589تريليون ريال �سعودي حتى نهاية يوم (الأحد  7مار�س 2010م) .ويبلغ
عدد ال�شركات المدرجة في النظام (� )139شركة حتى تاريخه”.
ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتدا ًء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول على فترة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى 3:30
ع�صر ًا .و يتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا
كما يمكن تعديل الأوامر و�إلغائها من ال�ساعة  3:30ع�صر ًا وحتى ال�ساعة  4:30ع�صر ًا .ويمكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا
لجل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) .وقد تتغير هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وتحديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ،وتليها الأوامر محددة
ال�سعر .وفي حال �إدخال عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ف�إنه يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة �أبرزها موقع تداول على الإنترنت ،وتوفير بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لمزودي
المعلومات المرخ�صين .وتتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
و يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق
بهدف �ضمان عدالة التداول و كفاءة عمليات ال�سوق.
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1تداول األسهم

ُيتَوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة .و�سيتم الإعالن في �سوق الأ�سهم “تداول” بهذا الخ�صو�ص .وتعتبر التواريخ
والأوقات المذكورة في هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط ،ويمكن تغييرها �أو تمديدها بموافقة هيئة ال�سوق المالية.
ال يمكن التداول في الأ�سهم المطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم في ح�سابات المكتتبين في ال�سوق .وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية و�إدراج
�أ�سهمها في ال�سوق المالية “تداول” ويحظر التداول فيها حظر ًا تام ًا ،ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك الأن�شطة المحظورة من التداول الم�س�ؤولية
الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية في هذه الحالة.
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1الوثائق المتاحة للمعاينة

�ستتوفر الم�ستندات التالية للفح�ص في المركز الرئي�س لل�شركة الكائن في الريا�ض� ،شارع ال�ضباب ،بناية العبادية ،الدور الثاني (مكتب رقم  . )10-6بين
ال�ساعة � 8صباح ًا �إلى ال�ساعة  5م�سا ًء قبل �أ�سبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب:








 عقد ت�أ�سي�س ال�شركة النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة وم�ستندات الت�أ�سي�س الأخرى
المر�سوم الملكي القا�ضي بالترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة والقرار الوزاري
موافقة هيئة ال�سوق المالية على الطرح
تقارير ال�سوق المعدة من قبل بزن�س مونيتور انترنا�شيونال وم�ؤ�س�سة النقد
تقرير المحا�سب القانوني
موافقة خطية من الم�ست�شار المالي على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار
تقرير الم�ست�شار القانوني
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدًا
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