
  
  

  نشرة اإلصدار
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  الواحد للسهم سعودية رياالت) ١٠ (بسعر  العام لالكتتاب" وقاية "التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة مال رأس من% ٤٠تمثل سهماً، ٨,٠٠٠,٠٠٠ طرح
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي
  

  

  ) التأسيس تحت (عامة سعودية مساهمة شركة
  

  )م ٢٠٠٨ /٧/ ١ الموافق ( هـ٢٧/٦/١٤٢٩ وتاريخ ٣٤/م رقم الملكي المرسوم بموجب و) م ٣٠/٦/٢٠٠٨ الموافق (هـ٢٦/٦/١٤٢٩ وتاريخ) ١٨٠ (رقم لوزراءا مجلس قرار بموجب
  

  )م ٢٧/٤/٢٠٠٩ الموافق (هـ٢/٥/١٤٣٠االثنين  يوم وهو اإلغالق يوم شاملة أيام) ١٠ (لمدة وتستمر) م ١٨/٤/٢٠٠٩ الموافق(هـ ٢٢/٤/١٤٣٠ يوم من تبدأ االكتتاب فترة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 وتاريخ) ١٨٠ (الوزراء مجلس قرار بموجب )التأسيس تحت (عامة سعودية مساهمة شركة هي") الشركة "أو" وقاية "بـ بعد فيما إليها ويشار (التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة
 مليون مائتي) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (قدره مال برأس). م١/٧/٢٠٠٨ الموافق (هـ٢٧/٦/١٤٢٩ وتاريخ ٣٤/م رقم الملكي المرسوم وموجب) م٢٠٠٨  /٦/ ٣٠الموافق (هـ٢٦/٦/١٤٢٩
 االكتتاب عملية من االنتهاء بعد الشركة، وتعتزم"). األسهم ("الواحد للسهم سعودية رياالت عشرة )١٠ (قدرها اسمية بقيمة سهم، مليون عشرين) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (إلى مقسمه سعودي ريال

 مساهمة كشركة نظامياً تأسست قد الشركة تعتبر وسوف.  الشركة تأسيس إلعالن والصناعة التجارة وزير معالي إلى طلب تقديم للشركة، التأسيسية الجمعية وانعقاد) أدناه موضح هو كما(
 .  تأسيسها بإعالن والصناعة التجارة وزير قرار صدور تاريخ من اعتبارا عامة سعودية

 بمجملها وتمثل سعودية رياالت عشرة) ١٠ (قدرها للسهم اسمية بقيمة") االكتتاب أسهم ("عادي سهم ماليين ثمانية)  ٨,٠٠٠,٠٠٠ (لعدد") االكتتاب ("العام لالكتتاب األولي الطرح سيكون
 السعودية للمرأة يجوز كما") المكتتب ("بـ ومنفرداً") المكتتبين ("بـ مجتمعين إليهم ويشار الطبيعيين السعوديين األشخاص على االكتتاب ويقتصر الشركة، مال رأس من %٤٠ نسبة

 تستخدم وسوف. القصر لألوالد أمومتها يثبت وما أرملة أو مطلقة نهاأ يثبت ما تقدم أن على لصالحها بأسمائهم تكتتب أن سعودي غير زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو المطلقة
 لتمويل رئيسي بشكل المؤسسين المساهمين قبل من المدفوع المال رأس إلى باإلضافة ،")االكتتاب متحصالت صافي ("االكتتاب مصروفات حسم بعد االكتتاب، متحصالت صافي الشركة
  ").االكتتاب متحصالت استخدام "قسم عراج فضالً. (الشركة واستثمارات عمليات

 مجموعه بما ،")المؤسسين المساهمين "بـ الحقاً مجتمعين إليهم ويشار (النشرة هذه من) ع (الصفحة في أسماؤهم والمذكورة للشركة المؤسسون المساهمون اكتتب العام، االكتتاب إتمام قبل
 وتم ايداع المبلغ في حساب الشركة لدى بنك بالكامل قيمتها ودفعوا الشركة، مال رأس إجمالي من المائة في ستون) %٦٠ (نسبة تمثل عادي سهم مليون عشر اثني) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

 "). بالتغطية تعهدال"قسم راجع فضالً (لالكتتاب الكاملة بالتغطية التعهد تم وقد الشركة، في مسيطرة بحصة العام االكتتاب اكتمال بعد المؤسسون المساهمون سيحتفظ وبالتالي،. البالد

 الموافق (هـ٢/٥/١٤٣٠االثنين  يوم وهو اإلغالق يوم شاملة أيام) ١٠ (لمدة وتستمر) م ١٨/٤/٢٠٠٩ الموافق(هـ ٢٢/٤/١٤٣٠  السبتيوم من المطروحة األسهم في االكتتاب يبدأ
 وتعليمات شروط "قسم راجع فضال"  (االكتتاب فترة خالل ) المستلمة البنوك ("المستلمة البنوك  فروع من أي لدى االكتتاب طلب تقديم ويمكن").  االكتتاب فترة (") م ٢٧/٤/٢٠٠٩

  ). النشرة هذه من" االكتتاب

 يجوز ال بأنه علماً أدنى، كحد سهماً خمسين) ٥٠ (في لالكتتاب بطلب يتقدم أن") المكتتبين "بـ ومجتمعين" المكتتب "بـ منفرداً إليه ويشار (االكتتاب أسهم في مكتتب كل على يجب
 أسهم من تبقى ما تخصيص وسيتم مكتتب لكل أدنى كحد سهماً خمسون) ٥٠ (تخصيص وسيتم.  أقصى كحد االكتتاب أسهم من سهم ألف مائة) ١٠٠,٠٠٠ (من أكثر في االكتتاب للمكتتب
 مكتتب، ألف وستون مائة) ١٦٠,٠٠٠ (المكتتبين عدد تجاوز وإذا.  فيها االكتتاب مطلوبال األسهم إجمالي إلى مكتتب كل طلبه ما نسبة على بناء تناسبي أساس على) وجدت إن (االكتتاب

 لالكتتاب المطروحة األسهم عدد المكتتبين عدد تجاوز وإذا. المكتتبين على بالتساوي التخصيص سيتم الحالة هذه وفي ،)سهماً ٥٠ (للتخصيص األدنى الحد حينها، تضمن، ال الشركة فإن
 أو عموالت أية دون المكتتبين إلى) وجد إن (االكتتاب فائض مبالغ إعادة يتم وسوف"). الهيئة ("السعودية العربية بالمملكة المالية السوق هيئة تقرره ما حسب خصيصالت يتم فسوف

 راجع فضالً( ،)م ٢/٥/٢٠٠٩ الموافق (هـ٧/٥/١٤٣٠السبت  أقصاه موعد في وجد، إن الفائض، ورد النهائي التخصيص عملية عن اإلعالن يتم وسوف. المستلمة البنوك من استقطاعات
  ").الفائض ورد التخصيص – االكتتاب وتعليمات شروط "قسم

 ويحق. دواح صوت في الحق حامله سهم كل يعطي بل تفضيلية، تصويت حقوق حامله سهم أي يخول وال) االكتتاب وأسهم المؤسسين أسهم فيها بما( األسهم، من فقط واحدة فئة للشركـة
 أية الكتتابل المطروحة سهماأل تستحقسو. فيها والتصويت") العامة الجمعية اجتماع ("العامة الجمعية اجتماعات حضور األقل على سهماً عشرين) ٢٠ (يمتلك") المساهم ("مساهم لكل

  "). األرباح توزيع ياسةس "قسم راجع فضالً (تليها التي المالية والسنوات االكتتاب فترة بداية الشركة تعلنها أرباح

 العربية بالمملكة المالية السوق لهيئة بطلب الشركة تقدمت وقد. العام لالكتتاب طرحها قبل آخر، مكان أي أو السعودية العربية المملكة داخل سواء الشركة، أسهم لتداول سوق توجد ال
 النظامية الموافقات وكافة األخرى المؤيدة المستندات كافة استيفاء وتم هذه اإلصدار نشرة بخصوص الالزمة تالموافقا جميع على وحصلت الرسمية القائمة في األسهم لتسجيل السعودية

 التخصيص عملية من االنتهاء بعد قريب وقت في" تداول "السعودية األسهم سوق في األسهم تداول يبدأ أن المتوقع ومن. واالكتتاب األسهم طرح عملية إلتمام الهيئة طلبتها التي الصلة ذات
 السوق في األسهم بتداول البدء وبعد"). للمكتتبين مهمة تواريخ "قسم راجع فضالً  (الرسمية اإلجراءات كافة واستكمال الشركة تأسيس بإعالن الوزاري القرار وصدور  لألسهم النهائي
  .األسهم في بالتداول السعودية العربية بالمملكة نظامياً المقيمين واألفراد االستثمار وصناديق والبنوك والشركات الخليجي التعاون مجلس دول ومواطني للسعوديين يسمح سوف

  

  

  .الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب" عوامل المخاطرة"و" إشعار هام"يجب دراسة قسمي 
 
  

 يسمدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئ
  

 المستشار المالي ومتعهد التغطية المساعد
  

 
  

 البنوك المستلمة
  

 
 

  
"). الهيئة"والمشار إليها بـ (تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية"

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم ) و(جلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ويتحمل أعضاء م
في النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها 

الهيئة والسوق المالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أية تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة 
 ". االعتماد على أي جزء منهاتنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن

  

 
    م٢٠٠٩/ ٤/٤ الموافق -هـ ٨/٤/١٤٣٠صدرت نشرة اإلصدار المختصرة  بتاريخ 



 

 ب 

  هام إشعار
  

  أو"وقاية("وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بشركة المتعلقة المعلومات عن كاملة تفاصيل النشرة هذه تقدم
 معاملة ستتم لالكتتاب المطروحة األسهم في بطلب االكتتاب التقدم عندو. لالكتتاب المطروحة وباألسهم ،)"الشركة"

 منها نسخ على الحصول يمكن والتي النشرة هذه تحتويها التي المعلومات إلى طلباتهم تستند أن أساس على المكتتبون
 البنوكأو من  ،sa.com.shc.wwwأو من موقعهم االلكتروني ") االكتتاب مدير("من السعودي الهولندي المالية 

  الموقعأو، com.weqayatkaful.wwwاالنترنت  شبكة على اإللكتروني للشركة الموقع بزيارة أو المستلمة
   .sa.org.cma.wwwالمالية  السوق لهيئة اإللكتروني

 
السعودي الهولندي  كل من تعيين تم كما الشأن، هذا في كمستشار مالي لها") رنا("شركة رنا لالستثمار  الشركة عينت
 باألسهم يتعلق فيما ومتعهد التغطية الرئيس وشركة رنا لالستثمار كمتعهد التغطية المساعد لالكتتاب كمدير المالية

  . النشرة هذه في إليها المشار لالكتتاب المطروحة
  

 الهيئة، عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد متطلبات حسب تقديمها تم تفاصيل هذه على اإلصدار نشرة تحتوي
 دقة عن المسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين) و(رقم  صفحة في أسماؤهم مجلس اإلدارة الواردة ويتحمل أعضاء

 الحد وإلى الممكنة الدراسات إجراء بعد واعتقادهم علمهم حسب ويؤكدون ،هذه اإلصدار في نشرة الواردة المعلومات
 أو مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى النشرة في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أي وقائع أخرى توجد ال أنه المعقول

ة تنتج عما ورد في وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسار. غير صحيحة
  .هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

  
 وقيمة للشركة المالي الوضع أن وخاصة للتغير، عرضة إصدارها تاريخ في النشرة هذه تضمنتها التي المعلومات إن

 امل االقتصاديةالعو من غيرها أو والضرائب، التضخم مثل المستقبلية بالتطورات سلبية بصورة يتأثرا أن األسهم يمكن
خطي أو وال أي تعامل شفهي  النشرة تقديم هذه اعتبار ينبغي الوعليه، . الشركة سيطرة نطاق عن والسياسية الخارجة

 فيما إقرار أو تعهد أو وعد أنه، أو تفسيره أو االعتماد عليه بأي شكل على لالكتتاب المطروحة باألسهم فيما يتعلق
  . المستقبلية األحداث وأ النتائج أو باإليرادات يتعلق

  
مستشاريهم  من أي أو المؤسسين المساهمين أو الشركة من توصية بمثابة هذه اإلصدار نشرة اعتبار يجوز وال

 األخذ بدون إعدادها تم عامة طبيعة ذات اإلصدار نشرة في الموجودة المعلومات وتعتبر. االكتتاب في عملية للمشاركة
 لنشرة مستلم كل ويتحمل. الخاصة االستثمارية االحتياجات أو المالي الوضع أو الفردية ةاألهداف االستثماري باالعتبار
 مدى لتقييم االكتتاب بخصوص مستقلة مهنية استشارة على الحصول مسؤولية قرار باالستثمار اتخاذ قبل اإلصدار
  .به الخاصة ماليةال واالحتياجات واألوضاع لألهداف بالنسبة في النشرة المدرجة المعلومات مالئمة

 
 أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة يجوز كما. الطبيعيين السعوديين األشخاص على االكتتاب يقتصر
على أن تقدم ما في أسهم الشركة المطروحة لالكتتاب العام  لصالحها بأسمائهم تكتتب أن سعودي غير من زوج قصر

 إلى أي االكتتاب أسهم بيع أو النشرة هذه توزيع ويحظر. ثبت أمومتها لألوالد القصريثبت أنها مطلقة أو أرملة وما ي
 من االكتتاب ومدير المالي والمستشار المؤسسون والمساهمون وتطلب الشركة. أخرى دولة أي في أشخاص آخرين أو

 .بها التقيد اعاة ومر متعلقة باألسهم المطروحةنظامية قيود أية على التعرف النشرة هذه على المطلعين

 
  



 

 ج 

  
  والسوق القطاع عن معلومات

  
  
 الذي بالسوق المتعلقة األخرى والمعلومات التأمين قطاع بخصوص النشرة هذه في الواردة المعلومات على الحصول تم

 تلك بأن ويعتقد. مختلفة مصادر ومن العربي السعودي النقد ومؤسسة بوينت ليدينج من رئيسي بشكل شركةال فيه تعمل
 يكن لم حين وفي. المصادر تلك من للتحقق معقوالً جهداً الشركة بذلت وقد موثوقة والتقديرات والمصادر المعلومات

 سبب أي )ح (و) ز (رقم حاتصفال في أسمائهم إلى المشار الشركة مستشاري من أي وال لالستثمار رنا شركة لدى
 من للتأكد تحقق أي إجراء يتم لم أنه إالّ دقيقة غير بأنها ادواالعتق القطاع ومعلومات السوقية المعلومات على للتحفظ
   :المصادر هذه واهم. اكتمالها أو صحتها بشأن تعهد أي تقديم يمكن وال مستقل بشكل المعلومات هذه صحة

 
  ) ساما–مؤسسة النقد (مؤسسة النقد العربي السعودي  -١

 

 مؤسسة،ال أنشئت وقد السعودي المالي النظام وتنمية دتوطي في" هاما "دورا السعودي العربي النقد مؤسسة تمارس
 وكانت ،سعودي مصرف ألي وجود هناك يكن ولم م١٩٥٢ عام في )السعودية العربية للمملكة المركزي المصرف(

 أولت كما. معتمدة سعودية عملة وإيجاد تطوير هي إنشائها من األولى المرحلة في للمؤسسة األولى المهام إحدى
 م١٩٧٣ عام من الفترة اللخ المؤسسة اهتمام وتمحور. وطني مصرفي نظام نمو تشجيعب خاصاً تماماًاه المؤسسة

 وإدارة المصرفي النظام وتوسعة المنتعش االقتصاد في التضخمية الضغوط احتواء على م١٩٨٢ عام إلى
 إصالحات أجراء في نيناتالثما منتصف من" اعتبارا المؤسسة أولويات وتمثلت. الضخمة األجنبي النقد احتياطيات

  .المالي النظام وتوسع االقتصاد ونمو تطور مع السنوات عبر المؤسسة مسؤوليات تضاعفت كما. المالية السوق في
  
  
  :للمؤسسة الرئيسية الوظائف وتشمل 
  

 )السعودي الريال وهي(  الوطنية العملة إصدار -١

 الحكومة مصرف بعمل القيام -٢

 التجارية المصارف مراقبة -٣

 األجنبي النقد من المملكة احتياطيات ةإدار -٤

 الصرف أسعار و األسعار استقرار على للمحافظة النقدية السياسة إدارة -٥

 سالمته وضمان المالي النظام نمو تشجيع -٦

 التأمين شركات مراقبة -٧

  
  

   
  

    المملكة العربية السعودية١١١٦٩ الرياض ٢٩٩٢ب  . ص 
  + ٩٦٦ ١ ٤٦٦ ٢٩٦٦  :فاكس+ ٩٦٦ ١ ٤٦٣ ٣٠٠٠  :هاتف

  sa.gov.sama.www: الموقع االلكتروني
  
  
  

  



 

 د 

 
  ليدينج بوينت للخدمات االستشارية -٢

  

مقرها الرئيسي المملكة  م، وهي شركة استشارية٢٠٠٦تأسست ليدينج بوينت للخدمات االستشارية في عام 
 أبحاث و تقارير في األردن وتقوم ليدينج بوينت بتقديم ونشر اوتعمل في الشرق األوسط من خالل مكتبه. المتحدة

والعمل على إعداد جميع أنواع الدراسات الميدانية لألسواق ومنها دراسة سوق  االقتصادية المواضيع مختلف في
  .م باإلضافة إلى تقديمها لكافة االستشارات اإلدارية٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦التأمين السعودي لعام 

  
  

 
 
 
 

  
   ١١٩٥٣  عمان   ٥٢١١ ب . ص

  الهاشمية يةاألردن المملكة
  + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤ ٣٣٣٥  :فاكس + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤ ٩٣٣٣  :هاتف

 uk.co.leadingpoint.www: الموقع االلكتروني
    

  
قة على استخدام هذه التقارير الصادرة سحب تلك المواف وقد أعطت ليدينج بوينت للخدمات االستشارية موافقتها ولم يتم

 يتم ولم للعموم متاحة أما المعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسة النقد فإنها. منها حتى تاريخ نشرة اإلصدار
 أو المذكورة المصادر من أي يمتلك وال .النشرة هذه في منهم الصادرة التقارير الستخدام موافقتهم على الحصول طلب

  .الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهماًً أقربائهم من أي أو لديهم العاملين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ه 

  
  
  
  

  المعلومات المالية
  

تم إعداد القوائم المالية المتوقعة للشركة بعد االكتتاب والمالحظات المتعلقة بها، والتي تم إدراجها في هذه النشرة، طبقا 
وسوف تصدر الشركة قوائمها المالية بالريال .  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينللمعايير المحاسبية الصادرة عن

  ").الريال“(السعودي 

  
  

  المستقبلية واإلفادات التوقعات
 
 العمل ظروف تختلف وقد. ومعلنة محددة افتراضات أساس على إعدادها تم قد النشرة هذه في المذكورة التوقعات إن

 أو ضمان أو إقرار أي على النشرة هذه تحتوي ال وبالتالي المستخدمة االفتراضات عن جوهرياً اختالفاً في المستقبل
  . التوقعات هذه كمال أو يتعلق بدقة فيما تأكيد

 
 تستخدمه ما خالل من عام بشكل عليها يستدل أن مستقبلية، يمكن بيانات النشرة هذه في الواردة التوقعات بعض تمثل

 من"، " يمكن"، " المتوقع من"، " يتوقع"، " ينوي"، " يعتقد"، " يقدر"، " يعتزم" مثل ستقبليةم داللة ذات من كلمات
 في لها المشابهة أو المقاربة المفردات من وغيرها النفي، بصيغة ،"قد"، " سوف"، " المحتمل من"، " يحتمل"، " الممكن
 حالياً الشركة نظر وجهات هذه المستقبلية لتوقعاتا إفادات وتعكس. المستقبل عن الحديث تدل على والتي المعنى،
 النتائج اختالف في تتسبب أن يمكن العوامل من الكثير. المستقبلي لألداء ضماناً المستقبلية، وليست األحداث بشأن
 أو عنها رتعب قد التي المستقبلية االنجازات أو األداء أو النتائج عن جوهرية وانجازاتها بصورة وأدائها للشركة الفعلية
 األثر هذا لها يكون أن يمكن التي والعوامل المخاطر بعض أن عن فضالً. هذه المستقبلية التوقعات إفادات بها توحي
 تبين وإذا"). المخاطرة و الشركة عوامل("قسمي  راجع النشرة   فضالً هذه من أخرى أقسام في أكثر بتفصيل مذكورة

 في المذكورة النتائج عن جوهرية تتغير بصورة قد الفعلية النتائج فإن صحيحة، أو دقيقة غير االفتراضات من أياً أن
  . النشرة هذه

 
 عليها الموافقة مع إضافية اكتتاب نشرة بتقديم تلتزم الشركة فإن األسهم، وإدراج تسجيل قواعد متطلبات مراعاة ومع

 )١(بأن  علم على الشركة أصبحت حال في لرسميةالقائمة ا في الشركة  أسهم إدراج وقبل المالية السوق هيئة من قبل
 تغييرات) ٢ (واإلدراج التسجيل قواعد مطلوبة بموجب وثيقة أي على أو االكتتاب نشرة على طرأ قد جوهرياً تغييراً
 فإن السابقتين، الحالتين غير وفي. االكتتاب هذه نشرة في إلحاقها المفترض من كانت والتي الشركة بعلم أصبحت هامة

 هذه تتضمنها اإلفادات المستقبلية التي أو السوق أو بالقطاع متعلقة معلومات أي تعديل أو تحديث ال تعتزم لشركةا
 األخرى، وللمخاطر تقدم ونتيجة لما ذلك، خالف أو مستقبلية حوادث أو جديدة معلومات نتيجة ذلك كان سواء  النشرة

 على قد ال تحدث النشرة هذه في المبينة المستقبلية والظروف ألحداثا توقعات فإن واالفتراضات واألمور الغير متيقنة
اإلفادات  جميع فحص المحتملين المستثمرين على يجب فإنه وعليه. إطالقاً ال تحدث قد أو الشركة تتوقعه الذي النحو

  .أساسي بشكل المستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع التفسيرات هذه ضوء على المستقبلية

 
  
  
  
  



 

 و 

  
  الشركة دليل

  

  المقترحون اإلدارة مجلس أعضاء
 

ملكية غير  التمثيل
 مباشرة

ملكية 
 االسم المنصب العمر الجنسية مباشرة

 محمد بن إبراهيم الفوزان رئيس مجلس اإلدارة  سنه٦٢ سعودي %١ ال يوجد مستقل
 خليل بن إبراهيم الشامي تدبالعضو المن  سنه٦٨ كويتي ال يوجد ال يوجد الشركة األولى للتأمين التكافلي
 فهد بن محمد األشقر عضو مجلس إدارة  سنه٣٣ سعودي ال يوجد ال يوجد شركة كفو لالستثمار التجاري
 فهد بن محمد السحيلي عضو مجلس إدارة  سنه٢٦ سعودي %٠,٥٠ ال يوجد مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء
 عجالن بن عبدالعزيز العجالن عضو مجلس إدارة  سنه٤٩ سعودي ال يوجد %١,٢٥ شركة أبناء عبدالعزيز العجالن

 عمر بن محمد الضويان عضو مجلس إدارة  سنه٣٢ سعودي %٢ ال يوجد مستقل
 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ...... ......... ………………
 أسيسيةسيتم ترشيحه في الجمعية الت ……………… …… …… ...... ......... ………………
 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ...... ......... ………………
 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ...... ......... ………………

  وقاية: المصدر 

  
  

  الشركة  عنوان
  

شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 
  )تحت التأسيس(
  

 السعودية العربية  المملكة١١٥٥٦ ضالريا ٦٥٤٥٨ ب.ص
  +٩٦٦ ١ ٤٥٠ ٥٢١٥: فاكس + ٩٦٦ ١ ٤٥٠ ٩١٩١: هاتف

 com.weqayatkaful.www: االلكتروني الموقع

  الشركة المعتمد ممثل
  

  محمد إبراهيم الفوزان عبداهللا
  

 

 وديةالسع العربية  المملكة١١٥٥٦ الرياض ٦٥٤٥٨ ب.ص
  +٩٦٦ ١ ٤٥٠ ٥٢١٥: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٤٥٠ ٩١٩١: هاتف
 com.hotmail@alfouzan:  االلكترونيالبريد

  
  

 
  البنك الرئيس للشركة

  
  

 بنك البالد
  السعودية العربية   المملكة١١٤١١الرياض   ١٤٠  .ب.ص

  +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٨٨٠٠: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٨٨٨٨: هاتف
 sa.com.bankalbilad.www: االلكتروني الموقع

 

 
  األسهم مسجل

 

  
  

 تداول
 السعودية العربية  المملكة١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ ب.ص

  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ١٢٦٠ :فاكس+  ٩٦٦ ١ ٢١٨ ٩٩٩٩ :هاتف
 sa.com.tadawul.www: الموقع االلكتروني
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 المستشارون
  

 المالي ومتعهد التغطية المساعد المستشار
  

  
  

 شركة رنا لالستثمار
    المملكة العربية السعودية١١٥٤٥الرياض  ٦٠١٤٨ب .ص

  +٩٦٦ ١ ٢٦٣ ٠٩٠٢: فاكس+ ٩٦٦ ١ ٢٦٣ ٠٠٨٠: هاتف
 com.ranainvestment.www: االلكتروني الموقع

  
  مدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس

 
 الهولندي البنك السعودي

  السعودية  العربية  المملكة١١٤٣١ الرياض  ١٤٦٧ص ب  
  +٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٨٦٦٧: فاكس + ٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٧٨٨٨: هاتف

 sa.com.shc.www: الموقع االلكتروني
  

  القانوني لالكتتاب المستشار
  

  
  

 مكتب مهند بن سعود آل رشيد لالستشارات القانونية
  بالتعاون بيكر باتس  إل إل بي

    المملكة العربية السعودية١١٥٩٥الرياض  ٦٢٩٨٢ب .ص
  +٩٦٦ ١ ٤٦٤ ٩٢٦٤: فاكس + ٩٦٦ ١ ٤٦٤ ٣١٣٩: هاتف

 com.bakerbotts.www: الموقع االلكتروني
 

 المستشار القانوني للشركة
 

 
 

  مكتب عبدالعزيز الفهد لالستشارات القانونية
    المملكة العربية السعودية١١٤٥٤  الرياض ١٥٨٧٠ص ب 
 +٩٦٦ ١ ٤٦٢ ٤٩٦٨: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٤٦٤ ٨٠٨١ : هاتف

  

  القانوني المحاسب
  

 
  

  كي بي أم جي الفوزان والسدحان
  بية السعودية المملكة العر١١٦٦٣الرياض  ٩٢٨٧٦ص ب  

 +٩٦٦ ١ ٢٩١ ٤٣٥١: فاكس + ٩٦٦ ١ ٢٩١ ٤٣٥٠: هاتف 
 sa.com.kpmg.www: االلكتروني الموقع

 



 

 ح 

 
 الخبير االكتواري

   

 
  

  أكتواريز أند كونسلتانتس دبليو ال ال) لوكس(دي إم في آر 
   ٢٢ ميناء البحرين المالي البرج الغربي  ، الطابق

    مملكة البحرين-  المنامة -طريق الملك فيصل السريع  
  +٩٧٣ ١٧ ٥٠ ٣٠٣٠: فاكس+  ٩٧٣ ١٧ ٥٠ ٢٩٥٦: هاتف

 com.luxactuaries.www: الموقع االلكتروني
  

 مستشار التأمين
  

 
 

  دار موسى لخدمات استشارات التأمين
   المملكة العربية السعودية١١٦٩٢   الرياض٨٩٧٥٨ص ب 
 +٩٦٦ ١ ٢١٦ ٨٧٩٤: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٢١٦ ٣١٠٠: هاتف
 com.darmousa.www: االلكتروني الموقع

 المستشار اإلعالمي
 

  
  بي أند إيه
    المملكة العربية السعودية٢١٣٥٢  جدة ١٢٦٣٧٧ص ب  
 +٩٦٦ ٢ ٦٥٠ ٢٣٠٨:  فاكس+ ٩٦٦ ٢ ٦٥٠ ١٤٠٢: هاتف

 com.bnavcc.www: الموقع االلكتروني

  
  مستشار دراسات السوق

  
  
  
  
  
  ليدينج بوينت للخدمات االستشارية

    األردن١١٩٥٣   عمان ٥٢١١ب . ص 
  + ٩٦٢ ٦ ٥٥٤ ٣٣٣٥  : فاكس+ ٩٦٢ ٦ ٥٥٤ ٩٣٣٣  :هاتف
 uk.co.leadingpoint.www: االلكتروني الموقع

  

  : تنويه
  

جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم في هذه النشرة وفق الشكل 
أي من  الجهات والعاملين فيها ووتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه . والسياق الظاهر فيها ولم يتم سحب هذه الموافقة

 شركة رنا باستثناء المستشار المالييملكون أسهم أو مصلحه مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها  أقاربهم ال
وهي من المساهمين المؤسسين في % ٥لالستثمار والتي تملك في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي ما نسبته 

  .م اإلشارة لتفاصيل هذا العقد في قسم المعلومات القانونية وسيت.الشركة
  



 

 ط 

  
 متعهدو تغطية االكتتاب

  

  مدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس

  
 الهولندي البنك السعودي

  السعودية العربية   المملكة١١٤٣١   الرياض١٤٦٧ص ب   
  +٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٨٦٦٧: فاكس+   ٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٧٨٨٨: هاتف

  sa.com.shc.www: الموقع االلكتروني
 المالي ومتعهد التغطية المساعد المستشار

  

  
  

 لالستثمار رنا شركة
    المملكة العربية السعودية١١٥٤٥ الرياض ٦٠١٤٨ص ب 
  +٩٦٦ ١ ٢٦٣ ٠٩٠٢: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٢٦٣ ٠٠٨٠: هاتف

  com.ranainvestment.www: الموقع االلكتروني
  

  المستلمة البنوك
  
  
  

 الهولندي البنك السعودي
 السعودية العربية   المملكة١١٤٣١ الرياض  ١٤٦٧ص ب   

 + ٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٨٦٦٧: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٤٠٦ ٧٨٨٨:  هاتف
 sa.com.shb.www: الموقع االلكتروني

  

 
  

  البنك السعودي البريطاني
  السعودية العربية  المملكة١١٤١٣الرياض    ٩٠٨٤ص ب  
  + ٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس+  ٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 com.sabb.www:االلكتروني الموقع

  

 

 
  

  البنك العربي الوطني
  لسعودية  المملكة العربية ا١١٤٢٣ الرياض ٩٨٠٢. ب.ص

 + ٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٧٧٤٧: فاكس  +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف
 sa.com.anb.www:االلكتروني الموقع

  

  

  

  مجموعة سامبا المالية
   المملكة العربية السعودية ١١٤٢١ الرياض ٨٣٣. ب.ص

  +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٧٤٠٠: فاكس+ ٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٩٦٧٦: هاتف
  sa.com.samba.www:االلكتروني الموقع
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  االكتتاب ملخص
  

  الشركة

 

  
 شركة هي ")وقاية("شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 

على الترخيص  الموافقة تم التأسيس عامة تحت سعودية مساهمة
بتاريخ  )١٨٠(رقم  الوزراء بموجب قرار مجلس بتأسيسها

بتاريخ  الصادر) ٣٤/م(رقم  الملكي والمرسوم) هـ٢٦/٦/١٤٢٩(
  ).هـ٢٧/٦/١٤٢٩(
 

  

 قرار مجلسحصلت الشركة على موافقة على تأسيسها بموجب   الشركةتأسيس
 المرسوم و)هـ٢٦/٦/١٤٢٩( بتاريخ  )١٨٠ ( رقم الوزراء
القاضي و) هـ٢٧/٦/١٤٢٩(بتاريخ  الصادر) ٣٤/م(رقم  الملكي

نظام الشركات الصادر بالموافقة على تأسيس الشركة وفقاً ل
نظام مراقبة لهـ و٢٢/٣/١٣٨٥ بتاريخ ٦/بالمرسوم الملكي رقم م

 بتاريخ ٣٢شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
هـ والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢/٦/١٤٢٤

  ).هـ١/٣/١٤٢٥( بتاريخ ٥٩٦/١
 كشركة بتأسيسها الترخيص على الموافقة على الشركة حصلت وقد

 يتم وسوف. السعودي بيالعر النقد مؤسسة من تأمين وإعادة تأمين
 لالكتتاب األولي الطرح إتمام بعد رسمية بصفة الشركة تسجيل
 التجارة وزير معالي قبل من بذلك وزاري قرار صدور ولدى

. التأسيسية الجمعية بعد الشركة تأسيس بإعالن القاضي والصناعة
وستعتبر شركة وقاية قد تأسست نظامياً كشركة مساهمة سعودية 

  .ر قرار وزير التجارة القاضي بإعالن تأسيسهامن تاريخ صدو
 

  

 التأمين التكافلي في مجاالت الحماية أعمالكة سوف تزاول الشر نشاط الشركة
وفقاً عادة التأمين، إواالدخار والتأمين الصحي والتأمين العام و

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ألحكام
د تطرأ عليها وحسب األنظمة واللوائح المطبقة والتعديالت التي ق

وبعد الحصول على السجل التجاري . بالمملكة العربية السعودية
يتوجب على التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول سوف 

 التي ترغب  على التراخيص الالزمة لممارسة أنشطة التأمين
  ".ة الرئيسيةاالنشط" حسبما هو مذكور في قسم الشركة بممارستها

 
  

مئتي مليون ريال ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة  رأس مال الشركة
عشرون مليون سهم بقيمة ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(سعودي، مقسمة إلى 

وقد اكتتب المساهمون . للسهم عشرة رياالت) ١٠(اسمية قدرها 
اثنا عشر مليون سهم ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(المؤسسون بما مجموعه 

مئة ) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ة بقيمة إجمالية قدرها من أسهم الشرك
ستين في المائة من األسهم %) ٦٠(وعشرون مليون ريال تمثل 

 وتم ايداعها في حساب العادية للشركة، ودفعوا قيمتها بالكامل
ثمانية ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(، في حين سيتم طرح الشركة لدى بنك البالد
ال على ثمانين مليون ري) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(ماليين سهم، بقيمة 

  .الجمهور من خالل االكتتاب العام
 

  

  . للسهم سعودية رياالت ١٠ سعر االكتتاب
 

  

 .القيمة بالكامل مدفوعة عادي سهم ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ المصدرة األسهم إجمالي عدد



 

 ك 

 االكتتاب ملخص
  .عادي سهم ٨,٠٠٠,٠٠٠ لالكتتاب المطروحة األسهم عدد

 
  

  من رأس مال الشركة% ٤٠ نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب
 

  

  .للسهم سعودية رياالت ١٠ القيمة االسمية
 

  

  سعودي ريال ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ لالكتتاب لألسهم المطروحة اإلجمالية القيمة
 

  

  .  سهم٨,٠٠٠,٠٠٠ عدد األسهم المتعهد بتغطية االكتتاب بها
 

  

  سعودي ريال ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ قيمة األسهم المتعهد بتغطية االكتتاب بها
 

  

  سهماً ٥٠ لالكتتاب األدنى الحد
 

  

  سعودي ريال ٥٠٠ لالكتتاب األدنى الحد قيمة
 

  

  سهماً ١٠٠,٠٠٠  لالكتتاب  األقصى الحد
 

  

  سعودي ريال ١,٠٠٠,٠٠٠ لالكتتاب األقصى الحد قيمة
 

  

صم  االكتتاب بعد خمتحصالتسوف تستخدم الشركة صافي  االكتتاب متحصالت استخدام
مصاريف االكتتاب ومصاريف ما قبل التشغيل باإلضافة إلى 
إسهامات المساهمين المؤسسين في تمويل عمليات الشركة، وبعد 
ذلك سيتم استخدام المبالغ في إقامة وتطوير مشاريع الشركة في 
مجال خدمات التأمين الموصوفة في النشرة مع التأكد من الحفاظ 

يضا الحد األدنى من رأس المال على الحد األدنى من السيولة وأ
المدفوع حسب تعليمات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

 متحصالتاستخدام ”يرجى الرجوع إلى بند . ولوائحه التنفيذية
  . من هذه النشرة“االكتتاب

 
  

 موعد في ورد الفائض التخصيص عملية عن اإلعالن يتم سوف االكتتاب أسهم تخصيص
  وسيتم.)م٢/٥/٢٠٠٩ الموافق (هـ٧/٥/١٤٣٠ت السبيوم  أقصاه

 ما وسيتم تخصيص مكتتب، سهماً لكل ٥٠أدنى التخصيص بحد
 أساس على وجدت المطروحة لالكتتاب إن األسهم من يتبقى
األسهم  إلى إجمالي مكتتب كل طلبه ما ًعلى نسبة بناء تناسبي

ائة م) ١٦٠,٠٠٠(المكتتبين  عدد تجاوز وإذا بها االكتتاب المطلوب
 للتخصيص األدنى الحد ال تضمن فإن الشركة مكتتب، ألف وستون

تجاوز في حال و .المكتتبين عدد على بالتساوي وسيتم التخصيص
 عدد األسهم المطروحه لإلكتتاب سوف يتم عدد المكتتبين

 مراجعة الرجاء( التخصيص حسب ماتقرره هيئة السوق الماليه
  ").الفائض ورد خصيصالت"و" شروط وتعليمات االكتتاب"قسمي 

 
  

 أي دون إلى المكتتبين) وجد إن(االكتتاب  فائض إعادة يتم سوف الفائض من مبالغ االكتتاب
. المستلمة البنوك أو االكتتاب من مدير أو استقطاعات عموالت
) إن وجد( الفائض ورد التخصيص عن عملية يتم اإلعالن وسوف

 موافقال (هـ٧/٥/١٤٣٠السبت  يوم أقصاه في موعد
و " قسمي شروط وتعليمات االكتتاب"راجع  فضالً( .)م٢/٥/٢٠٠٩
  ").التخصيص ورد الفائض" 
 



 

 ل 

 ملخص االكتتاب
 في المذكورة فروع البنوك في االكتتاب طلبات باستالم البدء سيتم االكتتاب فترة

 )م١٨/٤/٢٠٠٩ الموافق(هـ ٢٢/٤/١٤٣٠ السبت يوم المملكة من
االثنين  يوم وهو اإلغالق يوم ملةشا أيام) ١٠ (لمدة ستمريو
  )م ٢٧/٤/٢٠٠٩ الموافق (هـ٢/٥/١٤٣٠

  

 تاريخ بعد الشركة تعلنها أرباح أية من حصتها االكتتاب أسهم تستحق  توزيع األرباح
 راجع فضالً (ذلك تلي التي المالية السنوات وعن االكتتاب فترة بدء
    ).األرباح توزيع سياسة قسم

 
  

للشركة فئة واحدة من األسهم، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية  التصويت حقوق
ويمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، . في التصويت

 سهم الحضور والتصويت ٢٠ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل عن 
ولتوضيح حقوق التصويت في . في اجتماعات الجمعية العامة

 النظام حقوق التصويت وملخص"فضالً راجع قسم (الشركة 
  ").األساسي للشركة

 
  

 أسهمهم في المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التصرف عضيخ القيود على األسهم
 اثنيلفترة مدتها ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 

بعد نفاذ فترة . من تاريخ تأسيس الشركة) فترة الحظر(عشر شهرا 
 بعد الحصول فقطسهمهم الحظر يمكن للمساهمين المؤسسين بيع أ

 . ة السوق المالية ومؤسسة النقدهيئعلى موافقة 
  

 سوق لتداول أسهم الشركة قبل االكتتاب قبل هذا تكن هناك لم  تسجيل وإدراج األسهم في القائمة الرسمية
الطرح لم يتم تداول أسهم الشركة في المملكة العربية السعودية أو 

 بطلب لهيئة السوق المالية أي مكان آخر وقد تقدمت الشركة
لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة 

وقد تم . اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة
الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح 

ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت . األسهم
فضالً راجع قسم (قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 

  ").تواريخ مهمة للمكتتبين"
 

  

. االكتتاب هذا باالستثمار في متعلقة معينة مخاطرة عوامل هناك عوامل المخاطرة
عوامل مخاطرة متعلق ) ١(أهم عوامل المخاطر تتلخص في 

متعلقة بعمليات عوامل مخاطرة ) ٢(بالسوق والتشريعات التنظيمية 
. عوامل مخاطرة متعلقة باألسهم العادية) ٣(التشغيل في الشركة 
 اتخاذ قرار قبل مراعاتها يجب التي المهمة لإلطالع على العوامل

 عوامل"قسم   فضالً راجع(المطروحة  في األسهم االستثمار
 ").المخاطرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 م 

  

  للمكتتبين مهمة تواريخ
  

  

 التاريخ ابلالكتت الزمني الجدول

 االكتتاب فترة
 الموافق(هـ ٢٢/٤/١٤٣٠ السبت يوم االكتتابيبدأ 
 يوم شاملة أيام) ١٠ (لمدة وتستمر  )م ١٨/٤/٢٠٠٩

 الموافق (هـ٢/٥/١٤٣٠االثنين  يوم وهو اإلغالق
 )م ٢٧/٤/٢٠٠٩

 )م٢٧/٤/٢٠٠٩ قالمواف (هـ٢/٥/١٤٣٠االثنين  يوم قيمة االكتتاب وسداد االكتتاب طلبات لتقديم موعد آخر

 )م٢/٥/٢٠٠٩ الموافق (هـ٧/٥/١٤٣٠السبت  يوم )إن وجدت(المبالغ الفائضة  وإعادة النهائي بالتخصيص اإلشعار

 العالقة ذات اإلجراءات جميع من االنتهاء بعد األسهم تداول بدء تاريخ

  
  .الصحافة المحلية خالل من يةالفعل التواريخ عن اإلعالن وسيتم تقريبية، تواريخ هي أعاله التواريخ الواردة

  
  

  االكتتاب بطلب التقدم كيفية
 

 أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة يجوز كما. الطبيعيين السعوديين األشخاص على االكتتاب يقتصر
يثبت أمومتها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما  لصالحها بأسمائهم تكتتب أن سعودي غير زوج من قصر

 البنوك وفروع االكتتاب مدير لدى االكتتاب فترة أثناء في االكتتاب طلبات نماذج توفير وسيتم. لألوالد القصر
 االنترنت طريق عن االكتتاب أيضاً ويمكن. المستلمة والبنوك االكتتاب لمدير االلكتروني الموقع وعلى المستلمة،
 أن سبق الذين للمكتتبين الخدمة هذه تقدم التي المستلمة للبنوك التابعة اآللي الصراف أجهزة أو المصرفي والهاتف
 يقدم المستلمة الذي أحد البنوك لدى حساب للمكتتب يكون) ١(أن  شريطة مؤخراً جرت التي االكتتابات في اشتركوا

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

  
 وتعليمات شروط" قسم في الواردة للتعليمات طبقاً االكتتاب طلبات نماذج تعبئة يجب االكتتاب، بطلبات يختص فيما

 ذات االكتتاب طلب نموذج في الواردة الفقرات كل على يوافق أن مكتتب كل على ويجب. النشرة هذه من "االكتتاب
 شروط من أي استيفاء عدم حال في كلية، أو جزئية بصورة اكتتاب طلب أي رفض في بحقها الشركة حتفظوت. العالقة
 يعتبر. المستلمة البنوك أحد أو االكتتاب مدير من استالمه بعد سحبه أو االكتتاب طلب بتعديل يسمح وال. االكتتاب
 ").االكتتاب شروط وتعليمات" قسم راجع فضالً( والشركة المكتتب بين ملزماً اتفاقاً عندئذ االكتتاب طلب

  
  
  

  
  
  
  
  



 

 ن 

  
  

  األساسية للمعلومات ملخص
  
  
  

 قد التي المعلومات كافة على يشتمل وال هذه اإلصدار نشرة في المدرجة المعلومات عن موجزة نبذة الملخص هذا يعد
 أسهم في االستثمار رار نهائي فيق اتخاذ قبل بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلم على ويجب .المكتتبين المحتملين تهم

  .")ومصطلحات تعريفات(" قسم تحت النشرة هذه في الموجودة المصطلحات المختصرة بعض تعريف تم وقد. الشركة

  
  

  الشركةنبذة عن 
  

 على الموافقة تمت التأسيس تحت عامة سعودية مساهمة شركة هي) وقاية(شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 
 )٣٤/م( الملكي رقم لمرسوماو )هـ٢٦/٦/١٤٢٩وتاريخ ) ١٨٠( رقم الوزراء مجلس رارق  بموجبتأسيسهارخيص بالت

الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام القاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقاً لو، هـ٢٧/٦/١٤٢٩وتاريخ 
 بتاريخ ٣٢ مق الصادر بالمرسوم الملكي رنظام مراقبة شركات التأمين التعاونيلهـ و٢٢/٣/١٣٨٥ بتاريخ ٦/م
ويقع المركز  ).هـ١/٣/١٤٢٥ (بتاريخ ٥٩٦/١ رقم هـ والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري٢/٦/١٤٢٤

  .الرئيسي للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية
  
 سهم مليون عشرون) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠( من نتتكو سعودي ريال مليون مائتي )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (الشركة مال رأس يبلغ
) ١٢,٠٠٠,٠٠٠ (مجموعه بما المؤسسون المساهمون اكتتب وقد. سهم لكل رياالت عشرة )١٠( مقدارها اسمية بقيمة
 بالكامل قيمتها ودفعوا الشركة، مال رأس إجمالي من المائة في ستون%) ٦٠ (نسبة تمثل عادي سهم مليون عشر اثني
 بنك لدى الشركة بحسا في إيداعها تم والتي. سعودي ريال مليون وعشرون مائة) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ (تعادل والتي
س رأ من المائة في أربعون %) ٤٠ (وتمثل العام كتتابلال سهم ماليين ثمانية )٨,٠٠٠,٠٠٠ (طرح سيتم كما ،البالد

 ريال مليون ثمانون) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (قيمتها وتعادل .الواحد للسهم رياالت عشرة )١٠ (بسعر للجمهور الشركة الم
  .سعودي

 
 إلعالن والصناعة التجارة وزير معالي إلى طلب تقديم سيتم سيسية،أالت الجمعية واجتماع الطرح عملية اكتمال وبعد
 بإعالن الوزاري القرار صدور تاريخ من اعتباراً عامة مساهمة كشركة تأسست الشركة تعتبرسو الشركة، يسستأ

 مزاولة في للبدء ترخيص على للحصول النقد ةسسلمؤ طلب بتقديم الشركة تقوم سوف شركة،ال سيسأت وعقب .تأسيسها
   المملكة في التأمين أعمال

  
  
  

  :الشركة رؤية
  

 وإعادة التأمين وخدمات منتجات تقديم في الرائدة الشركة) وقاية (التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة تكون أن
 المملكة في لعمالئها التأمينية للخدمات مفضال مزودا تكون وأن واإلقليمي المحلي لمستويينا على التكافلي التأمين
  . الخليجي التعاون مجلس ودول السعودية العربية

  
  :الشركة رسالة

  

 ألحدث وفقاً العامة والتأمينات الصحي والتأمين واالدخار الحماية في التكافلي التأمين وإعادة التأمين خدمات ميتقد
 المهنية للقيم وفقا توقعاتهم حسب رضاهم وتستدعي العمالء باحتياجات تفي سوف والتي المعتمدة الدولية لمعاييرا

  . وقاية لشركة
  
  



 

 س 

  إستراتيجية الشركة
  

  :يلي ما على التركيز خالل من رسالتها تحقيق إلى وقاية شركة تهدف
  

  .لسعي ألن تفوق توقعاتهمفهم وتلبية احتياجات عمالء الشركة وموظفيها و مكتتبيها وا •
مراقبة البيئة الخارجية من أجل الوقوف على أحدث التطورات، االتجاهات، التحديات، والفرص في صناعة  •

 .التأمين وإعادة التأمين وعمل التعديالت الالزمة وفقا لذلك
 التأمين وإعادة التأكد من أن ممارسات الشركة وسياساتها وإجراءاتها متطابقة مع أفضل الممارسات في قطاع •

 .التأمين
تعيين موظفين ذوى مؤهالت وخبرات فائقة وتزويدهم بفرص متميزة للنمو من خالل تنفيذ برامج التنمية المهنية  •

 . والشخصية
خلق بيئة مثمرة تجذب المواهب وذلك بتقديم مكافآت وحوافز تنافسية وتبني سياسات موارد بشرية كفيلة بتعزيز  •

 .   العملالنزعة اإليجابية نحو
  
  

  ملخص الميزات التنافسية للشركة
  

تخطط الشركة لتكريس موارد كافية لكي تظهر في صورة متميزة في سوق التأمين السعودية والخليجية وتحقيق أهدافها 
  :التنافسية عن طريق الوسائل اآلتية

ء مع القدرة والمرونة على تقدم الشركة الخدمات استناداً إلى احتياجات العمال: الخدمات الممتازة والمرونة •
 التكيف مع التغيرات في البيئة السوقية

تهدف الشركة إلى تحقيق رضا العمالء من خالل توفير خدمات متميزة مما يسهل :  خدمة العميل ورضاه •
 . إيجاد عالقات طويلة األمد وقاعدة متينة من العمالء مما يؤدي إلى مزايا التنافس

تها البشرية والمالية والتقنية في تحقيق الكفاءة العملية لتحقيق تطلعات العمالء ستكرس الشركة طاقا: الموارد •
 .  بل وتفوقها أيضا

ستكفل الشركة بأن تكون مرافقها المادية ملفتة للنظر وفي موقع متميز وبيئة صالحة للتقديم ، كما : المرافق •
 . ة بأسلوب مثاليستكفل توفر تجهيزات وأثاث كافية وحديثة بغرض تصريف أعمال الشرك

تخطط الشركة لخدمة عمالئها بطريقة سريعة وستكفل بأن يعمل موظفيها على دراسة اهتماماتهم : السرعة •
 . بصورة ودية ألجل تحقيق أكبر قدر من رضا العمالء

 التميز عن غيرها من خالل نقل صورة احترافية وتفوق وخدمات متميزة وتطوير إلىتهدف الشركة : التفرد •
 . وية في السوق السعوديةسمعة ق

  
 

  ملخص أنشطة الشركة
  

 التأمين الطبي • تأمين الحماية واالدخار •
 تأمين الطاقة • تأمين الطيران •
 تأمين ضد الحريق  • التأمين الهندسي •
 التأمين ضد الحوادث • التأمين على الشحن  •
 إعادة التأمين • تأمين السيارات •
 تأمين الممتلكات • البحري التأمين  •
 تأمين إصابات العمال • سؤوليةتأمين الم •
 تأمين األموال المنقولة • التأمين ضد أخطار السرقة •
 تأمين األخطار المهنية • تأمين الحوادث الشخصية •

  
  

  



 

 ع 

  
  
  

  المؤسسون ونسب ملكيتهم في الشركة المساهمون
  

إجمالي قيمة األسهم  عدد األسهم الجنسية اســم المساهم المؤسس
 النسبة )ريال(

 %٢٠,٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ كويتية ى للتأمين التكافليالشركة األول

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ كويتية شركة االستشارات المالية الدولية

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ كويتية شركة بيت المال االستثمارية

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية شركة رنـا لالستثمــار

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية لعزيز العجالن المحدودةشركة أبناء عبدا

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء

 %٤,٥٧٥ ٩١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٥,٠٠٠ سعودية شركة كفو لالستثمار التجاري

 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودية مؤسسة بيت األزياء الفرنسية

 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي  بن عمر الضويانعمر بن محمد

 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي أحمد بن سليمان بن عبداهللا البطاح

 %١,٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ سعودي محمد إبراهيم عبدالرحمن الفوزان

 %١,٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ سعودي صالح بن عبدالعزيز سليمان الحبيب

 %٠,٧٥ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ سعودي  السديسمؤسسة صالح محمد صالح

 %٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودي زياد بن سليمان بن محمد الربيعة

 %٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودي فهد بن محمد بن سعد السحيلي

 %٠,٢٥ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ سعودي عبداهللا بن سعد بن عبداهللا الطيار

 %٠,٢٥ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ سعودي علي بن عبداهللا بن علي السحيلي

 %٠,١٢٥ ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ سعودي نواف بن عبداهللا بن مريحيل الحمد

 %٠,٠٥٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ سعودي تركي بن سعد بن عبداهللا الطيار

 %٦٠,٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  مجموع المساهمين المؤسسين

 %٤٠,٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠  المكتتبون من الجمهور

 %١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠   رأس المالاجمالي
 

 ولمزيد من التفاصيل عن ملكية الشركات الواردة أعاله وجنسيات جميع المساهمين الرجاء اإلطالع على قسم هيكل ملكية الشركة
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  المحتويات جدول
 )١( تعريفات ومصطلحات  -١

   

 )٧( عوامل المخاطرة  -٢
 )٧(  والبيئة التشريعية  التأمينسوقالمخاطر  المتعلقة ب ١-٢
 )١١( المخاطر المتعلقة بنشاط  الشركة  ٢-٢
 )١٥( المخاطر المتعلقة باألسهم العادية  ٣-٢

   

 )١٧( نبذة عن سوق التأمين السعودي  -٣
 )١٨( نظرة إلى االقتصاد السعودي  ١-٣
 )٢٠( لمحة عن التأمين التكافلي ٢-٣
 )٢١( افليسوق التأمين التك ٣-٣
 )٢٢( سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ٤-٣

   

 )٢٩( الشركة  -٤
 )٢٩( خلفية عن الشركة  ١-٤
 )٢٩( هيكل الملكية والمساهمون المؤسسون ٢-٤
 )٣٠( الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة ٣-٤
 )٣٨( لمسؤولين التنفيذيين في الشركةالملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وا ٤-٤
 )٣٩( الشركة رؤية ٥-٤
 )٣٩( الشركة رسالة ٦-٤
 )٣٩( إستراتيجية الشركة ٧-٤
 )٣٩( الميزات التنافسية للشركة ٨-٤
 )٣٩( نطاق السوق ٩-٤

   

 )٤٠( لرئيسيةاألنشطة ا  -٥
   

 )٤١(  الرئيسيةاألقسام ٦
   

 )٤٦( الهيكل التنظيمي للشركة  -٧
 )٤٦( التنظيمي الهيكل  ١-٧
 )٤٧( مجلس اإلدارة  ٢-٧
 )٤٩( اإلدارة العليا للشركة  ٣-٧
 )٥٠( حوكمة الشركات  ٤-٧
 )٥٥( عقود عمل أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية ٥-٧
 )٥٥( وسكرتير مجلس االدارة إقرار أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين وأعضاء اإلدارة التنفيذية ٦-٧
 )٥٦( مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ٧-٧
 )٥٦( القوى العاملة وخطة السعودة   ٨-٧

   

 )٥٨( المعلومات المالية -٨
 )٥٨( المراجعون القانونيون  ١-٨
 )٥٨( التقارير الدورية ٢-٨
 )٥٨( تقرير المراجعة الخاص وفحص القائمة المستقبلية   ٣-٨
 )٥٨( إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية ٤-٨
 )٥٨( السياسات واالفتراضات المحاسبية المطبقة ٥-٨
 )٥٩( قائمة المركز المالي المستقبلية ٦-٨
 )٦٠( أرصدة متوقعة لدى البنوك ٧-٨
 )٦٠( الوديعة النظامية ٨-٨
 )٦٠( مصاريف ما قبل التشغيل ٩-٨
 )٦١( ية تحت التنفيذأعمال رأسمال ١٠-٨
 )٦١( مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة ١١-٨
 )٦١( المطلوبات المستحقة  ١٢-٨

 
  
  

 )٦٢( سياسة توزيع األرباح -٩



 

 ص 

   

 )٦٣( الرسملة والمديونية -١٠
   

 )٦٤( استخدام متحصالت االكتتاب -١١
   

 )٦٥( وصف األسهم -١٢
 )٦٥( رأس المال  ١- ١٢
 )٦٥( لى األسهم القيود ع ٢- ١٢
 )٦٦( حقوق المساهمين  ٣- ١٢
 )٦٦( حقوق التصويت  ٤- ١٢
 )٦٦( الجمعيات العامة للمساهمين  ٥- ١٢
 )٦٧( مدة الشركة ٦- ١٢
 )٦٧( حل الشركة وتصفيتها ٧- ١٢

   

 )٦٨( ملخص النظام األساسي للشركة -١٣
   

 )٧٤( معلومات قانونية ال -١٤
 )٧٤( تفاصيل التأسيس ١- ١٤
 )٧٤( أهم التراخيص  ٢- ١٤
 )٧٤( الشركات التابعة ٣- ١٤
 )٧٤( األصول المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من قبل الشركة ٤- ١٤
 )٧٤( األنشطة خارج المملكة      ٥- ١٤
 )٧٥( عقود عمل مع كبار المدراء التنفيذيين ٦- ١٤
 )٧٥( التأمين ٧- ١٤
 )٧٥(  أطراف ذات عالقة بالشركة عالقات محددة وتعامالت مهمة مع ٨- ١٤
 )٧٥( العالمات التجارية  ٩- ١٤
 )٧٥( مراقب الحسابات ١٠- ١٤
 )٧٦( اتفاقيات التمويل  ١١- ١٤
 )٧٦( اتفاقيات تقنية المعلومات  ١٢- ١٤
 )٧٦( اتفاقيات الخدمات الفنية  ١٣- ١٤
 )٧٦( اتفاقيات الخدمات االكتوارية  ١٤- ١٤
 )٧٦( تثمارية االتفاقيات االس ١٥- ١٤
 )٧٦(   الدعاوى والمطالبات القضائية ١٦- ١٤
 )٧٦( العقود الجوهرية ١٧- ١٤
 )٧٦( العموالت ١٨- ١٤
 )٧٧( استمرار األنشطة ١٩- ١٤
 )٧٧( المديونية ٢٠- ١٤
 )٧٧( الرهن ٢١- ١٤
 )٧٧( االلتزامات المحتملة  ٢٢- ١٤
 )٧٧( التعهد بالتغطية  ٢٣- ١٤

   
 )٧٨( ت االكتتاب شروط وتعليما -١٥

 )٧٨( االكتتاب في األسهم المطروحة  ١- ١٥
 )٨٠( التخصيص ورد الفائض   ٢- ١٥
 )٨٠( إقرارات  ٣- ١٥
 )٨١( بنود متفرقة  ٤- ١٥
 )٨١( ) تداول(سوق األسهم السعودية  ٥- ١٥
 )٨١( تداول أسهم الشركة  ٦- ١٥

   

 )٨٢(  المستندات المتاحة للمعاينة -١٦
   

 )٨٣( رير الفحص الخاصتق -١٧
   

 )٨٤( قائمة المركز المالي المتوقعة -١٨
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  فهرس األشكال
 )٢١(  في بعض البلدان المختارة٢٠٠٧-٢٠٠٣نشاط التكافل خالل الفترة من  ١-٣شكل 
  )٢٤(  السعودية  العاملة فيالتأمين شركات حقوق مساهمين  ٢-٣شكل 
 )٢٥( إجمالي األقساط المكتتبة ٣-٣شكل 
 )٢٦( إجمالي المطالبات ٤-٣شكل 
 )٢٦( العموالت المدفوعة ٥-٣شكل 
 )٢٧(  نسبة العموالت المدفوعة لكل نوع للتأمين في المملكة ٦-٣شكل 
 )٢٧( نسبة التغير في مقدار العموالت المدفوعة للثالث السنوات األخيرة ٧-٣شكل 
 )٢٧( عمق التأمين ٨-٣شكل 
 )٢٨( كثافة التأمين ٩-٣شكل 

   
 )٢٩( المساهمون المؤسسون ونسب ملكيتهم في الشركة    ١-٤شكل 
 )٣٠(  للتأمين التكافلي   األولىهيكل ملكية الشركة  ٢-٤شكل 
 )٣١( هيكل ملكية شركة االستشارات المالية الدولية    ٣-٤شكل 
 )٣٢( هيكل ملكية شركة بيت المال االستثمارية    ٤-٤شكل 
 )٣٢( ة شركة بيت المال القابضة   هيكل ملكي ٥-٤شكل 
 )٣٣( هيكل ملكية شركة رنا لالستثمار   ٦-٤شكل 
 )٣٤( شركة مجموعة أبناء فهد إبراهيم المقيل لالستثمار التجاري ٧-٤شكل 
 )٣٤( شركة سارا التجارية القابضة ٨-٤شكل 
 )٣٤( شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأوالده   ٩-٤شكل 
 )٣٤( عمر عبد الفتاح العقاد وشركاهشركة  ١٠-٤شكل 
 )٣٥( شركة الزامل القابضة   ١١-٤شكل 
 )٣٥( شركة علي زيد القريشي  وإخوانه ١٢-٤شكل 
 )٣٥( شركة المتحدون لالستثمار التجاري   ١٣-٤شكل 
 )٣٦( شركة عبد اهللا وعبد العزيز قاسم كانو   ١٤-٤شكل 
 )٣٦( لحميدي القابضةشركة أبناء محمد عبد العزيز ا ١٥-٤شكل 
 )٣٦( هيكل ملكية شركة كفو لالستثمار التجاري   ١٦-٤شكل 
  )٣٧(  هيكل ملكية شركة أبناء عبدالعزيز العجالن المحدودة    ١٧-٤شكل 
 )٣٨(   اإلدارة مجلس ألعضاء األسهمملكية  ١٨-٤شكل 

   
 )٤٦( الهيكل التنظيمي المقترح    ١-٥شكل 
 )٤٧( اإلدارة المقترحاعضاء مجلس  ٢-٥شكل 
 )٥٦( عدد موظفي الشركة المتوقع تعيينهم  ٣-٥شكل 
 )٥٧( عدد موظفي الشركة اإلجمالي عند نهاية السنة الخامسة ومراكزهم ٤-٥شكل 
 )٥٧( خطة السعودة    ٥-٥شكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
١ 

 ومصطلحات تعريفات .١
 

 التعريف المصطلح
  

 جميع معين عميل من التأمين شركة تستلم بموجبه الذي تفاقاال المسؤولية من التحرر اتفاقية
 وتتحرر. الشركة بوسطاء عليها التأمين إعادة بغرض المخاطر
 هذه عن تنتج أن يمكن التزامات أو مسؤوليات أي من الشركة
 من الضرر تحفظ االتفاقيات هذه إن ذلك إلى باإلضافة المخاطر
 من الشركة وكالء تجاهل أو األخطاء أو له المؤمن إفالس
  . التغطية نصيب

 
 اإلجمالي المحلي الناتج. االقتصاد حجم لقياس الطرق أحد هو المحلي الناتج اجمالي

 الموجودة الموارد من المنتجة والخدمات السلع قيمة يحسب
 لمنتجات المشتريات من ويتكون محدده، زمنية فترة خالل محلياً

 أو الشركات أو األفراد طريق عن محليا مصنعة وخدمات
  . الحكومة أو األجانب

 
 وتسوية ومراجعة بإدارة يقوم الذي االعتباري الشخص التأمينية المطالبات تسوية اخصائي

  .الشركة عن نيابة التأمينية المطالبات
 

 استشارية خدمات يقدم الذي اعتباري كيان أو طبيعي شخص التأمين استشاري
  .التأمين بنشاط متعلقة

 
  .سهم ٨,٠٠٠,٠٠٠ كتتاباال اسهم

 
 الحرة المهن من أي بممارسة لهم يرخص الذين األشخاص الحرة المهن اصحاب

  .التأمين إعادة أو/و التأمين بنشاط المتعلقة
 

 معيد إلى المؤمن من عليها المؤمن المخاطر أعباء تحويل التأمين اعادة
 دفعه ميت عما التأمين معيد قبل من المؤمن وتعويض التأمين،
  .الخسارة أو للضرر تعرضوا إذا لهم للمؤمن

 
 معينة مخاطر بإسناد بموجبها المؤمن يتعهد التي التأمين إعادة االتفاقي التأمين اعادة

 معيد ويتعهد التأمين لمعيد معينة نسب أو مبالغ حدود في
  .إليه المسندة المخاطر على التأمين إعادة بقبول التأمين

 
 خطر كل بعرض بموجبها المؤمن يقوم التي التأمين إعادة االختياري نالتأمي اعادة

 الخيار التأمين لمعيد ويكون التأمين، معيد على حده على تأميني
  .عليه المعروضة المخاطر رفض أو قبول في
 

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

  
 



 

 
 

 
٢ 

 التعريف المصطلح
  

 بإسناد المؤمن بموجبها يتعهد التي اإلتفاقي التأمين إعادة النسبي غير التأمين اعادة
 مبلغ على يزيد فيما معينة مبالغ حدود في معينة مخاطر
 بقبول التأمين معيد ويتعهد تحمله، المؤمن يقرر الذي الخسارة
  .إليه المسندة المخاطر على التأمين

 
  .القاصرين واألبناء والزوجة الزوج اقارب

 
 بإعادة تقوم وال لنفسها الشركة به تحتفظ الذي الخطر مبلغ  االحتفاظ

  .تأمينه
 

 الشركة أرباح صافي من قطاعهااست المتوجب النسبة النظامية االحتياطيات
 التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام في عليها المنصوص
  .التنفيذية والئحته

 
 على المؤمن موافقة مقابل للمؤمن له المؤمن يدفعه الذي المبلغ )القسط (االشتراك

 السبب يكون التي الخسارة أو الضرر عن له المؤمن تعويض
  .منه مؤمن طرخ وقوعها في المباشر

 
 عادي سهم ٨,٠٠٠,٠٠٠ لعدد األولي العام الطرح في االكتتاب االكتتاب

  .وقاية مال رأس من المائة في أربعون%) ٤٠ (تمثل
 

  .التأمين مخاطر قبول و تقييم عملية التأميني االكتتاب
 

 ١٠ اسمية بقيمة بالكامل مدفوعة عادي سهم ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ األسهم
  للسهم ريال

 
  .التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة إدارة رةاإلدا

 
 بنك و البريطاني السعودي البنك و الهولندي السعودي البنك البيع وكالء أو المستلمة البنوك

  الرياض
 

 من وتعويض المؤمن إلى لهم المؤمن من المخاطر أعباء تحويل التأمين
  .منالمؤ قبل من الخسارة أو للضرر منهم يتعرض

 
 خدمات ببيع خالله من البنك يقوم الذي األعمال نشاط هو البنكي التأمين

  .التأمين شركات عادةّ تقدمها ومنتجات
 

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

 
 العربية المملكة لحكومة الرسمية الجريدة وهي القرى، أم جريدة الرسمية الجريدة

  .السعودية
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 التعريف المصطلح
  

  السعودية العربية المملكة حكومة الحكومة
 

 واإلحصاءات، االحتماالت نظرية بتطبيق يقوم الذي الشخص االكتواري الخبير
 وتكون االلتزامات وتقوم الخدمات تسعر بموجبها التي

  .المخصصات
 

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

 
 وهو الشركة في سلطة أعلى له تكون الذي الطبيعي الشخص التنفيذي الرئيس

 ذلك في بما فيها، التشغيل عمليات جميع يرأس الذي الشخص
 المدير المنتدب، العضو مثل عليه تنطبق أخرى مسميات من

 أخرى مسميات أي أو الشركة رئيس التنفيذيين، كبير العام،
  .ذلك تعادل

 
  ").تداول "السعودية المالية السوق (السعودية األسهم سوق المالية السوق

 
  التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة )وقاية (أو الشركة

 
 سهم ماليين ٨ إلى يصل ما في كتتابلال أولي عام طرح هو لالكتتاب الطرح أو األولي العام الطرح

  .لوقاية المصدرة األسهم مال رأس من% ٤٠ تمثل
 

 الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة التنفيذية الالئحة
 والتي ، هـ٢/٦/١٤٢٩ بتاريخ ٣٢/م رقم الملكي بالمرسوم
 بتاريخ ٥٩٦/١ رقم الوزاري القرار بموجب صدرت

  .هـ١/٣/١٤٢٥
 

 وثيقة المؤمن مع أبرم الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص له المؤمن
  .التأمين

 
 خسائر مخاطر لتتحمل التأمين وثائق تقبل التي التأمين شركة المؤمن

 المؤمن من مباشرة الخسائر تلك عن والتعويض عليه المؤمن
  لهم
 

 تعيينهم سيتم والذين للشركة المقترحين رةاإلدا مجلس أعضاء )اإلدارة مجلس (أو المجلس
 مجلس أعضاء على لإلطالع. للشركة التأسيسية الجمعية في

  .النشرة هذه من) و (الصفحة مراجعة الرجاء المقترحين اإلدارة
 

  .خسائر أو إصابات أو ألضرار ممتلكات أو ما شخص تعرض المخاطر
 

 لتغطية وتخصيصها استقطاعها الشركة على جبي التي المبالغ الفنية) االحيتاطيات (المخصصات
  .المالية التزاماتها
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 التعريف المصطلح
  

 على أسماؤهم والمدرجة لوقاية المؤسسون المساهمون هم المؤسسون المساهمون
  ).ع (صفحة

 
 كمستشار للعمل الشركة قبل من والمعينين لالستثمار رنا شركة المالي المستشار

  .الكتتاببا يتعلق فيما مالي
 

 المحددة المنفعة إليه تؤول الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص المستفيد
  .الخسارة أو الضرر حدوث عند التأمين وثيقة في
 

  االكتتاب أسهم في يكتتب سعودي شخص كل المكتتب
 

  السعودية العربية المملكة المملكة
 

  يةالسعود العربية المملكة في المالية السوق هيئة الهيئة
 

 العربية المملكة في القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة هي للمحاسبين السعودية الهيئة
  .السعودية

 
  السعودية العربية المملكة في لالستثمار العامة الهيئة هي لالستثمار العامة الهيئة

 
  .اآللي السعودية األسهم تداول نظام تداول

 
 المتوقعة المستقبلية الميزانية لكشوف الخاص صالفح تقرير هو الخاص الفحص تقرير

  .لوقاية
 

 الفوزان جي إم بي كي تعده الذي الخاص الفحص تقرير هو المحاسب تقرير
 التشغيل قبل ما مصاريف بيان حول معلومات ويقدم والسدحان
  .للشركة الميزانية وكشف

 
 وثائق يملكون مبأنه الشركة سجالت توضح الذين األشخاص هم التأمين وثائق حملة

  .الشركة تصدرها التي التأمين
 

 قبل التأمين محل ومعاينة بفحص يقوم الذي االعتباري الشخص الخسائر ومقدر المعاينة خبير
 أسباب لمعرفة وقوعها بعد األضرار ومعاينة عليه، التأمين
  .المسؤولية وتحديد قيمتها وتقدير الخسارة

 
  العربية الخليج لدول التعاون جلسم دول )المجلس دول (أو الخليج دول

 

  السعودية العربية المملكة عملة الريال هو  الريال أو. س. ر
 

  لالستثمار رنا شركة رنا
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 التعريف المصطلح
  

  .سهم لكل سعودية رياالت عشرة ١٠ االكتتاب سعر
 

  .الطبيعي الشخص شخص
 

 المنتسبين الوثائق حملة يغطي بموجبه الذي التأمين أسلوب المتبادل التأمين صندوق
 جماعية مسؤولية ذلك عن مسؤولين ويكونوا أنفسهم للصندوق
  .وفردية

 

 المؤمن بموجبها يتطلب التي التامين إعادة عقود من نوع هو التأمين إعادة خسارة فائض
 في الخسارة مبالغ فوق معينة لمخاطر محددة مبالغ دفع إلى
  .له لمؤمنا عليها يوافق والتي حدوثها حالة

 
 المالية السوق هيئة عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد واإلدراج التسجيل قواعد

 بموجب الصادر المالية السوق نظام من ٦ المادة بمقتضى
 الموافق (هـ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ) ٣٠/م (رقم الملكي المرسوم

  ).م٣١/٧/٢٠٠٣
 

 هيئة مجلس عن الصادرة ماليةال األوراق طرح الئحة هي المالية األوراق طرح الئحة
-٢ رقم القرار بموجب السعودية العربية بالمملكة المالية السوق
 السوق نظام على بناء م،٤/١٠/٢٠٠٤ وتاريخ ٢٠٠٤-١١

 وتاريخ ٣٠/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر المالية
  .هـ٢/٦/١٤٢٤
 

  السعودي العربي النقد مؤسسة هي )ساما أو (النقد مؤسسة
 

 نظام بموجب تأسس الذي التعاوني الصحي الضمان مجلس هو التعاوني الصحي مانالض مجلس
 ١٠/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر التعاوني الصحي التامين
  .هـ١/٥/١٤٢٠ بتاريخ

 
 للعمل الشركة قبل من والمعينين الهولندي السعودي البنك االكتتاب مدير

  .لالكتتاب كمدير
 

 المهن من أي بمزاولة لهم يرخص الذين الطبيعيون صاألشخا الحرة المهن مزاولو
 لدى ويعملون التأمين إعادة أو/و التأمين بنشاط المتعلقة الحرة

  .الحرة المهن أصحاب
 

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

 
 من التأمين عقود تقبل التي التأمين عادةإ أو التأمين شركة التأمين معيد

  . تحملتها التي األخطار جميع أو بعض عن آخر مؤمن
 

 يتعلق فيما الشركة أعدتها التي هذه واإلدراج التسجيل وثيقة هي اإلصدار نشرة
 طرح لالئحة وفقاً المالية األوراق لطرح مطلوبة وهي باالكتتاب
  . المالية األوراق
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 فالتعري المصطلح
  

 بالمرسوم الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام هو التأمين نظام
  .هـ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ)  ٣٢/م (رقم الملكي

 
  السعودية العربية بالمملكة المالية السوق نظام هو المالية السوق نظام

 
 ٦/م رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر الشركات نظام الشركات نظام

  .وتعديالته هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ
 

  االكتتاب أسهم في االكتتاب لطلب المستخدم النموذج هو االكتتاب طلب نموذج
 

 عن نقد إلى للتحويل القابلة الشركة أصول زيادة مدى المالءة هامش
  .التزاماتها

 
 حدوث عند له المؤمن يعوض بأن المؤمن بمقتضاه يتعهد عقد التأمين وثيقة

 مقابل وذلك بالوثيقة المغطى لألصل الخسارة أو الضرر
  .له المؤمن يدفعه الذي) القسط (االشتراك

 
  .السعودية العربية المملكة في والصناعة التجارة وزارة والصناعة التجارة وزارة

 
  .السعودية العربية المملكة في المالية وزارة المالية وزارة

 
 لهم المؤمن بتمثيل مادي مقابل لقاء يقوم الذي االعتباري الكيان التأمين وسيط

 وشراء طلب عملية إلتمام الشركة مع المحتملين لهم المؤمن أو
  .بشأنها والتفاوض التأمين عقود

 
 الشركة بتمثيل مادي مقابل لقاء يقوم الذي االعتباري الشخص التأمين وكيل

 عادة بها يقوم التي األعمال وجميع التأمين وثائق وبيع وتسويق
  .عنها بالنيابة أو ركةالش لحساب
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 المخاطر عوامل .٢
  

 الشركة أسهم في االستثمار في يرغب من كل على يتعينباإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة فإنه 
 هذه. أدناه المبينة المخاطرة املعو ال سيما النشرة بعناية، هذه في الواردة المعلومات جميع دراسة لالكتتاب، المطروحة
 أخرى عوامل أي أو العوامل هذه من أي حال تحقق وفي الشركة، إدارة نظر في جوهرية أنها على تحديدها تم العوامل

 على أو الشركة نشاط يؤثر على قد فإن ذلك، الراهن الوقت في تحديدها لها يتسنى لم أو جوهرية اإلدارة تراها ال قد
 سعر في إلى انخفاض يؤدي قد مما وجوهري سلبي بشكل النقدية تدفقاتها أو عملياتها نتائج على أو المالي مركزها
  .جزئي أو كلي بشكل األسهم تلك حامل استثمارات خسارة إلى وبالتالي السوق في الشركة أسهم

  
  
 التأمين والبيئة التشريعية بسوق المتعلقة المخاطر ١-٢

  

 السوق بنمو المتعلقة المخاطر ١-١-٢
 
وال يختلف الوضع في حالة . المعدالت المرتفعة الحالية بنفس تستمر ال قد  معدالت النمو في سوق التأمين السعوديإن

أن شركة وقاية تتوقع نمو سوق التأمين في المملكة وكذلك ارتفاع النمو االقتصادي والسكاني واإلصالحات االجتماعية 
وال تستطيع الشركة أن تتوقع .  التأمين السعودية للشركاء األجانبالمتواصلة والتغيرات الديموغرافية وانفتاح سوق

اآلثار التي قد تنجم عن تغيير في األوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين على نشاطها مستقبال وليس هنالك أي 
  .ضمان بأن ال يؤثر أي تغيير مستقبلي في األوضاع االقتصادية تأثيرا سلبيا على ربحية شركة وقاية

  
 واللوائح باألنظمة المتعلقة المخاطر ٢-١-٢
 

إضافة إلى نظام مراقبة شركات   لكل من نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةستخضع شركة وقاية
 المطبقة في المملكة العربية السعودية وتحدد تلك األنظمة واللوائح النشاطات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

ومتطلبات رأس المال ومتطلبات الفائض وأنواع ومبالغ االستثمار وحدود األقساط المكتتبة وممارسات المرخصة 
النشاط ونموذج وثيقة التأمين والممارسات المتعلقة بالمطالبات وكفاية االحتياطيات والعديد من العوامل المالية وغير 

  .المالية األخرى المتعلقة بنشاط شركات التأمين
  

ظمة واللوائح المنظمة لقطاع التأمين للتغيير من وقت آلخر من قبل الجهات المختصة بما في ذلك مؤسسة تخضع األن
النقد العربي السعودي والتي قد تؤدي إلى الحد من قدرة الشركة على االستجابة لمتطلبات السوق وقد يتطلب ذلك أن 

بات الجهات التنظيمية المصدرة لتلك األنظمة واللوائح تقوم الشركة بتحمل تكاليف إضافية لضمان التزام الشركة بمتطل
ولوائحه قد تؤثر سلبيا وجوهريا ) أو أنظمة التأمين بصورة عامة(وقد تلزم الشركة بالتقيد بالتغييرات في نظام التأمين 

ائح لتجنب أي على نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملها وقد يتحتم على الشركة أن تلتزم بتلك األنظمة أو اللو
غرامات قد تفرض عليها نتيجة عدم االلتزام أو أن يتم تعليق نشاطها أو سحب الترخيص الممنوح لها لمزاولة نشاط 

  . التأمين مما قد يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة ونتائج عملها
  
 المنافسة ٣-١-٢
 

ات تأمين مساهمة يتم ترخيصها من حصل العديد من شركات التأمين على ترخيص من مجلس الوزراء لتأسيس شرك
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين كما أن هنالك العديد من الشركات التي ال 

يتضمن القسم . تزال تحت الترخيص مما قد يسهم في توسع قطاع التأمين وزيادة المنافسة في سوق التأمين في المملكة
وسيعتمد الوضع التنافسي للشركة على العديد من العوامل التي تشمل . النشرة تفاصيل عن هذه الشركات من هذه ٣-٣

قوة مركزها المالي والنطاق الجغرافي ألعمالها وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم أقساط التأمين المكتتبة 
دمة بما في ذلك قدرة الشركة على تصميم برامج وأحكام وشروط وثائق التأمين الصادرة والخدمات والمنتجات المق

تأمين وفقا لمتطلبات السوق وكذلك سرعة سداد المطالبات وسمعة الشركة وخبرة وكفاية الموظفين ومدى التواجد في 
إن أي زيادة في المنافسة قد ينتج عنها انخفاض أسعار األقساط و إصدار وثائق تأمين ذات أحكام . السوق المحلي

  .ل فائدة لصالح للشركة، مما قد يؤثر بشكل كبير سلبياً  على نمو الشركة وربحيتها وحصتها في السوقوشروط أق
  



 

 
 

 
٨ 

  سحب الترخيص الممنوح من مؤسسة النقد العربي السعودي عدم إصدار أومخاطر ٤-١-٢
  

ة النقد عقب اإلعالن الرسمي عن تأسيس الشركة وإصدار سجلها التجاري فسوف تقوم الشركة بتقديم طلب إلى مؤسس
للحصول على الترخيص الالزم للبدء بمزاولة أعمال التأمين وفقا لشروط محددة من قبل المؤسسة والتي قد تكون 
  . استوفيت بواسطة الشركة أو أن يكون على الشركة استيفاؤها حتى تتمكن من الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد

  
 المتعلقة بالترخيص لمزاولة أعمالها فقد ال يتسنى للشركة الحصول وإذا ما أخفقت الشركة باستيفاء شروط مؤسسة النقد

 من ٧٦إضافة لذلك فإنه يتوجب على الشركة أن تتقيد بالمادة . على ترخيص من مؤسسة النقد للبدء بمزاولة أعمالها
 ال تتعرض إلى الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بعد حصولها على ترخيص مؤسسة النقد لكي

  : من الالئحة التنفيذية على ما يلي٧٦سحب الترخيص الممنوح من قبل المؤسسة وتنص المادة 
  
 :لمؤسسة النقد طلب سحب ترخيص الشركة أو مزود خدمات التأمين وإعادة التأمين في الحاالت التالية )١

  
  .إذا لم يمارس النشاط المرخص له خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص •
 .عدم تقيد الشركة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية •
 .إذا تبين لمؤسسة النقد أن مقدم طلب الترخيص قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة •
إذا تبين لمؤسسة النقد أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي  •

 .نشاط أو أن الشركة مهددة لمواجهة اإلعسار نتيجة تلك الطريقةيمارس بها ال
 .إذا أفلست الشركة أو أصبحت أصولها الثابتة غير كافية ألداء أعمالها •
 .إذا مارست الشركة نشاطا بأسلوب معتمد على النصب واالحتيال •
 من الالئحة ٦٨ورد في المادة إذا انخفض رأس المال المدفوع أقل من الحد األدنى المقرر أو لم تف الشركة بما  •

 .التنفيذية المتعلقة بمتطلبات المالءة
إذا انخفض حجم النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه مؤسسة النقد العربي السعودي عدم  •

 .فاعلية أدائه
 . إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق •
 شركة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص الحسابات والسجالت والملفات إذا منعت ال •
 إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية وتتعلق بأعمالها •

  
تاره المستفيدون إذا تم سحب ترخيص الشركة فإن ملفات المستفيدين لديها تنتقل إلى شخص آخر مرخص له يخ )٢

 .بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة
  
تشرف المؤسسة على كافة التسويات فيما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط أو التوقف عن العمل  )٣

 .  من الالئحة التنفيذية٧٦أو سحب الترخيص وفقا لما نصت عليه المادة 
 

تحصل الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد للبدء في مزاولة النشاط أو أن تقوم الشركة إنه ال يوجد ضمان أن فعليه 
  من الالئحة التنفيذية٧٦في حال ترخيصها بااللتزام بأحكام المادة 

  
  
 الترخيص بإصدار وثائق التأمين ٥-١-٢
  

صدار وثائق التأمين فقد يؤثر إذا لم تستطع الشركة الحصول على موافقة الجهة المعنية وبالتالي لم تتمكن من البدء في إ
ويتوجب على الشركة الحصول على موافقات من مجلس التأمين الصحي . ذلك على قدرتها على تحقيق اإليرادات

ولن تتمكن الشركة من . التعاوني ومن مؤسسة النقد العربي السعودي حتى تتمكن من إصدار وثائق التأمين في المملكة
تمكن من إصدار وثائق التأمين أو في حال حدث تأخير في قدرتها على الحصول على تحقيق أي إيرادات في حال لم ت

  . الموافقات الالزمة مما قد يؤثر على قدرة الشركة على البدء في نشاطها التشغيلي
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 نسبة السعودة ٦-١-٢
  

تعاوني يجب أن تكون  من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين ال٧٩تماشياً مع أنظمة وزارة العمل والمادة 
على األقل في نهاية السنة األولى وأن تزيد هذه النسبة سنوياً بموجب خطة السعودة  % ٣٠نسبة السعودة في الشركة 
 من اللوائح ٧٩ ليس هناك ضمان بأن تتقيد الشركة بالمادة ).لسعودةاطة خ ٥-٥اجع شكل ر( المقدمة إلى مؤسسة النقد

 الشركة قد تتعرض للمساءلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعدم التزامها وقد التنفيذية وفي تلك الحال فإن
  .تفرض عليها غرامات

  
 متطلبات المالءة المالية ٧-١-٢
  

 فإنه يتوجب على  لنظام مراقبة شركات التأمين التعاونيمن الالئحة التنفيذية ٦٨، ٦٧، ٦٦ الموادتماشيا مع متطلبات 
 أن تحتفظ بحد أدنى من المالءة المالية التي تعادل المبلغ األكبر من التأمين العام والصحيالشركات التي تزاول أعمال 

  : بين المبالغ الثالثة التالية
  

 الحد األدنى لرأس المال المطلوب  )١
  

يتعين تصنيف القسط المكتتب وفقاً ألنواع التأمين المختلفة حيث يتعين : هامش مالءة األقساط  )٢
في حساب هامش مالءة األقساط بموجب توجيهات مؤسسة النقد العربي استخدام معامل محدد 

ويتعين حساب صافي القسط المكتتب لكل نوع تأمين باقتطاع مبلغ إعادة التأمين ذي . السعودي
من إجمالي القسط المكتتب، عندئذ يتم حساب % ٥٠الصلة بكل نوع تأمين شريطة أن ال يقل عن 

امل بالقسط المكتتب المعدل لكل نوع تأمين ومن ثم تجميع هامش المالءة من خالل ضرب المع
 النتائج 

  
يتعين تصنيف متوسط إجمالي المطالبات آلخر ثالث سنوات وفقاً ألنواع : هامش مالءة المطالبات )٣

التأمين المختلفة حيث يتعين استخدام معامل محدد لكل نوع بموجب توجيهات مؤسسة النقد العربي 
ب صافي مطالبات كل نوع تأمين باقتطاع مبلغ إعادة التأمين ذي الصلة ويجب أن تحس. السعودي

من إجمالي المطالبات، عندئذ يتم حساب هامش المالءة % ٥٠بكل نوع تأمين شريطة أن ال يقل عن 
  . من خالل ضرب المعامل ذي الصلة بالمطالبة المعدلة لكل نوع تأمين ومن ثم تجميع النتائج

  
. ين استخدام هامش مالءة القسط لحساب هامش المالءة للسنوات الثالث األولى من تسجيل الشركةاستثناء لما ذكر، يتعو
  :يلي ما جمع حاصل طريق عن مالءة بهامش االحتفاظ واالدخار الحماية تأمين فرع تزاول التي الشركة علىو
  

 .واالدخار الحماية بتأمين الخاصة الفنية المخصصات من بالمئة أربعة%) ٤ (نسبة )١
 

 تزيد أال بشرط اإلعادة حصة حسم بعد لألفراد التغطية إجمالي من باأللف ثالثة%) ٠،٣ (سبةن )٢
 .التغطية إجمالي من بالمئة خمسين %)٥٠( على اإلعادة حصة

  
 تزيد أال بشرط حصة اإلعادة حسم بعد للمجموعات التغطية إجمالي من باأللف واحد %)٠،١(نسبة  )٣

  .التغطية إجمالي من بالمئة خمسين%) ٥٠( على اإلعادة حصة
  

وسيتأثر مستوى مالءة الشركة بصورة رئيسية باالحتياطات الفنية التي يتحتم على الشركة تكوينها والتي بدورها تتأثر 
بحجم وثائق التأمين المباعة وباألنظمة المتعلقة بتحديد االحتياطيات النظامية كما سيتأثر مستوى المالءة بعوامل أخرى 

في ذلك هامش ربح المنتجات والعائد على االستثمار وحجم األقساط المكتتبة وتكلفة االستحواذ وإذا استمرت عديدة بما 
الشركة في النمو المطرد أو إذا زاد مستوى المالءة المطلوب مستقبال فقد يتحتم على الشركة أن تزيد رأسمالها كي 

ملك المساهمين وإذا لم تتمكن الشركة من زيادة رأسمالها فقد تستطيع الوفاء بمتطلبات المالءة مما قد يؤثر على نسبة ت
  . يجبرها ذلك على الحد من النمو وقد ال تتمكن من توزيع أية أرباح
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 متطلبات إصدار التقارير ٨-١-٢
  

يتوجب على شركة وقاية إتباع متطلبات تقديم التقارير الدورية بما في ذلك متطلبات مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية 
هذه الجهات  سيطلب من الشركة أن تقوم بشكل دوري بتزويد ،جلس التأمين الصحي التعاوني وعلى سبيل المثالوم

 بقوائم مالية وتقارير سنوية يتم إعدادها وفقا ألسس المحاسبة النظامية في المملكة باإلضافة إلى معلومات والجمهور
 المالي وقد تتعرض الشركة إلى المساءلة النظامية بما في تتعلق بنشاط الشركة وهيكلة رأس المال والملكية والوضع

ذلك عقوبات أو غرامات إذا ما اتضح من وجهة نظر مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية أو مجلس التأمين الصحي 
 مواصلة التعاوني أنها لم تقم بااللتزام باألنظمة واللوائح ذات الصلة وفيما لو حدث ذلك فقد تتأثر قدرة الشركة على

  . أعمالها مما قد يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج أعمال الشركة

  
 الظروف االقتصادية وظروف القطاع  ٩-١-٢

 
سيعتمد أداء شركة وقاية إلى حد كبير على الظروف االقتصادية في المملكة العربية السعودية وكذلك الظروف 

التغيرات الحادثة في الظروف االقتصادية على النتائج قد تؤثر . االقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصاد المملكة
المالية لشركة وقاية من خالل تأثيراتها على ظروف السوق ودخل االستثمار ومن خالل التغيرات في طلب المستهلك 

ة وليس بمقدور شركة وقاية أن تتنبأ بالتأثيرات التي قد تخلفها الظروف االقتصادي. على منتجات وخدمات شركة وقاية
وقد ال تكون الظروف االقتصادية وظروف القطاع مستقبال ظروفاً مواتية، ونتيجة لذلك فال .  وظروف القطاع مستقبال

  .يمكن تقديم أي تأكيد بأن الظروف في المستقبل لن تؤثر سلباً بشكل جوهري على ما تحققه شركة وقاية من أرباح
  
  محدودية البيانات التاريخية للسوق ١٠-١-٢
  

 جمع يتم لم ولذلك .قريبة فترة منذ إال تنظيمه يتم لم أنه إال التأمين مفهوم على العهد حديث ليس السعودي السوق أن رغم
 في التأمين شركات تعتمد ذلك وبسبب. دقيق بشكل التأمينية الجداول لبناء المطلوبة التاريخية والبيانات المعلومات وتوفر
 المخاطرة نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من المطلوب للمستوى ترقى ال دق تقديرات على األقساط وتقييم الخسائر تقدير

  .للشركة خسائر حدوث إلى يؤدي قد مما التأمينية للمحافظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



 

 
 

 
١١ 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة  ٢-٢
  

  الشركة عهد حداثة ١-٢-٢
 
 تحديد الصعب من فإنه وبالتالي سابقة، فترة يةأل مدققة مالية بيانات أية تقدم ولم التأسيس قيد تزال ما الشركة إن

 المدققة التاريخية المالية البيانات هذه مثل توفر لعدم ونتيجة. البعيد المدى على وتطورها التجاري نشاطها اتجاهات
 قييمولت .الشركة نجاح فرص لتقييم بالنسبة محدودة ستكون المحتملين للمستثمرين تتوفر التي المعلومات فإن للشركة،
 المؤكدة غير واألمور والمصاريف المخاطر دراسة المحتملين المستثمرين على ينبغي للشركة، المتوقع المستقبل
. مستقبالً تنفيذها تنوي التي وتلك الحاضر الوقت في وأعمالها إستراتيجيتها تنفيذ أثناء الشركة تواجه قد التي والعقبات
 عملياتها نتائج أو المالي الشركة وضع على مؤشرا النشرة هذه في الواردة تالمعلوما تكون ال قد ذلك، إلى وباإلضافة

  .المستقبل في
 

 غير المتوقعةوالكوارث المخاطر الحوادث  ٢- ٢-٢
  

 بالمقارنة التأمين شركات لربحية مهماً مورداً والتجارية السكنية والمباني الصناعية المنشآت على التأمين عمليات تشكل
 قد والتي اهللا قدر ال اإلرهابية االعتداءات حوادث بعض وظهور. المركبات على والتأمين حيالص عمليات التأمين مع

 تلك على كبير تدميري أثر ذات طبيعية كوارث وقوع أو كبرى تجارية أو سكنية أو تجمعات صناعية منشآت تستهدف
 غير كبيرة خسائر يسبب قد طقةالمن في مسلحة نزاعات حدوث أو) كبرى حرائق أو فيضانات أو زالزل من(المنشآت 
إن حجم الخسائر من الكوارث الطبيعية يتأثر بشكل أساسي بعاملين . منها الصغرى وخاصة التأمين لشركات متوقعة

ويمكن للكوارث . هما إجمالي مبالغ التغطية في المناطق المتأثرة بالكارثة الطبيعية، ومدى فداحة الكارثة الطبيعية ذاتها
والمطالبات المتعلقة بالكوارث الطبيعية قد . سبب في خسائر في مختلف مجاالت الممتلكات واإلصاباتالطبيعية أن تت

تتسبب في تذبذبات كبيرة جدا في النتائج المالية لشركة وقاية ألي ربع سنة معين، كما قد يكون للكوارث الطبيعية 
  .تهاتأثيرات سلبية كبيرة جدا على الوضع المالي للشركة ونتائج عمليا

  
 كفاية االحتياطيات ٣-٢-٢

  

احتياطيات ومخصصات لتغطية على ته التنفيذية،  التعاوني والئحستحتفظ الشركة طبقاً لنظام مراقبة شركات التأمين
تقدير قيمة االحتياطيات عملية صعبة ومعقدة عتبر يو. المطالبات واإللترامات المالية والمسؤوليات المتوقعة مستقبال

ونظرا لطبيعة المخاطر المحتملة وعدم التيقن بدرجة كافية فيما يتعلق . تغيرات واالفتراضاتوتشمل كثيراً من الم
بتحديد المطالبات غير المدفوعة الخاصة بوثيقة التأمين، فإن الشركة ال تستطيع أن تحدد بدقة المبالغ التي سيتم دفعها 

باشرة بتعيين إدارة لمتابعة المخاطر كما ستعين وستقوم الشركة بعد تأسيسها م .في النهاية لتسوية هذه المطالبات
استشاريين قادرين على مساعدة الشركة للتأكد من مالئمة احيتاطياتها كما هو متعارف عليه في سوق التأمين في 

ة إضافة إلى ذلك، فإن الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والقدر المحدود من البيانات عن صناعة التأمين في المملك .المملكة
العربية السعودية فيما يتعلق بالتجربة في شأن المطالبات قد يؤثر في قدرة الشركة على وضع افتراضات واقعية خاصة 

ونتيجة لذلك فإن االحتياطي المخصص أصال للمطالبات . بمنتجات معينة مثل الرعاية الصحية ومنتجات تأمين التكافل
 ومن ثم ستحتاج الشركة إلى زيادة االحتياطيات مما قد يؤثر سلبا وبشكل المستقبلية قد ال يكفي لمواجهة تلك االلتزامات

  .جوهري على نشاط الشركة وظروفها المالية ونتائج أعمالها
  
 مخاطر التصنيف ٤-٢-٢

  
عند تأسيس الشركة وبدء أعمالها ، يمكن أن يطلب منها توظيف وكالة تصنيف ائتمان لتقييم وضعها وتقديم تصنيف لها 

صول الشركة على تصنيف يكون في صالحها فإن ذلك يعرضها لمعدل مخاطره عالي مما يؤثر سلبا وفي حالة عدم ح
  .   على أعمال الشركة

تختار، في حال  أن التأمين شركة على فإن التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية  من الالئحة٤٢للمادة  وفقاً
أدنى  كحد موازي تصنيف أي أو ( S&P ) تصنيف حسب ( BBB ) على تصنيف حاصل تأمين إعادة تأمين، معيد

 إعادة اتفاقية إلغاء من بد فال التأمين للشركة معيدي أحد تصنيف انخفض حال وفي. من مؤسسات تصنيف معترف بها
 وزيادة الشركة على إضافية إلى تكلفة سيؤدي مما ذلك، على النقد مؤسسة ممانعة عدم على الحصول أو معه التأمين

 .عليها المخاطر
  



 

 
 

 
١٢ 

 التأمين إعادة مخاطر ١١-١-٢
 

الشركات الدولية أو اإلقليمية للحد من تعرضها للمخاطر مقابل  من العديد مع إعادة تأمين تبرم شركات التأمين اتفاقيات
.  وربما يؤدي التقلب في سوق إعادة التأمين إلى زيادة األقساط تلك مما يؤثر سلبيا على ربحية الشركة. أقساط تأمين

 وبالتالي يمكن  للمخاطركما أن إخفاق معيد التأمين في الوفاء بالتزاماته يمكن أن يزيد إلى حد كبير من تعرض الشركة
  . أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أداء الشركة المالي وعالقاتها مع عمالئها وربحيتها

  
 لنظام التنفيذية  من الالئحة٤٠للمادة  وفقاو. يخضع توفر إعادة التأمين وحجمه وتكلفته إلى شروط السوق السائدةو

 من بالمائة ثالثين) % ٣٠( نسبة ما تأمين بإعادة االلتزام التأمين شركات على يتعين التعاوني التأمين شركات مراقبة
 بةبنس الشركة االحتفاظ رغبت أو ذلك ذلك تعذر وإذا. التأمين إعادة عند المملكة داخل األقل على االشتراكات مجموع

 على التأمين ال تعيد أو تعيد بأن الشركة تلزم أن وللمؤسسة. المؤسسة من مسبقة كتابية موافقة أخذ عليها فيجب أقل
 أو داخل المملكة المحلية التأمين إعادة شركات أو شركة لدى بالمملكة فيها تكتتب التي المباشر التأمين عمليات من جزء

 .ةوالشرك التأمين سوق لوضع وفقا خارجها
  
   أكفاء موظفين استقطاب على الشركة قدرة عدم ٥-٢-٢
 

 يختص باستقطاب فيما الشركة خطة وستعتمد .المجاورة واألسواق السعودي السوق من موظفين بتعيين الشركة ستقوم
 واألسواق السوق السعودي في طويلة بخبرات موظفين استقطاب على القدرة هما أساسيين عاملين على أكفاء موظفين
  .  ومنتجة مشجعة عمل بيئة وتوفير تنافسية وحوافز ميزات علي مبنية ةالمجاور

  
في  المساهمة في السعودي الشباب لتحضير التقنيات أحدث وتوفير وتدريبه سعودي كادر بتوظيف ستقوم الشركة كما

 كادر عمل طاباستق على قدرتها أو نجاحها تضمن ال الشركة فإن ذلك من وبالرغم. الناشئ السوق هذا وبناء تطوير
  .السوق هدا في المتوقعة المنافسة ظل في خصوصا

  
 رئيسيينالموظفين ال على االعتماد ٦-٢-٢

 
 بشرية على عناصر السعودية العربية المملكة في عملياتها شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في ستعتمد
 تضمن أن )وقاية(تأمين وإعادة التأمين التكافلي لشركة وقاية لل وال يمكن اإلدارية، المستويات مختلف في رئيسية

 أعمال تتأثر وقد. أو استقالتها تغيبها حال في لها استقطاب بدائل أو عليها اإلبقاء أو العناصر هذه كل على الحصول
  .الهامة العناصر هذه من بعض أو أحد جراء فقدان من جوهري وبشكل سلبياً الشركة

  
 الموظفين تصرف سوء ٧-٢-٢

 
 عملية في الشركة اعتماد من وبالرغم الموظفين، قبل من السلوك إساءة لمعالجة داخلية وإجراءات ضوابط وضع نم بالرغم
 الضرر إلى إلحاق تؤدي قد بشرية أخطاء حدوث دون للحيلولة تدقيقية وإجراءات ضوابط على التأمين وثائق إصدار
   .األخطاء تلك عن الناتجة األخطار بتغطية تقوم كما األخرى، واألطراف الوثائق بحاملي

  

 الموظفين أحد من تصرف سوء أي فإن ذلك، على وبناء .الحاالت هذه مثل حدوث منع إمكانية تضمن ال الشركة أن إال
 بسمعة ضرر أو /و مالية والتزامات تنظيمية وجزاءات الشركة قبل من واللوائح لألنظمة انتهاك عليه يترتب أن يمكن

  :تشمل قد والتي العمل مجاالت من مجال أي في يحدث قد هذا رفالتص سوء ومثل. الشركة
  

  .بها المسموح الحدود تتجاوز بمعامالت الشركة إلزام •
  .سرية معلومات إفشاء أو المعلومات استخدام سوء •
  .ناجحة غير أنشطة أو بها مسموح غير أنشطة على التستر •
  .مناسبة غير خدمات أو /و بمنتجات التوصية •
 أثناء السليمة غير األنشطة من غيرها أو غش على تنطوي احتيالية أنشطة أو مضللة معلومات في التورط •

 .للعمالء التأمين وثائق بيع أو تسويق
   .الداخلية واإلجراءات الضوابط أو المطبقة بالقوانين االلتزام عدم •



 

 
 

 
١٣ 

 دائما تنجح ال وقد الموظفين تصرف وءس تمنع أن دائما تستطيع ال الشركة فإن الشركات لجميع بالنسبة الحال هو وكما
 تصرف سوء أن ضمان الشركة تستطيع وال عنها، الكشف أو األعمال هذه مثل لمنع المتخذة السالمة إجراءات
 .أعمالها ونتائج للشركة المالي المركز على سلبا يؤثر لن سوف الموظفين

  
 التمويل مصادر ٨-٢-٢
 
 مبالغ ضخ إلى )وقاية(شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي  تاجتح قد الشركة، تأسيس إجراءات من االنتهاء بعد
 تمويلية مصادر عن للبحث تحتاج قد ذلك أجل ومن. التشغيلية وعملياتها وتوسعاتها استثماراتها لتمويل كبيرة مالية
  . جديدة أسهم إصدار خالل من أو البنوك طريق عن  من نتائج التشغيل أوسواء
 .التمويل تكاليف من يزيد قد مما الوقت ذلك في مالئمة المالية األسواق ظروف تكون أن ناتضما توجد وال
  
  سياسات إدارة المخاطر ٩-٢-٢
  

سوف تقوم الشركة بتبني سياسات إدارة المخاطر وإجراءاتها ونظام الرقابة الداخلية اعتمادا على أفضل الممارسات 
ة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية قد ال تكون كافيه للحد من جميع المتبعة عالميا وبالرغم من ذلك فإن سياسة إدار

تعتمد بعض منهجيات إدارة المخاطر . المخاطر أو للحد من بعض المخاطر ومنها المخاطر غير المتوقعة وغير المحددة
اطر المستقبلية مما قد على مراقبة السلوك التاريخي لألسواق، وكنتيجة لذلك فإن هذه المنهجيات قد ال تقوم بتوقع المخ

وهناك منهجيات أخرى إلدارة .  يتسبب في وجود أخطار فعلية في المستقبل أكبر بكثير من تلك التي تم توقعها
المخاطر تعتمد على تقييم المعلومات المتوفرة عن ظروف التشغيل وظروف األسواق وغيرها من األمور، وبسبب عدم 

ي المملكة وغيره من األسباب فإن هذا النوع من المعلومات قد ال تكون دقيقة أو توفر بيانات كافية عن سوق التأمين ف
ج ونتائ الوضع المالي للشركة يتأثر، فقد لهذه المخاطرونتيجة  .محدثة بشكل مستمر أو قابلة للتقييم في جميع الحاالت

  . للمخاطر المتعاقبةتعرض الشركةزيادة  ءعملياتها بصورة سلبية جرا
  
 يق معدل العائد على االستثمارمخاطر تحق ١٠-٢-٢
  

تها محفظ تنمية الشركة تعتزمونتائج أعمال شركة وقاية سوف يعتمد بشكل كبير على أداء محفظتها االستثمارية 
 للشركة التشغيلية النتائج وتعتمد .التأمين لمخاطر قبولها نتيجة تنشأ التي وااللتزامات المساهمين أموال لدعم االستثمارية

 وقت من سلبية بصورة ربحيتها وبالتالي االستثمار من الشركة عائدات تتأثر وقد .االستثمارية محفظتها أداء على جزئيا
 االقتصادية والظروف السوق تقلبات نتيجة عام وبشكل محددة استثمارات على تؤثر التي الظروف نتيجة آلخر

   .الشركة سيطرة عن تخرج التي والسياسية
  

 االئتمان ومخاطر االستثمار عائد ومخاطر السيولة مخاطر مثل متعددة لمخاطر الشركة في راالستثما محفظة وتتعرض
 محفظتها في المالية األوراق قيمة على سلبي بشكل تؤثر أن يمكن التي العمالت أسعار تقلب ومخاطر السوق ومخاطر

 في مشاكل وتواجه بمخاطرها تتأثر قد أنها إال لسيولةاإلدارة الجيدة ل تحرص على سوف الشركة أن ومع. االستثمارية
 مع الشركة تقع قد العوائد معدالت انخفاض فترات وخالل .المالية والمطالبات االلتزامات لمقابلة الالزم التمويل إيجاد
  .السابقة األعلىالعوائد  بأسعار االستثمار إعادة فرصة لها تتح لم إذا العالية العوائد معدالت مخاطر في ذلك
 

 وأي المستثمرة المالية لألوراق االئتمانية النوعية على كبيرة بدرجة االستثمار لمحفظة المالي الوضع قوة وتعتمد
 فيها تتقلب التي السوق لمخاطر أيضا تخضع التي االستثمار، محفظة على يؤثر قد المالية األوراق جودة في انخفاض

 أو معينة مالية بورقة خاصة عوامل التغيرات هذه سبب انك سواء السوق، أسعار في للتغيرات نتيجة االستثمار قيمة
   .السوق في المتداولة المالية األوراق كل في تؤثر بعوامل أو تصدرها، التي بالجهة

  
 قيمة على الصرف أسعار في تقلبات وأية األجنبية العمالت في لالستثمار الشركة تعرض سيؤثر ذلك، على عالوة

 توفر عدم وإن النظامية للقيود تخضع االستثمار محفظة أن كما. الشركة أعمال نتائج ليوبالتا االستثمارية المحفظة
 إلى يؤدي قد مما المختلفة، األصول فئات في التنوع نطاق من يقلل قد المالية المشتقات مثل معينة مالية منتجات
 وتقلبات االستثمار بعوائد لمرتبطةا المخاطر بعض ولتقليص .للشركة في المساهمين وحقوق االستثمار عائدات انخفاض
 قصير أساس على نقد ومعادالت ونقد معينة لمدد باستثمارات االحتفاظ الشركة تعتزم األجنبية، العملة صرف أسعار
 إلدارة اإلستراتيجية وهذه  والئحته التنفيذيةالتعاوني التأمين شركات مراقبة نظام مع تتوافق أسس على فقط األجل

  .تماما تلغيها ال أنها إال أعاله عنها المنوه المخاطر من ملموس بشكل لتقل قد المخاطر



 

 
 

 
١٤ 

 الدعاوي والمرافعات ١١-٢-٢
  

ضمن سياق األعمال االعتيادية من الممكن أن يترتب على شركة وقاية مطالبات قضائية ضد أطراف ثالثة وربما يكون 
ت أو عمالء بسبب رفض تسديد هنالك مطالبات مرفوعة ضدها تقوم الشركة برفع دعاوى قضائية على شركا

المستحقات المالية تجاه الشركة وفي المقابل فقد يتم مقاضاة شركة وقاية من قبل شركات أو عمالء وقد تؤثر هذه 
  .الدعاوي القضائية والنزاعات بشكل جوهري على سمعة الشركة ومركزها المالي

  
 عدم القدرة على تطوير أو توسيع أعمال الشركة ١٢-٢-٢
  

راجع قسم رسالة الشركة  (على وجود إدارة مؤهلةها  أعمال والتطوير فيتوسعالشركة لل يجيةستراتتعتمد إ
 إال أن هنالك العديد من العوامل األخرى خارج نطاق سيطرة الشركة ومن ذلك األنظمة واللوائح ،)وإستراتيجيتها

امل المنافسة وال يوجد تأكيد بأن تنجح واإلجراءات التنظيمية التي يتحتم على الشركة االلتزام بها باإلضافة إلى عو
  .الشركة في ترسيخ أو نمو أعمال التأمين التي تمارسها أو في تحقيق أرباح من عملياتها التشغيلية

  
 التقنيةمتعلقة بمخاطر  ١٣-٢-٢
 

 .هاتعتمد وقاية على تقنية المعلومات بهدف تحقيق أهدافوف كسائر الشركات التي تستخدم أحدث التقنيات في أعمالها، س
 غير دخول لعمليات تتعرض قد بها الخاصة المعلومات أنظمة فإن أمنية، إجراءات تتخذ سوف الشركة أن من وبالرغم
 االتصال في أخطاء أو للطاقة فقدان أو حرائق أو طبيعية كوارث أو بشرية أخطاء أو كمبيوتر فيروسات أو بها مصرح

وم بتبني أنظمة وعمليات مهيأة لتقليل حدوث أي فشل في تلك لرغم من أن الشركة ستقوعلى ا .تخريبية عمليات أو
األنظمة، إال أنه ال يمكن ضمان عدم تأثر أنشطة الشركة تأثيرا سلبيا في حال حدوث خلل جزئي أو كلي ألنظمتها 

 وقد يؤدي حدوث أعطال لفترات طويلة في هذه األنظمة إلى خسارة بعض عمالء. المعلوماتية أو أنظمة االتصاالت
  .الشركة مما قد يؤثر ت أثيرا سلبيا على ربحيتها

  
 احتياجاتها تناسب عامة وبرامج تأمين برامج على الحصول والبرمجيات، الحلول مزودي بمساعدة ،الشركة وتعتزم

 تخلفه قد ما إصالح خطط وكذلك األمن متطلبات جميع توفر ضمان الشركة تحاول وسوف. التشغيلية ومتطلباتها
  .تلغيها ال أنها إال عنها المنوه المخاطر من كبير بقدر تقلل قد المخاطر إلدارة اإلستراتيجية ذهوه. الكوارث

  
  التأسيس النهائي قبل لألسهم األولي الطرح ١٤-٢-٢
 
 التأسيسية، لجمعيةوانعقاد ا لألسهم، األولي الطرح بنجاح تمي حتى تأسيسها يتم ولن بعد، تأسيسها يتم لم الشركة إن

 المطلوبة الخطوات من أكثر أو واحد بنجاح يتم أال الممكن ومن .الشركات لنظام طبقًا وزاري رارق على والحصول
 إن .للمستثمر االكتتاب مبالغ رد عندئذ ويتوجب شركة،لل رسمي وجود هناك يكون أال معناه وهذاالشركة  تأسيس إلتمام

 مشاريع، أو أصول أية الشركة تملك وال بة،المضار من كبير قدر على ينطوي النشرة هذه في المعروض االستثمار
  .تعائدا أية قبل من مطلقًا تحقق ولم مكاسب، تحقيق في تاريخ لها وليس

  
 القرار وصناع اإلدارة مجلس قدرة على فقط االعتماد على عازمين لمكتتبين إال مناسبا ليس لألسهم العرض هذا إن

 .استثمارهم خسارة ملتح على قادرين المكتتبون يكون أن ويجب اآلخرين،
  
   الشركات المساهمة العامةإدارةالخبرة في  ١٥-٢-٢
  

سوف يكون عليهم االلتزام باألنظمة واللوائح التي تصدرها الجهات ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية إن الشركة 
من و. سوق الماليةالتنظيمية والرقابية وكذلك االلتزام بشكل خاص بقواعد ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة ال

 إدارتهاسيكون مطلوباً من الشركة ومجلس انه نتائج قبول أسهم الشركة في القائمة الرسمية وتداولها في السوق، 
 عن بيانات معينة وستكون هناك قيود على كل واحد منهم بموجب القواعد واإلفصاح التنفيذية تقديم تقارير وإدارتها

 والتقارير اإلفصاح متطلبات ذلك، قد تفرض الهيئة حسب تقديرها مزيداً من إلى فةإضا. واللوائح الصادرة عن الهيئة
  .وتطلب المزيد من التقيد بقواعد الحوكمة

  



 

 
 

 
١٥ 

 ملتزمة بتلبية تلك أنها إال كشركة عامة مدرجة، أو الشركة ليس لها تاريخ تشغيلي سواء كشركة خاصة أنومع 
 أعضاءويعتقد . ومات المطلوبة للهيئة وللمساهمين ولعامة الجمهور بشكل عادل عن المعلاإلفصاحالمتطلبات وضمان 

 على حوار مفتوح وفعال مع المساهمين والمختصين في سوق اإلبقاء من مصلحة الشركة أن الشركة إدارةمجلس 
كما يعتقد . بلية المستقوتوقعاتها المالي للشركة باألداء والجمهور وبشكل عام فيما يتعلق اإلعالم المالية ووسائل األوراق
 بوضوح عن استراتيجيات الشركة وقوة اإلعالن الشركة هو أسهم ما يعزز قيمة أفضل أن اإلدارة مجلس أعضاء
الفعال والمفتوح، مع المحافظة في نفس الوقت، على سرية استراتيجياتها   وفرص النمو من خالل هذا الحوارأعمالها
   .غيلية المتعلقة بنشاطها وعملياتها التشاألساسية

  
 داخلية تتعلق بالعمل وإجراءاتولوضع المبادئ السالفة الذكر موضع التنفيذ ، تخطط الشركة لوضع وتطبيق ضوابط 

 عن طريق اإلدارة مجلس أمام دائرة تدقيق داخلي والتي سوف تكون مسؤولة إنشاءكشركة مساهمة عامة، حيث سيتم 
 الكامل على الرقابة الداخلية لإلشرافرة مناسبة ليرأسها وذلك لجنة المراجعة، وسوف يتم تعيين شخص بمؤهالت وخب

 أنوهكذا، فإن هذا التحول يمكن .  الشركةإدارة مجلس إلى يقوم بعمله بصورة مستقلة ويرفع تقاريره مباشرة أنعلى 
إذا ما لم يتم  ، وهو ما قد يؤثر بدوره، األخرى الشركة وموظفيها ومواردها إدارةيفرض قدرا كبيراً من الضغط على 

  .التعامل معه بحكمة وفعالية، على أعمال الشركة وأدائها المالي
  
  
  
  

 باألسهم العادية المتعلقة المخاطر ٣-٢
 

 الشركة ألسهم سابق سوق وجود عدم ١-٣-٢
 
 سيكون االكتتاب سعر بأن التأكيد يمكن ال أنه يعني مما قبل، من المالية السوق في تداولها يتم لم الشركة أسهم إن

 وذلك كبيرة لتذبذبات يخضع قد السوق في الشركة سهم سعر. االكتتاب بعد السوق في تداوله سيتم الذي اً للسعرمساوي
 أية إلى باإلضافة ونتائجها الشركة أداء أو التأمين، سوق أو وضع السعودي، لالقتصاد العام كالوضع عدة لعوامل نتيجة
  .سيطرتها ونطاق الشركة إرادة عن خارجة أخرى عوامل

  
 األسهم أرباح توزيع ٢-٣-٢
 
 المستقبلية، واألرباح للشركة، المالي كالوضع عوامل عدة على يعتمد الشركة قبل من األسهم أرباح توزيع قرار إن

 وأية االقتصادية، والظروف للشركة، المتوفر النقد وعلى للتوزيع، القابلة واالحتياطيات العام، المال ومتطلبات رأس
 القيام تعتزم الشركة أن من الرغم وعلى .آلخر حين من أهمية ذات الشركة إدارة ء مجلسأعضا يراها أخرى عوامل
 مالية سنة أي في أرباح توزيع سيتم األشكال بأنه من شكل بأي تضمن ال فإنها أسهمها، حملة على سنوية أرباح بتوزيع
أنظر قسم (العالقة  ذات ة واألنظمةللشرك األساسي النظام في الواردة القيود لبعض األرباح توزيع يخضع. معينة

  ).في هذه النشرة" سياسة توزيع األرباح"
  
 المؤسسين  للمساهمين المؤثرة والفعلية السيطرة ٣-٣-٢
 
. الشركة مال رأس أسهم من % ٦٠ المؤسسون المساهمون سيتملك العام، لالكتتاب األسهم طرح عملية انتهاء بعد

وكذلك أعضاء مجلس ) جميعا أو جزء منهم(مجتمعين المؤسسين  ين يكون بمقدور هؤالء المساهمسوفوبالتالي، 
 والتي تحتاج إلى موافقة المساهمين بما في ذلك، في أعمال الشركة الهامة المسائل على اإلدارة الممثلين عنهم التأثير

 و ٦٩مادتين ال في منصوص عليه و ه أعضاء مجلس اإلدارة باستثناء ما أو عزللشركة وتعيينالمصروفات الكبيرة ل
   . من الئحة حوكمة الشركات١٨ والمادة من نظام الشركات  ٧٠
  
وضعها  وعلى الشركة أعمال على جوهرياً تأثيراً بطريقة قد تؤثر يستخدم المساهمون المؤسسون صالحيتهم هذه وقد

 للشركةالهامة  قاتوالصف اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب األعمال، تلك وتتضمن. عملياتها التشغيلية ونتائج المالي
  .الشركة مال رأس في والتعديالت
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 ملكية شركات التأمينالقيود على  ٤-٣-٢
  

 بيع يحظر حيث المؤسسون المساهمون لها يخضع والتي المالية السوق هيئة قبل من المفروضة الحظر فترة إلى إضافةً
 تلك من أياً بيع قبل الهيئة موافقة على لالحصو وينبغي الشركة تأسيس تاريخ من كاملة مالية سنوات ثالث خالل أسهمهم
 تملك على القيود بعض التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام يفرض الحظر، فترة انتهاء بعد األسهم
  .التأمين شركات في األسهم

  
 لشركة يجوز ال التنفيذية الئحته من ينوالثالث التاسعة والمادة التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من التاسعة للمادة فوفقا

 عليه السيطرة أو تأميني أو مصرفي نشاط أي تملك أو االندماج على االتفاق أو الخارج أو الداخل في فروع افتتاح التأمين
 ثالثونوال الثامنة المادة تنص كما .النقد مؤسسة من مكتوبة بموافقة إال أخرى تأمين إعادة أو تأمين شركة أسهم امتالك أو
  يملك شخص أي ملكية بنسبة النقد مؤسسة إبالغ وجوب على التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من
 قائمة نشر تم كما الملكية، نسب على يطرأ تغيير بأي كتابيا المؤسسة وإطالع دوري بشكل الشركة أسهم من أكثر أو% ٥
 والطبيعية االعتبارية والشخصيات والمصارف التأمين شركات لملكية والقصوى دنياال الحدود تحدد النقد مؤسسة قبل من
  .التعاوني التأمين شركات في
  
 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب على شركات التأمين الحصول ٣٩حسب المادة و

، ومن ثم اخذ موافقة ندماج أو استحواذ أو فتح فرع جديدعلى موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل أي عملية ا
وهذه القيود إلى حد ما سوف تؤثر على مقدرة الشركة في الحصول على الجهات التنظيمية والرقابية األخرى، 

مستثمرين ماليين أو إستراتيجيين وخاصة إذا رفضت أو أخرت مؤسسة النقد الموافقة على مثل هذه العمليات أو 
  .طاً ترى الشركة أن من الصعب التقيد بها والتي سوف تكون لها تأثيرات سلبية على أعمال الشركةفرضت شرو

  
 المستقبل في لالكتتاب وطرحها األسهم بيع ٥-٣-٢
 

 بأن مثل هذه العمليات اد السوق أو االعتقفيقد تتأثر أسعار سوق األسهم سلبا بسبب عمليات بيع كبيرة لألسهم 
 بإمكانية السوق في التكهن تم أو اإلدراج بعد الشركة أسهم من كبير عدد بيع تم حال في و.باالكتتا بعد انتهاء ستحدث
 المساهمون سيخضع االكتتاب بنجاح، عملية من االنتهاء بعد. السهم سعر على يؤثر شأنه أن من ذلك فإن ذلك، حدوث

تأسيس الشركة  تاريخ  شهراً،  من١٢عن ، ال تقل كل منها ثالث سنوات مالية كاملة) ٣( مدتها حظر لفترة المؤسسون
وبمجرد انتهاء فترة الحظر فإنه يصبح . في الشركة أسهمهم من سهم أي في التصرف خاللها لهم يجوز ال حيث

بإمكان المساهمين المؤسسين التصرف في أسهمهم بعد الحصول على الموافقات الضرورية من هيئة السوق المالية 
  .ديومؤسسة النقد العربي السعو

  
  المستقبلية لبياناتالمخاطر المتعلقة با ٦-٣-٢

 
 معلومة مخاطر على المستقبلية البيانات تلك وتنطوي .مستقبلية بيانات تشكل النشرة هذه في الواردة البيانات بعض إن

 بشكل ةمختلف تكون قد و وإنجازاتها، الشركة أداء على وبالتالي الفعلية النتائج في تؤثر قد أخرى وعوامل معلومة وغير
 البيانات تلك في وارداً يكون فيما ضمنية، أم كانت صريحة المستقبل، في منتجات أو أداء أو نتائج أية عن جوهري
 السلبية والدعايات العامة، والتجارية االقتصادية الظروف على، تقتصر ال أنها إال العوامل، تلك وتشتمل .المستقبلية
 واالحتفاظ واستخدام العملة تقلبات على المترتب السلبي واألثر والمنافسة ويرالتط مبادرات وفشل التنظيمية والمخاطر

  .النشرة هذه في واردة أخرى وعوامل الجيدة العمالية والعالقات الضرائب أنظمة في والتغييرات العاملين بكبار
 

 من أكثر يعتمدوا أال لمتوقعينا المستثمرين تحذير الواجب من فإنه المؤكدة، غير األمور تلك االعتبار في أخذنا وإذا
 تلك تضمين إلى الظروف، من ظرف أي تحت ينظر، أال يجب ذلك، إلى وإضافة .المستقبلية البيانات على الالزم
 النتائج تحقيق بخصوص آخر شخص أي أو  الشركةمن ضمانًا أو تعهدا باعتباره النشرة هذه في المستقبلية البيانات
 عن مسؤوليتها بعدم  الشركةوتقر .محالة ال ستتحقق عنها المنوه الضمنية االفتراضات بأن أو البيانات، تلك في المبينة
 المستقبلية البيانات من أي بشأن توضيحات أية نتيجة عن للعموم اإلعالن عن أو المخاطرة عوامل من أي تحديث
 السوق نظام بموجب بذلك بالقيام مطالبة فيها تكون التي الحاالت بخالف المستقبل، في وقائع أو تطويرات لتعكس
  .اإلدراج قواعد أو المالية
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 نبذه عن سوق التأمين السعودي .٣
  
 الذي بالسوق المتعلقة األخرى والمعلومات التأمين قطاع بخصوص النشرة هذه في الواردة المعلومات على الحصول تم

 بأن ويعتقد. مختلفة مصادر ومن العربي وديالسع النقد ومؤسسة بوينت ليدينج شركة من رئيسي بشكل الشركة فيه تعمل
 لم حين وفي. المصادر تلك من للتحقق معقوالً جهداً الشركة بذلت وقد موثوقة والتقديرات والمصادر المعلومات تلك
 أي) ح (و) ز (رقم الصفحات في أسمائهم إلى المشار الشركة مستشاري من أي وال لالستثمار رنا شركة لدى يكن
 للتأكد تحقق أي إجراء يتم لم أنه إالّ دقيقة غير بأنها واالعتقاد القطاع ومعلومات السوقية المعلومات لىع للتحفظ سبب
   :المصادر هذه واهم. اكتمالها أو صحتها بشأن تعهد أي تقديم يمكن وال مستقل بشكل المعلومات هذه صحة من
  
 

  ) ساما–مؤسسة النقد (مؤسسة النقد العربي السعودي 
 

 مؤسسة،ال أنشئتوقد  السعودي المالي النظام وتنمية توطيد في" هاما "دورا السعودي العربي النقد ؤسسةم تمارس
 وكانت ،سعودي مصرف ألي وجود هناك يكن ولم م١٩٥٢ عام في )السعودية العربية للمملكة المركزي المصرف(

 أولت كما. معتمدة سعودية عملة إيجادو تطوير هي إنشائها من األولى المرحلة في للمؤسسة األولى المهام إحدى
 إلى م١٩٧٣ عام من الفترة اللخ المؤسسة اهتمام وتمحور. وطني مصرفي نظام نمو تشجيعب خاصاً اهتماماً المؤسسة

 النقد احتياطيات وإدارة المصرفي النظام وتوسعة المنتعش االقتصاد في التضخمية الضغوط احتواء على م١٩٨٢ عام
. المالية السوق في إصالحات أجراء في الثمانينات منتصف من" اعتبارا المؤسسة أولويات تمثلتو. الضخمة األجنبي

  .المالي النظام وتوسع االقتصاد ونمو تطور مع السنوات عبر المؤسسة مسؤوليات تضاعفت كما
  

  :للمؤسسة الرئيسية الوظائف وتشمل 
  

 )السعودي الريال وهي(  الوطنية العملة إصدار .١
 الحكومة مصرف ملبع القيام .٢
 التجارية المصارف مراقبة .٣
 األجنبي النقد من المملكة احتياطيات إدارة .٤
 الصرف أسعار و األسعار استقرار على للمحافظة النقدية السياسة إدارة .٥
 سالمته وضمان المالي النظام نمو تشجيع .٦
  التأمين شركات مراقبة .٧

  
  ليدينج بوينت للخدمات االستشارية

  
. المتحدة المملكة الرئيسي مقرها استشارية شركة وهي ،٢٠٠٦ عام في االستشارية للخدمات تبوين ليدينج تأسست
 مختلف في أبحاث و تقارير ونشر بتقديم بوينت ليدينج وتقوم األردن في مكتبها خالل من األوسط الشرق في وتعمل

 السعودي التأمين سوق دراسة ومنها واقلألس الميدانية الدراسات أنواع جميع إعداد على والعمل االقتصادية المواضيع
  .اإلدارية االستشارات لكافة تقديمها إلى باإلضافة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ لعام

  

  
سحب تلك الموافقة على استخدام هذه التقارير الصادرة  وقد أعطت ليدينج بوينت للخدمات االستشارية موافقتها ولم يتم

 يتم ولم للعموم متاحة تي تم الحصول عليها من مؤسسة النقد فإنهاأما المعلومات ال. منها حتى تاريخ نشرة اإلصدار
 أو المذكورة المصادر من أي يمتلك وال .النشرة هذه في منهم الصادرة التقارير الستخدام موافقتهم على الحصول طلب

عموم ولم يتم طلب الشركة فإنها متاحة لل في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهماًً أقربائهم من أي أو لديهم العاملين
  .الحصول على موافقتهم الستخدام التقارير الصادرة منهم في هذه النشرة
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  السعودي االقتصاد إلى نظرة ١-٣
 

يواصل االقتصاد السعودي مسيرته التنموية مدعوماً بارتفاع في أسعار النفط وبالجهود اإلصالحية والهيكلية التي تبنتها               
ة المستدامة والشاملة لجميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية في المملكة ووفقـا ألرقـام        الدولة لدعم التنمية االقتصادي   

 ٦٨،٧٤م إلـى    ٢٠٠٦دوالر للبرميل في عام       ٦١،٠٥األوبك فقد ارتفع متوسط سعر النفط العربي الخفيف من حوالي           
وتشير بيانات وزارة   . م٢٠٠٨عام   دوالر أمريكي للبرميل في      ١٠٠م وإلى ما يزيد على      ٢٠٠٧دوالر للبرميل في عام      

مليون برميل    ٩،١بلغ نحو   م  ٢٠٠٨دنية إلى أن المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط في عام            عالبترول والثروة الم  
 فيما كان متوسط االنتـاج      في المئة   ٥،٨نسبته   بارتفاع م٢٠٠٧مليون برميل يوميا في العام        ٨،٨٢يوميا مقارنة بنحو    

ولقد انعكس التحسن في أسعار النفط إضافة إلى اإلجراءات  مليون برميل يومياً ٩،٢١م قد بلغ ما يقارب ٢٠٠٦في عام 
  )٢(،)١( .التي تبنتها الدولة على مجمل األوضاع االقتصادية في المملكة

  

 المقدر عن بالمئة ١٤٤ نسبتها بزيادة ريال تريليون ١،١ إلى م٢٠٠٨ المالي العام نهاية في الفعلية إليراداتووصلت ا 
 عـن  وتزيـد  تحقيقهـا  تم التي اإليرادات جملة من تقريباً بالمئة ٩٠ نسبة البترولية اإليرادات شكلت وقد بالميزانية لها

  )٣(. بالمئة ٧٧ بنسبة أي ريال مليون ٤٧٨،٥ بمبلغ السابق المالي العام في تحقيقها تم التي الفعلية اإليرادات
  

 القوي للحد من االعتماد على      الدولة تركيز   إال أن ودي ال يزال مدفوعا و قائما علي النفط،         وفي حين أن االقتصاد السع    
 على أن يصبح اقتـصاد القطـاع        ويتضح عزم الدولة  . النفط وتوزيع عائدات النفط على تطوير القطاعات غير النفطية        

ـ     تتطلب استثمارات    التي، و  عن تنمية و تطوير ست مدن اقتصادية       المملكةقد أعلنت   فالخاص متنوعا     بما يقـارب الـ
 ـوستوفر هذه المدن إنشاء بنية تحتية أساسية و فرص عمل، و تساهم ب. م٢٠٢٠ مليار ريال سعودي بحلول عام    ٣٠٠
  )٢( .م٢٠٢٠ مليار دوالر أمريكي إلجمالي الناتج المحلي بحلول عام ١٥٠

  

 وتقديرات الحالي المالي العام من األخيرة الفترة اللخ البترول أسعار على طرأ الذي الحاد االنخفاض من الرغم وعلى
 عـام  بشكل االستثمارية البيئة جاذبية واستمرار التنمية مسيرة تعزيز ألهمية نظراً أنه إال القادم المالي للعام اإليرادات
 تزيـد  جديـدة  ريعومشا اعتمادات الميزانية تتضمن بأن الكريمة التوجيهات صدرت فقد الوطني باالقتصاد الثقة وزيادة
 الفـرص  تـوفير  إلـى  – اهللا بمشيئة – ستؤدي التي التنموية المشاريع على التركيز وتم الحالية بالميزانية اعتمد عما

 التنميـة  متطلبات يحقق بشكل المالية الموارد استثمار الميزانية إعداد عند روعي كما والمواطنات للمواطنين الوظيفية
 والتعليميـة  الـصحية  الخدمات مثل مباشر بشكل المواطن تمس التي للخدمات األولوية ءإعطا مع والمستدامة الشاملة

 خطـة  خالل من العلمي البحث ودعم اإللكترونية والتعامالت والطرق الصحي والصرف والمياه والبلدية واالجتماعية
  )٣( المملكة مناطق جميعب جديدة تنموية مشاريع على اشتملت حيث األساسية البنية ومشروعات والتقنية العلوم

  
  

 االقتصادي النمو ١-١-٣
  

 ١،٧٥ والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة لتقديرات وفقاً م٢٠٠٨ العام في اإلجمالي المحلي الناتج حجم بلغوقد 
 اعالقط حققو السابق للعام بالمئة ٧،٦ بنسبة مقارنة بالمئة ٢٢ نسبته نمواً بذلك محققاً الجارية باألسعار ريال تريليون
 تجارة نشاط وفي بالمئة ٨ نسبته نمواً الخاص القطاع حقق كما الجارية باألسعار بالمئة ٣٤،٩ نسبته نمواً البترولي
  )٣( . الجارية باألسعار بالمئة ٤،٢ والفنادق والمطاعم والتجزئة الجملة

  
 بالمئة ٣ بنسبة الحكومي القطاع نما حيث بالمئة ٤،٢ نسبته تبلغ نمواً اإلجمالي المحلي الناتج فبلغ الثابتة باألسعار أما

 الحقيقي النمو صلو إذ إيجابياً نمواً له المكونة االقتصادية األنشطة جميع حققت وقد بالمئة ٤،٣ بنسبة الخاص والقطاع
 نشاط وفي بالمئة ١١،٤ والتخزين والنقل االتصاالت نشاط وفي بالمئة ٥،٤ إلى البترولية غير التحويلية الصناعات في

 والمطاعم والتجزئة الجملة تجارة نشاط وفي بالمئة ٤،١ والبناء التشييد نشاط وفي بالمئة ٦،٣ والماء والغاز الكهرباء
  )٣(.بالمئة ٢،٢ والعقارات والتأمين المال خدمات نشاط وفي بالمئة ٤،٢ والفنادق

  
 تحقيق في فعال أثر االقتصادية الحاتاإلص مجال في تبنيها في المملكة استمرت التي والقرارات لإلجراءات كان وقد

 بلغت حيث وتنويعها الوطني االقتصاد قاعدة توسيع إلى أدت والتي الخاص القطاع يشهدها التي اإليجابية النمو معدالت
 باألسعار – االستيراد رسوم عدا - المحلي الناتج من كنسبة بالمئة ٤٦ حوالي العام هذا المحلي الناتج في مساهمته
 اللذين والخدمات التحويلية الصناعات نشاطي خصوصاً القطاع هذا فعالية زيادة على تدل المؤشرات وهذه الثابتة
  )٣( . سنوات عدة منذ وجيداً مستمراً نمواً يشهدان

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

  م٢٠٠٩تقرير منظمة االوبك لشهر يناير  )١(
     م٢٠٠٨ مؤسسة النقد العربي السعودي –التقرير السنوي الرابع واألربعون  )٢(
  م٢٠٠٨بيان وزارة المالية المتعلف بالميزانية العامة لعام  )٣(



 

 
 

 
١٩ 

  السعودي المال سوق ٢-١-٣
  
 مع مقارنة نقطة ٤,٨٠٢،٩٩ مستوى عند) تداول (لسعوديةا المالية للسوق العام المؤشر أغلق م٢٠٠٨ عام نهاية في

 أعلى المؤشر حقق وقد%). ٥٦،٤٩ (نقطة ٦,٢٣٥،٦٧ منخفضاً م٢٠٠٧ عـام نهـاية في كما نقطة ١١,٠٣٨،٦٦
 لألسهم السوقية القيمة بلغت. نقطة ١١,٦٩٧،٠١ مستوى عند أغلق حيث يناير ١٢ يوم في العام خالل إغالق نقطة

 بانخفاض وذلك أمريكي دوالر مليار ٢٤٦،٥٤ يعادل ما أي ريال مليار ٩٢٤،٥٣ م٢٠٠٨ عام يةنها في المصدرة
 م٢٠٠٨ عام خالل المتداولة لألسهم اإلجمالية القيمة بلغت. السابق العام نهاية مع مقارنة% ٥٢،٥٠ نسـبته بلغت
 ٦٨٢،٠٦ (ريال مليار ٢,٥٥٧،٧١ مقابل أمريكي دوالر مليار ٥٢٣،٤٥ يعادل ما أي ريال مليار ١,٩٦٢،٩٥ نـحو
   %.٢٣،٢٥ نسبته بلغت بانخفاض السابق للعام) أمريكي دوالر مليار

  
 خالل تداولها تم سهم مليار ٦١،٧٣ مقابل سـهم مليار ٥٩،٦٨ م ٢٠٠٨ عام خالل المتداولة األسهم عدد إجمالي وبلغ
 ٥٢،١٤ بلغت فقد م ٢٠٠٨ عام خالل منفذةال الصفقات عدد إجمالي أما%. ٣,٣٢ نسبته بلغت بانخفاض السابق العام
بلغ المتوسط %. ٢٠،٦٠تنفيذها خالل العام السابق بانخفاض بلغت نسبته  تم صفقة مليون ٦٥،٦٧ مقابل صفقة مليون

 مليار كمتوسط يومي للعام ١٠،٣١ مليار ريال مقابل ٧،٨٢م نحو ٢٠٠٨اليومي لقيمة االسهم المتداولة خالل عام 
 ٢٣٧،٧٨م نحو ٢٠٠٨بلغ المتوسط اليومي لعدد االسهم المتداولة خالل عام و% ٢٤،١٧فاض بلغت السابق بنسبة انخ

اما المتوسط  %٤،٤٨ مليون سهم كمتوسط يومي خالل العام السابق بنسبة انخفاض بلغت ٢٤٨،٩٢مليون سهم مقابل 
 ألف صفقة كمتوسط ٢٦٤،٧٨ابل  ألف صفقة مق٢٠٧،٧١م فقد بلغ نحو ٢٠٠٨اليومي لعدد الصفقات المنفذة خالل عام 

  ) ٤( %٢١،٥٥يومي خالل العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 
  

  
  العاملة والقوى السكان ٣-١-٣
  

 مليون ٢٤،٢٤تشير التقديرات الصادرة عن مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات إلى أن إجمالي سكان المملكة بلغ 
 في المئة من إجمالي عدد السكان، ٧٣،٠كلون ما نسبته مليون سعودي يش  ١٧،٧م، منهم نحو ٢٠٠٧نسمة في عام 

 في المئة من إجمالي عدد السكان، وتشير إحصاءات وزارة ٢٧،٠مليون غير سعودي يشكلون ما نسبته   ٦،٥ونحو 
 مليون عامل يشكل ٥،٨م إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة بلغ حوالي ٢٠٠٧العمل لعام 
ومن جانب أخرى تشير .  في المئة٨٦،٩في المئة بينما يشكل غير السعوديين نحو   ١٣،١ ن منهم نحوالسعوديو

 إلى أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي بالمملكة بلغ حوالي م٢٠٠٧إحصاءات وزارة الخدمة المدنية لعام 
في المئة وبلغ   ٨،٣ل غير السعوديين نحو في المئة بينما يشك ٩١،٧ألف عامل يشكل السعوديون منهم نحو  ٨٣٠،٠

 ألف ٢٥٣،٠ السعوديات نحو العامالت في حين بلغ عدد ،ألف عامل  ٥٠٨،٠عدد الذكور من العاملين السعوديين نحو 
  )٥ (.عاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   تداول- م ٢٠٠٨ السنوي اإلحصائي التقرير )٤(

  م٢٠٠٨ مؤسسة النقد العربي السعودي –التقرير السنوي الرابع واألربعون  )٥(



 

 
 

 
٢٠ 

  

  التكافلي التأمين عن لمحة ٢-٣
  
 

   التكافلي التأمين ١-٢-٣
  

التأمين التكافلي هو المثل األعلى للتجاوب مع احتياجات المستهلك وقد اعتقد العالم اإلسالمي عبر األجيال أن نظام 
م بحرمة التأمين على ١٩٠٣بادئ اإلسالمية حيث أفتى بعض علماء المسلمين في الدول العربية عام التأمين مخالف للم

الحياة غير أن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة 
 وكذلك تعاون بديالً عن التأمين المعاصرم اقر بنظام التكافل وال١٩٨٥هـ ديسمبر ١٤٠٦ ربيع اآلخر ١٦-١٠من 

والذي أجاز فيه التامين هـ ٤/٤/١٣٩٧: تاريخ) ٥٢(قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
أما تفاصيل هذا النظام الدقيقة وطرق تطبيقه فقد تركوها للعلماء اإلسالميين والمتخصصين في مجال التأمين . التعاوني

  )٦(وا لها بالتحديد والتطوير والتنفيذلكي يتصد
  
  
  

   التكافلي التأمين مفهوم ٢-٢-٣
  

يهدف التأمين التكافلي إلى تقديم نفس الخدمات التي يقدمها التأمين التجاري ولكن بطريقة تكافلية شرعية خالية من 
اكات على شكل الضرر المفسد للعقد والربا وسائر المحظورات والشبهات وذلك من خالل تقديم المؤمن له اشتر

تبرعات هذه التبرعات التي هي قسط التأمين في التأمين التقليدي التجاري تشكل المحفظة التأمينية لشركة التكافل ومنها 
 إدارةقتصر على تتدفع التعويضات للمؤمن لهم عند حدوث الضرر ووقوع الخسارة أما دور شركة التأمين التكافلي ف

هناك فائض في أموال سيكون في نهاية السنة المالية و . الموجودة في المحفظة التأمينيةأعمال التأمين واستثمار األموال
بعد دفع التعويضات المستحقة للمتضررين ودفع مبالغ وففي الحالة األولى أي وجود فائض تأميني  .أو عجز أي خسارة

  عند أما في الحالة الثانية أي.لة الوثائقعلى حم ع هذا الفائضيوزإعادة التأمين واقتطاع المصروفات المستحقة لإلدارة 
وجود عجز أو خسائر في صندوق المؤمن لهم يقوم حملة األسهم بتغطية خسائر الصندوق عبر القرض الحسن وذلك 
على شكل دين للشركة من أصحاب األسهم على أن يسترجعوا هذا الدين من الصندوق مرة أخرى عندما يكون هناك 

  )٦( .فائض
  
  
  وط التكافلمبادئ وشر ٣-٢-٣
  

   .تطبيق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية في التكافل -١
 )وهو الفرق بين أقساط التامين وبين التعويضات المدفوعة عن الضرر(فائض التأمين   -٢
تخضع أعمال القسم التكافلي إلى لجان شرعية للتحقق من مدى التزامها وتطبيقها ألحكام الشريعة اإلسالمية   -٣

 .في معامالتها
بر المشارك متكافالً مع بقية المشاركين لتعويض الخسائر التي تقع على أي منهم وتعوض الشركة يعت  -٤

  .المشارك من أموال التكافل عن األضرار التي تقع عليه طبقاً للشروط واألحكام الواردة في وثيقة التأمين
لمشاركين طبقاً ألسس  لتعويض الخسائر التي تقع على أي من ااالشتراكيعتبر المشارك بكل أو بعض   -٥

 . التعاون والتكافل
تدير الشركة أعمال التكافل لصالح المشاركين نظير نسبة مئوية من مجموع االشتراكات السنوية يتم احتسابها   -٦

  . في نهاية السنة المالية
ة مئوية تستثمر الشركة أقساط التامين التكافلي لصالح حملة الوثائق على أساس المضاربة الشرعية نظير نسب  -٧

  )٧(  .من األرباح المتحققة يتم احتسابها في نهاية السنة المالية
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صفية أبو خليل فخري / الدكتور والستون الثالث العدد المعاصرة الفقهية البحوث مجلة )٦(
  محمد معروف جباعي. التأمين التكافلي إلى اين؟ د )٧(

  



 

 
 

 
٢١ 

  كافليالت التأمين سوق ٣-٣
  

لم يقتصر النمو االقتصادي على قطاع البنوك اإلسالمية فحسب، بل طال أيضا قطاع التأمين المتوافق مع الشريعة 
، يون ريال تريل١٣,٨٧٥حوالي تبلغ أقساط التأمين العالمية المقدرة وحيث أن ". التكافل"اإلسالمية، أو ما يطلق عليه بـ

ن منطقة الخليج إ. وجيه اهتمامها إلى الدول اإلسالمية وعلى رأسها دول الخليجبدأت شركات التأمين األجنبية في تفقد 
تشكل في الوقت الحالي أكبر سوق تكافل في العالم حيث استحوذت دول مجلس التعاون على مليار دوالر خالل عام 

  )٨(م٢٠٠٦ مليار دوالر في العام ٢ مقابل مساهمات دولية تقدر بـ م٢٠٠٦
 

% ٢٠آسيا والتي بلغت و شهدت تباطأ ملحوظا في نسب نموها داخل أسواق منطقة الشرق األوسط ن صناعة التكافلإ
 مليار دوالر ١٥ويتوقع أن تصل قيمة أقساطها خالل السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من م ٢٠٠٦سنويا منذ عام 

في % ٤٤مقارنة مع % ١٧. ٩ى وتصل نسب النمو في منطقة الخليج إلم ٢٠٠٦ مليار دوالر في العام ٢مقارنة مع 
 حيث م٢٠٠٦ شركة تعمل في مجال صناعة التامين التكافلي وفقا لبيانات عام ١٣٣أن هناك  كما .شبه القارة الهندية

 شركة تكافل معظمها يتركز حاليا في المملكة ٥٩تستأثر منطقة الخليج بالعدد األكبر من هذه الشركات وتستحوذ على 
  . السعوديةةالعربي

  

أهم عوامل  ومن . النمو في قطاع التكافل تجاوز النمو في قطاعات التأمين التقليدي في معظم دول الشرق األوسطنإ
نمو القطاع النمو االقتصادي العالي، زيادة الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد، تركيبة سكانية غالبيتها من الشباب، ازدياد 

ع أحكام الشريعة وزيادة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة والمدعوم الوعي، ازدياد الرغبة في منتجات متوافقة م
  )٨( .باألصول

  
  )٩( ) ١-٣ شكل ( المختارة البلدان بعض في ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ من الفترة خالل التكافل نشاط

 
٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ 
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 الجزائر ٤٣٠ ١٥ ٥١٠ ٢٤ ٥٤٢ ٢٩ ٧٠٨ ٤٩ ٨٧٤ ٦٠

 البحرين ١٦٨ ٤٢ ١٩٠ ٥٠ ٢٠٨ ٤٤ ٢٤٩ ٦٥ ٢٩١ ٧٥

 مصر ٣٢٣ ١٥١ ٣٩٦ ٢١٠ ٤٨٢ ٣١٣ ٥٣٩ ٣٥٤ ٥٩٧ ٣٩٢

 األردن ٢١٤ ٢٧ ٢٤٠ ٣٠ ٢٦٤ ٣٢ ٣٢٣ ٣٢ ٣٨١ ٣٨

 الكويت ٢٨١ ٩٢  ٣٢٤ ١١٤ ٣٨٦ ١٤١ ٤٦٧ ١٦٦ ٥٤٨ ١٩٥

 لبنان ٣٨٠ ١٣٦ ٤٠٩ ١٧٤ ٤٤٢ ١٨٨ ٤٥٨ ١٨٣ ٤٧٣ ١٩٠

 المغرب ٨٧٦ ٣٤١ ١,١١٧ ٣٤٥ ١,٠٧٤ ٣٥٨ ١,٢٢٠ ٥٧٧ ١,٣٦٥ ٦٤٦

 عمان ٢٣٧ ٣٨ ٤٥٣ ٤١ ٥٢٣ ٤٣ ٤٦٣ ٧٣ ٤٠٢ ٦٤

 قطر ٢٣٧ ٨ ٣٠٩ ٨ ٤١٥ ١٢ ٦٨٢ ٤٧ ٩٤٩ ٦٥

 السعودية ٩٦٦ ١٢ ١,١٤٦ ٣٥ ١,٣٤١ ٥٢ ١,٨١٦ ٥٩ ٢,٢٣١ ٨٨

 سوريا ١٠٩ ١ ١٢٥ ١ ١٣٤ ١ ١٦٦ ٢ ١٩٧ ٣

 تونس ٤١٨ ٣٦ ٤٨١ ٤٨ ٤٧٧ ٤٧ ٥٤٨ ٦٨ ٦١٨ ٧٧

 اإلمارات ١,٠٨٤ ٢٢٦ ١,٢٩٨ ٢٨٦ ١,٨٢٣ ٣٣٠ ٢,٣٧٣ ٤٥٢ ٢,٨١٧ ٥١٨

 اإلجمالي ٥,٧٢٣ ١,١٢٥ ٦,٩٩٨ ١,٣٦٩ ٨,١١١ ١,٥٩٠ ١٠,٠١٢ ٢,١٢٧ ١١,٧٤٣ ٢,٤١١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "ويونغ أند إرنست "عن الصادر األول ٢٠٠٨ الدولي التكافل تقرير )٨(
  Leadin Point التأمين سوق تقرير )٩(
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 السعودية العربية المملكة في التأمين سوق ٤-٣
 

 مقدمة ١-٤-٣
  

 ضد توالمنشآ لإلفراد المالية الحماية توفر أنها حيث السعودي االقتصاد في جوهريا دوراً التامين اعةصن تلعب
 هذه تلعب كما. والوفاة والمرض والسرقة والحرائق والحوادث الممتلكات فقدان مثل حدوثها المحتمل المختلفة الخسائر
  .االستثمار إلى هاتوجيه يتم التي األموال رؤوس توفير في مهما دورا الصناعة

  
وقد أسست . م كانت نشاطات التأمين تزاول في المملكة من خالل وكاالت أو فروع لشركات أجنبية١٩٧٤قبل عام و

أولى شركات التأمين األجنبية التي يملكها مواطنون لغرض العمل في المملكة في أوائل السبعينات من خالل نظام 
ومن هذه الشركات، شركة البحر األحمر للتأمين عام . صادي في ذلك الحينالوكاالت كي تتحمل عبء االزدهار االقت

لكن نظرا لصغر حجم هذه . م١٩٧٦م والشركة السعودية المتحدة للتأمين عام ١٩٧٥م وشركة ستار للتأمين عام ١٩٧٤
ن بعض المخاطر التي الشركات نسبيا وافتقار بعضها للهيكل التنظيمي وقلة الخبرة في مجال التأمين فقد تم إعادة تأمي

األمر الذي أدى بالنهاية إلى نقص كبير في أقساط . كانت مؤمنة أصال في هذه الشركات تحت شركات أجنبية أخرى
  )٩( .التأمين والذي يصب في مصلحة الشركات األجنبية

  
 
  السعودي التأمين سوق تطور عن نظرة ٢-٤-٣
  
 والحفاظ لحمايتهم نظامي بغطاء يحظوا لم التأمين وثائق حملة فإن المملكة، في والتشريعي التنظيمي لإلطار غياب ظل في
 قطاع تطور في بدورها ستساهم والتي انتظارها طال التي لإلصالحات الطريق العوامل هذه مهدت وقد حقوقهم على

 والمشاريع وميةالحك التأمينية الواردات على م١٩٧٠ العام منذ التأمين قطاع وركز .السعودية العربية المملكة في التأمين
 التأمين مفهوم إقرار تم م١٩٨٥ العام وفي أجنبية شركات قبل من عليها مسيطر كبير وبشكل كانت والتي اإلنشائية
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني  وهي المملكة في مسجلة تأمين شركة أول تأسيس وتم العلماء، كبار هيئة قبل من التعاوني

  . م١٩٨٦عام " التعاونية"
  

 لوائح إصدار تم حين م١٩٩٩ عام من بدء القطاع بهذا المتعلقة التنظيمات تتابعت فقد التأمين أسواق لتنظيم واستمراراً
 وفي التعاوني الصحي التأمين تنظيم أجل من ١٠ /م رقم الملكي المرسوم على بناءا التعاوني الصحي الضمان مجلس
وكذلك تأمين . اإللزامي التعاوني الصحي الضمان لنظام التنفيذية حةالالئ التعاوني الصحي الضمان مجلس أصدر م٢٠٠٢

وأصدر .  هـ١٤٢٢ شعبان ١٣ بتاريخ ٢٢٢الرخصة اإللزامي الذي تم تطبيقه بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم 
  . رخصةمجلس الوزراء بعدها قرارا بإلزامية تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات عوضاً عن التأمين على ال

  
هـ ١٤٢٥بتاريخ ) ٣٢/م(م نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم ٢٠٠٣وصدر في عام 

وسمح بعد ذلك بتأسيس الشركات التي كان لها نشاط محلي . هـ تم إصدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام١٤٢٤وبتاريخ 
  . ارسة أعمال التأمين التعاوني في المملكةأو الفروع المرخصة للشركات األجنبية وذلك لمم
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  :خدمات التأمين التي تتوفر في السوق السعودية تتلخص فيما يلي ٣-٤-٣
  
  التأمين الصحي  .أ 

  
عالج واألدوية والمتطلبات العالجية والدوائية وكذلك يقدم التأمين الصحي التغطية للفرد أو الجماعة لتشمل تكاليف ال

والهدف من هذا التنظيم . وقد أصبح التأمين الصحي إجباريا على األجانب المقيمين في السعودية. إدارة البرامج الطبية
مجلس إن برنامج .  مليون نسمة٢٣هو التخفيف من األعباء المالية على الدولة والتي توفر خدمات طبية ألكثر من 

وقد .  مليون أجنبي٧ إلى ٦الضمان الصحي التعاوني الجديد والذي تم تنظيمه على ثالث مراحل سوف يغطي من 
 عامل أجنبي لتلزم بالتأمين على ٥٠٠م على الشركات لديها أكثر من ٢٠٠٦انطلقت المرحلة األولى في يونيو 

وفي المرحلة الثانية تم .  أجنبي٥٠٠,٠٠٠ر من  شركة توظف أكث٤٥٠موظفيها، وقد غطت هذه المرحلة ما يقرب من 
 عامل أجنبي فاقل فقد تم ٥٠أما الشركات التي لديها أقل من .  أجنبي٥٠٠ إلى ٥٠تغطية الشركات التي يعمل بها من 
  )١٠( .تغطيتها في المرحلة الثالثة هذا العام

  
 تأمين السيارات  .ب 

  
م تم تطبيق ٢٠٠٢العام ففي . سيارات ما عدا تأمين النقل والشحنيقدم التغطية ضد الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بال

ب النسبة المتزايدة في حوادث السيارات إذ أصبح التأمين إجباريا على السيارات بتأمين مسؤولية الطرف الثالث بس
  . األجنبية التي تنقل بالعبور في أراضي المملكة وأصبحت بعد ذلك إجبارية على السعوديين واألجانب

  
  تأمين الحماية واالدخار  .ج 

  
يقدم هذا النوع من التأمين التغطية للفرد والجماعة ضد العواقب المتعلقة بالوفاة واإلعاقة الدائمة والجزئية باإلضافة إلى 

ويرجع . يعد تأمين الحماية واالدخار نادرا جدا في المملكةو. خطة االدخار والتقاعد مقابل قسط إضافي يدفعه المؤمن له
في ذلك إلى الخلفية الثقافية للمجتمع السعودي وألسباب دينية كذلك، إضافة إلى عدم إدراك المجتمع ومعرفته السبب 

لكن بعدما أصبح قطاع التأمين مشرعا ومتطورا وبازدياد الوعي بين المستهلكين فإنه من . بمنتجات التأمين المختلفة
  . إلى جانب النمو في جميع منتجات التكافلالمتوقع أن ينتشر تأمين الحماية واالدخار التكافلي، 

  
  التأمينات العامة   .د 

 
 وغير) المحتويات (المنقولة بالممتلكات تلحق التي واألضرار. الخسائر لتعويض حماية التأمين من النوع هذا يوفر

 يمكن والتي الصـاعقة، االنفجار، الحريق، خطر من والناجمة) السكن دور التجارية، ،المكاتب المصانع (المنقولة
 مالحق ضمن األخطار من أخرى أنواع لتشمل التغطية توسيع ويمكن النموذجية الحريق تأمين وثيقة خالل من تأمينها
  :وتشمل جميع أنواع تأمين الحوادث والمسؤوليات ومنها األصلية الوثيقة مع تصدر إضافية
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 سؤوليات الطبيةتأمين الم تأمين مسؤوليات الطرف الثالث تأمين الحوادث الشخصية 
 تأمين المسؤوليات المهنية تأمين المسؤوليات العامة التأمين المتعلق بالعمل

 التأمين ضد السرقة والسطو تأمين مسؤوليات المنتج تأمين مسؤوليات الموظف
 تأمين مسؤوليات أخرى تأمين خيانة األمانة التأمين البحري
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  السعودية التأمين شركات أموال رؤوس ٤-٤-٣
 

المملكة العربية السعودية يتكون من عدد كبير من الشركات  وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فان سوق التأمين في
ومن المهم جدا .  مليون ريال١٠٠، ومعظمها يقل رأس المال فيها عن  والتي تعمل من خالل وكالء سعودييناألجنبية

مليون ريال  ١٠٠قوامه  التأمين التعاوني ينص على حد أدنى من رأس المال أن نالحظ أن نظام مراقبة شركات
كما أن إنشاء سوق .  مليون ريال لشركات التأمين التي ستمارس عمليات التأمين وإعادة التأمين٢٠٠لشركات التأمين و

ويوضح . إلى تعزيز األوضاع المالية للعديد من شركات التأمين في السوق  سوف يؤديتأمين منظم لشركات مرخصة
  )١١( ٢٠٠٧في عام  الجدول التالي مقارنة لعدد شركات التأمين مع إجمالي حقوق المساهمين

  
 )١١( السعودية  العاملة فيالتأمين شركات حقوق مساهمي ٢-٣ شكل

  
 السعودي التأمين سوق في العاملين أهم ٥-٤-٣

  
الشركات التي وافق مجلس الوزراء على تشتمل سوق التأمين السعودي على العديد من شركات التأمين المدرجة و 

ترخيصها وصدر فيها مرسوم ملكي كما تتضمن الوسطاء وخبراء حسابات التامين وخبراء الكشف وتقدير األضرار في 
  :المملكة

  

  الشركات المدرجة في سوق األسهم   .أ 

  
  الشركات  التي وافق مجلس الوزراء على ترخيصها  .ب 

  
 شركة آيس العربية للتأمين شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي أكسا للتأمين التعاونيشركة 
 لتعاونيا لعالمية للتأمينا لشركة ا شركة بروج للتأمين التعاوني

  الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٠٠٧(مؤسسة النقد العربي السعودي تقرير مسح سوق التأمين السعودي الصادر عن  )١١(

 حقوق المساهمين عدد الشركات

 مليون ريال سعودي ٥٠إلى  ٢٧
  مليون١٠٠ مليون إلى ٥٠ ٨
  مليون١٥٠ مليون إلى ١٠٠ ٤
  مليون٢٠٠ مليون إلى ١٥٠ ١
  مليون٥٠٠ مليون إلى ٢٠٠ ١
  مليون٢٠٠٠ مليون إلى ١٥٠٠ ١

 اونيالشركة السعودية الهندية للتأمين التع )التعاونية(الشركة الوطنية للتأمين التعاوني 
 شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني شركة األهلي للتكافل
 الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني الشركة األهلية للتأمين

 شركة العربية السعودية للتأمين التعاوني شركة الصقر السعودية للتأمين
 لتأمين التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة ا المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني
 شركة ساب تكافل الشركة العربية للتأمين التعاوني

 شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني  شركة إعادة السعودية للتأمين التعاوني

 شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دة للتأمين التعاونيالشركة السعودية المتح
 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

  شركة االتحاد التجاري للتأمين
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 التأمين سوق حجم ٦-٤-٣
  

 إجمالي األقساط  أنإلى) ٢٠٠٧(يشير تقرير مسح سوق التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
بـ ، مقارنة  %٢٣،٧م، محققاً ارتفاع كبيراً في معدل النمو بلغ ٢٠٠٧ مليون ريال خالل عام ٨,٥٨٢المكتتبة قد بلغ 

  . م٢٠٠٦خالل عام % ٣٤،٦ مليون ريال وبمعدل نمو بلغ ٦,٩٣٧
  

ومن الواضح أن كال من قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي هما األكثر ازدهارا من حيث حجم النمو، وعلى وجه 
 م، مما يوضح اثر إلزامية تأمين٢٠٠٧في عام % ٣٨الخصوص قطاع التأمين الصحي الذي ارتفع بمعدل نمو بلغ 

لهما أكبر حصة من منتجات  علما بأن التأمين الصحي وتأمين السيارات. السيارات والتأمين الصحي على هذا النمو
  .من إجمالي األقساط المكتسبة جميع منتجات التأمين السعودية% ٦٤،١التأمين السعودي بنحو 

 
م إلى ٢٠٠٥في عام % ٢٦عة، فمن كما يالحظ أن حصة التأمين الصحي من إجمالي األقساط المكتسبة ارتفعت بسر

استثنائي يقدر  وبالنسبة إلى معدالت النمو، فقد ارتفع نمو قطاع التأمين وسجل معدل نمو. م٢٠٠٧ في عام% ٣٨نحو 
وحقق معدل نمو غير عادي بلغ   ،قطاع الطاقة أسرع القطاعات نمواً، وكان م٢٠٠٧خالل السنة المالية % ٢٤بـ 

  )١٢( .م٢٠٠٧في عام % ٥٠،١اية واالدخار بنمو بلغ ، ويليه قطاع الحم %١٤٠،٩
  

  )١٢()  اليين الرياالتم(إجمالي األقساط المكتتبة  ٣-٣شكل 

  النمو معدل المكتتبة األقساط إجمالي
٢٠٠٦ 
٢٠٠٥ % ٢٠٠٦ % ٢٠٠٧ % ٢٠٠٧ 

 التأمين نوع

وأخرى والمسؤولية الحوادث ٤٢٤ %٨،٢٠ ٥٧٩،٦ %٨،٤٠ ٥٧٧،٣ %٦،٧٠ %٠،٤٠-  

 السيارات ١,٥٨٧،٣ %٣٠،٨ ١,٩٢٠،٢ %٢٧،٧٠ ٢,٤٤٠،٢ %٢٨،٤٠ %٢٧،١٠

والممتلكات الحريق ٦٤٣،٥ %١٢،٥٠ ٧٦٩،٢ %١١،١٠ ٧٤٢،٢ %٨،٦٠ %٣،٥٠-  

البحري النقل ٣٨٢ %٧،٤٠ ٤٣١،٤ %٦،٢٠ ٥٣١،٦ %٦،٢٠ %٢٣،٢٠  

 الطيران ١٣٥،١ %٢،٦٠ ١٢٦،١ %١،٨٠ ١١٤،٥ %١،٣٠ %٩،٢٠-

 الطاقة ١٢١،٦ %٢،٤٠ ١٢٦،٧ %١،٨٠ ٣٠٥،٣ %٣،٦٠ %١٤٠،٩٠

 الهندسة ٢٩٦،٤ %٥،٨٠ ٥٤٣،٧ %٧،٨٠ ٤٧٩،٧ %٥،٦٠ %١١،٨٠-

 الصحة ١,٣٧٠،٣ %٢٦،٦٠ ٢,٢٢٢،٢ %٣٢ ٣,٠٦٥ %٣٥،٧٠ %٣٧،٩٠

واالدخار الحماية ١٩٣،٢ %٣،٧٠ ٢١٧،٩ %٣،١٠ ٣٢٧ %٣،٨٠ %٥٠،١  

 اإلجمالي ٥,١٥٣،٤ %١٠٠ ٦,٩٣٧،٣ %١٠٠ ٨,٥٨٢،٧ %١٠٠ %٢٤
  

 يعكس مما الصحي التأمين مجال في% ٣٨ بنسبة النمو إلى رئيسية بصورة م٢٠٠٧ عام خالل سوقال نمو ويعود
 السيارات تأمين على النمو مجمل في ساهمت التي األخرى التأمين أنواع واشتملت. اإللزامي الصحي التأمين تطبيق
  .واالدخار والحماية البحري والنقل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٠٠٧(  تقرير مسح سوق التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي )١٢(



 

 
 

 
٢٦ 

  
  )١٣( )اليين الرياالتم(إجمالي المطالبات   ٤-٣شكل 

 
، حيث م٢٠٠٧طالبات في عام لموسجل كل من قطاع التأمين الطبي السيارات أعلى المساهمات من حجم إجمالي ا

 %٣٠للتأمين الطبي و% ٤٧، على التوالي، وتشكل مليون ريال ١,٢١٧،٩ مليون ريال ، ريال ١,٨٩٧،٩بلغت 
. ين النوعين من إجمالي أقساط السوق، هذه النسب المرتفعة تعكس حجم و نسبة هذم٢٠٠٧لتأمين السيارات في عام 

، %٣٣،٦ ، بمعدل نمو مرتفع بلغ  م٢٠٠٧ مليون ريال في عام ٤,٠٦١،٢إجمالي المطالبات حوالي  وبلغ مجموع
 .م٢٠٠٧ ، في عام %١٩،١مليون ريال وبمعدل نمو قدره  ٣,٠٤٠،٢مقابل 

  
   المدفوعة العموالت ٧-٤-٣

  

 لكل نوع من التأمين في المملكة للسنوات الثالث  للوسطاء والوكالءيوضح الجدول التالي مقدار العموالت المدفوعة
  :الماضية

  

  )١٤( العموالت المدفوعة ٥-٣شكل 
 نوع التأمين )س. مليون  ر(العموالت المدفوعة 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 ٤٩،٢ ٤١،٨ ٣٤،٧ الحوادث والمسؤولية وأخرى

 ٢٢٩،٦ ١٨٥،٢ ١٢٨،٤ السيارات 
 ٦٣،٢ ٥٤،٨ ٥٤،٤ الحريق والممتلكات 

 ٤٦،٨ ٣٨،٥ ٣٥،٦ النقل البحري 
 ١،٩ ٢،٣ ٢،٠٠ الطيران

 ٢،٩ ٠،٩ ٣،٩ قةالطا
 ٤٣،٥ ٣١،٤ ٢٤،٦ الهندسة
 ١٢٩،٨ ٧٦،٩ ٥٧،٦ الصحة

 ٩،٠ ٧،٧ ١٦،٤ الحماية واالدخار
 ٥٧٥،٩ ٤٣٩،٤ ٣٥٧،٧ اإلجمالي

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٠٠٧(  تقرير مسح سوق التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي )١٣(
 Leadin Pointمين تقرير سوق التأ )١٤(

٢٠٠٦  
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧  

مليون  نسبة النمو
 ر.س

  نسبة
% 

مليون 
 ر.س

  نسبة
% 

مليون 
 ر.س

  نسبة
 نوع التأمين %

 حوادث ومسؤولية وأخرى %٤ ١١١،٧ %٦ ١٨٩،٨ %٤ ١٧٠،٢ %٠،٢
 سيارات %٣٥ ٨٨٢،٠ %٣٣ ١,٠١٠،٥ %٣٠ ١,٢١٧،٩ %٢٠،٥

 حريق/ ممتلكات  %٨ ٢١٧،٧ %١٠ ٢٩٩،٩ %٧ ٢٨٣،٠ %٥،٦-
 بحري %٩ ٢٤٠،٢ %٥ ١,٥٤،٩ %٤ ١٦٥،٩ %٧،١
 طيران %١ ١٢،٨ %١ ١٨،٥ %٢ ٦٢،٨ %٢٣٩،٦

 طاقة %٠ ١،٢ %٠ ٩،٠ %٠ ٦،٢ %٣١،٧-
 هندسي %٣ ٧٨،١ %٣ ١٠٢،٢ %٥ ٢١٩،٢ %١١٤،٥
 التأمين الطبي %٣٨ ٩٦٣،٠ %٤١ ١,٢٤٠،٤ %٤٧ ١,٨٩٧،٩ %٥٣،٠
 الحماية واالدخار %٢ ٤٤،٩ %١ ٣٤،٩ %١ ٣٨،٠ %٩،٠
 اإلجمالي %١٠٠ ٢,٥٥١،٦ %١٠٠ ٣,٠٤٠،٢ %١٠٠ ٤,٠٦١،٢ %٣٤



 

 
 

 
٢٧ 

  )١٥( يوضح الجدول التالي نسبة العموالت المدفوعة لكل نوع للتأمين في المملكة ٦-٣شكل 

  
وكان السبب الرئيسي في .  م٢٠٠٧لسنة % ٣١كما يتضح أعاله ارتفع إجمالي العموالت المدفوعة بمعدل نمو حوالي 
  .على التوالي في تلك السنة % ٢٤و % ٦٩ذلك هو عموالت التأمين الصحي والسيارات التي شهدت نموا مقداره 

  
  

    األخيرةللسنتيننسبة التغير في مقدار العموالت المدفوعة  ٧-٣شكل 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٦ نوع التامين

 %١٧ %٢٠ الحوادث والمسؤوليات األخرى
 %٢٤ %٤٤ السيارات

 %١٥ %٠،٧ الحريق والممتلكات 
 %٢١،٥ %٨ النقل البحري

 %١٧،٤ %١٥ الطيران
 %٢٢٢ %٣٠٠- لطاقةا

 %٣٨،٥ %٢٦ الهندسة
 %٦٨،٨ %٣٣ الصحة

 %١٦،٨ %٥٣- الحماية واالدخار
 %٣١ %٢٢،٨ اإلجمالي

  

  
  

 
  السعودي التأمن سوق وكثافة عمق ٨-٤-٣
  
يعرف عمق سوق التأمين بإجمالي أقساط التأمين المكتتب بها نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي وقد بلغ مستوى عمق  

في المئة في   ٠،٦١في المئة وارتفع إلى    ٠،٥٣م ما نسبته   ٢٠٠٦في المملكة المربية السعودية في عام سوق التأمين 
  .م، ويعد عمق تأمين الحماية واالدخار منخفضا جدا مقارنة مع التأمين العام والتأمين الصحي في المملكة  ٢٠٠٧عام 

  
  )    المحليمن إجمالي الناتج% كنسبة مئوية (عمق التأمين  ٨-٣شكل 

  
 نوع التأمين (%)نسبة نمو التأمين 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 %٠،٣٧ %٠،٣٤ %٠،٣٠ التأمين العام

 %٠،٢٢ %٠،١٧ %٠،١٢ التأمين الصحي
 %٠،٠٢ %٠،٠٢ %٠،٠٢ تأمين الحماية واالدخار

 %٠،٦١ %٠،٥٣ %٠،٤٤ اإلجمالي
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 
  )٢٠٠٧(ين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي تقرير مسح سوق التأم )١٥(

 العموالت ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

 الحوادث والمسؤولية األخرى %٨ %١٠ %٩
 السيارات %٣٦ %٤٢ %٣٩
 الحريق والممتلكات %١٥ %١٢ %١١
 النقل البحري %١٠ %٩ %٨
 رانالطي %٠،٥ %٠،٥ %٠
 الطاقة %١ %٠,٢ %١
 الهندسة %٩ %٨ %٨
 الصحة %١٦ %١٨ %٢٢
 الحماية واالدخار %٥ %٢ %٢



 

 
 

 
٢٨ 

  

  
  
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لألفراد مقسومة على (تعرف كثافة سوق التأمين بمعدل إنفاق الفرد على التأمين و

في عام ريال سعودي   ٣٥٤م إلى ٢٠٠٦ريال سعودي في عام   ٢٩٣وارتفعت كثافة سوق التأمين من ) عدد السكان
  )١٦(في المئة   ٢١،٠م، أي بزيادة نسبتها  ٢٠٠٧

  
  

  )الواحد للفرد سعودي ريال (التأمين كثافة  ٩-٣ شكل
 نوع التأمين كثافة التأمين

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 ٢١٤،١ ١٨٩،٩ ١٥٥،٣ التأمين العام

 ١٢٦،٤ ٩٣،٨ ٥٩،٣ التأمين الصحي
 ١٣،٥ ٩،٢ ٨،٤ تأمين الحماية واالدخار

 ٣٥٤،١ ٢٩٢،٩ ٢٢٣،٠ اإلجمالي
  
  

   التأمين قطاع في العاملون ٩-٤-٣
  

يشكل   م٢٠٠٧موظفاً في عام   ٤,٩٢٢بلغ إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية 
اصب في المئة من المن  ٢٥في المئة من إجمالي القوى العاملة، ويشغلون   ٤٠الموظفون السعوديون في شركات التأمين 

  .اإلدارية العليا في هذه الشركات
  
  

  االحتفاظ نسبة ١٠-٤-٣
  
تعد نسبة االحتفاظ مقياسا للمخاطر المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين، حيث توجد عالقة طردية بين نسبة  

اط االحتفاظ والمخاطر ويتم حساب هذه النسبة عن طريق تقسيم صافي أقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي أقس
ة في عام ئفي الم  ٦٥،٠التأمين المكتتب بها وبلغت نسبة االحتفاظ اإلجمالية لشركات التأمين في السوق السعودية 

ن الم وتتأثر هذه النسبة إلى حد كبير بنسبة االحتفاظ العالية للتأمين على المركبات والتأمين الصحي، اللذان يشك٢٠٠٧
اط التأمين المكتتب بها وبلغت نسبة االحتفاظ لكل من التأمين على المركبات ة من إجمالي أقسئفي الم  ٦١،٠معا حوالي 

م بينما بلغ المتوسط المرجح لنسبة  ٢٠٠٧في المنة على التوالي في عام   ٧٨،٠ في المنة و  ٩٤،٠والتأمين الصحي
.  م٢٠٠٧ة في عام ئفي الم  ٢١،٠) ما عدا التأمين على المركبات والتأمين الصحي(االحتفاظ ألنواع التأمين األخرى 

ة على التوالي في ئ في الم٠،٨ة و ئفي الم  ٣،١كما سجل تأمين الطيران وتأمين الطاقة أقل نسبة احتفاظ تقدر بنحو 
  .م  ٢٠٠٧عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٠٠٧( السعودي تقرير مسح سوق التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي )١٦(



 

 
 

 
٢٩ 

 الشركة .٤
 

 خلفية عن الشركة  ١-٤
  

 على الموافقة تمت التأسيس تحت عامة سعودية مساهمة شركة هي) وقاية(شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 
 )٣٤/م( الملكي رقم لمرسوماو )هـ٢٦/٦/١٤٢٩وتاريخ ) ١٨٠( رقم الوزراء مجلس رارق  بموجبتأسيسهاالترخيص ب

  .ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. هـ٢٧/٦/١٤٢٩وتاريخ 
  
 الداخلي التأمين وإعادة ،وتأمين الحماية واالدخار الصحية، والرعاية العامة، التأمين منتجات تقديم الشركة تعتزمو

 سوق في المتوقع النمو على بناءا لشركةا لتأسيس فرصة السعوديين المستثمرين من مجموعة وجدت وقد .االختياري
 معالي إلى طلب تقديم التأسيسية، سيتم الجمعية واجتماع الطرح عملية اكتمال وبعد  .السعودية العربية المملكة في التأمين
 تاريخ من اعتباراً عامة مساهمة كشركة الشركة تأسست تعتبرسو الشركة، يسستأ إلعالن والصناعة التجارة وزير
 للحصول النقد ةسسلمؤ طلب تقوم الشركة بتقديم فسوف الشركة، تأسيس  وعقب.تأسيسها بإعالن الوزاري القرار صدور
  .المملكة في التأمين أعمال مزاولة في للبدء ترخيص على

  
 والمساهمون المؤسسونملكية الهيكل  ٢-٤

  
عشرون مليون سهم ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(سعودي تتكون من  ريال مليون مائتي )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(الشركة  مال رأس يبلغ

) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بما مجموعه . عشرة رياالت لكل سهم) ١٠(بقيمة اسمية مقدارها 
ستون في المائة من إجمالي رأس مال الشركة، ودفعوا قيمتها بالكامل %) ٦٠(اثني عشر مليون سهم عادي تمثل نسبة 

والتي تم إيداعها في حساب الشركة لدى بنك .  وعشرون مليون ريال سعوديمائة) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠(والتي تعادل 
رأس  أربعون في المائة من%) ٤٠(العام وتمثل  لالكتتاب ثمانية ماليين سهم) ٨,٠٠٠,٠٠٠(البالد، كما سيتم طرح 

 مليون ريال ثمانون) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠( وتعادل قيمتها .الواحد للسهم  عشرة رياالت)١٠(بسعر  للجمهور الشركة مال
  .سعودي
  
  المساهمون المؤسسون ونسب ملكيتهم في الشركة  ١-٤شكل 

 النسبة )ريال(إجمالي قيمة األسهم  عدد األسهم اسم المساهم المؤسس

 %٢٠,٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ك عامة.م. شالشركة األولى للتأمين التكافلي
 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ك عامة.م. ششركة االستشارات المالية الدولية

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ك مقفلة.م. ششركة بيت المال االستثمارية
 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ س مقفلة.م. ششركة رنـا لالستثمار

 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ م.م. ذشركة أبناء عبدالعزيز العجالن المحدودة
 %٥,٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء
 %٤,٥٧٥ ٩١٥,٠٠٠,٠٠٠ ٩١٥,٠٠٠ م.م. ذشركة كفو لالستثمار التجاري
 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ مؤسسة بيت األزياء الفرنسية

 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ عمر بن محمد بن عمر الضويان
 %٢,٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ أحمد بن سليمان بن عبداهللا البطاح

 %١,٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ يم عبدالرحمن الفوزانمحمد إبراه
 %١,٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ صالح بن عبدالعزيز سليمان الحبيب
 %٠,٧٥ ١,٥٠٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ مؤسسة صالح محمد صالح السديس
 %٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ زياد بن سليمان بن محمد الربيعة
 %٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ فهد بن محمد بن سعد السحيلي

 %٠,٢٥ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ عبداهللا بن سعد بن عبداهللا الطيار
 %٠,٢٥ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ علي بن عبداهللا بن علي السحيلي

 %٠,١٢٥ ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ نواف بن عبداهللا بن مريحيل الحمد
 %٠,٠٥٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ تركي بن سعد بن عبداهللا الطيار
 %٦٠,٠٠ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ مجموع المساهمين المؤسسين

 %٤٠,٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠ المكتتبون من الجمهور
 %١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ المجموع الكلي



 

 
 

 
٣٠ 

  الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة  ٣-٤
  

نبين فيما يلي خلفية موجزة عن . المؤسسات من بين مساهميها المؤسسين الشركات وتوجد في الشركة العديد من
  : هؤالء المساهمين مع مقدار مساهماتهم

  

  
 عامة) ك.م.ش (األولى للتأمين التكافلي الشركة  ١-٣-٤
 

هي شركة كويتية مساهمة عامة، مدرجة في البورصة الكويتية ومملوكة بالكامل لشركات وأفراد كويتيين وخليجين، 
 كأول شركة م١٩٦١ لسنة ٢٤قانون رقم  طبقا ألحكام الم٢٠٠٠وقد تأسست الشركة األولى للتأمين التكافلي في يوليو 

أصبحت الشركة األولى وفي الكويت تزاول نشاط التأمين التكافلي الملتزم بتعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة بالكويت، 
أول شركة تأمين تكافلي في الكويت يتم إدراجها في سوق الكويت لألوراق م ٢٠٠٤ للتأمين التكافلي في ديسمبر

 بسعر الصرف يوم ريال سعودي تقريباً ١٢٦,١٦١,٠٠٠ ( مليون دينار كويتي١٠ ال يبلغبرأسمالمالية، 
من % ٢٠وتمتلك الشركة ما نسبته .  مدفوعا بالكامل) ريال لكل دينار كويتي١٢,٦١٦١م والذي يعادل ١٥/٣/٢٠٠٩

  . إجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي
  
  

  عامة) ك.م.ش( للتأمين التكافلي األولىركة هيكل ملكية الش  ٢-٤شكل 
  

 نسبة الملكية الغير
 مباشرة في وقاية

 المساهمون نسبة الملكية

 بيت التمويل الكويتي    %٢٧،٥٠ %٥،٤٩
 الھیئة العامة لالستثمار -    %٢٤،٠٨    
 الھیئة العامة لشئون القصر -    %١٠،٤٨     
 األمانة العامة لألوقاف  -    %٨،٢٣    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -    %٥٧،٢١    

 الشركة الدولية للتمويل    %٦،٠٠ %١،٢٠
 شركة سافي القابضة -   %٣٧،٥٨    
 شركــة الــباب الـقـابضــة  -    %٧،٥    
 شركة الدیرة القابضة  -   %١٦،٥٥    
 شركة االستشارا ت المالیھ الدولیة -   %٢٨،٩٥    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (وشركات أخرى أفراد  -    %٩،٤٢    
 شركة المجموعة الدولية لالستثمار    %٦،٥٢ %١،٠١
  والخدمات لالستثمارالمؤسسة العربیة المصرفیة  -    %٥،٦٣    
 شركة التوفیق للصنادیق االستثماریة المحدودة -   %٧،١٥    
 شركة البركة للتنمیة واالستثمار -   %٥،٢١    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن ( وشركات أخرى أفراد -   % ٨٢،٠١    
 شركة الديرة القابضة    %١٩،٨٢ %٢،٩٥
  شركة الشامیة اإلستثماریة  -    %١٦    
  شركة الضاحیة اإلستثماریة   -    %١٦    
  ستثماریة اإلشركة التالل  -    %١٨،٨٤    
  شركة كویت القابضة  -     %١٥،٠٢    
   شركة الرنا للتجارة العامة والمقاوالت -    %٦،١٤    
  الشركة الدولیة للمشروعات االستثماریة   -    %٥،٢٥    
  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -    %٢٢،٥٧    
 )مقفلة(شركة الضاحية االستثمارية    %٢٠،٢١ %٤،٠٤

 )مقفلة(شركة وثيقة القابضة    %٦،٥٤ %٢،٦١
 %)٥يمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى    %١٣،٤١ %٢،٧٠

 المجموع   %١٠٠،٠٠ %٢٠،٠٠
  )م١٨/٢/٢٠٠٩تاريخ نسب الملكية في الشركات هو بنهاية يوم  (وقاية:  المصدر*
  



 

 
 

 
٣١ 

 عامة) ك.م.ش) (ايفا (شركة االستشارات المالية الدولية ٢-٣-٤
 

هي شركة كويتية مساهمة عامة، مدرجة في البورصة الكويتية ومملوكة بالكامل لشركات وأفراد كويتيين وخليجين، 
الصادرة من قبل   وهي مرخصة كشركة استثمار تزاول نشاطها وفق التشريعات.م١٩٧٤ يناير ٣١أسست في وقد ت

المتعلقة بالفنادق والمنتجعات في  األول في االستثمارات العقارية:  ترتكز أعمالها على قطاعين.بنك الكويت المركزي
متعلقة بعمليات إدارة األصول والصناديق والمحافظ على االستثمارات ال دول مختلفة من العالم، أما الثاني فيرتكز

والتعامل بالعقود اآلجلة وإدارة  المباشرة وتقديم خدمات االستشارات المالية والتمويل وإصدار الضمانات واالستثمارات
يتية في  وقد أدرجت شركة االستشارات المالية الدولية في سوق األسهم الكو.صناديق االستثمار والمحافظ االستثمارية

 تقريباً ريال سعودي ٩٠٨,٣٥٩,٢٠٠ ( مليون دينار كويتي٧٢ورأس المال المصدر للشركة هو  . م٠٩/٩/١٩٨٧
% ٥وتمتلك الشركة ما نسبته . ) ريال لكل دينار كويتي١٢,٦١٦١م والذي يعادل ١٥/٣/٢٠٠٩بسعر الصرف يوم 

  .من إجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي
  

  عامة) ك.م.ش(شركة االستشارات المالية الدولية هيكل ملكية   ٣-٤شكل 
  

 نسبة الملكية الغير
 المساهمون نسبة الملكية مباشرة في وقاية

 شركـة كويـت انفست القابضة  %٦،٣٢ %٠،٣٢
 شركة الدیرة القابضة  -   %١٦،١٨    
 شركة كویت القابضة  -   %١٥،٨٨    
 ا للتجارة العامة والمقاوالتشركة الرن -   %١٨،١٧    
 شركة االستشارات المالیة الدولیة  -   %٥،٢٦    
 شركة الضاحیة االستثماریة -   %٨،٩٧    
 شركة عقارات الكویت  -   %٥،٦٥    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -    %٢٩،٨٩    
 شركة الديرة القابضة  %١٩،١٧ %٠،٩٦
 شركة الشامیة اإلستثماریة  -   %١٦    
 شركة الضاحیة اإلستثماریة   -   %١٦    
 ستثماریة اإلشركة التالل  -   %١٨،٨٤    
 شركة كویت القابضة  -    %١٥،٠٢    
 شركة الرنا للتجارة العامة والمقاوالت  -   %٦،١٤    
 الشركة الدولیة للمشروعات االستثماریة   -   %٥،٢٥    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (ت أخرى أفراد وشركا -   %٢٢،٥٧    
 للمشروعات االستثمارية  الشركة الدولية  %١٠،٩٦ %٠،٥٤
 دیـــوان الـعمـــدة للـتجــارة  -    %٩،٣٩     
 شركة المجموعة المالیة الكویتیة  -   %٥،٤٩     
 شركة عقارات الكویت  -   %٩،٨٦     
 الشركة الدولیھ الكویتیة لإلستثمار  -  %٩،٧٧    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -   %٦٥،٤٩    
  شركة جيزان القابضة    %٦،٣٦ %٠،٣٢
 حمید عبداهللا حمید الشیبة   -   %٦،٣٣    

  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -   %٩٣،٦٧    
 )مقفلة(شركة كويت القابضة    %١٥،٤٠ %٠،٧٦

 )مقفلة(شركة الباب التجارية    %١٢،٣٣ %٠،٦٢

 )مقفلة(شركة الضاحية االستثمارية    %٦،٣٣ %٠،٣٢

 %)٥يمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى    %٢٣،١٣ %١،١٨

 المجموع   %١٠٠،٠٠ %٥،٠٠
  

  )م١٨/٢/٢٠٠٩تاريخ نسب الملكية في الشركات هو بنهاية يوم ( وقاية: المصدر * 
  

 أسهم من% ٦ تمتلك التيو للتمويل الدولية الشركة  أسهم من% ٢٨،٩٥ تمتلك الدولية المالية األستشارات كةشر
 في ماتملكة إجمالي يصبح وبذلك للتأمين وقاية شركة أسهم من% ٠،٣٤٧ وتعادل التكافلي للتأمين األولى الشركة
  %٥،٣٤٧ مباشرة وغير مباشرة بطريقة الشركة



 

 
 

 
٣٢ 

 مقفلة) ك.م.ش (شركة بيت المال االستثمارية ٣-٣-٤
  

شركة مالية متخصصة تعمل في مجال بنوك هي شركة مساهمة كويتية مقفلة وهي االستثمارية شركة بيت المال 
 ١٨٩,٢٤١,٥٠٠ ( مليون دينار كويتي١٥ شركة بيت المال االستثمارية برأس مال قدرة تم تأسيس ولقد .االستثمار

 في مايو )نار كويتيريال لكل دي ١٢,٦١٦١م والذي يعادل ١٥/٣/٢٠٠٩ريال سعودي تقريباً بسعر الصرف يوم 
االستثمار لدى بنك الكويت المركزي وبدأت   وتم تسجيل الشركة في سجل الشركات التي تعمل في مجالم٢٠٠٦

ويشمل نشاطها على سبيل المثال ال م ٢٠٠٦الثالث من العام السابق  الشركة ممارسة أنشطتها بالفعل خالل الربع
 وهذه الشركة .خدمات االستشارية والدمج والتملك ومجاالت أخرىالحصر التمويل وإدارة األصول والصناديق وال

من إجمالي أسهم شركة % ٥وتمتلك الشركة ما نسبته . مقفلة )ك.م.ش(مملوكة بالكامل لشركة بيت المال القابضة 
  . وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

   
  فلةمق) ك.م.ش (االستثماريةهيكل ملكية شركة بيت المال  ٤-٤شكل 

  
نسبة الملكية غير 
 المساهمون نسبة الملكية المباشرة في وقاية

 )مقفلة(شركة بيت المال القابضة  %١٠٠ %٥
  وقاية:  المصدر * 
  

  
  مقفلة) ك.م.ش (  هيكل ملكية شركة بيت المال القابضة٥-٤شكل 

  
نسبة الملكية غير 
 المساهمون نسبة الملكية المباشرة في وقاية

 ك عامة.م.كة المستثمر الدولي ششر %٥٥،٥٧ %٢،٧٨
  االجتماعیة للتأمینات العامة المؤسسة -   %٨،٣١    
  البحر عبدالعزیز عدنان -     %١٣،٦٨    
  العقاریة الصالحیة شركة -   %٧،٥٦    
  %)٥یمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  -   %٧٠،٤٥١    

 )مقفلة(شركة كابيتال العربية للتمويل واالستثمار  %١٦،٦٠ %٠،٨٣
 )مقفلة(شركة وفرة لالستثمار الدولي  %١٤،٠٩ %٠،٧٠

 % )٥يمتلكون نسب تقل عن (أفراد وشركات أخرى  %١٣،٧٤ %٠،٦٩

 المجموع %١٠٠،٠٠ %٥،٠٠
  )م١٨/٢/٢٠٠٩تاريخ نسب الملكية في الشركات هو بنهاية يوم ( وقاية: المصدر * 
  
  

  ك عامة.م.شركة المستثمر الدولي ش
  

مة عامة، مدرجة في البورصة الكويتية ومملوكة بالكامل لشركات وأفراد كويتيين وخليجين، وقد هي شركة كويتية مساه
ريال سعودي  ٦٢٠,٩٩٢,١٣٤(  دينار كويتي٤٩,٢٢٢,١٩٥ لشركة هوا مالورأس   .م١٩٩٢ نوفمبر٢٩تأسست في 

 المستثمر  شركةعتبروت ) ريال لكل دينار كويتي١٢,٦١٦١م والذي يعادل ١٥/٣/٢٠٠٩تقريباً بسعر الصرف يوم 
 المالية الخدماتتزاول نشاطها في واالستثمارات والخدمات المالية مالية متخصصة تعمل في مجال ركة الدولي ش

توفير حلول تمويلية مبتكرة باستخدام حقوق الملكية واالستدانة المتوافقة مع على  وتعمل، المصرفية غيرالمصرفية و
االستحواذ وخدمات االستشارات االستثمارية وادارة األصول وحشد رؤوس األموال ومباشرة عمليات الدمج و. الشريعة

  . م١٩٩٦ عام  في سوق األسهم الكويتية فيالشركة وقد أدرجت .اب الخاصة والعامةتمن خالل عمليات االكت
  
  
  
  



 

 
 

 
٣٣ 

 شركة رنا لالستثمار  ١-٣-٤
  

ريال سعودي،  ثالثمائة مليون) ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(برأسمال قدره ) مقفلة(شركة رنا لالستثمار شركة مساهمة سعودية 
 وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال . عاما٢٠ًلها وتعمل منذ أكثر من  وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً

 التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط اإلدارة إلنشاء وإدارة الصناديق نشاط: األوراق المالية التالية
اإلجراءات والترتيبات اإلدارية  ية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ ألغراضاالستثمار

وتمارس الشركة تلك األنشطة بموجب . والوساطة في األسهم الدولية الخاصة بالصناديق االستثمارية وإدارة المحافظ
من إجمالي أسهم شركة % ٥ شركة رنا ما نسبته وتمتلك.  الصادر من هيئة السوق المالية٣٧/٦٠١٠الترخيص رقم 

  .وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي
  
  

  لالستثمار هيكل ملكية شركة رنا  ٦-٤شكل 
  

نسبة الملكية غير 
 المساهمون نسبة الملكية المباشرة في وقاية

 شركة مجموعة أبناء فهد إبراهيم المقيل لالستثمارات التجارية %٣١،٥٠ %١،٥٧٥
 محمد عبدالمحسن محمد األشقر %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 عبدالعزيز صالح منصور أبا الخيل %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 الجوهرة علي صالح أبا الخيل %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة سارا التجارية القابضة %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 عبداهللا سعد عبدالرحمن الراشد %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 محمد عبدالعزيز سابق السابق %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة مجموعة الزامل القابضة %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 )العقاد لالستثمار(شركة عمر عبدالفتاح العقاد وشركاه  %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة علي زيد القريشي وإخوانه %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 )يوسف بن أحمد كانو(شركة عبداهللا وعبدالعزيز كانو  %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 عبدالعزيز علي عمر الشويعر %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 سليمان عبدالرحمن العبداهللا الصالح %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 عبدالمحسن محمد عبدالرحمن الصالح %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الطوق %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 تركي بن عبداهللا بن عبدالرحمن آل سعود/ األمير %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 د حمود سليمان العوهليمحم %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 محمد عبدالرحمن عثمان الفريح %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 لولوه بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود/ األميرة %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة المتحدون لالستثمار التجاري %٣،٠٠ %٠،١٥٠
 شركة أبناء محمد عبدالعزيز الحميدي القابضة %١،٥٠ %٠،٠٧٥
 عبداهللا الصغيرسليمان صالح  %١،٠٠ %٠،٠٥٠
 عبدالعزيز صالح عبداهللا الصغير %١،٠٠ %٠،٠٥٠
 حمد صالح عبداهللا الصغير %١،٠٠ %٠،٠٥٠
 عبداهللا علي صالح النعيم %١،٠٠ %٠،٠٥٠
 ناصر عبداهللا ناصر الوهيبي %٠،٧٥٠ %٠،٠٣٨
 وائل عبداهللا ناصر الوهيبي %٠،٧٥٠ %٠،٠٣٨
 يبينوال عبداهللا ناصر الوه %٠،٣٧٥ %٠،٠١٨٧٥
 نسرين عبداهللا ناصر الوهيبي %٠،٣٧٥ %٠،٠١٨٧٥
 منيره عبداهللا ناصر الوهيبي %٠،٣٧٥ %٠،٠١٨٧٥
 نوره بنت عبدالرحمن بن مقبل الشامخ %٠،٣٧٥ %٠،٠١٨٧٥
 االجمالي %١٠٠،٠٠ %٥،٠٠

  رنا لالستثمار: المصدر *
  
  



 

 
 

 
٣٤ 

  الملكية الغير مباشرة لمالك شركة رنا لالستثمار 
  

  مجموعة أبناء فهد إبراهيم المقيل لالستثمار التجاريشركة   ٧-٤شكل 
  

 الملكية نسبة مالك شركة مجموعة أبناء فهد إبراهيم المقيل لالستثمار التجاري
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٧٨٨ %٥٠،٠٠  المقيل فهد اهللا عبد
 %٠،٠٧٩ %٥،٠٠  المقيل فهد عبدالمحسن

 %٠،١٩٧ %١٢،٥٠  المقيل فهد محمد
 %٠،١٩٧ %١٢،٥٠  المقيل فهد بدر
 %٠،٠٧٩ %٥،٠٠  المقيل فهد بندر
 %٠،٢٣٦ %١٥،٠٠  المقيل فهد العزيز عبد

 %١،٥٧٦ %١٠٠،٠٠ اإلجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *

  
  

  القابضة التجارية سارا شركة  ٨-٤شكل 
  

 الملكية نسبة القابضة التجارية سارا شركة مالك
ر نسبة الملكية غي

 المباشرة في وقاية
 %٠،١٠٥ %٧٠،٠٠  حمدان با سالم اهللا عبد
 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠  بقي با عمر محمد نوال
 %٠،٠٠٨ %٥،٠٠  حمدان با سالم اهللا عبد كمال
 %٠،٠٠٨ %٥،٠٠  حمدان با سالم عبداهللا مهند

 %٠،١٥١ %١٠٠،٠٠ اإلجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *
  

  
    وأوالده الراشد الرحمن عبد راشد شركة  ٩-٤شكل 

  

 الملكية نسبة وأوالده الراشد الرحمن عبد راشد شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦   الراشد عبدالرحمن راشد عبدالعزيز
 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦ الراشد عبدالرحمن راشد صالح

 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦ الراشد عبدالرحمن راشد عبدالمحسن
 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦ الراشد عبدالرحمن راشد المنعمعبد

 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦ الراشد عبدالرحمن راشد عبدالرحمن
 %٠،٠٢٥ %١٦،٦٦ الراشد عبدالرحمن راشد سلوى

 %٠،١٥٠ %١٠٠،٠٠ االجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *
  

  
  وشركاه العقاد الفتاح عبد عمر شركة  ١٠-٤شكل 

  

 الملكية نسبة وشركاه عقادال الفتاح عبد عمر شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠٩٠ %٦٠،٠٠  العقاد الفتاح عبد عمر
 %٠،٠٢٠ %١٣،٣٣  مراد وجيه بريهان ملك
 %٠،٠١٠ %٦،٦٦  العقاد عمر طالل
 %٠،٠١٠ %٦،٦٦  العقاد عمر رنا
 %٠،٠١٠ %٦،٦٦  العقاد عمر لمى

 %٠،٠١٠ %٦،٦٦  العقاد عمر طارق
 %٠،١٥٠ %١٠٠،٠٠ االجمالي

  رنا لالستثمار: المصدر *



 

 
 

 
٣٥ 

    القابضة الزامل شركة  ١١-٤شكل 
    

 الملكية نسبة القابضة الزامل شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠١١ %٧،٢٨  الزامل حمد عبداهللا حمد
 %٠،٠١١ %٧،٢٨ الزامل حمد عبداهللا زامل
 %٠،٠١١ %٧،٢٨ املالز حمد عبداهللا خالد
 %٠،٠١٠ %٦،٨٠ الزامل حمد عبداهللا أحمد

 %٠،٠١٠ %٦،٨٠ الزامل حمد عبداهللا سليمان
 %٠،٠١٠ %٦،٨٠  الزامل حمد اهللاعبد محمد

 %٠،٠١٠ %٦،٨٠ الزامل حمد عبداهللا عبدالرحمن
 %٠،٠١٠ %٦،٨٠ الزامل حمد اهللاعبد عبدالعزيز

 %٠،٠٠٩ %٦،٠٨ الزامل حمد اهللاعبد فهد
 %٠،٠٠٩ %٦،٠٨ الزامل حمد عبداهللا اديب
 %٠،٠٠٩ %٦،٠٨ الزامل حمد اهللاعبد وليد
 %٠،٠٠٩ %٦،٠٨ الزامل حمد عبداهللا توفيق
 %٠،٠٠٦ %٤،٢٠  السويلم مساعد فهد لطيفة
 %٠،٠٠٥ %٣،٦٤ الزامل حمد اهللا عبد فاطمة
 %٠،٠٠٥ %٣،٤٠  الزامل حمد اهللاعبد لولوه
 %٠،٠٠٥ %٣،٤٠ ملالزا حمد عبداهللا حصة
 %٠،٠٠٥ %٣،٤٠ الزامل حمد عبداهللا بدرية
 %٠،٠٠٢ %١،١٨  الحمدان العزيز عبد عبداهللا فهد

 %٠،٠٠١ %٠،٥٩  الحمدان عبدالعزيز عبداهللا مناهل
 %٠،١٤٨ %١٠٠،٠٠ االجمالي

  رنا لالستثمار: المصدر *
  
  

  وإخوانه  القريشي زيد علي شركة ١٢-٤شكل 
  

  رنا لالستثمار: المصدر * 

  
  

    التجاري لالستثمار المتحدون شركة  ١٣-٤شكل 
 

 الملكية نسبة   التجاري لالستثمار المتحدون شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠٣٣ %٢٢،٠٠  المساعد صالح مازن
 %٠،٠٣٣ %٢٢،٠٠  المساعد صالح ياسر
 %٠،٠٣٣ %٢٢،٠٠  عدالمسا صالح محمد
 %٠،٠١٨ %١٢،٠٠  العمير العزيز عبد نوره
 %٠،٠١٧ %١١،٠٠  المساعد صالح ديمه
 %٠،٠١٧ %١١،٠٠  المساعد صالح لينه

 %٠،١٥٠ %١٠٠،٠٠ االجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *

  

 الملكية نسبة  وإخوانه  القريشي دزي علي شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠ القريشي زيد علي
 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠  القريشي زيد العزيز عبد
 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠  القريشي زيد خالد
 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠  القريشي زيد صالح
 %٠،٠٣٠ %٢٠،٠٠  القريشي زيد الرزاق عبد

 %٠،١٥٠ %١٠٠،٠٠ االجمالي



 

 
 

 
٣٦ 

  
    كانو قاسم العزيز وعبد اهللا عبد شركة  ١٤-٤شكل 

 الملكية نسبة   كانو قاسم العزيز وعبد اهللا عبد شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠٧٥ %٥٠،٠٠  كانو علي اهللا عبد
 %٠،٠٧٥ %٥٠،٠٠  كانو قاسم العزيز عبد

 %٠،١٥٠ %١٠٠،٠٠ االجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *
  
  
  

  القابضة الحميدي العزيز عبد محمد أبناء شركة ١٥-٤شكل 

 الملكية نسبة القابضة الحميدي العزيز عبد محمد أبناء شركة مالك
نسبة الملكية غير 
 المباشرة في وقاية

 %٠،٠١٥ %١٩،٤٦٠  الحميدي محمد خالد
 %٠،٠١٥ %١٩،٤٤٠  الحميدي محمد سمير
 %٠،٠١٥ %١٩،٤٤٠  الحميدي محمد هيثم
 %٠،٠٠٧ %٩،٧٢٠  الحميدي محمد إلهام
 %٠،٠٠٧ %٩،٧٢٠  الحميدي محمد إيمان
 %٠،٠٠٧ %٩،٧٢٠  الحميدي محمد منى
 %٠،٠٠٩ %١٢،٥٠٠ الصابونه عبدالقادر أحمد فتاه

 %٠،٠٧٥ %١٠٠،٠٠ اإلجمالي
  رنا لالستثمار: المصدر *
  
  
  

 شركة كفو لالستثمار التجاري  ٢-٣-٤
  

يشتمل نشاط شركة كفو لالستثمار التجاري على خدمات التصدير والتسويق للغير وكذلك مقاوالت وإنشاء وتشغيل 
وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية  يانة المشاريع الكهربائية والميكانيكية  وإنشاء وصيانة المصانعوص

من % ٤،٥٧٥ومقرها الرئيسي مدينة الرياض وتمتلك شركة كفو ما نسبته  غيارها والكهربائية والميكانيكية وقطع
  .ليإجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكاف

  
  

  هيكل ملكية شركة كفو لالستثمار التجاري   ١٦-٤شكل 
  

  نسبة الملكية في
  مالك شركة كفو لالستثمار التجاري نسبة الملكية  شركة وقاية

 محمد بن عبدالمحسن محمد االشقر %٩٥ %٤،٣٤٥
 بدرية عبداهللا حمد الزامل %٥ %٠،٢٣٠
 المجموع %١٠٠ %٤،٥٧٥

  وقاية: المصدر *
  
  

من شركة وقاية % ٠،١٥وتعادل . من إجمالي أسهم شركة رنا  لالستثمار% ٣ عبد المحسن االشقر يمتلك محمد بن* 
  %. ٤،٤٩٥للتأمين التكافلي وبذلك يصبح إجمالي ما يمتلكه في الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة  

  
  

. من شركة رنا لالستثمار% ٠،١٠٢من شركة الزامل القابضة وبالتالي % ٣،٤٠بدرية عبداهللا حمد الزامل تمتلك *
من شركة وقاية للتامين التكافلي وبذلك يصبح إجمالي ما تمتلكه في شركة وقاية بطرقة مباشرة % ٠،٠٠٥وتعادل 

  %.٠،٢٣٥وغير مباشرة 
  
  
  



 

 
 

 
٣٧ 

  
  

  شركة أبناء عبدالعزيز العجالن المحدودة ٤-٣-٤
  

ة ويشمل نشاطها على سبيل المثال ال شركة أبناء عبدالعزيز العجالن المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدود
والمقاوالت العامة  الحصر شراء األراضي ألقامه المباني عليها واستثمار المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة

العقارات وصيانة وتشغيل المجمعات السكنية والتجارية  وإدارة وتطوير) الصيانة/الترميم/الهدم/اإلنشاء(للمباني 
الحكومية والسياحية والترفيهية والمطاعم والمطابخ وخدمات التصدير والتسويق للغير  يق والمنشاتومراكز التسو

  .من إجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي% ٥وتمتلك  الشركة ما نسبته 
  
  

  هيكل ملكية شركة أبناء عبدالعزيز العجالن المحدودة   ١٧-٤شكل 
  

  نسبة الملكية في
 المساهمون نسبة الملكية ركة وقايةش

 عجالن بن عبدالعزيز بن عجالن العجالن %٢٥ %١،٢٥
 سعد بن عبدالعزيز بن عجالن العجالن %٢٥ %١،٢٥
 محمد بن عبدالعزيز بن عجالن العجالن %٢٥ %١،٢٥
 فهد بن عبدالعزيز بن عجالن العجالن %٢٥ %١،٢٥
 المجموع %١٠٠ %٥

  وقاية: المصدر *
  

  

 ة السحيلي للتجارة واإلنماءمؤسس ٣-٣-٤
  

مؤسسة فردية مملوكة للسيد محمد بن سعد بن عبداهللا السحيلي و يشتمل نشاطها على سبيل المثال ال الحصر 
ا المقاوالت الكهربائية والتكييف وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الثقيلة الغير زراعية وقطع غيارها وصيانته

السكنية والتجارية وتجارة الجملة والتجزئة في األدوات الكهربائية من مولدات ومضخات وتأجيرها ومقاوالت المباني 
الكهربائية والنوافير وقطع غيارها والمواد الكيماوية الخاصة بتعقيم المسابح وتجاره الجملة  مياه ومعدات برك السباحة

زيع الكهربائية والعلب الحديدية للمفاتيح والتجزئة في كافه أنواع مجاري وحوامل الكابالت المتنوعة ولوحات التو
 الجملة والتجزئة في مواد الكهرباء وتجارة وبيع السيارات ومقرها ةالكهربائية المدمجة وتجار ومحطات التحويل

  .من إجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي% ٥الرئيسي مدينة جده وتمتلك المؤسسة ما نسبته 
  
 ت األزياء الفرنسيةمؤسسة بي  ٤-٣-٤

  

مؤسسة فردية مملوكة للسيدة هيا بنت محمد بن ناصر الفوزان و يشتمل نشاطها على سبيل المثال ال الحصر على 
والعطورات واإلكسسوارات  تجاره الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألقمشة واألحذية ولوازم التجميل

من إجمالي أسهم شركة وقاية % ٢الرياض وتمتلك المؤسسة ما نسبته والمصنوعات الجلدية ومقرها الرئيسي مدينة 
  .للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

  
 مؤسسة صالح محمد صالح  السديس  ٥-٣-٤

  

مؤسسة فردية مملوكة للسيد صالح بن محمد بن صالح السديس ويشتمل نشاطها على سبيل المثال ال الحصر على 
لسكنية والتجارية والتعليمية والصحية والترفيهية ومشاريع الصيانة والنظافة المقاوالت العامة واإلنشاء للمباني ا

من إجمالي أسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين % ٠،٧٥ومقرها الرئيسي مدينة جده وتمتلك المؤسسة ما نسبته 
  .التكافلي

  
  
  
  
  



 

 
 

 
٣٨ 

  في الشركةنفيذيينوالمسؤولين التألعضاء مجلس اإلدارة المباشرة وغير المباشرة ملكية ال ٤-٤
  

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة الوارد ذكرهم أدناه مصالح مباشرة وغير مباشرة في الشركة تتمثل في ملكية ألسهم 
وال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة . الشركة أو لحصص في شركات تمتلك أسهماً في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

رتير مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اآلخرين أو المدراء التنفيذيين أو سك
 الشركة حتى تاريخ إعداد النشرة

  
  محمد بن إبراهيم الفوزان .١

  فقط% ١ يمتلك ملكية مباشرة في شركة وقاية تبلغ نسبتها ،رئيس مجلس اإلدارة المرشح
 

  عمر بن محمد الضويان .٢
  فقط% ٢كية مباشرة في شركة وقاية تبلغ نسبتها  يمتلك مل،عضو مجلس اإلدارة المرشح

  
  خليل بن إبراهيم الشامي .٣

 بشكل سواء وقاية شركة في أسهم أية الشامي إبراهيم بن خليل األستاذ يملك ال ،العضو المنتدب المرشح
تتملك عامة والتي ) ك.م.ش(الشركة األولى للتأمين التكافلي  عن ممثالً سيكون انه إال مباشر، غير أو مباشر
  .من أسهم وقاية% ٢٠

  
  فهد بن محمد األشقر .٤

 مباشر بشكل سواء وقاية شركة أسهم أية األشقر محمد بن فهد األستاذ يملك العضو مجلس اإلدارة المرشح، 
 من% ٤،٥٧٥ تتملك والتي) م.م.ذ (التجاري لالستثمار كفو شركة عن ممثالً سيكون انه إال مباشر، غير أو

  .وقاية أسهم
  

  محمد السحيليفهد بن  .٥
 بشكل وقاية شركة أسهم من% ٠،٥٠ ما نسبته فهد بن محمد السحيلي األستاذ يمتلكعضو مجلس اإلدارة المرشح، 

 والتي مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء عن ممثالً كذلك سيكون انه إال مباشر، غير بشكل أسهم أية يمتلك وال مباشر
  . من أسهم وقاية %٥تتملك 

  
  العزيز العجالنعجالن بن عبد .٦

 بشكل وقاية شركة في أسهم أية عجالن بن عبدالعزيز العجالن األستاذ يملك العضو مجلس اإلدارة المرشح، 
 والتي. من أسهم وقاية %٥والتي تتملك ) م.م.ذ (المحدودة العجالن عبدالعزيز أبناءشركة  عن ممثالً وسيكون مباشر،
  . وقاية أسهم من% ١،٢٥ نسبته ما مباشر غير وبشكل سيمتلك اليوبالت أسهمها من% ٢٥ نسبته ما فيها يمتلك

 
   المرشحون   ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة١٨-٤شكل 

ملكية غير  مصلحة غير مباشرة
 مباشرة

ملكية 
 االسم المنصب الجنسية مباشرة

 محمد بن إبراهيم الفوزان رئيس المجلس  سعودي %١ ال يوجد مستقل

 خليل بن إبراهيم الشامي العضو المنتدب كويتي ال يوجد ال يوجد للتأمين التكافليالشركة األولى 

 فهد بن محمد األشقر عضو  سعودي ال يوجد ال يوجد شركة كفو لالستثمار التجاري

 فهد بن محمد السحيلي عضو  سعودي %٠،٥٠ ال يوجد مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء

 عجالن بن عبدالعزيز العجالن عضو  سعودي ال يوجد %١،٢٥ شركة أبناء عبدالعزيز العجالن

  بن محمد الضويانرعم عضو  سعودي %٢ ال يوجد مستقل

  
 
  



 

 
 

 
٣٩ 

  الشركة رؤية ٥-٤
  

 وإعادة التأمين وخدمات منتجات تقديم في الرائدة الشركة) وقاية (التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة تكون أن
 المملكة في لعمالئها التأمينية للخدمات مفضال مزودا تكون وأن واإلقليمي المحلي تويينالمس على التكافلي التأمين
  . الخليجي التعاون مجلس ودول السعودية العربية

  

  الشركة رسالة ٦-٤
  

 ألحدث وفقاً العامة والتأمينات الصحي والتأمين واالدخار الحماية في التكافلي التأمين وإعادة التأمين خدمات يمتقد
 المهنية للقيم وفقا توقعاتهم حسب رضاهم وتستدعي العمالء باحتياجات تفي سوف والتي المعتمدة الدولية ييرالمعا

  . وقاية لشركة
  

 إستراتيجية الشركة ٧-٤
  

  .فهم وتلبية احتياجات عمالء الشركة وموظفيها و مكتتبيها والسعي ألن تفوق توقعاتهم •
ث التطورات، االتجاهات، التحديات، والفرص في صناعة مراقبة البيئة الخارجية من أجل الوقوف على أحد •

 .التأمين وإعادة التأمين وعمل التعديالت الالزمة وفقا لذلك
 .التأكد من أن ممارسات الشركة وسياساتها متطابقة مع أفضل الممارسات في قطاع التأمين وإعادة التأمين •
يزة للنمو من خالل تنفيذ برامج التنمية تعيين موظفين ذوى مؤهالت وخبرات فائقة وتزويدهم بفرص متم •

 . المهنية والشخصية
خلق بيئة مثمرة تجذب المواهب وذلك بتقديم مكافآت وحوافز تنافسية وتبني سياسات موارد بشرية كفيلة  •

 .  بتعزيز النزعة اإليجابية نحو العمل
  .تقديم خدمات التأمين التكافلي المتطابقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية •
 .زيز التوعية العامة عن التأمين التكافليتع •
 .تطوير منتجات وخدمات التكافل للشركة بحيث ترضي العمالء في السوق السعودية وتلبي احتياجاتهم •
 .التنسيق مع شركات التأمين التكافلي اإلقليمية في القيام بأعمال التأمين وإعادة التأمين •
 .ي يتوقع أن تساهم في تحقيق ربحية الشركة المنشودةاستثمار األموال في المشاريع اإلسالمية والت •
 .تأسيس شراكة طويلة األجل مع كبار العمالء •

  

  الميزات التنافسية للشركة ٨-٤
  

تخطط الشركة لتكريس موارد كافية لكي تظهر في صورة متميزة في سوق التأمين السعودية والخليجية وتحقيق أهدافها 
  :التنافسية عن طريق الوسائل اآلتية

تقدم الشركة الخدمات استناداً إلى احتياجات العمالء مع القدرة والمرونة على : لخدمات الممتازة والمرونةا •
 التكيف مع التغيرات في البيئة السوقية

تهدف الشركة إلى تحقيق رضا العمالء من خالل توفير خدمات متميزة مما يسهل :  خدمة العميل ورضاه •
 . ة متينة من العمالء مما يؤدي إلى مزايا التنافسإيجاد عالقات طويلة األمد وقاعد

ستكرس الشركة طاقاتها البشرية والمالية والتقنية في تحقيق الكفاءة العملية لتحقيق تطلعات العمالء : الموارد •
 .  بل وتفوقها أيضا

للتقديم ، كما ستكفل الشركة بأن تكون مرافقها المادية ملفتة للنظر وفي موقع متميز وبيئة صالحة : المرافق •
 . ستكفل توفر تجهيزات وأثاث كافية وحديثة بغرض تصريف أعمال الشركة بأسلوب مثالي

تخطط الشركة لخدمة عمالئها بطريقة سريعة وستكفل بأن يعمل موظفيها على دراسة اهتماماتهم : السرعة •
 . بصورة ودية ألجل تحقيق أكبر قدر من رضا العمالء

لتميز عن غيرها من خالل نقل صورة احترافية وتفوق وخدمات متميزة وتطوير  اإلىتهدف الشركة : التفرد •
 . سمعة قوية في السوق السعودية

 

 لسوقاطاق ن ٩-٤
  

سوف يكون المقر الرئيسي للشركة في الرياض وتكون الفروع المزمع تأسيسها في كل من منطقة مكة المكرمة 
  . والمنطقة الشرقية



 

 
 

 
٤٠ 

 لرئيسيةاألنشطة ا .٥
 
  :التالية التأمين التكافلي  منتجاتكةتقدم الشرسوف 

  
  التأمين الصحي

 
التأمين الطبي يغطي األشخاص والمجموعات من خالل تعويض المؤمن له عن النفقات التي تترتب على  •

 أو خارج واإلعاشةالحوادث أو األمراض سواء كان العالج في المستشفى بحيث يغطي العمليات الجراحية 
 .األدوية، األشعةادات الخارجية والعيالذي يغطي والمستشفي 

  
 

 تأمين الحماية واالدخار
  

تأمين الحماية واالدخار يغطي ضد الخسائر الناتجة عن الوفاة واإلعاقة المؤقتة أو الدائمة أو الجزئية أو الكلية  •
  .لألشخاص والمجموعات

  
  
  التأمين العام

  
ا بتشغيل الطائرات مثل التعرض المتواصل تأمين الطيران الذي يغطي ضد حوادث الطيران المتعلقة مبدئي •

تشمل أنواع التغطية التأمين ضد أضرار الطائرات أو محتوياتها، تأمين مسؤوليات مالكي . للكوارث المحتملة
الطائرات، تأمين الركاب ضد الجروح والموت، تأمين مسؤوليات المطار، تأمين مسؤوليات مأمور حظائر 

  .ات الطيرانالطائرات وتأمين مسؤوليات منتج
تأمين الطاقة الذي يشمل تغطية منشآت النفط والبتروكيماويات ومنشآت أخرى أو تأمينات أخرى تأتي ضمن  •

 .هذا المجال
التأمين الهندسي يغطي مسؤوليات المقاولين، المخاطر المتعلقة بالتركيب واإلنشاء واألجهزة الكهربائية  •

 .ضمن المجالواإللكترونية، أضرار المعدات و تغطيات أخرى 
تأمين الحريق والممتلكات تغطي ضد الخسائر الناتجة عن الحريق والسرقة و االنفجارات والكوارث الطبيعية  •

 .والشغب وحاالت أخرى تأتي داخل نطاق هذا القطاع
تأمين الشحن البحري والمراكب البحرية يغطي ضد الخسائر، الخسائر الجزئية، المسؤوليات والمصاريف التي  •

 . على األضرار التي حصلت للشحن، الطرود، المراكب وقوارب ويخوت ترفيهيةتترتب
تأمين الحوادث يغطي ضد الخسائر أو الخسائر المالية الجزئية، أمانة الموظفين، االئتمان، البنوك، األضرار  •

ع التي حدثت تحت وثيقة طرف ثالث والحوادث الشخصية باإلضافة إلى تغطية عمال المصنع، تأمين مشرو
 . هندسة أو مؤسسة تجارية ضد جروح أو فقدان أعضاء البشر

تأمين السيارات الذي يغطي الخسائر، األضرار، واألضرار الجزئية لسيارة مؤمن لها ضد مسؤوليات الطرف  •
الثالث حسب قوانين وأنظمة البلد وتأمين األقساط الشاملة التي تغطي مسؤوليات الطرف الثالث والمركب 

 .والركاب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٤١ 

  لرئيسية األقسام ا .٦
 
  الكتتاب التأميني ا
  

وثائق التأمين وتصنيف المخاطر ) أو رفض(يرتكز هدف عملية تغطية االكتتاب المخطط لها الخاصة بوقاية على قبول 
ومن ثم يكون تغطية االكتتاب أمرا ضروريا . بطريقة يتمكن من خاللها موظفو الشركة من تحصيل أقساط مناسبة

أجل تحديد مخاطرة الخسائر التي تلحق حملة الوثائق ومحاسبتها وتحديد أسعار األقساط المالئمة واكتتاب للشركة من 
حتى يتمكن الموظف من اتخاذ القرار سيعتزم بأن طلبات التأمين التي يقدمها العمالء سيتم . وثائق تغطي هذه المخاطر

 طبية، بيانات الموردين ودراسات خبراء ومستشاري دعمها بإرفاق تقارير من مستشاري مراقبة الخسائر، تقارير
ستبذل شركة وقاية قصارى جهدها للتأكد من أن عمليات االكتتاب تجري باستخدام طرق فعالة ومحكمة و. التأمين

  :التاليةوبالتالي تسعى الشركة لتحقيق األهداف . تتمكن بها الشركة من السعي لتحسين تحقيق الربحية وأهدافها التنافسية
  

  .التناسب الدقيق والمستمر بين المخاطر وأقساط التأمين •
 Proactive segmentation. تجزئة األعمال غير المقبولة •
 .المرونة في تبويب المخاطر وتصنيف الفئات بحيث تتناغم مع فئات العمالء متعددي األهداف •
  what-if scenariosتمكين موظفي الشركة من األداء بحساسية و •
 .فية على مدى خط التأمينزيادة الشفا •
 .رفع سرعة عمليات االكتتاب ونسبة العبور •
 .إيجاد عملية اكتتاب محكمة •

  

 
  :عملية االكتتاب في الشركة موضحة في الشكل التالي

  

  
  

يحتفظ . بيانات الالزمةتحديد أهلية العمالء تتمثل في استالم طلب التأمين والتأكد من توفر جميع اللالخطوة األولى 
موظف الشركة بطلب التأمين ويحصل على أي معلومات إضافية يتطلبها تحليل أهلية استالم امتيازات التأمين ويراجع 

ومن ثم تقوم الشركة بإبالغ العمالء . مقاييس األهلية وشروطها للتأكد من أن مقدم الطلب مستوف لشروط تغطية التأمين
  . التأمينرسميا بقبول أو رفض طلب

  

حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي، تسمح الشركة لجميع حملة الوثيقة باإلطالع على األحكام والشروط 
وبعد قبول العقد تقوم الشركة بإصدار وثيقة تأمين مؤقتة لحامل . واالستثناءات الخاصة بوثيقة التأمين قبل إصدارها

 يوما من تاريخ بدء ٣٠كس جميع تغطيات الوثيقة صالحة لمدة أقصاها العقد لحد أن يتم إصدار الوثيقة بحيث تع
  .التغطية

  
  سجالت محاسبة االكتتاب التأميني

  
  :حدهتنوي الشركة االحتفاظ بسجالت محاسبة االكتتاب اآلتية لكل خط عمل تأمين على 

  
 نوع الخطر • رقم الوثيقة وتاريخ اإلصدار •
  التأمين واألقساط المدفوعةمبلغ • تاريخ بدء وانتهاء تغطية التأمين •
 سجل عن نتائج اكتتاب التأمين • اسم وعنوان المؤمن له •
 تعديالت على الوثيقة وبيانات أخرى تراها الشركة مالئمة • موضوع التأمين •

 
إنشاء وثیقة 

  التأمین

 
تحدید أقساط 

 مناسبة

 
 تحدید األھلیة

 وتقییم المخاطرة



 

 
 

 
٤٢ 

  
  التأمين) عقد(وثيقة 

  
  :تخطط الشركة ألن توفر وثائق تأمين واضحة وسهلة الفهم وتشمل البيانات اآلتية

  
 التغطية اإلضافية • تكتب في جميع الوثائق المعنيةرقم الوثيقة،  •
 شروط واستثناءات خاصة • اسم المؤمن له وعنوانه البريدي •
 مصادقات وضمانات • بيان عن التغطية والنطاق •
 كشف باألصول والممتلكات المؤمن لها • فترة التغطية •
ألقساط نسب التأمين ومبالغ األقساط، على أساس محاسبة ا • مبالغ التحمل واالحتفاظ •

 .والعموالت المدفوعة بموجب كل وثيقة
  

  إجراءات المطالبات
  

تهدف عملية التعويض بشركة وقاية إلى دراسة وتحليل الوثائق وطبيعة الخسائر ومتابعة المطالبات والوثائق 
ية حقوق تهدف الشركة في أن تكفل حماو. والمستندات المطلوبة والتعويض العادل والدفع الفوري لمستحقات التسوية

نظام مراقبة شركات التأمين والئحته العمالء بينما تضمن معالجة المطالبات بشكل فعال وسريع واحترافي حسب 
 .التنفيذية
  

   :إجراءات المطالبة في الشركة موضحة في الشكل التالي
  

  
 
بعد المصادقة . اكتشاف االحتيال واتخاذ اإلجراءات الالزمةتبدأ إجراءات المطالبات إما بالمصادقة على المطالبة أو بو

يتم إحالة المعاملة إلى موظف الشركة في قسم المطالبات للمزيد من اإلجراءات حيث يقوم الموظفون باإلجراءات 
 ةانظمالالزمة على المعاملة وبصورة فعالة وشفافة بشأن التأكد في نفس الوقت من أن حقوق المطالب محفوظة حسب 

وبعد ذلك يقوم الموظف بتحديد تغطية وثيقة العميل الخسائر من عدمها كما يحدد . المملكة العربية السعودية السارية
  .المبلغ الذي يتم دفعه

 
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة  ٤٥،٤٤،٤٣  واستناداً الى المادةطبقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعوديو

 يوما من تاريخ ١٥ خالل فترة ال تتجاوز مطالبات العمالء االفرادتقوم الشركة بتسوية س اونيشركات التأمين التع
 يوم أخرى بإشعار مسؤول المطابقة للشركة بسبب ١٥يمكن أن تمدد التسوية إلى فتر و. استالم الوثائق المطلوبة

 يوما من تاريخ استالم جميع الوثائق ٤٥ا الشركات فسيتم تسويتها خالل فترة أقصاهمن   العمالءأما مطالبات. التمديد
  .  الخسائر الذي يعين من قبل الشركة خالل أسبوع واحد من تاريخ اإلشعار بالخسائرمقدرالالزمة بما في ذلك تقرير 

  
  :ستتضمن الصيغة المقررة لإلشعار االبتدائي بالخسائر إلجراءات مطالبات الشركة البنود الموضحة أدناه

  
 ب الحادث وطبيعة الخسارةسب • فئة التأمين •
 تاريخ المعاينة • رقم المطالبة •
 المعاين • رقم الوثيقة •
 االحتياط التقديري • اسم المؤمن له ومبلغ التأمين •
 التعليقات والتوصيات • تاريخ حصول الخسارة •

  

 
 التسویة
  والدفع

 
 إدارة المعاملة

میوالتحك  

 
یضتفو  

   المعاملة

 
 المصادقة

 وكشف االحتیال



 

 
 

 
٤٣ 

  سجالت محاسبة المطالبات
  

  :حدهتنوي الشركة حفظ سجالت محاسبة المطالبات لكل خط عمل تأمين على 
  

 المطالبات تحت النزاع وتقدم سير إجراءاتها •  التأمين والعرض إن وجدطلب •
 المطالبات المعلقة • صورة وثيقة التأمين •
 المطالبات المغلقة بتوضيح أسباب اإلغالق • معلومات عن مطالبة حامل الوثيقة •
التخصيصات التقديرية للمطالبة والتعديالت التي يتم  •

 إجراؤها
شركة والوضع الحالي اإلجراءات التي اتخذتها ال •

 للمطالبة
 أي معلومات أخرى تراها الشركة مناسبة •

 
 اتفاقات التسوية الموقعة بالنسبة للمطالبات المدفوعة •

السهم النسبي الساري المفعول للتعويض على أي  •
 تأمين أو إعادة تأمين آخر

تقرير خبراء تسوية المطالبات والمخمنين ووثائق  •
ب المباشر في الخسائر أخرى خاصة بالمطالبة والسب

 .المغطاة
 :صك وكالة من العميل إلى الشركة في الحاالت اآلتية •

 عندما يكون المسؤول عن الخسائر طرف ثالث −
للدفاع عن العميل في رفض مسؤولية الخسارة  −

 أو تحديد مبلغ المسؤولية

التعويضات المستعادة من طرف ثالث أو من بيع  •
 المحصول عليه الخردة أو أي مبلغ مستعاد ما عدا

 من معيدي التأمين

  
  : لدعم إجراءات إدارة المطالباتالتاليةسوف تنظر الشركة في تعيين وكالء ممن تتوفر فيهم المعايير و

  خبرة في إدارة المطالبات مما يساعد الوكالء على تلبية احتياجات العمالء عند الحاجة إلى خدماتهم •
 التواجد في المملكة العربية السعودية •
 .أخصائيون من ذوي خبرات في كل قطاع من قطاعات التأمين التي تقدمها الشركة •
   
  

  إعادة التأمين
  

ستتعامل الشركة مع وسطاء إعادة التأمين ألجل تأمين ما هو خارج عن حدود وثائقها التأمينية والتي يتم فيها تغطية 
عن طريق االتفاقات النسبية أو تحمالت اتفاقات وستقوم الشركة بإعادة تأمين المخاطر إما . جزء من المخاطرة فقط

الخسائر لجميع أنواع المخاطر المؤمنة من أجل ضمان تغطية كاملة لمثل تلك الخسائر والتي تحمى الشركة من مواجهة 
عالوة على ذلك تخطط الشركة ألن تقوم بتأسيس عالقات قوية مع شركات إعادة . صعوبات مالية من جراء المطالبات

   .سعوديةتأمين 
  

خطط شركة وقاية للتعامل مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية إما عن طريقة اتفاقات مباشرة أو أطراف ثالثة بشرط وت
كحد من قبل شركات التصنيف المعترف بها  BBBأن تكون الشركات التي تتعامل معها شركة وقاية مصنفة ضمن 

ل المفاوضات بين الشركة وبين معيد التأمين إما مباشرة أو عن يتم تنفيذ إجراءات إعادة التأمين من خالوس. أدنى
وهذا العقد يحدد الشروط التي يتم . طريق وسيط تأمين من أجل تحديد األحكام والشروط وتكاليف عقد إعادة التأمين

لعقود بموجبها تغطية خسائر الشركة وال يوجد هناك عقود موحدة إلعادة التأمين علما بأن نوعين أساسيين من ا
  .يستخدمان في المعتاد وهما إعادة التأمين االختياري وإعادة التأمين اإلتفاقي

  
  سجالت محاسبة إعادة تأمين

  
  :لكل خط عمل تأمين على حدهالتالية تخطط الشركة لالحتفاظ بسجالت محاسبة إعادة التأمين 

ع توضيح شروط االتفاق، تاريخ سجل االتفاقات التي يتم إبرامها بين الشركة ومؤمنين ومعيدي التأمين م •
  .االنتهاء والتعديالت وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات عالقة

 .سجل معيدي التأمين •
سجالت التعويض عن حصة معيد تأمين آخرين من المطالبات المدفوعة أو المعلقة وكذلك نتائج اكتتاب  •

 .التأمين



 

 
 

 
٤٤ 

  التسويق والمبيعات
  

  إستراتيجية التسعير
  
إستراتيجية التسعير للشركة تأخذ باالعتبار تكاليفها التشغيلية وكذلك تسعير السوق الحالي من أجل السعي : التكاليف ١

 .لتحقيق الربحية والتنافسية
  

 حيث إن سوق التأمين السعودي يعتبر تنافسيا خالصا فإن الشركة ستتبنى إستراتيجية تفاضل من :نواحي التنافس ٢
 .خالل تقديم نطاق واسع من خدمات التأمين التكافلي وبأسعار معقولة ومقبولةأجل تمييزها عن المنافسين من 

 
تسعى الشركة إلضافة القيم لعمالئها من خالل تقديم خدمات ومنتجات تأمين فائقة برسوم : إضافة قيمة للعمالء ٣

 .معقولة يتعين أن تؤدي إلى رضا ووالء العمالء
  

  المزيج التسويقي
  

لضمان أن رسالة متواصلة تصل إلى جميع العمالء المحتملين عن طريق " اصل تسويق متكاملةتو"سيتم التخطيط لحملة 
مزيج من مختلف أدوات االتصال التسويقي يتكون من شتى أنواع اإلعالنات، االتصاالت الشخصية، ترويج المبيعات، 

  .العالقات العامة وأدوات التسويق المباشر
  
محتملين وإطالعهم على نشاطات وقاية عن طريق اتصاالت غير شخصية وهي يستهدف اإلعالن إقناع العمالء الو

الخ باإلضافة إلى االتصاالت . .. تشمل الوسائط األولية مثل التلفزيون، المنشورات، الجرائد ولوحات إعالنات
  .الشخصية التي تركز في األساس على تطوير تسويق العالقات كطريقة بيع شخصي استشاري

  

الستفادة من تقنيات ترويج المبيعات من أجل تقديم الحوافز للعمالء حتى يرتفع الطلب على منتجات وكذلك يخطط ل
كما يتم االستفادة من العالقات العامة لترويج . التأمين لألجهزة المنزلية والمنتجات اإللكترونية والخدمات ذات عالقة

ركة الستخدام التسويق المباشر من أجل الحصول وتخطط الش. نشاطات الشركة بواسطة نشرها على وسائل اإلعالم
  .على ردود العمالء المباشرة

  
  اإلعالن

  

إنه أداة اتصال غير شخصي مدفوعة تخص نشاطات شركة وقاية يتم إرسالها إلى عمالئها المستهدفين عبر الوسائل 
  : اآلتية

الئها المستهدفين من خالل يمكن الشركة بث إعالنات على التلفزيون لتصل إلى عم: إعالنات تلفزيونية •
  .استخدام اإلعالن في وقت الذروة  للتأكد من الوصول إلى العميل

يمكن الشركة إذاعة اإلعالنات عبر الراديو لوصولها إلى عمالئها المستهدفين في منازلهم ومراكبهم : راديو •
 . ومكاتبهم عند اختيارهم المحطات المفضلة

ن حين آلخر لدعم بعض اإلعالنات في أثناء الحملة مثل جريدة الرياض، تستخدم الجرائد المحلية م: الجرائد •
 .الوطن والجزيرة

تظهر لوحات . يتم تصميم اإلعالن على لوحات إعالنات لتعريف اسم الشركة كغرض أساسي: لوحات إعالن •
 أداة فعالة وبالتالي تكون اللوحات. اإلعالنات على امتداد الطرق الرئيسية والشوارع المزدحمة بالسيارات

 .لتعريف اسم الشركة إلى نطاق واسع من المناطق التجارية المتنوعة والمكثفة بالسكان
 

  االتصاالت الشخصية
  

تتطلب أداة التواصل الشخصي من شركة وقاية أن يكون لديها موظفين مؤهلين إلدارة تشغيل األنشطة ودعم النشاطات 
ظفين األكفاء المؤهلين تمكين ومساعدة الشركة على تأدية مهامها بشكل باإلضافة إلى ذلك يتعين على المو. التنظيمية

فعال ومثمر وذلك من خالل اعتماد تقنيات مالئمة في تصميم المهام الوظيفية للموظف وكذلك في عملية التوظيف 
  . واالختيار والتدريب والتحفيز والتقييم وتقديم المكافآت والتقوية والعمل الجماعي
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  : عامةالعالقات ال
  

العالقات العامة هي مجموعة من جهود التواصل تستخدم إلنشاء عالقات مثمرة بين الشركة وعامة الناس والمحافظة 
  :عليها عن طريق الوسائل اآلتية

هذا النوع من الترويج يتطلب الحد األدنى من االستثمار المالي ويكون : المجموعات/العالقة مع الصحافة •
 .رة لترويج نشاطات الشركةبمثابة طريقة غير مباش

تخطط الشركة إلقامة مؤتمرات صحفية لتعريف أهداف الشركة وتعزيز وعي العمالء عن : المؤتمر الصحفي •
 .نشاطاتها

تخطط الشركة ألن تستفيد من رعاية المناسبات واألحداث لتقديم صورة إيجابية عن نطاق : رعاية المناسبات •
 .خدماتها

  
  :التسويق المباشر

  
يتم تحقيق . األساسي من الترويج بالتسويق المباشر الحصول على ردود شرائية من كبار العمالء المحتملينالهدف 

  :التسويق المباشر بواسطة الوسائل التالية
االتصال بالعمالء المحتملين عن طريق إرسال نشرات التسويق تحتوي على خدمات متنوعة : نشرات التسويق •

  . من التأمين التكافلي
يتضمن التسويق اإللكتروني إنشاء موقع إلكتروني كأداة مفيدة لتوفير فرص الحصول : يق اإللكترونيالتسو •

 .على المعلومات من االنترنت بنجاح
  

  التوزيع
  

. تهدف شركة وقاية من أن تكفل بأن خدماتها تغطي المناطق الرئيسية في المملكة خالل السنتين األوليين من تأسيسها
ي في الرياض كما أن الشركة تتطلع إلى تأسيس فرعين خالل السنتين األوليين من التشغيل في كل يكون المقر األساس

  .  من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية نظرا للكثافة السكانية في هاتين المنطقتين
  

 خدمة العمالء
  

أفضل الخدمات الممكنة حتى يحسوا تخطط الشركة ألن تحقق توقعات عمالئها وأن تفوق تلك التوقعات من خالل تقديم 
بأنهم يقابلون باالحترام والتعامل الحسن ويستمع إلى مطالبهم ويشركون في نشاطات الشركة كما تخطط ألن تتميز 
بنفسها بكونها معروفة باالستجابة السريعة والخدمات الممتازة مما يساعدها على مقاومة التنافس والمواصلة على الفوز 

   .بثقة السوق
  

  تطوير المنتجات
  

 المنتجات التي يتطلبها السوق وعمالئها ومن اجل ذلك سيتم تطوير ستعمل الشركة على تطوير منتجاتها واستحداث
التخصصات الشركة من جميع االقسام وشكيل فريق من العاملين في المنتجات واالعمال في الشركة عن طريق ة

 وربما ، االستثمار، المحاسبة، المشترياتبات، االكتتاب، اعادة التأمينالمطالالتسويق، التصميم، البحوث، : المختلفة
  . تخصصات أخرى كذلك، ويشترك هؤالء في تطوير المنتج من البداية إلى النهاية
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 لشركة للتنظيمي الهيكل ا .٧
 

 الهيكل التنظيمي ١-٧

 
  :راتيجية اآلتيةالهيكل التنظيمي لشركة وقاية من اللجان ووحدات األعمال اإلستسيتكون 

  
  
  
     الهيكل التنظيمي المقترح   ١ -٥شكل  
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 مجلس اإلدارة ٢-٧

 
  :تتلخص الواجبات والوظائف األساسية لمجلس اإلدارة فيما يلي

 
 .تطوير أهداف طويلة األجل للشركة، الموافقة على األهداف السنوية، إعداد ميزانية الشركة والمصادقة عليها •
مع عن طريق إقامة تحالفات مع العمالء الرئيسين بما فيها البنوك وشركات أخرى تعريف الشركة للمجت •

 .والمؤسسات الحكومية والمحافظة علي تلك التحالفات
 .تشكيل لجان لإلشراف على تنفيذ خطط وإستراتيجيات األعمال وتسوية التضارب فيما بينها •
تها باإلضافة تقييم هيكلها التنظيمي تحديد مهمة الشركة وهدفها وإستراتيجيتها وخطة عملها ورؤي •

 .والصالحيات
القيام بإدارة الشركة حسب سياسات مجلس اإلدارة وأهدافها التي يتم صياغتها والموافقة عليها من قبل الرئيس  •

التنفيذي لتحديد األولويات وضمان كفاءة الشركة وقدرتها على تنفيذ برامجها من خالل التقييم المتواصل 
 . ألعمالها

 .عم ومناقشة القوائم المالية للشركة وتقاريرها السنوية والمصادقة على تقارير التدقيق الداخليد •
 .تعيين الرئيس التنفيذي واإلدارة وتحديد مكافآتهم وامتيازاتهم وتقييم أدائهم •
إفادة األعضاء بأحدث أوضاع الشركة ومناقشة الحلول الممكنة للقضايا المعضلة بعقد اجتماعات سنوية  •

 . متعددة
 .التأكد من أن أهداف أعمال الشركة تتحقق بشكل فعال بواسطة إيجاد ثقافة منتجة وبيئة عمل إيجابية •

  
  

  اعضاء مجلس اإلدارة المقترح  ٢-٥شكل 

 االسم المنصب العمر الجنسية التمثيل

 محمد بن إبراهيم الفوزان رئيس المجلس   سنه٦٢ سعودي مستقل

 خليل بن إبراهيم الشامي العضو المنتدب  سنه٦٨ كويتي تكافليالشركة األولى للتأمين ال

 فهد بن محمد األشقر عضو   سنه٣٣ سعودي شركة كفو لالستثمار التجاري

 فهد بن محمد السحيلي عضو   سنه٢٦ سعودي مؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء

 يز العجالنعجالن بن عبدالعز عضو   سنه٤٩ سعودي شركة أبناء عبدالعزيز العجالن

 عمر بن محمد الضويان عضو   سنه٣٢ سعودي مستقل

 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ………………

 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ………………

 سيتم ترشيحه في الجمعية التأسيسية ……………… …… …… ………………

 جمعية التأسيسيةسيتم ترشيحه في ال ……………… …… …… ………………
 وقاية: المصدر
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  :ملخص للسير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة المرشحين
  

  ) سنة٦٢ –سعودي (محمد بن إبراهيم الفوزان 
  والمكافآت الترشيحات ولجنة االستثمار لجنة وعضو المرشح اإلدارة مجلس رئيس

  

م، ١٩٧٨كالهوما من الواليات المتحدة األمريكية عام هـ حاصل على درجة الماجستير من جامعة أو١٣٧٦من مواليد 
م ثم عمل بعدها عميداً للكلية المتوسطة بالرياض في عام ١٩٧٨وعمل كمحاضر في الكلية المتوسطة بالرياض عام 

م، ثم عمل مديراً عام لألراضي والمشاريع ١٩٩٢م ثم عمل بعدها أميناً عاما لتعليم الكبار بوزارة التعليم ١٩٨٤
  م ٢٠٠٧م ، حتى حصل على التقاعد عام ٢٠٠٢زارة عام بالو

  

  )  سنة٦٨ –كويتي (خليل إبراهيم الشامي 
  والمكافآت الترشيحات المرشح وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة العضو المنتدب

  

م، حاصل على ١٩٦٩وحاصل على بكالوريوس في التجارة قسم تأمين من جامعة القاهرة عام م ١٩٤٠عام من مواليد 
م، يعتبر من أقدم ١٩٧٤رجة الماجستير في التأمين والتجارة الدولية من جامعة إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية عام د

 عاما في مجال أعمال التأمين في منطقة الخليج العربي شغل منصب ٢٥الخبرات يمتلك خبرة طويلة تمتد ألكثر من 
عام  لشركة الخليج للتأمين وهي إحدى كبرى شركات التأمين في رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والمدير ال

الكويت أحد مؤسسي المجموعة العربية إلعادة التأمين في البحرين وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة الفنية  في 
ظة كبيرة من مجلس اإلدارة ، ثم الرئيس التنفيذي والمدير العام أسس المجموعة الوطنية لخدمات التأمين التي تملك محف

  .العمالء تضم مؤسسات مالية وشركات كبرى وأحد مؤسسي الشركة األولى للتأمين التكافلي ورئيس مجلس إدارتها
  

  )  سنة٣٣ –سعودي (بن محمد األشقر  فهد
  المراجعةوعضو اللجنة التنفيذية ولجنة   اإلدارة المرشحعضو مجلس

  

م، ١٩٩٩نظم من جامعة الملك الفهد للبترول والمعادن عام حاصل على بكالوريوس هندسة م ١٩٧٥من مواليد عام 
  التحليل المالي من حاصل على شهادة،)٢٠٠٢-١٩٩٩( ليعمل محلل ائتمان أول بصندوق التنمية الصناعية السعودي

 في كل من شركة جي إس لإلنشاءات المحدودة نائب رئيس مجلس إدارة  وم٢٠٠٠عام نيويورك " تشيس منهاتن"بنك 
 شركة كفو للخدمات الفنية، نائب رئيس مجلس إدارةوم  ٢٠٠٤ منذ العام كة العربية األوربية لألعمال الميكانيكيةوالشر

  . وعضو مجلس إدارة في شركة كفو لالستثمار التجاريومدير عام مؤسسة كفو للمقاوالت
  

  )  سنة٢٦ –سعودي (فهد بن محمد السحيلي 
  المراجعةستثمار ولجنة وعضو لجنة اال  اإلدارة المرشحعضو مجلس

  

م، ٢٠٠٥حاصل على بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام م ١٩٨٢من مواليد عام 
ويعمل حالياً كنائب  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ تمويل الشركات إدارةهيئة السوق المالية  في  التعاونييرنامج التدريبالببوالتحق 
 .م٢٠٠٦منذ العام  لمؤسسة السحيلي للتجارة واإلنماء مدير االستثمارالعام  المدير

  

  )  سنة٤٩ –سعودي (عجالن بن عبدالعزيز العجالن 
  والمكافآت الترشيحات ولجنة االستثمار لجنة وعضو  اإلدارة المرشحعضو مجلس

  

سانتا هـ ودورات متخصصة من معهد أي ال اس ١٣٩٩هـ وحاصل على الشهادة الثانوية عام ١٣٨٠من مواليد سنة 
م والعديد من الدورات في استراتيجيات ومهارات ٢٠٠٠مونيكا من الواليات المتحدة األمريكية في والية كاليفورنيا عام 

التفاوض ودورات في إعداد الموازنات التقديرية وبرنامج األزمات االقتصادية التقديرية ودورة في عمليات تنظيم 
 عاماً ويعمل كمدير ٣٠اتيجي وعمل في مجال األعمال التجارية ألكثر من الشركات وإدارة األعمال والتخطيط االستر

هـ ومدير ورئيسا ١٤١٦عام لشركة عجالن وإخوانه لالستثمار التجاري والعقاري ورئيسا لمجلس إدارتها منذ العام 
ا يرأس مجلس هـ، كم١٤٢٦لمجلس إدارة شركة أبناء عبدالعزيز العجالن لالستثمار التجاري والعقاري منذ العام 

هـ ، وهو عضو مجلس إدارة في كل من شركة ١٤٢٤إدارة شركة عجالن بن عبدالعزيز العجالن وإخوانه منذ العام 
  .منارة حطين لالستثمار والشركة السعودية لالشمغة وشركة األزياء العالمية وشركة عبداللطيف بن عبدالحميد العطار

  

  )  سنة٣٢ –سعودي (عمر بن محمد الضويان 
  المراجعةوعضو اللجنة التنفيذية ولجنة   اإلدارة المرشحضو مجلسع

  

، وعمل كمسؤول م١٩٩٩حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك السعود عام م ١٩٧٦من مواليد عام 
 ويشغل حاليا منصب م٢٠٠٢ مكيفات الزامل ، ثم عمل مدير للمبيعات بشركةم٢٠٠٠ تسويق بشركة مكيفات الزامل

  . ير التسويق والمبيعات بمجموعة الزامل القابضةمد
 

  



 

 
 

 
٤٩ 

 اإلدارة العليا للشركة ٣-٧
 

  لعام المرشحالتأمين ادارة إ مدير ) سنة٤٣  –كويتي (مبارك سالم مبارك حمود المزيني 
  

، عمل محقق )١٩٨٩(حصل على شهادة بكالوريـوس اآلداب من جامعة الكويت في عام م ١٩٦٥ من مواليد سنة 
عام ١٩٨٩ حتى ١٩٨٥م الحوادث ـ مراقبة الشئون القانونية في شركة النقل العام الكويتية من عام حوادث في قس

 وحتى عام ١٩٨٩وعمل في إدارة التطوير اإلداري ـ إدارة التدريب كباحث إداري في ديوان الموظفين من عام 
 و حتى ١٩٩٠لشركة موظف من عام التحق بالشركة األهلية للتأمين وتدرج في المناصب حيث بدأ عمله في ا. ١٩٩٠

 ثم تسلم مهام مساعد مدير دائرة السيارات للفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ١٩٩٣ ثم عين رئيس قسم من عام ١٩٩٣عام 
ونظرا . ٢٠٠١ وأنهى عمله بالشركة في منصب نائب مدير دائرة السـيارات عام ١٩٩٨ وحتى عـام ١٩٩٥عام 

ل تأمينات السيارات المختلفة تم تعيينه في الشركة األولى للتأمين التكافلي للفترة من للخبرة الطويلة التي يمتلكها في مجا
  . وحتى اليوم كمدير لدائرة السيارات ثم نائب المدير العام لشؤون السيارات٢٠٠١عام 

  
  لتأمين المرشحاعادة إدارة إ مدير ) سنة٤٩ –كويتي (براك سليمان حمد الخميس 

  
 وعمل في ١٩٨٥صل على شهادة تجارة دولية وإدارة من جامعة ايسترون واشنطن في عام  ح١٩٥٩ من مواليد سنة 

، عمل لدى الشركة األهلية للتأمين كنائب )١٩٨٦ وحتى ١٩٨٥من عام ) (قسم العقود(وزارة المالية إدارة أمالك الدولة 
الواسعة التي يمتلكها في شؤون  ونظرا للخبرة ٢٠٠٠ وحتى عام ١٩٨٦مدير إدارة التأمين البحري للفترة من عام 

 وحتى اليوم كمدير لدائرة ٢٠٠٠تأمينات البحري والطيران تم تعيينه في الشركة األولى للتأمين التكافلي للفترة من عام 
  .البحري والطيران ومن ثم نائب المدير العام لشؤون البحري والطيران

  
  ة الخدمات المشتركة المرشحمدير إدار)  سنة٢٩ –سعودي (عبدالرحمن بن احمد الحربي 

  
هـ حاصل على بكالوريوس إدارة نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ١٤٠٠من مواليد 

م، وعلى شهادة مبادئ االستثمار من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، عمل كمدير ٢٠٠٢عام 
م ثم في اتش ا سبي اس السعودية لالستثمار حتى ٢٠٠٥سعودي البريطاني ساب حتى عام المحافظ الخاصة في البنك ال

  م ٢٠٠٧م ومن ثم مديرا لقطاع تمويل األفراد في بنك البالد عام ٢٠٠٦عام 
  

  مدير اإلدارة المالية والحسابات المرشح)  سنة٣٦ –سعودي (هشام بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن 
  

م جامعة والية ميسوري جنوب غرب، الواليات ١٩٩٨على ماجستير في المحاسبة  مايو م حاصل ١٩٧٢من مواليد 
المحاسبة ، جامعة الملك   م في تخصص١٩٩٣ ودرجة البكالوريوس للعلوم اإلدارية، أغسطس  المتحدة األمريكية

اليون ، الواليات المتحدة  من قبل  معهد المستشارين الم ،CFCسعود ، المملكة العربية السعودية، مستشار مالي معتمد 
من قبل معهد المحاسبون الفنيون، بكندا في  محاسب فني معتمد، CATم وحاصل على شهادة  ٢٠٠٧األمريكية  مارس 

والهيئة السعودية  (AICPA) م كما انه عضو في كل من والمعهد األمريكي للمحاسبين العامين المعتمدين ٢٠٠٧مارس 
مدير ك وقد عمل (.S.A.A)للمحاسبة  الجمعية السعودية)  (IMA معهد المحاسبة االدارية (SOCPA)القانونيين للمحاسبين
 حتىم ٧/٢٠٠٣ من )مجموعة الرياض القابضة( التجاري المعيقلية  المالية للشركة السعودية لتطوير مركزلإلدارة
 م٢٠٠٨/ ٨ حتى ٢٠٠٧ /١١من تاريخ   ومن ثم المدير المالي لشركة البالد لالستثمار، بنك البالد .م١١/٢٠٠٧

  . م٢٠٠٨/ ٨ منذ   منصب المدير المالي لشركة المستثمر لألوراق الماليةوأخيرا في
  

  سكرتير مجلس االدراة المرشح)   سنة٥٠ –اردني (جمال محمد امين العتيبي 
  

حاصل على ، ي االدب االنجليزبكالوريوس فييحمل شهادة الم ١٩٨٠ جامعة الكويت عام خريج، ١٩٥٩ يناير مواليد 
 عام وندسور في كندا / تريوسكلية من  األعمال برنامج ادارة، م٢٠٠٦ عام بكندامقاطعة أونتاريو شهادة الترجمة من 

شركة المستثمر لألوراق اخر عمل له في و.  األردنو الكويت في في شركات مختلفة وقد سبق له العمل. م٢٠٠٦
  .م ٢٠٠٩م إلى ٢٠٠٨م من عا لمجلس االدارةمساعد تنفيذي كالمالية 
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 حوكمة الشركات  ٤-٧
 

ما   وذلك انطالقا من اعتبار ذلك عامال أساسيا لنجاح الشركة، وهوالشركات حوكمة معايير بتطبيق تلتزم الشركة 
 يعمل ما بوسعه لخدمة مصلحة المساهمين اإلدارةيتطلب إطارا واضحا من الشفافية واإلفصاح بما يضمن أن مجلس 

  .ج عملياتهاونتائ لوضع الشركة المالي  وحقيقيةةلدويقدم صورة عا
  
 بأفضل الممارسات العالمية، وعمالً.  العليا للشركةواإلدارةارة دإن هناك فصال واضحا للمسؤوليات بين مجلس اإل 

 تحديد اإلدارة مجلس مسؤوليات وتتضمن. تنفيذيينر  مستقلين وغيء أعضاخمسة المجلس ءسيكون من بين أعضا
 الفعالية ويضمن تحقيق إستراتيجيتها يخدم بما والتوجيهات التعليمات بتقديم وتقوم وإستراتيجيتها أهدافها و شركةال رسالة

ة الرئيس التنفيذي، وهي تتمتع بالخبرة  درة التنفيذية تحت قياداوتعمل اإل .الشركة لخطط العام الصعيد على والكفاءة
 الشركة بأعلى مستوى من الفعالية ضمن إطار إلدارةات التنفيذية الكافية الواسعة والمهارات العالية ومخولة بالصالحي

  . واللجنة التنفيذيةاإلدارةة لها من قبل مجلس  دالتوجيهات العامة المحد
 
 من والتأكد الرئيسية التنفيذية واإلدارة المنتدب العضو بتعيين  بعد انتخابه في الجمعية التأسيسيةاإلدارة مجلس يقومسو

 بشكل اإلدارة مجلس وسيقوم. الوسائل المتاحة بأفضل تطويرها من وكذلك الضرورية البشرية الموارد جميع توفر
  .واستثماراتها وإنجازاتها الشركة أنشطة بتقييم مستمر

  
وسيكون فيها قسم للمراقبة  اإلدارات، جميع في المطلوبة الداخلية الرقابة يحقق داخلي نظام الشركة وستُطبِق
 عموم الشركة، بينما في األعمال لمختلف مجهز بطاقم من الموظفين األكفاء للقيام بعمليات مراجعة مستقلة الداخلية

فيما  و.سيقدم مراقب الحسابات الخارجي للشركة التقارير المالية السنوية إضافة إلى خطاب سنوي حول إدارة الشركة
  : يلي ملخص إلطار نظام الحوكمة المقترح للشركة

   
  

  ية العامة للمساهمين الجمع
 

لك من خالل التواصل ذ وضع الشركة وفيسيتم إطالع المساهمين أوال بأول على جميع التطورات والمستجدات المهمة  
 اجتماعات في د الشركة وتشجيع مشاركة المساهمين األفراأداءورية حول دالواسع والمستمر وتقديم تقارير مالية 

  . ي الشركةالجمعية العامة السنوية لمساهم
  
  

   اإلدارة مجلس
  

 على والمحافظة فعالة قيادة توفير أجل من الشركة تسيير عن كاملة بصورة مسئول مختص إدارة مجلس هنالك سيكون
 سيكون اللجان من عدد بتشكيل سيقومو .الشركة مساهمي مصالح على المحافظة تتم حتى الداخلية للرقابة جيد نظام
 لمجلس واالقتراحات التقارير ورفع اختصاصاها ضمن الواقعة الشركة عمليات عةلمراج محددة مهام منها لكل

 :يتلخص عمل المجلس بهذا الخصوص فيما يلي و.اإلدارة
  
 .التأكد من أن جميع اللجان تتكون من عناصر مهمة مكتوبة ومعتمدة تحدد أدوارها ومسؤولياتها •
نسخ هذه التقارير يتم مراجعتها من قبل جميع أعضاء التأكد من أن جميع االجتماعات تعد لها تقارير وأن  •

 .  المجلس
تحديد صالحيات اللجان هل هي محصورة على مراجعة بعض الموضوعات المعينة فقط أم هي مكلفة للعمل نيابة  •

 .عن مجلس اإلدارة
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  األعضاء المستقلون غير التنفيذيين

 
 مصالح الجمهور، األمر الذي يمثلونتقلين غير تنفيذيين أعضاء مسعلى األقل خمسة  عضويته فيسيضم المجلس  

 في ضمان الموضوعية والتوازن فيويتمثل الهدف من هذه الخطوة .  الشركةفي من الدعم لنظام الحوكمة اًيضفي مزيد
ال  ويعرف األعضاء المستقلون وغير التنفيذيين بهؤالء األعضاء الذين .اإلدارة القرار من قبل مجلس اتخاذعملية 

 وال عالقة لهم بالشركة أو بكبار مساهميها يمكن اإلدارة مجلس في الشركة سوى كونهم أعضاء فييشغلون أي منصب 
  .دية قرارات موضوعية و بصورة مستقلة وحيااتخاذأن تمنعهم من 

  
  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

  
 ضمان أجل من اإلدارة مجلس ورئيس المنتدب العضو بين المسؤولية لمشاركة بالنسبة واضحة استراتيجيات وضع سيتم

  .والصالحية السلطة في متوازنة شراكة
  

  توازن المجلس
  

التوازن لعملية اتخاذ القرار من والتنفيذيين، من أجل توفير الموضوعية  سيكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من غير
  .قبل مجلس اإلدارة

  
  خرىتقديم المعلومات المالية والمعلومات األ

  
 ذلك إلى باإلضافة المالي، الشركة ألداء وعادلة حقيقية بصورة المساهمين تزويد عن مسؤوالً اإلدارة مجلس يكون سوف
 بواجباته القيام من لتمكينه المناسب التوقيت في المناسبة للمعلومات اإلدارة مجلس استالم لضمان آلية هنالك سيكون
  .بفعالية

  
  

  لجان مجلس اإلدارة
 

 سوف يقوم  عند انتخابه تحقيق سيطرة داخليه مالئمة ومن اجل مراقبه فعاله ألداء الشركة فإن مجلس اإلدارةمن اجل
  : وهي كالتاليبتشكيل لجان تابعة له حتى يتمكن من توجيه جهودها بشكل فعال نحو إدارة الشركة بأفضل وجه

  
  اللجنة التنفيذية

 
 خمسة من أقصى وبحد أعضاء ثالثة من أدنى بحد تتكون تنفيذية نةلج بتشكيل بعد انتخابه اإلدارة مجلس سيقوم
 جميع بتنفيذ التنفيذية اللجنة تقومس الشركة، إدارة مجلس أو النقد مؤسسة من الواردة بالتعليمات يتعلق  وفيما.أعضاء
 .المنتدب لعضوا مساعدة ضمن صالحياتها، اللجنة، على ويتعين .مجلس اإلدارة أو المؤسسة عن الصادرة القرارات
   .التنفيذية اللجنة أعضاء بتعيين الشركة تأسيس بعد اإلدارة، مجلس وسيقوم

  :وفيما يلي الواجبات والمهام الرئيسية للجنة
  

 التأكد من اتخاذ اإلجراء المالئم لتنفيذ كافة القرارات حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي •
 ت المجلستنفيذ قرارات مجلس اإلدارة وفق تعليما •
 مساعدة الرئيس التنفيذي في أمور أخرى حسبما يراه المجلس مالئماً  •

  
  :وأعضاء اللجنة التنفيذية المرشحون هم

  فهد بن محمد االشقر •
  عمر بن محمد الضويان •
  خليل إبراهيم الشامي •
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  المراجعةلجنة 
  

. الشركة لعمليات الداخلية الرقابة نظام وعلى المخاطر إدارة وعلى المالية الجوانب على اإلشراف المراجعة لجنة تتولى
 اإلدارة وكفاءة المالية البيانات وأنظمة الشركة في الداخلية الرقابة نظام فعالية مراجعة اللجنة هذه مسئوليات وتشمل
  :يلي ما المراجعة لجنة ومسئوليات مهام تتضمن  كما.عليها المتعارف بمعايير المحاسبة االلتزام في ضوء المالية
  .أتعابهم بشأن اإلدارة لمجلس والتوصية الخارجيين الحسابات مراجعي يينتع  •
 تلك بخصوص المتخذة القرارات ومتابعة السنوية المالية القوائم بشأن الحسابات مراجعي مالحظات مراجعة •

 .المالحظات
  .اإلدارة لمجلس تقديمها قبل المالية القوائم مراجعة  •
 .ت المراقبة الداخلية المعتمدة من قبل الشركةالتأكد من التطبيق الصحيح إلجراءا •
 .وضع نظام يدعم قيمة اللجنة ويؤكد سلطتها ويعرف وظائفها •
 .مراجعة األعمال المحاسبية والمالية وعمليات أخرى في إطار خدمات حماية وتعزيز اإلدارة •
ادة التأمين وحل المشاكل اإلشراف على نظام التأمين بما في ذلك إصدار الوثائق، معالجة الحوادث وأنظمة إع •

 .المتعلقة بالتأمين
عقد عدة اجتماعات منتظمة مع مجلس اإلدارة لمناقشة التقارير الشهرية والتي تعكس أداء الشركة ورفع تقرير  •

 .تنفيذي عن المنتجات واألعمال
التنسيق مع ترتيب أنظمة الشركة حتى تكون متطابقة مع أنظمة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك ب •

 .اللجان األخرى للشركة
  

  :وأعضاء لجنة المراجعة المرشحون هم
  فهد بن محمد االشقر •
  فهد بن محمد السحيلي •
  عمر بن محمد الضويان •

  
  

  لجنة الترشيحات والمكافآت
  

 تكون موضوعية أداء معايير واقتراح المجلس أداء تقييم بموجبها سيتم التي الكيفية والمكافآت الترشيحات لجنة تقرر
  وكذلك.البعيد المدى على الشركة مساهمي استثمارات قيمة المجلس كيف سيعزز وتوضح المجلس، لموافقة خاضعة

 الموارد إدارة أنظمة مراجعة ذلك في بما للشركة البشرية بالموارد المتعلقة األمور جميع عن مسئولة ستكون اللجنة فإن
 لضمان السعودة نسبة بمراجعة معنية أيضاً واللجنة .تطوير إلى تحتاج لتيا المجاالت التنظيمي لتحديد والهيكل البشرية
  :فيما يلي الواجبات والمهام الرئيسية للجنةو .بها المعمول باألنظمة االلتزام
 رفع توصية لمجلس اإلدارة بتعيينات أعضاء المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة •
ارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات المطلوبة المراجعة السنوية الحتياجات من المه •

والمؤهالت لتلك العضوية بما في ذلك من بين أمور أخرى الوقت الذي يتعين أن يكرسه عضو المجلس 
 .ألنشطة المجلس

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة وتوصية بإجراء تغييرات •
 وصية باإلصالحات التي تتوافق مع مصالح الشركةتحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والت •
التأكد على أساس سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وانعدام أي تعارض في المصالح في حال عمل  •

 عضو المجلس أيضا كعضو في مجلس إدارة شركة أخرى
 .رسم سياسات واضحة حول تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين اآلخرين •

 
  :المرشحون هم والمكافآت وأعضاء لجنة الترشيحات

  محمد بن ابراهيم الفوزان •
  خليل بن ابراهيم الشامي •
  عجالن بن عبدالعزيز العجالن •



 

 
 

 
٥٣ 

  لجنة االستثمار
  

 اللجنة مهام وتشمل .ومراقبتها الشركة استثمارات على اإلشراف في االستثمار للجنة الرئيسية المهام تتمثل
 :يلي ما أيضا

 شادات االستثمار وخطة االستثمار االستراتيجيصياغة إر •
 تقييم أداء االستثمارات التي تقوم بها الشركة •
المراجعة الدورية لتكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء اإلستراتجية المخططة والمخاطر المتعلقة  •

 .بذلك
  

  : المرشحون هماالستثماروأعضاء لجنة 
  عجالن بن عبدالعزيز العجالن •
  ن محمد السحيليفهد ب •
  محمد بن ابراهيم الفوزان •

  
 

  لجنة المطابقة الشرعية
 

  :ستكون واجبات ومسؤوليات اللجنة كما يلي
 

التأكد من أن نشاطات الشركة ال تتناقض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وأن الشركة ملتزمة بنظم ومبادئ  •
 .الشريعة في ممارستها لنشاطات التأمين

 .يع نشاطات الشركة للتأكد من أنها تجري وفقا ألحكام وأنظمة وأهداف الشريعةمتابعة وفحص وتحليل جم •
 .فحص العقود واالتفاقات واالستثمارات للكشف عن األخطاء والتأكد من تصحيحها بشكل فوري •
تحقيق صحة وشرعية عقود التأمين التي يتم عملها من قبل الشركة والتأكد من أنها ليست ذات عالقة  •

 .محظورةبالنشاطات ال
 .التأكد من أن االتفاقات الصادرة عن الشركة متطابقة مع تعليمات اللجنة الشرعية •
اإلجابة واإلرشاد وتقديم الحلول المباحة الستفسارات إدارة الشركة فيما يخص المسائل الناتجة عن التطبيق  •

 .الفعلي لعمليات التأمين
 .ظمة الشريعة اإلسالميةعمل التدابير المطلوبة لتصحيح مسار الشركة وفقا ألن •
إعداد ورفع التقرير السنوي إلى مجلس إدارة الشركة بشكل يوضح شرعية عقود إعادة التأمين واالتفاقات  •

 .واستثمارات الشركة ويؤكد أنها تخلو عن مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية
 .ساتهامراجعة نسب المضاربة والمرابحة حسب مبادئ الشريعة في جميع قراراتها وممار •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٥٤ 

  التدقيق الداخلي والمطابقة وااللتزام
  

 فقد تم وضع إدارات وأقسام داخلية في الشركة تتبع مباشرة الشركات حوكمة معايير بتطبيق  الشركةمن التزام  لمزيد
تبع للجنة المراجعة للجان المجلس دون الرجوع إلدارة الشركة التنفيذية، ومن هذه األقسام قسم التدقيق الداخلي الذي ي

وقسم المطابقة وااللتزام الذي يتبع أيضا للجنة المراجعة وفيما يلي نبذة عن هذه األقسام والواجبات والمسؤوليات المناط 
  :بهما

  
  قسم التدقيق الداخلي

  
ص الواجبات تتلخو  يتبع مباشرة للجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركةستعين الشركة مسؤوالً للتدقيق الداخلي
  :والمسؤوليات الرئيسية لهذا القسم فيما يلي

  
 .إعداد طريقة التدقيق الداخلي حسب قواعد وأنظمة الشركة •
 .القيام بأعمال التدقيق اإلداري  والمالي للشركة •
ن التأكد من التنفيذ الصحيح إلجراءات المراقبة الداخلية المكتوبة والتي يتم تقييمها من قبل المدققين الداخلي •

 .والخارجيين ومصادقتها من قبل الشركة
التأكد من االلتزام الصحيح بالتوجيهات العامة لمؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك بجميع القوانين التنفيذية  •

 .ذات العالقة والسارية في المملكة العربية السعودية
 .  أكد من مطابقتهاالتأكد من اإلدارة الصحيحة للمستحقات وتنفيذ اإلجراءات المالية والت •
الفحص الدوري والتأكد من أن اإلجراءات الخاصة بدخل الشركة وأقساط التأمين متطابقة مع أحكام وشروط  •

 .السياسات واالتفاقات وأن جميع المطالبات والمستحقات يتم تسويتها في أوقاتها المحددة
تزامها بالقوانين واألنظمة وإفادة أعضاء عن أداء األقسام ومدى ال) نصف السنوية والسنوية(إعداد التقارير  •

 . المجلس بنتائج التدقيق ومناقشتها معهم
 .التأكد من االلتزام بأنظمة ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وجميع لوائحها التطبيقية ذات العالقة •
 االستخدام الصحيح إجراء الفحوص العشوائية لتسوية البيانات من وإلى األطراف الثالثة من أجل التأكد من •

 .لألموال واإلدارة الدقيقة للحسابات
 .تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة مع كشف التناقضات ومناقشتها مع األقسام المعنية •
 .تدقيق نواحي الشؤون اإلدارية والموارد البشرية مثل العقود والمسيرات •
 .مع جميع األقساممراقبة تنفيذ الكتيب التعريفي للشركة والتأكد من مطابقتها  •
 .مراجعة القوائم المالية وبيان الميزانية وبيانات التدفق المالي وبيانات الدخل •
 .المشاركة مع إدارة تقنية المعلومات في مراجعة مستوى األمن والتحكم وكذلك مستوى سيطرة النظام •
 .إنشاء نظام أرشفة وترتيب الملفات لجميع الوثائق المتعلقة بالتدقيق •

  
  

  وااللتزام مطابقةقسم ال
 

 : الواجبات والوظائف الرئيسية تتلخص فيما يليستعين اإلدارة مسؤوالً للمطابقة وااللتزام و
 .إعداد قوانين وأنظمة وسياسات وبرامج إدارة المخاطر •
 .مراقبة وتقييم مخاطرة السوق حيث التذبذب مع تقديم التوصيات لتقليل مثل هذه المخاطر •
ية والتشغيلية حيث نظم اإلعالم، إجراءات األعمال، المراقبات الداخلية، األنظمة األمنية تقييم المخاطر القانون •

 .مع تقديم توصيات للتقليل من مثل هذه المخاطر إلى أدنى حد
. تقدير مخاطر التصفية حيث التدفق الداخلي والتدفق الخارجي للشركة، األموال المتوفرة، رواج األصول •

 .لتقليل هذه المخاطرالخ مع تقديم توصيات ..
تقييم مخاطر االئتمان والتمويل حيث جدارة االئتمان، الصفقات المحددة، التسليف وتكاليف التمويل مع اقتراح  •

 .توصيات لتقليل هذه المخاطر
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مراجعة استحقاق األصول والمسؤوليات وتقييم أداء جميع االستثمارات بالمقارنة مع المخاطر التي تنطوي  •
 .عليها

 .التحاليل الدورية ألداء استثمارات الشركةإجراء  •
 .توصية درجة المخاطرة التي يجدر أن تتبناها الشركة •
 .اإلشراف على برامج المطابقة وااللتزام للشركة •
تطوير وصياغة وحفظ وتنقيح القوانين واألنظمة لتشغيل برامج المطابقة وااللتزام لمنع معامالت غير قانونية  •

 . ئمةوغير أخالقية وغير مال
 .تبني سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم االقتصادية بما فيها غسل األموال •
 .إعداد ومراقبة الميزانية لنشاطات المطابقة •
التأكد من أن إجراءات العمل متوافقة مع قوانين وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي وملتزمة بسياسات  •

 . لشركة متماشية مع معايير سلوكيات الشركةوإجراءات الشركة وأن المعامالت داخل ا
التنسيق مع اإلدارات األخرى مثل إدارة التدقيق الداخلي وكذلك مع المستشار القانوني لتوجيه مسائل التطابق  •

 .إلى القنوات المتوفرة الخاصة بالتحقيق أو الحل
 .م توجيهات لإلدارة والموظفينتطوير ومراجعة وتحديث معايير السلوك للتأكد من مالئمتها وكفاءتها لتقدي •
رفع تقارير بانتظام وحسب الطلب إلفادة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي عن الجهود المبذولة لتشغيل  •

 . المطابقة وتقدمها
التنسيق مع إدارة الموارد البشرية والجهات األخرى حيث يتطلب األمر ذلك لتطوير برنامج تدريبي فعال  •

 .يع الموظفينللتطابق يستفيد منه جم
 . مراقبة أداء برنامج المطابقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فاعليتها •

 
  

  عقود عمل أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية   ٥-٧
 

الشركة بصدد توظيف فريق  كما أن  . عمل مع الشركة  أي عقد خدمة أوإدارة فيعضو مجلس  لم يدخل أي مدير أو
 المساهمون المؤسسون حتى ولم يقم.  مجال التأمينفي المطلوبة والمعرفة والخبرة الفنية الالزمة  بالمهاراتعإدارة يتمت

  .أي من موظفي الشركة بمن فيهم كبار الموظفين المقترحين في هذه النشرة تعيين أو اآلن بتوظيف 
  
  

 دارة وسكرتير مجلس االوأعضاء اإلدارة التنفيذيةإقرار أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين  ٦-٧
 

الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين في قسم باستثناء ما تم إفصاحه في هذه النشرة 
 وممثل المرشحين العليا اإلدارة وأعضاء المنتدب والعضو، يقر أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين التنفيذيين في الشركة

  :بأنهم حتى تاريخه في هذه النشرة أسماءهمالشركة الواردة 
 .لم يتم اإلعالن عن إفالسهم ولم يخضعوا إلجراءات اإلفالس •
باستثناء ما تم إفصاحه في هذه النشرة في قسم الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة  •

باشرة في ليس لهم وال أقاربهم وال تابعيهم أي مصلحة مباشرة أو غير م فوالمسؤولين التنفيذيين في الشركة
 .أسهم الشركة أو في أدوات اقتراضها

 عالقة ذات أطراف مع مهمة وتعامالت محددة عالقاتباستثناء ما تم إفصاحه في هذه النشرة في قسم  •
ال يوجد لهم وال ألقاربهم وال تابعيهم أي مصلحة جوهرية في أي عقد أو ترتيب خطي أو   فإنهبالشركة

 . هذه النشرة مما هو ذو أهمية بالنسبة ألعمال الشركةشفوي فعلي أو متوقع في وقت إعداد 
أن مذكرة عقد تأسيس الشركة المقترحة والوثائق التأسيسية األخرى للشركة ال تمنح ألي عضو من أعضاء   •

مجلس اإلدارة أي صالحية للتصويت على أي عقد أو اقتراح فيه مصلحة جوهرية لهم وال تمكنهم من 
 من نظام ٧٠،٦٩حسب المادتين  . أنها ال تسمح لهم باالقتراض من الشركةالتصويت على مكافآتهم كما

  . حوكمة الشركات الئحة من١٨الشركات والمادة 
 قد المالي المستقبلية المركز قائمة ذلك في بما اإلصدار نشرة في المذكورة للشركة المالية المعلومات أن جميع  •

 قائمة إعداد تم قد أنه و .عليها جوهري تغيير أي اءإجر دون للشركة المعلومات المالية من استخرجت
 السعودية الهيئة من والصادرة المملكة في يهاعل المتعارف المحاسبة لمعايير وفقاً المستقبلية المالي المركز

   .القانونيين للمحاسبيين
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 واحد يعقده ضقر أي تضمن أن أو إدارتها مجلس ألعضاءأية قروض نقدية أيا كان نوعها  الشركة تقدم أال •
 . المعمول به في المملكة العربية السعوديةالشركات نظام من ٧١ بالمادة عمال الغير مع منهم

 طبيعة من تغير قد خطط أية الحالي الوقت في الشركة لدى يوجد ال بأنه الشركة إدارة مجلس أعضاء يقر  •
   .جوهري بشكل نشاطها

  
  
 رة العليامكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدا ٧-٧

 

توصي لجنة التعويضات والمكافآت بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العامة العادية  
 واللوائح حدود ما ينص عليه نظام الشركات ونظام التأمين وفيطبقا للقرارات الرسمية والتعليمات الصادرة بهذا الصدد 

صالحيات تمكنهم من التصويت على التعويضات أية دى أعضاء مجلس اإلدارة وال يوجد ل. واألنظمة المكملة له
ريال سنويا ولكل ) ١٨٠,٠٠٠(ينص النظام األساسي للشركة على دفع مكافأة لرئيس مجلس اإلدارة و. الخاصة بهم

ويحصل كل من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء . ريال سنويا) ١٢٠,٠٠٠(عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ 
          عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ ثالثة آالف ريال سعودي) ٣,٠٠٠(جلس اإلدارة مبلغ م

 .اللجان المنبثقة عن المجلسألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات )  ريال ١,٥٠٠( 
. واللجان المنبثقة عن المجلسلس لمجر اجتماعات اكما تقوم الشركة بدفع كل النفقات الفعلية التي يتحملونها لحضو

وتتم الموافقة على شروط المكافآت  . من صافي أرباح الشركة%٥ ويجب أال يتجاوز مجمل هذه المكافئات
والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين حيث ال يكون ألعضاء 

  . في ذلك االجتماعالمجلس الصالحية للتصويت
  

وحتى تاريخه لم يتم منح أو الوعد بمنح اية مكافأت أو  كما يقر اعضاء مجلس اإلدارة  بأنه منذ البدء بتأسيس الشركة
  . مزايا عينية الي من اعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا من قبل الشركة أو المساهمون المؤسسين أو أي تابع لهم

  
  
  السعودة القوى العاملة وخطة ٨-٧

  

وتنوي . في هذه النشرةلم تقم الشركة بعد بتعيين أو التعاقد شفاهة أو كتابة مع أي من الموظفين المقترحين والمذكورين 
الشركة بعد تأسيسها وانتخاب مجلس إدارتها واللجان التابعة له إلى التعاقد معهم واستقطاب المزيد من الكفاءات 

  .يا محليا وخارجالسعودية واألجنبية
  

  عدد موظفي الشركة المتوقع تعيينهم عند نهاية كل سنة
  

 السنة عدد الموظفين
 السنة األولى ٤٨
 السنة الثانية ٦٦
 السنة الثالثة ٨٤
 السنة الرابعة ١٠٠
 السنة الخامسة ١١٧
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  عدد موظفي الشركة اإلجمالي عند نهاية السنة الخامسة ومراكزهم

 
  

 السعودة
 

 أيـضا  ينعكس وبما النسبية بالندرة يتميزون أناس فيها العاملين من يجعل بما ومتجددة، فنية مهناً التأمينية المهن تعتبر
 للسعودة، خطة وضع النقد ةمؤسس قبل من الترخيص على الحصول متطلبات من ألن ونظراً .فيها العاملين عائد على
 بحيـث  وحقيقـي  جـدي  بشكل السعودة تحقيق من خاللها تتمكن الخطوات من مجموعة تنفيذ على عازمة الشركة فإن

 الـصناعة  بهذه الخاصة المالية األعمال كذلك التأمين في المتخصصة الفنية األعمال أداء في السعودي المواطن يساهم
 تقـوم  أن ذلـك  لتحقيـق  المخطط ومن .عال مستوى على متخصصة وإدارية ماليةو فنية كوادر خلق خالل من وذلك

 دورات عـدة  وإجـراء  التخرج حديثي موظفين بتعيين تبدأ وأن الماهرة السعودية الفنية الكوادر استقطاب بعد الشركة
 بالكامـل  التأمينيـة  للعملية الفنية الممارسة على تدريبهم بموجبها سيتم والتي المطلوبة الكوادر لخلق وذلك لهم تدريبية
  .المملكة خارج إلى المتفوقين وإرسال واإلدارية المالية الممارسة وكذلك

  

بنهاية % ٣٠طبقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، سيتعين على الشركة أن تصل بنسبة السعوديين لديها من  و
ر الذي ستعمل إدارة الشركة جاهدة على تحقيقه ولهذا فقد  بنهاية السنة الخامسة، األم%٧٠السنة األولى من العمل إلى 

تم وضع خطة زمنية للسعودة في شركة وقاية، وهذه الخطة مبنية على مدى حاجة الشركة إلى الطاقة البشرية وعلى ما 
  : وتتلخص في الجدول اآلتي. تتطلع إليه الشركة من نمو وتطور في عملياتها في المستقبل

  

  

  ودة خطة السع٥-٥شكل 

 عدد األجانب نسبة األجانب عدد السعوديين نسبة السعوديين السنة
 ٣٤ %٧٠ ١٤ %٣٠ السنة األولى
 ٤١ %٦٠ ٢٧ %٤٠ السنة الثانية
 ٤٢ %٥٠ ٤٢ %٥٠ السنة الثالثة
 ٤٠ %٤٠ ٦٠ %٦٠ السنة الرابعة
 ٣٥ %٣٠ ٨٢ %٧٠ السنة الخامسة

  قايةو: لمصدرا* 

 المراكز الموظفين عدد
 الرئيس ١
 الداخلي التدقيق ١
 سكرتير ٥
 االلتزام مسؤول ١
 المشتركة الخدمات إدارة مدير ١
 والمحاسبة المالية موظفي    ٦
 البشرية الموارد موظفي    ٧
 المعلومات تقنية موظفي    ٤
 االستثمار موظفي    ٤
 واالدخار والحماية الطبي التأمين إدارة مدير ١
  واالدخار لحمايةا موظفي    ٥
 الطبي التأمين موظفي    ٩
 العام التأمين مدير ١
 المطالبات موظفي    ٧
 السيارات موظفي    ١٥
 والممتلكات الحريق موظفي    ٦
 والشحن والطيران الحوادث موظفي    ٦
 التامين إعادة مدير ١
 التأمين إعادة موظفي    ٤
 اإلجمالي ٨٥
 الفروع مدراء ٤
 الفروع موظفي     ٢٨
 اإلجمالي ٣٢
 الموظفين عدد إجمالي ١١٧



 

 
 

 
٥٨ 

 المعلومات المالية .٨
  
 قانونيونالمراجعون ال ١-٨

 
ويتوقع أن يتم تعيين مراجعي الشركة . لم تقم الشركة بتعيين مراجعين قانونيين لها وذلك لكونها ال تزال تحت التأسيس

  .أثناء اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة
  
 التقارير الدورية ٢-٨

 
موجب نظام السوق المالية سوف تخضع الشركة بعد هذا االكتتاب لاللتزامات الخاصة باإلفصاح والتقارير الدورية ب

 ٢٩الموافق (هـ ١٤٢٤ رجب ١ وتاريخ ٩١، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ")نظام السوق المالية("
 ٣/١١/٢٠٠٤وحسب لوائح سوق المال السعودية وحسب قرار مجلس إدارة سوق المال رقم .  م٢٠٠٣أغسطس 

 ١/٢١٢/٢٠٠٦م ولوائح حوكمة الشركات الصادرة بنظام رقم ٢٠٠٤ أكتوبر ٤هـ الموافق ١٤٢٥ شعبان ٢٠بتاريخ 
م حيث ستقدم الشركة لهيئة السوق المالية التقارير المالية ٢٠٠٦ نوفمبر ١٢هـ الموافق ١٤٢٧ شوال ٢١بتاريخ 

ة من قبل الدورية السنوية والبيانات المالية األخرى المنصوص عليها في نظام السوق المالية واللوائح والقواعد المعتمد
 يوما من نهاية السنة المالية ونسخة تقرير ٩٠كما ستقدم الشركة لمساهميها القوائم المالية المدققة خالل . مجلس الهيئة

 .  يوما من نهاية السنة المالية واعتمادها قبل نشرها في الجريدة الرسمية٦٠مدقق للحسابات للقوائم المالية خالل 
  
 لقائمة المستقبليةتقرير المراجعة الخاص وفحص ا ٣-٨

 
 بيانات مصاريف  فحص الخاص والذي يشملالفحصكي بي أم جي الفوزان والسدحان بإعداد تقرير قام مكتب 

وتظهر قائمة المركز المالي . التأسيس وقائمة المركز المالي المستقبلية، وتم إدراج هذا التقرير في نشرة اإلصدار
 ونظراً ألن األحداث والظروف في كثير .م٢٠٠٨ ديسمبر ١ في ليات الشركةالمستقبلية الوضع المتوقع عند البدء بفعا

من األحيان، قد ال تحدث كما تم توقعها، لذا فإن المركز المالي المتوقع قد ال يمكن تحقيقه، وقد يكون الفرق بين المركز 
  .المالي المتوقع والفعلي جوهرياً

  
  ليةإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات الما ٤-٨

  
يقر أعضاء مجس اإلدارة بأنه قد تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم المالية  

 أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية م دون إجراء٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠المستقبلية للشركة لفترة المنتهية 
  .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينومراجعتها وفقأ لمعايير المحاسبة 

  
 السياسات واالفتراضات المحاسبية المطبقة  ٥-٨

 
وفيما يلي . تم إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

  :أهم السياسات المحاسبية المطبقة
  

 العرف المحاسبي   .أ 
  

  .تم إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
  

 استخدام التقديرات   .ب 
  

يتطلب إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها استخدام بعض التقديرات 
دفترية لبعض الموجودات والمطلوبات قد تؤثر مثل هذه التقديرات واالفتراضات على األرصدة ال. واالفتراضات

وأي تقديرات . وأيضاً اإلفصاح لبعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي
. وافتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات قد تؤثر على اإليرادات والمصاريف المسجلة لنفس السنة

 أفضل تقديرات اإلدارة لألحداث الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن وبالرغم من اعتماد هذه التقديرات على
  . هذه التقديرات

  



 

 
 

 
٥٩ 

 الممتلكات والمعدات   .ج 
  

تتبع الشركة و. يتم تسجيل الممتلكات والمعدات مبدئياً بالتكلفة ويتم إظهارها بالصافي بعد خصم االستهالك المتراكم
ممتلكات والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ووفقاً للنسب طريقة القسط الثابت في استهالك قيمة ال

  :السنوية التالية
   سنوات أو مدة اإليجار٧ تحسينات على عقارات مستأجرة •
   سنوات٤ سيارات •
   سنوات٤ أجهزة حاسب آلي وبرامج •
  سنوات٤ أثاث وتجهيزات •
  

 أرباح االستثمارات  .د 
  

  .وفقاً لطريقة االستحقاقيتم قيد األرباح من استثمارات المرابحة 
  

 قائمة المركز المالي المستقبلية ٦-٨
 

.  كي بي أم جي بفحص التوقع المالي الذي يقتصر على قائمة المركز المالي المستقبلية لشركة وقاية للتأمين مكتبقام
قانونيين وشمل الفحص المستقبلية الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين الوقد تم الفحص وفقاً لمعايير القوائم المالية 

اإلجراءات التي رآها مكتب كي بي أم جي ضرورية لتكوين درجة معقولة من القناعة تمكنهم من إبداء الرأي حول 
 قراءة يجبو. إعداد وعرض قائمة المركز المالي المستقبلية المرفقة واالفتراضات التي أعدت على أساسها هذه القائمة

 القانوني حول المراجع خطاب("و ) ١ – الملحق") (الخاص الفحص تقرير("مع  ةالمستقبلي المالي المركز قائمة
 بي أم جي ال تمتلك أي حصة أو مصلحة أيا كان والجدير بالذكر أن كي). ٢ –الملحق ") (عليها المتفق اإلجراءات

تقبلية في نشرة اإلصدار بناء على وقد تم نشر القائمة المالية المس. التكافلي نوعها في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين
  .موافقتها الخطية ولم يتم سحب تلك الموافقة

  
  

 بالريال السعودي م٢٠٠٨ نوفمبر ٣١قائمة المركز المالي المستقبلية كما في 

  موجودات المساهمين

 ١٨١,٢٢٩,٣٨٦ نقدية وشبه نقدية
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 ١,٠٣٥,٦١٦ اريف مدفوعة مقدماً مص

 ٣,٩٨٩,٤١٨ مصاريف ما قبل التشغيل، صافي

 ٣,٠٣٢,٥٥٠ أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

 ٢٠٩,٢٨٦,٩٧٠ إجمالي موجودات المساهمين 

  المطلوبات وحقوق المساهمين

  مطلوبات المساهمين
 ٥,٨٨٦,٩٧٠ مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة

 ٣,٤٠٠,٠٠٠ مطلوبات مستحقة
 ٩,٢٨٦,٩٧٠ إجمالي مطلوبات المساهمين 

  حقوق المساهمين
 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )بعد إكمال االكتتاب(رأس المال 

 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إجمالي حقوق المساهمين

 ٢٠٩,٢٨٦,٩٧٠ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



 

 
 

 
٦٠ 

  لدى البنوك  متوقعةأرصدة ٧-٨
 

 ٤٧,٠٩١  الجاري في الحساب
 ٢٠١٫١٨٢٫٢٩٥  ابحةالمر في حساب استثمارات

 ٢٠١٫٢٢٩٫٣٨٦  اإلجمالي
  

من رأس مال الشركة المقترح والمساهم به من قبل المساهمين المؤسسين في حساب % ٦٠تم استثمار حوالي وقد 
تتضمن هذه األرصدة أرباح مقدرة يجب تحقيقها حتى . مرابحة لدى أحد البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠
  
 ريال سعودي تم تقدير األرباح ٤,٩١٩,٣٨٥م هي ٢٠٠٨ أغسطس ٣١األرباح الفعلية المحققة من هذا الحساب حتى و

 ريال سعودي بناء على معدالت األرباح السائدة ٦,١٢٩,٣٨٥ نوفمبر ٣٠التي يجب تحقيقها خالل الفترة حتى 
  . على هذه االستثمارات%) ٣،٣(
  

ريال سعودي من األرباح المحققة للشخص المخول من المدراء المكلفين رسمياً وذلك مقابل  ٣,٨٠٠,٠٠٠تم دفع مبلغ 
 ١,١٠٠,٠٠٠يتوقع أن يدفع مجلس اإلدارة المكلف مبلغ و. تعويض جزئي للمبالغ التي قام بدفعها بالنيابة عن الشركة

 . لتي سيتم تحقيقها خالل نفس الفترةم من األرباح ا٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠ريال سعودي إضافية خالل الفترة المنتهية في 
   .وعليه فقد تم إظهار المبلغ المستحق للطرف ذو العالقة بالصافي بعد خصم هذه الدفعة

  
 الوديعة النظامية  ٨-٨
 

من رأسمالها المدفوع % ١٠وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين المتبعة في المملكة العربية السعودية يجب على الشركة إيداع 
مليون ريال سعودي خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في بنك تحدده مؤسسة  ٢٠والبالغ 

ما تزال الشركة بصدد إيداع هذه الوديعة لدى البنك الذي تم تحديده من قبل مؤسسة النقد و. النقد العربي السعودي
  العربي السعودي

  
  
 مصاريف ما قبل التشغيل ٩-٨

 
سيتم تحميل مصاريف ما . تشغيل من المصاريف المتكبدة قبل بدء التشغيل التجاري للشركةتتكون مصاريف ما قبل ال

  .قبل التشغيل على قائمة الدخل عند بدء التشغيل التجاري
 

 بالريال السعودي مصاريف ما قبل التشغيل

 ٨,٦٥٩,٣٦٧ مصاريف إدارية واستشارية بما فيها المصاريف المتعلقة بالطرح لالكتتاب العام المقترح

 ٧٥,٠٥٣ أتعاب استشارات قانونية

 ١,٣٨٤,٣٨٤ إيجار

 )٦,١٢٩,٣٨٥( األرباح المحققة من حساب المرابحة : ناقصاً

 ٣,٩٨٩,٤١٨ افيصلتشغيل، ابل قا مصاريف مجمالي إ
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٦١ 

 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  ١٠-٨
 

 ريال ٢,٨٥٧,٥٥٠جرة من قبل الشركة بمبلغ تمثل األعمال رأسمالية تحت التنفيذ التحسينات على العقارات المستأ
األعمال الرأسمالية ما زالت .  ريال سعودي١٧٥,٠٠٠سعودي والمصاريف المقدرة لألثاث والمعدات المكتبية بمبلغ 

   .تحت التنفيذ وتم إظهارها كتكاليف وال يتم إهالكها
  
 مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة  ١١-٨

  
 اللجنة نيابة عن المدراء المكلفين رسمياً والذين تم تعيينهم بموجب القرارتمثل المبالغ المستحقة للشخص المخول 

م وذلك مقابل مصاريف ما قبل التشغيل والمصاريف المدفوعة مقدماً والنفقات ٢٠٠٧ يوليو ١٥المؤرخ في التأسيسية 
   .الرأسمالية التي تكبدها

  
 المطلوبات المستحقة  ١٢-٨

  
ة والمستقبلية التي سيتم الدخول فيها بواسطة الشركة مع مستشارها المالي من أجل تمثل التكاليف المقدرة للعقود الحالي

ومع بنك تجاري في المملكة العربية السعودية )  مليون ريال سعودي١,٢( العام لالكتتابتقديم المساعدة في الطرح 
 مليون ريال )١( حقة لتداولباإلضافة إلى األتعاب المست).  مليون ريال سعودي١,٢(ليكون البنك المتعهد بمبلغ 

   .تم إدراج هذه المصاريف في مصاريف ما قبل التشغيلوقد ). سعودي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٦٢ 

 سياسة توزيع األرباح .٩
 

 :سوف يتم توزيع األرباح على المساهمين وذلك بعد حساب هذه األرباح من داخل الشركة كالتالي
 

 .رةتجنب الزكاة وضريبة الدخل المقر  .أ 
من األرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  % ٢٠يجنب   .ب 

 .التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع
من رأس المال المدفوع بينما % ٥يوزع من الباقي بعد ذلك كدفعة أولى للمساهمين بمبلغ ال يقل عن   .ج 

 بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاةيوزع الباقي 
ويجب الحصول على الموافقة من السلطات والهيئات التشريعية والنظامية قبل إعالن أية توزيعات   .د 

 .لألرباح
 

لتأمين  وذلك من إن سياسة الشركة تعتمد على توزيع األرباح على المساهمين بعد خصم الزكاة وحقوق حاملي وثائق ا
منطلق تعزيز العائد االستثماري للشركاء بصورة سنوية بناء على دخل الشركة ووضعها المالي وأحوال السوق 
واألوضاع االقتصادية العامة باإلضافة إلى عوامل أخرى، منها وجود توافر فرص استثمارية ومتطلبات إعادة 

وتأثير أرباح األسهم تلك على وضع الزكاة المتعلق  قعات التجارية،االستثمار، واالحتياجات النقدية والمالية والتو
وبالرغم من أن الشركة تتوقع توزيع أرباح سنوية . بالشركة إلى غير ذلك من االعتبارات التنظيمية األخرى

عها في أي للمساهمين، إال أنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزي
 .وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة. سنة في المستقبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٦٣ 

  الرسملة والمديونية .١٠
  

 عشرون) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠( مقسم إلى سعودي ريال مائتي مليون) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأسمال الشركة عند التأسيس 
 وتؤكد الشركة بأن رأس مال الشركة أو. عشرة رياالت) ١٠( لكل سهم االسميةيون سهم مدفوع بالكامل تبلغ القيمة مل

 واألنظمة للوائح المفروضة وفقا القيودفيها عدا  أي قيد آخر رأس مال أي شركة تابعة لها ليس مشموال بحق خيار أو
امت الشركة بمراجعة متطلبات رأس المال العامل المرجح تطبيقها قد قو .واإلدراج وال سيما قواعد التسجيل السعودية

على العمل بالنسبة لالثني عشر شهرا القادمة وهي ترى أنه يوجد لدى الشركة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس 
ت دين كقروض ال توجد على الشركة أي أدوا و.المال العامل خالل فترة االثنى عشر شهرا التالية لنشرة االكتتاب

) ٩,٢٨٦,٩٧٠(يقدر بـألجل أو مديونيات أو رهونات أو أعباء أو ضمانات على الممتلكات لتاريخه باستثناء مبلغ 
تم دفع مبلغ ة على الشركة وقد مستحق ماليين ومائتين وستة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعون ريال سعودي تسعة

 من األرباح المحققة للشخص المخول من المدراء  منهاعوديسثالثة ماليين وثمانمائة ألف ريال ) ٣,٨٠٠,٠٠٠(
يتوقع أن يدفع مجلس اإلدارة و. المكلفين رسمياً وذلك مقابل تعويض جزئي للمبالغ التي قام بدفعها بالنيابة عن الشركة

م من ٢٠٠٨ نوفمبر ٣٠ سعودي إضافية خالل الفترة المنتهية في مليون ومائة ألف ريال) ١,١٠٠,٠٠٠(المكلف مبلغ 
وهذه المصاريف . يوجد على الشركة التزامات محتملة وخالف ذلك ال األرباح التي سيتم تحقيقها خالل نفس الفترة

  ).الرجاء الرجوع إلى تقرير المحاسب القانوني(مفصلة حسب الجدول أدناه 
  

 قد تتطلب منها إصدار فاقيةات أي في تاريخ هذه النشرة، وليست الشركة طرفا فيوليس للشركة أي شركات فرعية كما 
وبما أن الشركة ال تزال تحت التأسيس فإنه لم تكن هناك أي  . أي شركة فرعية إلى أي شخص من األشخاصفيأسهم 

تص خ ما يءوباستثنا .تعديالت لرأس مال الشركة خالل السنوات الثالث التي سبقت تاريخ هذه النشرة مباشرة
 المقترحين أن اإلدارة مجلس ء عالقة، يؤكد أعضاذات: لغ المستحقة ألطراف النشاط والمبابدءبمصروفات ما قبل 

 مديونية أو قروض ألجل أو مصرح بها ولم يتم إصدارها أو مة أووقائرة دين صا دوات  أدالشركة ليست لديها أي 
 تاريخ في مديونية أو تسهيالت مصرفية من أي نوع كانت كما  أو استداناتقروض أخرى أو التزامات عرضية أو
  .مصالح ضمانات على أي من ممتلكاتها النشرة وال توجد هناك أي رهونات أو

  
   المبالغ المستحقة على الشركة

 بالريال السعودي مصاريف ما قبل التشغيل
  استشارية ودارية إصاريف م

 ٥٦٠,٠٠٠    استشارات تأمينية
 ١١٥,٩٠٥    استشارات إكتوارية

 ١٦٣,٤٦٢    استشارات ودراسات سوق
 ١,٥٤٧,٠٠٠    مصاريف إدارية
 ٦٦٣,٠٠٠    مصاريف تسويقية

 ٨٨٤,٠٠٠    أعباء مالية
 ١,١٠٥,٠٠٠    مصارف تأسيسية وإشرافية

 ٢٢١,٠٠٠    مصاريف أخرى
 ٥,٢٥٩,٣٦٧ االستشاريةوإلدارية المصاريف اجمالي إ
 ٧٥,٠٥٣ انونيةقستشارات اتعاب أ

 ١,٠٣٥,٦١٦ )الرئيس الشركة لمقر مقدماً المدفوع اإليجار من رئيس بشكل تتكون( مقدماً مدفوعة مصاريف

 ١,٣٨٤,٣٨٤ يجارإ

 ٣,٤٠٠,٠٠٠ لعام االكتتاب لالطرح بلمتعلقة المصاريف ا
 والتقنية والهندسية اإلنشائية األعمال كافة في رئيسة بصفة تتكون (التنفيذ تحت رأسمالية أعمال

 )للشركة الرئيس المقر لتجهيز والمكتبية
٣,٠٣٢,٥٥٠ 

 )٤,٩٠٠,٠٠٠ (- اقص عوائد حساب المرابحة ن

 ٩,٢٨٦,٩٧٠ لمجموعا
  
  



 

 
 

 
٦٤ 

 ستخدام متحصالت االكتتاب  .١١
 

وستستخدم المبالغ المحصلة من ). ثمانين مليون ريال سعودي (٨٠,٠٠٠,٠٠٠ االكتتاب تقدر بمبلغ متحصالتإن 
ين بشكل رئيسي في عملية تمويل عمليات الشركة وتغطية االكتتاب ورأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسس

مصاريف ما قبل التشغيل بما فيها مصاريف االكتتاب والتي تشمل مصاريف المستشار المالي، المستشارين القانونيين، 
هذه المصاريف سيتم دفعها من .  ريال٣,٩٨٩,٤١٨المحاسبين القانونيين، مصاريف الطباعة والتغليف والبالغة 

متحصالت وبعد ذلك سوف يتم استخدام . ؤسسين ومن ثم خصمها من باقي المساهمين بعد موافقة شركة وقايةالم
  .مع بقاء الحد األدنى من راس المال في حسابات الشركة حسب األنظمة.  لتمويل عمليات الشركة وتطويرهااالكتتاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٦٥ 

 وصف األسهم  .١٢
  

 الرأس الم ١-١٢
 

 مائتي مليون ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ  ) وقاية(لقد تم تحديد رأس مال شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 
) ١٠(عشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة االسمية لكل منها ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال سعودي مقسم إلى 

  .رياالت جميعها أسهم عادية
  

وباقي مبلغ رأس المال البالغ .  سهما١٢,٠٠٠,٠٠٠ًعدد من أسهم الشركة تبلغ لقد اكتتب المؤسسون في 
 يوما من صدور القرار ٣٠ سهم سيتم طرحها لالكتتاب العام خالل ٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ٨٠,٠٠٠,٠٠٠

  .الوزاري بتأسيس الشركة
  

فقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موا
رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون 
رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين . ين التعاوني والئحته التنفيذيةونظام مراقبة شركات التأم
  . األصليين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية

  
وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية 

 ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين بشرط أال يتجاوز
األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما 

  .طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام
  
جوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة كل من وزير التجارة والصناعة ي

ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، 
لحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي وال يصدر القرار إال بعد اإلطالع على تقرير مراجعي ا

  على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات
  

ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس . وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات
يوماً من تاريخ نشر ) ٦٠( خالل ستين المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه

قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين 
وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم 

  .للوفاء به إذا كان آجالًضماناً كافياً 
  
 القیود على األسھم  ٢-١٢

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

  
واستثناء من ذلك ال . جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية

ية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل يجوز تداول األسهم النقد
، وتسري هذه من تاريخ صدور القرار الوزاري بالموافقة على تأسيس الشركة) فترة الحظر(منها عن اثني عشر شهرا 

   .ء فترة الحظرة رأس المال قبل انقضا األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زياد
  
  حقوق المساھمین ٣-١٢

  
 أصول الشركة وأرباحها الموزعة، إضافة إلى حق حضور اجتماعات فييعطي كل سهم حامله حقا متساويا 

 حالة التصويت على تعيين أعضاء مجلس فيالجمعيات العامة أصالة أو باإلنابة والتصويت فيها، شريطة أنه 
  .التصويت التراكمياإلدارة يتم فرز األصوات على أساس نظام 

  



 

 
 

 
٦٦ 

 حقوق التصویت ٤-١٢
 

 عشرين سهم على األقل حضور الجمعيات العامة، باألصالة أو النيابة، وللمساهم أن ٢٠يحق لكل مساهم يمتلك 
وتحسب األصوات . يوكل عنه بشكل خطي مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة

وتلتزم الشركة .  العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماعفي الجمعيات العامة العادية وغير
  .إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامةب
  

 بقرارات أما فيما يتعلق. ويتم صدور قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع
الجمعية العامة غير العادية فتتم بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار بخصوص زيادة أو 
تخفيض رأس المال، أو إطالة مدة الشركة، أو حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها، أو اندماج 

فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر ). وافقة مؤسسة النقدبعد م(الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى 
  .بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

  
يمتلك كل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأنها 

إلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس ا
بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى 

  .الجمعية، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً
  
  الجمعیة العامة للمساھمین ٥-١٢

 
جميع المساهمين ويتم انعقاد االجتماعات في المدينة التي يقع بها ) حاوالمكونة تكويناً صحي(تمثل الجمعية العامة 

وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، فإن الجمعية العامة . المركز الرئيسي للشركة
ة أشهر التالية العادية تختص بجميع األمور المتعلقة بالشركة ويتم انعقادها مرة على األقل في السنة خالل الست
  . النتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك

  
ويكون من ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور 

ات التأمين، ولها كذلك أن تصدر قرارات في األمور الداخلة عليها تعديلها نظاماً بموجب األنظمة التي تحكم شرك
  . في اختصاص الجمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

  
ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي 

ويمكن أن . يوماً على األقل) ٢٥(مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يوجد فيها 
يكتفي بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين وترسل نسخة من الدعوة وجدول 

  .األعمال إلى الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشر
  

 المساهمين من عدد أو الحسابات مراقب ذلك طلب إذا للمساهمين العمومية الجمعيات اإلدارة مجلس ويعقد
  .على األقل أس المالر من المائة في خمسة %)٥(يمثل

  
ال يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، وفي حال 

يوماً ) ٣٠(، فإنه يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين  األولعدم توفر هذا النصاب في االجتماع
 ويعتبر. من نظام الشركات) ٨٨(التالية لالجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .فيه األسهم الممثلة عدد كان أياً صحيحاً الثاني االجتماع
  

نصف رأس المال على ة العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون وال يعتبر اجتماع الجمعي
، فإنه يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل  األولوفي حال عدم توفر هذا النصاب في االجتماع، األقل

 يمثل عدد من المساهمين  الثاني صحيحا إذا حضرهاالجتماعويكون يوماً التالية لالجتماع السابق، ) ٣٠(الثالثين 
  .ربع رأس المال على األقل

  
يترأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، وفي حالة غيابه يفوض عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، ويقوم و

الرئيس بتعيين سكرتيراً لالجتماع وجامعاً أو جامعين لألصوات، ويتم تحرير محضر اجتماع الجمعية مضمناً 



 

 
 

 
٦٧ 

الحاضرين أو الممثلين، وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد األصوات أسماء المساهمين 
المقررة لها والقرارات التي تم اتخاذها وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات 

خاص يوقعه رئيس الجمعية وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل . التي دارت في االجتماع
  .وسكرتيرها وجامع األصوات

  
  مدة الشركة ٦-١٢

  
 التجارة وزير معالي قرار صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة وتسعون تسعة)  ٩٩ (وتسعون تسعة الشركة مدة

 ءتهاان قبل يةدالعا غير العامة الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة إطالة مادائ ويجوز تأسيسها، بإعالن والصناعة
  .المالية السوق هيئةو النقد مؤسسة من مسبقة موافقة على الحصول وبشرط األقل على واحدة بسنة أجلها

  
 حل الشركة وتصفیتھا ٧-١٢

 
 على بناء تقرر العادية غير العامة الجمعية فإن المحدد، األجل قبل حلها تم حال في أو الشركة أجل انقضاء عند

 صالحياتهم بتحديد وتقوم أكثر أو مصفياً بتعيين وتقوم بالتصفية للقيام ستتبع التي الطريقة ةاإلدار مجلس اقتراح
 الشركة إدارة على قائماً اإلدارة مجلس يستمر ذلك ومع الشركة، بانقضاء اإلدارة مجلس سلطة وتنتهي وأتعابهم

 اختصاصات مع يتعارض ال يالذ بالقدر اختصاصاتها الشركة ألجهزة وتبقى المصفين، تعيين يتم أن إلى
 المتراكمة واالحتياطات التأمين عمليات فائض في المشتركين حق حفظ الشركة تصفية لدى ويراعى. المصفين
  .ذلك على النقد مؤسسة موافقة أخذ بعد للشركة األساسي النظام في عليه المنصوص حسب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٦٨ 

 ملخص النظام األساسي للشركة .١٣
 
  سم الشركة ا
  

 "شركة مساهمة سعودية"شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي 
 

  أغراض الشركة 
  

تتيح أغراض الشركة لها مزاولة أعمال التأمين التكافلي واألنشطة ذات الصلة مثل أنشطة وكالة إعادة التأمين وأنشطة 
شطة متوافقة مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التمثيل أو المراسالت أو الوساطة ، شريطة أن تكون تلك األن

التعاوني والئحته التنفيذية وتعديالتها التي تتم من وقت آلخر وكذلك األنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية 
 السعودية 

 
  المركز الرئيسي للشركة

   
دية، ويجوز نقل المركز الرئيسي إلى أي مدينة يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعو

أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو 
 .توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها

 
  مدة الشركة

 
من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ ) ٩٩(مدة الشركة 

  . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل
  

  األسهم المقدمة كضمان
 

لتي تنشأ بينه وبين الشركة خمسة آالف سهم مقابل العقود ا) ٥٠٠٠(يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بعدد 
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من 

 حصص في األرباح واجبة األداء
 

  حجز األسهم المقدمة كضمان
 

 يخص األسهم المقدمة كضمان من يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة وعند ممارسته حق الحجز فيما
عضو مجلس اإلدارة أن يبيع تلك األسهم  بشرط أن يكون الدين المستحق على العضو قد بقي مستحقاً بعد توجيه 
إشعارين كتابيين بخطاب مسجل إلى العضو صاحب األسهم، يطلب فيه تسديد الدين خالل أسبوعين فإذا رفض التسديد 

ق نظام تداول األسهم على أن يسدد من ثمن األسهم المباعة جميع الديون وااللتزامات فلمجلس اإلدارة بيعها عن طري
 . إلى ذلك المساهم أو وليه أو إلى مصفي تركته أو مدير أمالكه) إن وجد(المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد 

  
  تخفيض رأس المال

 
. إذا ثبت بأنه زاد عن حاجتها أو إذا منيت بخسائراستنادا إلى أسباب مبررة معينة، يجوز للشركة تخفيض رأس مالها 

وال . ويتعين أن يتم ذلك التخفيض بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة
لى يصدر هذا القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة للتخفيض وعن االلتزامات التي ع

ويبين القرار طريقة .  الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات مع وجوب اخذ أحكام نظام الشركات باالعتبار
وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم . التخفيض

جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في 
فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستندات إثبات دينه في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي . للشركة

 إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً



 

 
 

 
٦٩ 

  استثمار المبالغ
 

وأموال المساهمين في الشركة وفقاً ) حاملي وثائق التأمين(ر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن عليهم تستثم
 . للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة

 
  رأس مال الشركة

 
عشرة رياالت ) ١٠(مليون سهم تبلغ قيمة كل منها ) ٢٠(مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ٢٠٠(رأس مال الشركة هو 

وستطرح .  مليون ريال سعودي١٢٠ مليون سهم تبلغ قيمتها ١٢اكتتب المساهمون المؤسسون بما مجموعه . يةسعود
 يوماً من تاريخ نشر المرسوم ٣٠ مليون ريال لالكتتاب العام خالل ٨٠ ماليين سهم وقيمتها ٨األسهم الباقية وعددها 

 .الملكي القاضي بتأسيس الشركة
 

  تكوين مجلس اإلدارة
 

أعضاء لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال يخل ذلك التعيين بحق ) ١٠( إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من يتولى
الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك ستقوم الجمعية التأسيسية بتعيين أول مجلس 

 . في القرار الوزاري الصادر بذلكإدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة  المعلن
 

  رئيس المجلس والعضو المنتدب
  

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً له، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة سواء من أعضاء المجلس أو من 
إلدارة أو ويختص رئيس مجلس ا. غيرهم، ويحق للرئيس والعضو المنتدب التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس

.  أو مهام معينةأو واجباتالعضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وألي منها حق توكيل غيرهم في عمل 
ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من . ويتولى العضو المنتدب مسؤولية اإلدارة التنفيذية للشركة

  .رئيس المجلس والعضو المنتدب
 

  المراجعة لجنة
  

خمسة أعضاء من ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣( ال يقل عدد أعضائها عن للمراجعةيشكل مجلس اإلدارة لجنة 
غير المديرين التنفيذيين في الشركة على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة وحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي 

 .  لسوق الماليةالسعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة ا
  

  اللجنة التنفيذية
  

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

قتاً لها من بين أعضائها الحاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له الحق اللجنة رئيساً مؤ
بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس 

  .المنصب الشاغر للعضو في اللجنة التنفيذية
 

درها مؤسسة النقد العربي السعودي أو مجلس إدارة الشركة، تقوم اللجنة التنفيذية بتنفيذ وفيما يتعلق بأي تعليمات تص
كافة القرارات الصادرة عن مؤسسة النقد أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو المدير 

 .العام في حدود السلطات المقررة لها
  

  اجتماعات المجلس
  

أربع مرات على األقل خالل كل سنة مالية وال يجوز أن تزيد المدة الفاصلة بين االجتماعات عن أربعة يجتمع المجلس 
وتعقد اجتماعات المجلس  في المركز الرئيسي للشركة أو خارجه  بدعوة من رئيسه ومتى .  أشهر بدون انعقاد المجلس

 .  سائل المالئمة للدعوة إلى االجتماعويقرر المجلس أفضل الطرق والو. طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء



 

 
 

 
٧٠ 

 
  النصاب القانوني والتمثيل

  
ال يكون اجتماع المجلس مستوفيا للنصاب القانوني الصحيح إال إذا حضره على األقل ثلثي األعضاء بأنفسهم أو بطريق 

ما ورد في المادة اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل بما يتوافق مع 
 .من هذا النظام) ١٥(
 

  قرارات المجلس
  

تصدر قرارات المجلس باإلجماع وفي حال الخالف تصدر هذه القرارات على األقل بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء 
  الحاضرين و الممثلين بمن ينوب عنهم

  
  صالحيات المجلس

  
، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة شؤون مع مراعاة االختصاصات والصالحيات المقررة للجمعية العامة

الشركة، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض عضو واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل 
وتشتمل صالحيات مجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل الشركة في عالقاتها مع . أو أداء مهام معينة

وأمام الجهات الحكومية والجهات القضائية وكتابة العدل وأمام كافة المحاكم الشرعية واللجان العليا واالبتدائية الغير 
لتسوية الخالفات العمالية وديوان المظالم وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية 

ف التجارية ومؤسسات التمويل  وكافة صناديق ومؤسسات التمويل وكافة الشركات والمؤسسات والبنوك والمصار
الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة 

لشركة وإبرام والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها نيابة عن ا
 . العطاءات وبيع وشراء العقارات

 
كما للمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك 
د عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على العقو

واالتفاقيات والصكوك أمام كتابة العدل وجهات رسمية أخرى لبيع وشراء العقارات واتفاقيات القروض والضمانات 
وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير 

السحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق والقبض والدفع وفتح الحسابات و اإلعتمادات و
ومؤسسات التمويل الحكومي وإصدار والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية 

 والمستندات وكافة المعامالت المصرفية
  

  أتعاب ومكافآت أعضاء المجلس
 

مائة وثمانون ألف ريال )  ريال ١٨٠,٠٠٠( مقابل الواجبات التي يقوم بها مبلغ تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة 
 ١٢٠,٠٠٠( سعودي سنوياً ، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الواجبات التي يقوم بها مبلغ 

ثالثة آالف )  ريال ٣,٠٠٠( ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ . مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنوياً) ريال 
ألف وخمسمائة ريال سعودي )  ريال ١,٥٠٠( ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ 

  . اللجان المنبثقة عن المجلسعن كل اجتماع يحضره من اجتماعات 
 

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

  .من صافي أرباح الشركة% ٥ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن 
  

  محاضر االجتماعات
  

 رئيس المجلس وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها
 .يوقعه رئيس المجلس وأمين السر

  



 

 
 

 
٧١ 

  تعارض المصالح
  

ال يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إال بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد 
   من نظام الشركات٦٩،٧٠ والمادة اتحوكمة الشرك الئحة من ١٨التزاماً بالمادة . العربي السعودي

 
  أمين سر المجلس

  
كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له في مختلف شؤون . يجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمين سر للمجلس

  . الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم
  

  االجتماعات العامة للمساهمين
  

تمثل جميع المساهمين، وينعقد اجتماعها  في المدينة التي يقع فيها تعتبر الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً بأنها 
المركز الرئيس للشركة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة بنفسه أو بمن 

ية، وللمساهم أن كما يجوز لكل مساهم يملك عشرين سهماً على األقل حضور الجمعية العامة العاد. يكلفه لينوب عنه
  يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو مسؤول في الشركة  لحضور الجمعية العامة كممثل عنه

 
  الجمعية العامة التأسيسية

  
 :تختص الجمعية العامة التأسيسية بصورة محددة للقيام باألمور اآلتية

 .التحقق من االكتتاب بكامل رأس المال •
ئية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز للجمعية العامة التأسيسية إدخال تعديالت وضع النصوص النها •

 .جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين
 .تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة •
 .تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم •
 .اقتضاها تأسيس الشركةالمداولة في تقارير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي  •

 
  الجمعية العامة العادية

  
 المتعلقة األمورفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع 

وة لجمعيات بالشركة وتعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدع
  .عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل 

ماً التالية لالجتماع فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يو
من نظام الشركات ويعتبر نصاب االجتماع الثاني ) ٨٨(السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه
  
 

  الجمعية العامة غير العادية
  

 األحكام المحظورة عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء
قرارات في األمور التي تدخل في المقام األول في اختصاص الجمعية العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة 

 .للجمعية األخيرة
س مال الشركة على ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأ

األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها 
في المادة السابقة ويعتبر االجتماع الثاني كما لو أنه استوفي نصابا صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع 

  رأس المال على األقل



 

 
 

 
٧٢ 

   األصواتاحتساب
  

 .تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية و الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم
  

  قرارات الجمعية العامة
  

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة ألصوات المساهمين التي أدلي بها في 
كما تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين التي أدلو بها في .  االجتماع

االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة 
في كيان آخر فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية المحددة في نظامها أو باستحواذها أو إدماجها في شركة أو 

 .ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع
  

  تعيين مدقق الحسابات
  

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

 
  اإلطالع على السجالت

  
لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات 

  .واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يتحـقق من أصول الشركة والتزاماتها
 

  تقرير مدقق الحسابات
  

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يضمنه موقف إدارة الشركة  من تمكينه من 
الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة 

  .نظام الشركة ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقعشركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية أو 
  

  السنة المالية
  

 ديسمبر من نفس السنة على أن تبدأ السنة المالية ٣١تبدأ السنة المالية للشركة من غرة يناير من كل سنة وتنتهي في 
  .في العام التالي ديسمبر ٣١األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

 
  الحسابات السنوية

  
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية قيودا ختامية لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد 
.  كشف الميزانية وبيان األرباح والخسائر والقوائم المالية وتقريراً عن نشاطات الشركة ومركزها المالي في نهاية السنة

ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز أربعين يوماً من نهاية ويت
الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد 

  . يوماً على األقلالمحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين 
  

ويوقع رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع نسخة منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف 
وعلى رئيس مجلس . المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوما على األقل

المركز الرئيس للشركة كشف الميزانية وبيان األرباح والخسائر والقوائم اإلدارة أن ينشر في صحيفة يومية توزع في 
المالية وخالصة وافية عن تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صور من هذه 

عقاد الجمعية العامة الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والى هيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ ان
 .العادية بخمسة وعشرين يوماً على األقل

  
  



 

 
 

 
٧٣ 

  القوائم و الكشوفات المالية
  

عمليات التأمين، قائمة ) جزع(تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض 
. دية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهميندخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النق

تكون كشوفات حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين  وتتكون أرباح المساهمين من عائدات مبالغ 
  .المساهمين المستثمرين وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس اإلدارة

  
  إشعار هيئة السوق المالية

  
ركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك و تدفع األرباح المقرر تُبلغ الش

توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة 
 ة النقد العربي السعودي والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسس

 
  خسائر الشركة

  
إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل انقضاء مدتها المحددة في هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع 

 .  الجريدة الرسميةاألحوال في
 

  حل الشركة
  

عند انتهاء مدة الشركة أو إذا تم حلها قبل هذا األجل المحدد النقضائها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على 
اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطات مجلس اإلدارة 

شركة ومع ذلك يستمر المجلس  قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لألجهزة اإلدارية بانقضاء ال
 .في الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفين

 
  أنظمة الشركات والتأمين التعاوني

  
نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على كافة تنطبق أحكام نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و

 .  التي لم يرد بها نص في نظام الشركة هذااألمور
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 المعلومات القانونية  .١٤
  
  لتأسيس افاصيل ت ١- ١٤

  
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) تحت التأسيس(شركة وقاية للتأمين وإدارة التأمين التكافلي شركة مساهمة سعودية 

 وتاريخ ٣٤/ وبموجب المرسوم الملكي رقم م)م٣٠/٦/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٦/٠٦/١٤٢٩ بتاريخ ١٨٠
  ). م٠١/٠٧/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٧/٠٦/١٤٢٩

 
عشرين مليون سهم   ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مائتي مليون ريال سعودي مقسما إلى       ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة     

ة للسهم ، وتعتزم الشركة ، بعد انتهـاء االكتتـاب وانعقـاد الجمعيـة               عشرة رياالت سعودي  ) ١٠(بقيمة اسمية قدرها    
التأسيسية ، تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيسها ، وسوف تعتبر الشركة مؤسـسة نظاميـا                   

  . كشركة مساهمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها 
  

  ص لتراخياهم أ ٢- ١٤
  

حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارات والسلطات المختصة والتي تمكنهـا مـن                 
  : وفيما يلي أهم هذه التراخيص والتصاريح . مزاولة نشاطاتها في المملكة العربية السعودية

  

التصريح/الترخيص المصدرة الجهة   الغرض التاريخ 

)١٨٠ (رقم الوزاري القرار الوزراء جلسم  هـ٢٦/٦/١٤٢٩  "وقاية "بتأسيس الترخيص   

)٣٤/م (رقم الملكي المرسوم الملكي الديوان  هـ٢٧/٠٦/١٤٢٩  "وقاية "بتأسيس الترخيص   

ت م/ظ م/١٢٥٢ النقد مؤسسة السعودي العربي النقد مؤسسة  هـ٨/٦/١٤٢٨  "وقاية "تأسيس على الموافقة   

  
 للحصول النقد مؤسسة إلى طلب بتقديم الشركة تقوم سوف التجاري، لهاسج وإصدار الشركة تأسيس عن اإلعالن وبعد
  .التأمين أعمال نشاط بمزاولة ترخيص على

  
  لتابعةالشركات ا ٣- ١٤

  
  .خارجها أو السعودية العربية المملكة داخل شقيقة أو تابعة شركات أية للشركة ليس لتاريخه،

  
  كةلشرابل قن ملمستخدمة المستأجرة او ألمملوكة األصول ا ٤- ١٤

  
 ذلك ويعود. خارجها أو المملكة داخل نشاطها لممارسة تستخدمها أصوٍل أو عقارات أية تستأجر ولم حالياً الشركة تملك ال
 ممثل يوفر وسوف. باسمها العقود توقيع تخولها التي المعنوية بالشخصية تأسيسها إعالن قبل الشركة تمتع عدم إلى

 الرئيسي الشركة مقر استئجار فيها بما أعمالها، لمزاولة للشركة الالزمة العقارات التشغيل من األولى الفترة خالل الشركة
  .وقاية لموافقة للتجديد قابلة سنوات خمس مدة تبلغ بعقد الرياض في الواقع

  
 لمملكةاارج خألنشطة ا ٥- ١٤

  
 أو أصول أية تمتلك وال المملكة خارج تجارية تعاقدات أو اتفاقات أو تعامالت أو أنشطة أية الشركة لدى يوجد ال

  .المملكة خارج أسهم أو حقوق
 
 



 

 
 

 
٧٥ 

  لتنفيذيينالمدراء ابار كع ممل عقود ع ٦- ١٤
  

   .المرشحين التنفيذيين المدراء أو الشركة إدارة مجلس أعضاء من أي مع موقّعة عمل عقود أي حالياً يوجد ال
  

  لتأمين ا ٧- ١٤
  

 تأمين وثائق أية على لتاريخه تصدر لم وبالتالي أسيسالت قيد شركة هي التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة إن
  .نوعها كان مهما

  

  الشركة بالقة عات ذطراف أع مهمة متعامالت وحددة مالقات ع ٨- ١٤
  

سوف تحرص الشركة على ضمان أن تكون أية تعامالت بينها وبين أي من مسؤوليها أو أعضاء مجلـس إدارتهـا أو                     
بإقرار من غالبية أعضاء مجلس اإلدارة ، بما في ذلك غالبية أعضاء المستقلين             كبار مساهميها والشركات التابعة لهم ،       

وغير المعنيين باألمر ، وبشروط ال تقل إيجابية للشركة عن تلك التي يمكنها الحصول عليها من أطراف ثالثة ليـست                    
 على تطبيق المـادتين     وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها المقترحون ومساهموها المؤسسون عزمهم        . مرتبطة بها   

طبقا لهذا النظام، يتعين على أي عضو فـي      و. حوكمة الشركات  الئحة   من) ١٨( من نظام الشركات والمادة      ٧٠ و   ٦٩
مجلس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو عرض يقدم إلى المجلس أو 

ن يبلغ المجلس أو اللجنة التنفيذية بطبيعة تلك المصلحة في ذلك األمـر المقتـرح، وأن              اللجنة التنفيذية، حسب الحالة، أ    
باإلضافة إلى ذلك فإن أعضاء المجلس غيـر        .  اللجنة التنفيذية والتصويت عليه    يمتنع عن المداولة في قرار المجلس أو      

ـ       إالود  مسموح لهم بعقد أي عقود تأمين مع الشركة إذا كانت لديهم مصلحة في تلك العق                ة بعد الحـصول علـى موافق
  . مؤسسة النقد العربي السعودي

  : فيما يلي ملخص للمعامالت الكبيرة مع أطراف ذات صلة تم الدخول فيها مع تلك األطرافو
، قامت الشركة باالستعانة بخدمات شركة رنا لالستثمار، وهو احد المساهمين في الشركة مقابـل               )م٢٠٠٨(خالل عام   

  : ةالخدمات التالي
  االستشارات وإعداد نشرة االكتتاب •
  التعهد بتغطية جزء من اكتتاب الشركة •

لتغطية تكاليف االستشارات الماليـة والتعهـد       ريال لشركة رنا لالستثمار     ) ٤٠٠,٠٠٠(وستقوم الشركة بدفع ما يقارب      
 سـيتم    حوكمة الشركات   من الئحة  ١٨ والماده    من نظام الشركات   ٧٠ و   ٦٩، وطبقا للمادة    بتغطية جزء من االكتتاب     

  . الجمعية العامة التأسيسية للموافقة على دفع هذه الرسومالتصويت في 
  

  لتجارية العالمات ا ٩- ١٤
  

وتنـوي  . أو أية ملكيات أخرى مسجلة باسمها في أي دولـة         ) بما في ذلك شعارها   (ال يوجد للشركة أية عالمة تجارية       
ماتها التجارية من خالل تسجيلها في المملكة العربيـة الـسعودية         إلدارة بعد تأسيس الشركة اتخاذ إجراءات لحماية عال       

واألسواق الرئيسية األخرى التي تنوي الشركة العمل فيها ، وذلك سعيا إلى المحافظة على اسمها التجاري وصـورتها                  
  . في السوق 

  
  لحساباتاراقب م ١٠- ١٤

  
 حسابات مراقب لتاريخه تعيين يتم لم وبالتالي يسالتأس قيد شركة هي التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة إن

 وسيتم .الطرح لتنفيذ تبعاً ستنعقد التي للشركة التأسيسية الجمعية خالل للشركة حسابات مراقب أول تعيين يتم وسوف
 وقد ابهمأتع على بالموافقة العامة الجمعية وستقوم المملكة في المحاسبة أعمال لمزاولة مرخصين الحسابات مراجعي اختيار
 ومستنداتها الشركة حسابات جميع على اإلطالع حق الحسابات مراجعي وسيمنح .أخرى جمعيات في انتخابهم تعيد

 السنوية العامة للجمعية تقرير تقديم الحسابات مراجع وعلى بالشركة واألصول الموجودات من التأكد حق ولهم وسجالتها
 على الحصول أو مستندات مراجعة من يقتضيه وما عمله متطلبات مع الشركة إدارة تعامل كيفية عن مرئياته يتضمن

 الخاصة الرئيسية المستندات و الشركات نظام بخصوص الشركة بها قامت مخالفة ألي وصفا التقرير يتضمن كما إيضاحات
 لوضع الحقيقة ةالصور تعكس مدى وألي الشركة حسابات حول الرأي بإبداء يقوم وأن اكتشفها ربما التي الشركة بتأسيس
  .تاريخه حتى أعباء أو رهونات أو مديونيات أي الشركة على توجد وال .الشركة
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  لتمويل اتفاقيات ا ١١- ١٤
  

لم تبرم الشركة وال أي من مساهميها المؤسسين، بالنيابة عنها، أي اتفاقيات قروض مع أية بنوك أو مؤسـسات ماليـة                     
  . أخرى

  
  لمعلومات اقنية تتفاقيات ا ١٢- ١٤

  
مباحثات مع شركات مختصة للدخول في اتفاقيـة تـرخيص          ) بالنيابة عن الشركة  (مون المؤسسون حاليا    يجري المساه 

تقنية معلومات تقوم بموجبها شركة متخصصة في تقنية المعلومات بإصدار ترخيص للشركة تمنحهـا حـق اسـتخدام                  
  . برامج وأنظمة متكاملة مجهزة خصيصا لشركات التأمين

 
  ة لفنيالخدمات اتفاقيات ا ١٣- ١٤

  
مباحثات مع عدد من شركات خدمات التأمين داخل وخـارج          ) بالنيابة عن الشركة  (يجري المساهمون المؤسسون حاليا     

المملكة وهي شركات مختصة بتزويد الشركة بخدمات فنية وتدريبية وغيرها من الخدمات ذات الصلة، ومن المتوقع أن           
  .  من تلك الشركات في اتفاقيات خدمات فنية تدخل الشركة عقب انتهاء المباحثات مع واحدة أو أكثر

  
  الكتوارية الخدمات اتفاقيات ا ١٤- ١٤

  
تنوي الشركة الدخول مع طرف ثالث ذي سمعة رفيعة في مجال الخدمات االكتوارية في اتفاقية خدمات اكتوارية يقوم                  

 عليها الطرفان مـن حـين       بموجبها ذلك الطرف بتزويد الشركة بالخدمات االكتوارية الالزمة وأية خدمات أخرى يتفق           
  . آلخر في إطار هذه االتفاقية المتوقعة 

  
  الستثمارية االتفاقيات ا ١٥- ١٤

  
سوف تبرم الشركة بعد تأسيسها اتفاقية مع شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية تتولى بموجبها تلـك الـشركة                    

  . المالية إدارة استثمارات وأموال الشركة
  

  يةلقضائاالمطالبات ولدعاوى ا ١٦- ١٤
 
 قضائية دعوى بأي طرفاً لتاريخه ليست وبالتالي التأسيس قيد شركة هي التكافلي التأمين وإعادة للتأمين وقاية شركة إن

 أو الشركة ألعمال مغايرا سلبياً تأثيرا لها يكون قد إداري إجراء أو تحكيمي إجراء أي أو بوجهها أو قبلها من مقامة
 أي في طرفا ليس منهم أيا أن النشرة هذه بتاريخ المؤسسون المساهمون يؤكد  ك،ذل إلى وباإلضافة .المالي مركزها
 أو الشركة أعمال على جوهري سلبي أثر لها يكون أن يمكن إدارية دعوى أي أو مطالبة أو تحكيم أو قضائي إجراء
   . اإلجراءات هذه مثل باتخاذ قائم أو محتمل تهديد أي يوجد ال واعتقادهم عملهم حسب وأنه ، المالي وضعها

  

  لجوهريةالعقود ا ١٧- ١٤
 

 من أيٍ أو الشركة توقّع لم فعلي، بشكٍل نشاطها بممارسة حينه إلى تباشر لم وبالتالي التأسيس مرحلة في الشركة كون
 الشركة بتأسيس المتعلقة الرسمية اإلجراءات استكمال وبعد. أعمالها بجوهر تتعلق اتفاقيات أو عقود أية مؤسسيها

 إعادة اتفاقيات مثل أعمالها إطالق في تساهم اتفاقيات في الشركة تدخل أن المتوقع من أعمالها، بممارسة والترخيص
  .التأمين

  
 لعموالتا ١٨- ١٤

  

 بالنيابة منحت أو بمنحها الشركة قامت نقدي غير عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أية هناك ليس
  .هذه اإلصدار نشرة اريخلت مباشرة السابقتين السنتين خالل عنها
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  ألنشطةاستمرار ا ١٩- ١٤
 

وال يوجد  .  من أنشطة التأمين   إن الشركة قيد التأسيس وبالتالي لم يسبق لها ولتاريخ إعداد نشرة اإلصدار أن مارست أياً              
  .أي نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة النشاط

  
  لمديونيةا ٢٠- ١٤

  
  .أدوات دين  بأنه ال يوجد لدى الشركة أية" وقاية"ركة يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لش

  
  لرهنا ٢١- ١٤

  
  .بأنه ال يوجد أية رهونات أو حقوق على الممتلكات " وقاية"يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لشركة 

  
  لمحتملة االلتزامات ا ٢٢- ١٤

  
د هناك أية التزامـات محتملـة أو ضـمانات          بأنه ال يوج  " وقاية"يقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين لشركة        

للمصدر، وتؤكد الشركة بأن راس مال الشركة أو رأس مال أي شركة تابعة لها ليس مشموال بحق خيار أو أي قيد آخر 
  . فيما عدا القيود المفروضة وفقا للقوانين واألنظمة السعودية وال سيما قواعد التسجيل واإلدراج 

  
  التغطية بلتعهد ا ٢٣- ١٤

  
المتعهدان بتغطية االكتتاب،  ) مدير االكتتاب (والسعودي الهولندي المالية    ) المستشار المالي ( شركة رنا لالستثمار     ستكون

اتفاقيـة  (وستوقع الشركة مع متعهدا التغطية اتفاقية تعهد بالتغطية فيما يتعلق باالكتتاب في وقت ما قبل بدء االكتتـاب                   
  ).   تعهد التغطية
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 الكتتاباتعليمات وروط ش .١٥
 

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

 
 في األسهم المطروحة  االكتتاب  ١- ١٥

 
  .إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتب

 
أربعين في المئة من إجمالي  %) ٤٠( ثمانية ماليين سهم تمثل ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( وبموجب هذا االكتتاب سيتم طرح 

كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة . ، يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيينأسهم الشركة لالكتتاب العام
أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو 

باإلقامة سارية المفعول فقط وال يقبل التعريف ويعرف األبناء الغير سعوديين . أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر
ويعتبر . يحق لهم االكتتاب بأسمائهم ويضاف األبناء غير السعوديين لنموذج اكتتاب أمهم وال. بالجواز أو شهادة الميالد

و يجب التصديق على كافة .  سنة هو الحد األعلى لألبناء ليتم إدراجهم تحت أسماء أمهم واالكتتاب باسمها١٨
  . مستندات الصادرة عن جهات حكومية غير سعودية عن الطريق السفارة السعودية أو القنصلية المعنيةال
  

ولن يتم القبول باالكتتاب باسم األشخاص االعتباريين كالشركات أو البنوك أو صناديق االستثمار أو المؤسسات الفردية، 
  . مدير االكتتاب والبنوك المستلمةوستتوفر استمارات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع 

  
يمكن االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى أي من البنوك المستلمة التي تتيح  كما

الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخرا و ذلك بشرطين  إحدى أو كل هذه
  :أساسيين

 .د حساب مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلموجو .١
 .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرة .٢

 
ة اإلصدار يمكن طلب نشر كما sa.org.cma.www يمكن الحصول على هذه النشرة من موقع هيئة السوق الماليةو

  :هذه، ونماذج طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التالية
  
  

 
 الهولندي البنك السعودي

sa.com.shb.www  
 

  البنك السعودي البريطاني 
com.sabb.www  

 
  
  
 

   البنك العربي الوطني
sa.com.anb.www 

  
  
 

  مجموعة سامبا المالية
sa.com.samba.www  
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 الموافق(هـ ٢٢/٤/١٤٣٠ السبت يومسيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من و

 الموافق (هـ٢/٥/١٤٣٠االثنين  يوم وهو اإلغالق يوم شاملة أيام) ١٠ (لمدة وتستمر) م ١٨/٤/٢٠٠٩
عند تقديم طلب االكتتاب الموقع فإن مدير االكتتاب أو البنك المستلم سيقوم بختم الطلب وتزويد  .)م٢٧/٤/٢٠٠٩

في حال ثبوت عدم صحة أو عدم اكتمال المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب أو أنه لم يتم . المكتتب بصورة منه
  .ختمها بواسطة البنك المستلم فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغياً

  
ينبغي على المكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب باالكتتاب بها، ويكون المبلغ اإلجمالي 

 رياالت ١٠المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم البالغ 
تقبل طلبات االكتتاب في أي كميات أقل من خمسون سهماً ولن ) ٥٠(إن الحد األدنى لالكتتاب هو . سعودية للسهم

مائة ) ١٠٠,٠٠٠(خمسون سهم أو طلبات االكتتاب في كسور من األسهم، كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو ) ٥٠(
  .ألف سهم

  
إن تقديم طلب االكتتاب يجب أن يتم مع إرفاق أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية، أو دفتر العائلة، وإجمالي مبلغ 

  . رياالت للسهم الواحد١٠تتاب أي إجمالي عدد األسهم المكتتب بها مضروباً  في سعر االك
  

عند تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب لألوالد واألبوين فقط، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب 
 لألشخاص المقيمين في المملكة، أو وأن يرفق صورة وكالة سارية المفعول، وأن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل

حيث سيقوم موظف البنك . من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب لألشخاص المقيمين خارج المملكة
  .المسؤول بمطابقة األصول مع الصور وإعادة األصول للمكتتب

  
ئيس وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا إن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس سيكون كافياً للمكتب الر

  :ويترتب على ذلك ما يلي. كان أفراد العائلة سيكتتبون بعدد األسهم نفسها التي سيتقدم المكتتب الرئيس بطلبها
  

 .جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين سيتم تسجيلها باسم المكتتب الرئيس •
  المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسسيتم إعادة جميع •
 .إن المكتتب الرئيس سيحصل على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعين •

  
حينها  وبالنسبة للزوجة الراغبة باالكتتاب باسمها لحسابها فإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، حيث سيجري 

  . اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وستتم إضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها
  

  :سيتم استخدام طلب اكتتاب منفصل في أي من الحاالت التالية
 إذا كان المكتتب راغباً في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيس •
 األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها مختلفة عن الكمية التي يرغب المكتتب الرئيس االكتتاب إذا كانت كمية •

 بها
وعند قيام الزوج باالكتتاب (في حال رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها  •

ضافة األسهم المخصصة لحسابها فإنه عندئذ سيتم اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها، وسيتم كذلك إ) باسمها
 .وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

سيكون على المكتتب اإلقرار بموافقته على االكتتاب في األسهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات  •
االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االكتتاب 

 .رياالت سعودية لكل سهم) ١٠(
 

  :يجب تحقق الشروط التالية حي يتمكن المكتتب من تملك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له
 أن يقوم المكتتب بتقديم استمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك المستلمة •
 نك المستلمأن يقوم المكتتب بدفع القيمة اإلجمالية لألسهم التي اكتتب فيها كامالً للب •
 أن يقوم البنك المستلم بتقديم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم •
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 أو اإلنترنت إن قيمة األسهم سيتم تسديدها بالكامل لدى أحد فروع البنوك المستلمة خالل فترة االكتتاب أو من خالل
 لهم الذين سبق للمكتتبين الخدمات هذه كل أو إحدى تتبع التي البنوك المستلمة لدى اآللي الصراف أو المصرفي الهاتف

  :التالية الشروط استيفاء السابقة شريطة األولية اإلصدارات في المشاركة
 

  الخدمات؛ هذه مثل تقدم التي المستلمة البنوك إحدى لدى حساب المكتتب لدى يكون يجب أن -١
  .عائلته أفراد أحد حذف أو إضافة ب مكتتبينلل الشخصية البيانات على تغييرات أي أ طر قد يكون ال أن -٢

  

وفي حال عدم وجود حساب . وذلك بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب له
للمكتتب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه تبعاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة 

هذا ويحق للشركة أن تقوم برفض الطلب كلياً أو جزئياً في حال عدم استيفاء الطلب لشروط . قد العربي السعوديالن
  .االكتتاب وتعليماته، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها

 
 التخصيص ورد الفائض ٢- ١٥

  

. "االكتتاب العام لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي"باسم اب أمانة ومؤقت إن مدير االكتتاب سيقوم بفتح حس
إن . وسيتوجب على كل بنك مستلم أن يقوم بإيداع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور

وفي . مائة ألف سهم) ١٠٠,٠٠٠(تب هو خمسون سهما، كما أن الحد األقصى لكل مكت) ٥٠(الحد األدنى لالكتتاب هو 
خمسين سهماً كحد ) ٥٠(حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، فإنه سيتم تخصيص 

أدنى لكل مكتتب، وكذلك سيتم تخصيص ما تبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب إن وجدت على أساس تناسبي وذلك 
وفي حال تجاوز عدد المكتتبين . “تتب إلى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيهانسبة ما طلبه كل مك”وفق 

مائة وستون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بناءً  على ) ١٦٠,٠٠٠(
  .توجيهات هيئة السوق المالية

عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك سيتم دون أي ) إن وجد(إن إعادة فائض األموال إلى المكتتبين 
 الموافق (هـ٧/٥/١٤٣٠السبت   يومالمستلمة، وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه

سيتم رد المبالغ بالكامل دون اقتطاع أي مبلغ أو رسوم وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى البنك . م٢/٥/٢٠٠٩
وللحصول على أية معلومات إضافية يجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب . المستلم

 .االكتتاب فيه
 

 إقرارات ٣- ١٥
 

  :إن المكتتب، بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب
  

لمكتتب يوافق ويقر بأن نموذج طلب االكتتاب المنجز والمنفذ هو عرض ملزم وغير مشروط لشراء األسهم ا •
بها، وال يمكن بالتالي تعديله أو سحبه من قبل المكتتب في أي وقت، وأن المكتتب ملزم بدفع قيمة األسهم التي 
طلب االكتتاب بها أو قيمة أقل من ذلك حسب عدد األسهم التي تم تخصيصها له، وبدفع المبالغ المستحقة كافة 

 في ما يتعلق بتلك األسهم
قامت بدراستها بعناية وفهم /أطلعت على نشرة اإلصدار وعلى ما تحتويه وقام/لعبأنها قد اط/تقر بأنه/يقر •

 مضمونها
يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناء على ذلك يتم اكتتابه في  •

 األسهم المذكورة
اشر من جراء احتواء نشرة ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مب •

اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على 
 .قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة

أسهم يعلن بأنه لم يسبق له وال لغيره من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في  •
 الشركة، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط االكتتاب وتعليماته الواردة في  •
 الطلب وفي نشرة اإلصدار

 البنك المستلميضمن بعدم إلغاء طلب االكتتاب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو  •
 
  



 

 
 

 
٨١ 

 بنود متفرقة ٤- ١٥
 

إن طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ستكون ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل 
منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه 

 يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من النشرة، فإنه ال
تم إصدار نشرة . األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

ص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين الن
 .العربي لنشرة اإلصدار

 
 )تداول(سوق األسهم السعودية  ٥- ١٥

 
م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام 

 ريال سعودي حتى مليار ٧٧٢ما يفوق هم المدرجة وقد بلغت القيمة السوقية لألس. م١٩٩٠اإللكتروني في المملكة عام 
  . شركة حتى تاريخه) ١٢٧(ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام . م١١/٣/٢٠٠٩ نهاية يوم

  

ويتم التداول على فترة واحدة من . ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر .  عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر٠٣:٣٠ صباحاً وحتى ١١الساعة 

 صباحا كما يمكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ١٠وتعديلها وإلغائها من الساعة 
ً ٠٤:٣٠ وحتى الساعة ٠٣:٣٠  صباحاً لجلسة ١٠جديدة ابتداء من الساعة ويمكن عمل قيود واستفسارات .   عصرا
تنفذ .و قد تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول).  صباحا١١ًالتي تبدأ الساعة (االفتتاح 

ق وبشكل عام تنفذ أوامر السو. الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر
ويقوم . وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال. أوالً، وتليها األوامر محددة السعر

نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت، وتوفير 
وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم . ت المعروفينبيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلوما

ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين . يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة
  . وكفاءة عمليات السوقمسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول" تداول"وتقع على عاتق . عبر نظام تداول

 
 

 تداول أسهم الشركة ٦- ١٥
 

بهذا “ تداول”وسيتم اإلعالن في سوق األسهم . يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة
وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها . الخصوص

  .تمديدها بموافقة هيئة السوق الماليةأو 
  

وتسجيل . ال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في السوق
ويحظر التداول فيها حظراً تاما، ويتحمل “ تداول”الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية 

يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي المكتتبون الذين 
 .مسؤولية قانونية في هذه الحالة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
٨٢ 

  لمعاينةللمتاحة المستندات ا .١٦
 

 التاسعة ستتوفر المستندات التالية للفحص في مقر المستشار المالي شركة رنا لالستثمار في مدينة الرياض من الساعة
 .صباحا حتى الساعة الخامسة مساء من يوم السبت حتى األربعاء قبل أسبوع من تاريخ االكتتاب 

   
 عقد تأسيس الشركة المصدق من كاتب العدل،  •
 النظام األساسي المقترح للشركة، •
 ة، بالموافقة على تأسيس الشرك١/٧/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٦/٦/١٤٢٩ وتاريخ ١٨٠قرار مجلس الوزراء رقم  •
  بالموافقة على تأسيس الشركة،٢/٧/٢٠٠٨هـ الموافق ٢٧/٦/١٤٢٩ وتاريخ ٣٤/المرسوم الملكي رقم م •
 موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم، •
الموافقة الخطية من كي بي أم جي الفوزان والسدحان على نشر تقرير الفحص الخاص وخطاب اإلجراءات  •

 المتفق عليها،
مكتب مهند بن سعود آل رشيد لالستشارات القانونية بالتعاون بيكر باتس  إل إل بي على الموافقة الخطية من  •

 اإلشارة إليهم في نشرة اإلصدار بصفتهم المستشار القانوني لعملية طرح األسهم،
 .صور عن خطاب موافقة مؤسسة النقد على تأسيس الشركة  •
 سودات العقود المزمع توقيعها مع األطراف األخرىم •
 ية التعهد بتغطية االكتتاباتفاق •
 .التقارير والخطابات والمستندات، التي أعدها الخبراء والمستشارون الواردة أسماؤهم في هذه النشرة •
 قائمة المركز المالي المستقبلية •
   صورة عن التقارير عن سوق التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد وشركة ليدينج بوينت  •
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   لخاصالفحص اير قرت .١٧
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 لمتوقعةالمالي المركز اائمة ق .١٨
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  تركت هذه الصفحة عمداً


