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�إ�شعار هام 

وعند  لالكتتاب.  املطروحة  وبالأ�سهم  التعاوين  للتاأمني  اأك�سا  ب�رشكة  املتعلقة  املعلومات  عن  كاملة  تفا�سيل  الن�رشة  هذه  تقدم 

تقدمي طلبات لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة للبيع، �ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإىل املعلومات التي 

الإلكرتوين  ال�رشكة  اأو من موقع  امل�ستلمة،  البنوك  اأو  ال�رشكة  منها من  ن�سخ  والتي ميكن احل�سول على  الن�رشة،  حتتويها هذه 

 .)www.cma.org.sa ( اأو من موقع الهيئة )www.axa-cooperative.com(

عينت ال�رشكة مورغان �ستانلي ال�سعودية كم�ست�سار مايل ومتعهد التغطية )ي�سار اإليها فيما بعد بـ "مورغان �ستانلي ال�سعودية" ��و "�مل�شت�شار 

املايل"( واجلزيرة كابيتال مديرا لالكتتاب فيما يخت�ص بهذا االكتتاب واأ�سهم االكتتاب املو�سحة يف هذه الن�رشة فقط. 

حتتوي ن�رشة االإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية 

�ل�شعودية )و�مل�شار �إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل اأع�ساء جمل�ص االإدارة املقرتحون الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )هـ( جمتمعني ومنفردين 

كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�رشة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة 

واإىل احلد املعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�رشة اإىل جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل 

نف�سها  وتخلي  اكتمالها،  اأو  بدقتها  تتعلق  تاأكيدات  اأي  تعطي  الن�رشة، وال  هذه  م�سوؤولية عن حمتويات  اأي  ال�سعودية  املالية  وال�سوق  الهيئة 

�رشاحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�رشة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها. 

اأن ال�رشكة قامت بجميع التحريات املعقولة بالن�سبة لدقة املعلومات الواردة يف هذه الن�رشة يف تاريخ �سدورها، فاإن جزءًا كبريًا من  ومع 

املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع ماأخوذ من م�سادر خارجية، ومع اأنه ال يوجد لدى ال�رشكة اأو اأع�ساء جمل�ص اإدارتها اأو م�ست�ساريها اأي 

�سبب لالعتقاد باأن اأيًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�سورة جوهرية، اإال اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه 

املعلومات، وال يوجد اأي تاأكيد ب�ساأن �سحة اأي من هذه املعلومات اأو اكتمالها. 

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�رشة يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري. وعلى وجه اخل�سو�ص، من املمكن اأن يتاأثر الو�سع املايل لل�رشكة 

وقيمة اأ�سهم االكتتاب ب�سكل �سلبي نتيجة لتطورات م�ستقبلية تتعلق بالت�سخم واأ�سعار الفائدة وال�رشائب اأو بعوامل اأخرى منها على �سبيل املثال 

ال احل�رش االأحداث االقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو عوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�رشكة. وال يجوز اعتبار تقدمي ن�رشة االإ�سدار 

هذه اأو اأية معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة باأ�سهم االكتتاب اأو تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن اأية 

اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية. 

ال يجوز اعتبار ن�رشة االإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من ال�رشكة اأو املدراء اأواملوؤ�س�سني اأو مدير االكتتاب اأو مورغان �ستانلي ال�سعودية اأو اأي 

من البنوك ال�سعودية امل�ستلمة اأو اأي �سخ�ص متعلق بهم بامل�ساركة يف االكتتاب. وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�رشة ذات طبيعة عامة مت 

اإعدادها بدون اعتبار الأية اأهداف ا�ستثمارية فردية اأو اأو�ساع مالية اأو احتياجات ا�ستثمارية خا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�رشة االإ�سدار، قبل 

اتخاذ قرار باال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه 

الن�رشة بالن�سبة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات املالية اخلا�سة به. 

اإن هذا االكتتاب موجه فقط اإىل االأ�سخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني، ويجوز للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة والتي لها اأوالد ُق�رشرّ من زوج 

غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها يف اأ�سهم االكتتاب على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�رش. 

ويحظر متامًا توزيع هذه الن�رشة وبيع اأ�سهم االكتتاب الأي اأ�سخا�ص اآخرين اأو يف اأي دولة اأخرى. وكل متلقي لهذه الن�رشة مطلوب منه 

التعرف على اأية قيود نظامية تخ�سه ومراعاة التقيد بها.
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معلومات �لقطاع و�ل�شوق 

يف هذه الن�رشة مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق من م�سادر خمتلفة. ويعتقد اأن هذه املعلومات وامل�سادر 

والتقديرات موثوقة، وقد بذلت ال�رشكة جهدًا منا�سبًا واإىل احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر. ومع اأنه ال يوجد لدى ال�رشكة اأو 

اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها، اإال  اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني  اأيًا من مدرائها اأي �سبب لالعتقاد باأن 

اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي �سخ�ص وال ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها من قبل اأي 

�سخ�ص. وت�سمل هذه امل�سادر: 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )"موؤ�س�سة النقد"(

موؤ�س�سة النقد هي امل�رشف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية وتاأ�س�ست �سنة 1952م، وت�سمل اأبرز م�سوؤوليتها ما يلي: 

اإ�سدار العملة الر�سمية للبالد، الريال ال�سعودي  ��

العمل كبنك للتعامالت امل�رشفية للحكومة ال�سعودية  ��

االإ�رشاف على البنوك التجارية العاملة يف اململكة  ��

اإدارة احتياطيات اململكة من العمالت االأجنبية  ��

و�سع ال�سيا�سات النقدية الهادفة اإىل تعزيز �سعر الريال ال�سعودي و�سمان ا�ستقرار اأ�سعار ال�رشف  ��

دعم منو النظام املايل وامل�رشيف و�سمان �سالمته  ��

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

�ص ب 2992 

الريا�ص 11169 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3000 463 1 966+ 

فاك�ص: 2966 466 966+ 

 www.sama.gov.sa

هذه  ال�ستخدام  املوافقات  اأما  االنرتنت.  �سبكة  عرب  عليها  احل�سول  وميكن  للجميع  متاحة  النقد  موؤ�س�سة  قبل  من  امل�ستخدمة  املعلومات  تعترب 

املعلومات يف هذه الن�رشة فلم يتم طلب احل�سول عليها. 

ال�رشكة ال�سوي�رشية لإعادة التاأمني )"�سوي�س ري"( 

هي اإحدى ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال اإعادة التاأمني وتاأ�س�ست �سنة 1863م يف مدينة زيورخ ب�سوي�رشا، وتعمل يف اأكرث من 25 بلدًا 

وت�سدر عددًا من التقارير حول اأ�سواق التاأمني يف العامل. وتتوفر هذه التقارير للعموم وميكن االطالع عليها عرب �سبكة االإنرتنت. 

مثنكواي 60/50 

�ص ب 8022 

زيورخ 

�سوي�رشا 

هاتف: 2121 285 43 41+ 

فاك�ص: 2999 285 43 41+ 

 www.swissre.com

بالن�سبة للمعلومات امل�ستخدمة من �سوي�ص ري فهي متوفرة للعموم وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة االنرتنت، مل يتم طلب احل�سول على 

موافقة �سوي�ص ري ال�ستخدام تقاريرها يف هذه الن�رشة.
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بزن�س مونيتور اإنرتنا�سنال )"بزن�س مونيتور"( 

تاأ�س�ست �سنة 1984م يف مدينة لندن يف اململكة املتحدة، وت�سدر تقارير ودرا�سات اقت�سادية حول مو�سوعات خمتلفة منها املخاطر ال�سيا�سية 

والتحليالت والتوقعات التمويلية واالقت�سادية. 

BUSINESS
MONITOR
international

بزن�ص مونيتور اإنرتنا�سنال 

مريميد هاو�ص 

2 بدل دوك بالكفريز 

لندن اإي �سي 4 يف 3 دي اإ�ص 

اململكة املتحدة 

هاتف: 0468 7248 20 44+ 

فاك�ص: 0467 7248 20 44+ 

 www.businessmonitor.com

اإنرتنا�سنال  بزن�ص مونيتور  اأن  اإىل  االإ�سارة  املوافقة. وجتدر  تلك  ب�سحب  تقم  تقريرها ومل  موافقتها ال�ستخدام  بزن�ص مونيتوربتقدمي  قامت 

والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم ال ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�رشكة. 

املعلومات املالية 

مت اإعداد القوائم املالية التوقعية لل�رشكة ملا بعد االكتتاب واالإي�ساحات املتعلقة بها، والواردة يف هذه الن�رشة، طبقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة 

عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. و�سوف ت�سدر ال�رشكة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. 

اأ�سعار حتويل العمالت

تعد جمموعة اأك�سا قوائمها املالية باليورو. لكن الأغرا�ص الت�سهيل، فقد مت حتويل بع�ص املبالغ الواردة يف هذه الن�رشة اإىل الريال ال�سعودي. وقد 

مت حتويل املبالغ من اليورو اإىل الريال ال�سعودي ب�سعر حتويل يبلغ 4.7389، وهو �سعر التحويل الفوري املعمول به بتاريخ 2009/3/3م1. 

كما مت حتويل بع�ص املبالغ الواردة يف هذه الن�رشة من الدينار البحريني اإىل الريال ال�سعودي ب�سعر حتويل يبلغ 9.9499، وهو �سعر التحويل 

الفوري املعمول به بتاريخ 2009/3/3م2. 

التوقعات واالإفادات امل�ستقبلية 

مت اإعداد التوقعات واالإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�رشة على اأ�سا�ص افرتا�سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية 

عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. 

متثل بع�ص االإفادات الواردة يف ن�رشة االإ�سدار "اإفادات م�ستقبلية". وي�ستدل على هذه االإفادات من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات دالة 

"يتوقع"، "ميكن"، "قد"، "ينوي"، "يعتزم"، "�سوف"، "ينبغي"، "من املتوقع" "�سيكون"  "يعتقد"،  "يقدر"،  على امل�ستقبل مثل "يخطط"، 

اأو �سيغ النفي لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�ص هذه االإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية 

االأداء  توؤثر على  قد  التي  العوامل  العديد من  فهناك  امل�ستقبلي.  لالأداء  لي�ست �سمانًا  باأحداث م�ستقبلية، ولكنها  يتعلق  فيما  واإدارتها  لل�رشكة 

اأو �سمنيا يف هذه االإفادات  اإىل اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعا �رشاحة  التي حتققها وتوؤدي  النتائج  اأو  اأو االإجنازات  لل�رشكة  الفعلي 

امل�ستقبلية. وقد مت ا�ستعرا�ص بع�ص املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل مثل هذا التاأثري ب�سورة اأكرث تف�سيال يف اأق�سام اأخرى من 

هذه الن�رشة )راجع الق�سم 2 "عوامل املخاطرة"(. فاإذا ما حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االحتماالت اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي 

من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك التي مت توقعها اأو تقديرها اأو التخطيط لها اأو 

افرتا�سها كما يف هذه الن�رشة. 

بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، يتعني على ال�رشكة اأن تقدم اإىل الهيئة ن�رشة اإ�سدار تكميلية اإذا علمت يف اأي وقت بعد موافقة 

) www.bloomberg.com( 1  امل�سدر: بلومبريغ

) www.bloomberg.com( 2  امل�سدر: بلومبريغ
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امل�سائل اجلوهرية  اأي من  اأي تغيري مهم يف  يلي: )1( حدوث  باأي مما  الر�سمية،  القائمة  ت�سجيلها يف  االإ�سدار هذه وقبل  الهيئة على ن�رشة 

الواردة يف هذه الن�رشة اأو يف اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )2( ظهور اأية م�سائل مهمة اأخرى كان يجب ت�سمينها 

يف هذه الن�رشة. وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�رشكة ال تنوي حتديث اأو تعديل اأية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق اأو االإفادات امل�ستقبلية 

الواردة يف هذه الن�رشة، �سواء نتيجة ملعلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه العوامل واملخاطر واالأمور االحتمالية 

واالفرتا�سات االأخرى، فاإن االأحداث والظروف امل�ستقبلية التي مت تناولها يف هذه الن�رشة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�رشكة وقد ال 

حتدث اإطالقًا. وعليه، يجب على املكتتبني املحتملني درا�سة جميع االإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات وعدم االعتماد على االإفادات 

امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي. 
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دليل �ل�رشكة 

اأع�ساء جمل�ص االإدارة املقرتحون

�لتمثيل �ملن�شب �لعمر �جلن�شية�ال�شـــم 

ع�سو غري تنفيذي )ميثل اأك�سا للتاأمني )اخلليج( رئي�سًا 81�سعودي عبدالله علي كانو 

�رشكة بحرينية مقفلة متتلك %32(

ع�سو غري تنفيذي )ميثل اأك�سا للتاأمني )اخلليج( ع�سوًا 44�سعودي بدر عبدالعزيز كانو 

�رشكة بحرينية مقفلة متتلك %32(

ع�سو غري تنفيذي )ميثل اأك�سا للتاأمني )اخلليج( ع�سوًا42اإيطايلاأندريا رو�سي 

�رشكة بحرينية مقفلة متتلك %32(

ع�سو غري تنفيذي )ميثل اأك�سا البحر املتو�سط ع�سوًا46فرن�سي جاك مري

القاب�سة التي متتلك %18(

ع�سو غري تنفيذي )ميثل اأك�سا البحر املتو�سط ع�سوًا58فرن�سي جان رميون اآبا

القاب�سة التي متتلك %18(

ع�سو م�ستقل )ميثل اجلمهور(ع�سوًا48�سعوديكامل �سالح الدين املنجد 

ع�سو م�ستقل )ميثل اجلمهور(ع�سوًا47�سعودي د. مازن اإبراهيم ح�سونة 

ع�سو م�ستقل )ميثل اجلمهور(ع�سوًا48�سعودي اأحمد اإبراهيم الربيعة 

امل�سدر: �رشكة اأك�سا اخلليج 

عنوان ال�رشكة

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين 

برج كانو، الطابق الثاين 

طريق امللك عبدالعزيز 

�ص ب 753

الريا�ص 11421

هاتف: 6706 477 1 966+ 

فاك�ص: 0418 478 1 966+

  www.axa-cooperative.com

�سكرتري جمل�س الإدارة املر�سح 

فن�سنت بلو�سي

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين 

برج كانو، الطابق الثاين 

طريق امللك عبدالعزيز 

�ص ب 753

الريا�ص 11421

هاتف: 6706 477 1 966+ 

فاك�ص: 0418 478 1 966+

  www.axa-cooperative.com



و

ممثل ال�رشكة املعتمد لدى الهيئة 

بول اأدم�سون 

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين 

برج كانو، الطابق الثاين 

طريق امللك عبدالعزيز 

�ص ب 753

الريا�ص 11421

هاتف: 6706 477 1 966+ 

فاك�ص: 0418 478 1 966+ 

  www.axa-cooperative.com

البنك الرئي�س لل�رشكة

البنك ال�سعودي الربيطاين 

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 

�ص. ب. 9084 

الريا�ص 11413 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�ص: 0660 405 1 966+

  www.sabb.com

م�سجل الأ�سهم 

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل

طريق امللك فهد

�ص.ب 60612 

الريا�ص 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 1200 218 1 966+

فاك�ص: 1220 218 1 966+ 

 www.tadawul.com.sa
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�مل�شت�شارون

مورغان �ستانلي ال�سعودية امل�ست�سار املايل 

الطابق االأول، مبنى العليان

�ص.ب 66633، الريا�ص 11586، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9977 477 )1( 966+

فاك�ص: 0004 477 )1( 966+

 www.morganstanley.com

لنكليرتR اإل اإل بي امل�ست�سار القانوين لل�رشكة  

مبنى البوابة 3، مركز دبي املايل الدويل 

�ص ب 506516، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

هاتف: 5800 369 4 971+

فاك�ص: 5801 369 4 971+

 www.linklaters.com

مكتب عبدالعزيز بن حمد الفهد  امون وم�ست�سارون   امل�ست�سار القانوين لالكتتاب 

جرير بالزا، حي  العليا 

�ص ب 15870، الريا�ص 11454، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  8081 464 1 966+

فاك�ص: 4968 462 1 966+

ديلويت اBند توت�س املحا�سب القانوين 

بناية الف�سل، طريق امللك �سعود

�ص ب 182، جدة  31411، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3937 887 3 966+

فاك�ص: 3931 887 3 966+

 www.deloitte.com

م�ست�سار درا�سة ال�سوق

BUSINESS
MONITOR
international

بزن�س مونيتور اإنرتنا�سنال 

مريميد هاو�ص، 2 بدل دوك بالكفريز 

لندن اإي �سي 4 يف 3 دي اإ�ص، اململكة املتحدة 

هاتف: 0468 7248 20 44+ 

فاك�ص: 0467 7248 20 44+ 

 www.businessmonitor.com

تنوي¬:

ن�رشة  تاريخ  حتى  املوافقة  تلك  �سحب  يتم  ومل  هذه  االإ�سدار  ن�رشة  يف  اأ�سمائهم  اإىل  االإ�سارة  على  اخلطية  موافقتهم  اأعاله  امل�ست�سارون  قدم 

االإ�سدار. هذا، والميتلك اأي من امل�ست�سارين اأعاله اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�رشكة. 
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مدير �الكتتاب ومتعهد تغطية �الكتتاب و�لبنوك �مل�شتلمة 

اجلزيرة كابيتال مدير الكتتاب

�سارع خالد بن الوليد 

�ص ب 6277 ، جدة  21442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  8070  651  )2(  966+

فاك�ص:  2478  653  )2(  966+

 www.aljaziracapital.com.sa

مورغان �ستانلي ال�سعودية متعهد تغطية الكتتاب  

الطابق االأول، مبنى العليان

�ص.ب 66633 ، الريا�ص 11586، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9977 477 )1( 966+

فاك�ص: 0004 477 )1( 966+

 www.morganstanley.com

البنوك امل�ستلمة 

البنك الأهلي التجاري 

طريق امللك عبدالعزيز

�ص ب 3555 ، جدة  21481 ، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  3333  649  )2(  966+

فاك�ص:  7426  643  )2(  966+

  www.ncb.com.sa

جمموعة �سامبا املالية 

طريق امللك عبدالعزيز 

�ص ب 833 ، الريا�ص 11421 ، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4770 477 1 966+ 

فاك�ص: 9402 479 1 966+

 www.samba.com

بنك اجلزيرة 

�سارع خالد بن الوليد 

�ص ب 6277 ، جدة  21442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  8070  651  )2(  966+

فاك�ص:  2478  653  )2(  966+

 www.baj.com.sa

البنك ال�سعودي الربيطاين 

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 

�ص. ب. 9084 ، الريا�ص 11413 ، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�ص: 0660 405 1 966+ 

   www.sabb.com
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ملخ�ص �الكتتاب

وفقًا �ل�رشكة التاأ�سي�ص(  )حتت  �سعودية  م�ساهمة  �رشكة  هي  التعاوين  للتاأمني  اأك�سا  �رشكة 

للمر�سوم امللكي رقم م/36 بتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م( وقرار 

2008/6/30م(  )املوافق  1429/6/26هـ  بتاريخ   182 رقم  الوزراء  جمل�ص 

القا�سيان باملوافقة على تاأ�سي�ص ال�رشكة وفقًا لنظام  مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين 

التنفيذية  والئحته  1424/6/2هـ  بتاريخ  م/32  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر 

ونظام  1425/3/1هـ  بتاريخ   596/1 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  ال�سادرة 

وتعديالته  1385/3/22هـ  بتاريخ  م/6  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�رشكات 

ونظام الهيئة العامة لال�ستثمار. 

امللكي رقم تاأ�شي�ص �ل�رشكة  املر�سوم  تاأمني مبوجب  بتاأ�سي�سها ك�رشكة  املوافقة  ال�رشكة على  ح�سلت 

م/36 بتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م( وقرار جمل�ص الوزراء رقم 

182 بتاريخ 1429/6/26هـ )املوافق 2008/6/30م(. وقد ح�سلت ال�رشكة على 

موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاأ�سي�سها، و�سوف يتم ت�سجيل ال�رشكة ب�سفة 

ر�سمية بعد اإمتام عملية الطرح االأويل لالكتتاب ولدى �سدور قرار وزير التجارة 

وال�سناعة بتاأ�سي�سها بعد اجتماع اجلمعية العامة التاأ�سي�سية. 

لنظام �أن�شطة �ل�رشكة  العالقة وفقًا  التعاوين واالأن�سطة ذات  التاأمني  اأعمال  ال�رشكة  �سوف تزاول 

مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية، مبا يطراأ عليها من تعديالت من 

وقت الآخر، وطبقًا لالأنظمة والقوانني االأخرى ال�سائدة يف اململكة. وتلتزم ال�رشكة 

بعد �سدور ال�سجل التجاري، باحل�سول على الرتخي�ص الالزم من موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي بالن�سبة لالأن�سطة التي �ستزاولها. 

200.000.000 ريال �سعودي ر�أ�ص مال �ل�رشكة 

10 رياالت �سعودية تدفع كاملة عند تقدمي طلب االكتتاب �شعر �الكتتاب

10 رياالت �سعودية�لقيمة �ال�شمية

20.000.000 �سهم عاديعدد �الأ�شهم �مل�شدرة

8.000.000 �سهم عادي عدد �أ�شهم �الكتتاب

40% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة امل�سدرةن�شبة �أ�شهم �الكتتاب من �الأ�شهم �مل�شدرة

80.000.000 ريال �سعودي �لقيمة �الإجمالية الأ�شهم �الكتتاب

8.000.000 �سهمعدد �أ�شهم �الكتتاب �ملتعهد بتغطيتها

50 �سهمًا�حلد �الأدنى لالكتتاب 

500 ريال �سعوديقيمة �حلد �الأدنى لالكتتاب

100.000 �سهم�حلد �الأق�شى لالكتتاب 

1.000.000 مليون ريال �سعوديقيمة �حلد �الأق�شى لالكتتاب

�سعودي. ��شتخد�م متح�شالت �الكتتاب ريال   80.000.000 بـ  االكتتاب  ملتح�سالت  االإجمالية  القيمة  تقدر 

االكتتاب  م�ساريف  خ�سم  بعد  االكتتاب،  متح�سالت  �سايف  ي�ستخدم  و�سوف 

وم�ساريف ما قبل الت�سغيل واملقدرة بـ 9.501.000 ريال �سعودي باال�سافة اإىل 

املرتبطة  االإ�سافية  التكاليف   )1( متويل  يف  املوؤ�س�سني  قبل  من  املدفوع  املال  راأ�ص 

العامل  املال  لراأ�ص  العامة  )2( االحتياجات  لها  االأويل  ال�رشكة والتطوير  بتاأ�سي�ص 

واالحتفاظ باحلد االأدنى لهام�ص املالءة املالية لل�رشكة )3( متويل اجلزء الذي تراه 

اأك�سا  ل�رشكة  العالقة  ذات  واالأ�سول  التاأمينية  املحفظة  على  لال�ستحواذ  ال�رشكة 

�ل�شعودية )"اال�ستحواذ"( )راجع الق�سم 14 "ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب" والق�سم 

5 " اال�ستحواذ"(.



ي

اإن احلد االأدنى للتخ�سي�ص هو خم�سني )50( �سهمًا لكل مكتتب. و�سيتم تخ�سي�ص ما تخ�شي�ص �أ�شهم �الكتتاب

يتبقى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب على اأ�سا�ص تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل 

مكتتب اإىل اإجمايل عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني 

االأدنى  احلد  ت�سمن  ال  ال�رشكة  فاإن  مكتتب،   )160.000( األف  و�ستون  مائة 

للتخ�سي�ص )50 �سهم( و�سيتم التخ�سي�ص بالت�ساوي على عدد املكتتبني. ويف حال 

جتاوز عدد املكتتبني عن عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، ف�سوف يتم التخ�سي�ص 

ح�سب ما تقرره الهيئة )راجع الق�سم 15 "�رشوط وتعليمات االكتتاب"(. 

عموالت �لفائ�ص  اأي  دون  املكتتبني  اإىل  وجد،  اإن  االكتتاب،  فائ�ص  اإعادة  يتم  �سوف 

االإعالن  يتم  و�سوف  امل�ستلمة.  البنوك  اأو  االكتتاب  مدير  قبل  من  ا�ستقطاعات  اأو 

)املوافق  1430/5/7هـ  اأق�ساه  موعد  يف  الفائ�ص  ورد  النهائي  التخ�سي�ص  عن 

2009/5/2م(. )راجع الق�سم 15 "�رشوط وتعليمات االكتتاب"(. 

يبداأ االكتتاب يوم ال�سبت 1430/4/22هـ )املوافق 2009/4/18م( وي�ستمر لفرتة فرتة �الكتتاب

10 اأيام �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب وهو يوم االثنني 1430/5/2هـ )املوافق 

2009/4/27م(.

تعلنها توزيع �الأرباح اأرباح  اأية  من  ن�سيبه  على  احل�سول  يف  االأحقية  حامله  �سهم  كل  يعطي 

باأن  علمًا  ذلك،  تلي  التي  املالية  ال�سنوات  وعن  تاأ�سي�سها  تاريخ  بعد  ال�رشكة 

االأوىل  ال�سنوات  امل�ساهمني يف  اأرباح على  توزيع  يتوقع  ال  ال�رشكة  اإدارة  جمل�ص 

االأرباح"(.  توزيع  "�سيا�سة  الق�سم 13  )راجع  التاأ�سي�ص  بعد 

لل�رشكة فئة واحدة من االأ�سهم ولي�ص الأي م�ساهم حقوق ت�سويت تف�سيلية، حيث حقوق �لت�شويت

يعطي كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، ويحق لكل م�ساهم ميلك 20 �سهمًا على 

االأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية والت�سويت فيها. 

تقل �لقيود على �الأ�شهم �سنوات كاملة ال  اأ�سهمهم ملدة ثالث  اأي من  الت�رشف يف  للموؤ�س�سني  ال يجوز 

كل منها عن اثني ع�رش �سهرًا )“فرتة احلظر”( من تاريخ تاأ�سي�ص ال�رشكة. ويجب 

احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع لالأ�سهم من قبل 

امل�ساهمني املوؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر. 

مل ي�سبق وجود �سوق لتداول اأ�سهم ال�رشكة ال يف اململكة وال يف اأي مكان اآخر قبل ت�شجيل �الأ�شهم و�إدر�جها 

القائمة  يف  االأ�سهم  لت�سجيل  بطلب  الهيئة  لدى  ال�رشكة  تقدمت  وقد  االكتتاب.  هذا 

ا�ستيفاء  االإ�سدار ومت  ن�رشة  الالزمة بخ�سو�ص  املوافقات  الر�سمية وح�سلت على 

كافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة، وح�سلت على جميع املوافقات الر�سمية 

بعد  ال�سوق  يف  االأ�سهم  تداول  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن  االأ�سهم.  طرح  بعملية  للقيام 

�سدور ال�سجل التجاري )راجع "تواريخ مهمة للمكتتبني" يف ال�سفحة )ك( والق�سم 

15 "�رشوط وتعليمات االكتتاب(. 

هذه عو�مل �ملخاطرة ت�سنيف  وميكن  االكتتاب.  اأ�سهم  يف  باال�ستثمار  تتعلق  معينة  خماطر  هناك 

املخاطر ب�سكل عام اإىل )اأ( خماطر ذات �سلة بقطاع التاأمني والبيئة الت�رشيعية و )ب( 

العادية. وبناء  باالأ�سهم  املتعلقة  املخاطر  ال�رشكة و )ج(  بعمليات  املرتبطة  املخاطر 

عليه، يتعني على جميع امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املعلومات التي يت�سمنها 

الق�سم 2 "عوامل املخاطرة" قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب.
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تو�ريخ مهمة للمكتتبني

�لتاريخ�جلدول �لزمني �ملتوقع لالكتتاب 

مـن يوم ال�سبت 1430/4/22هـ )املوافق 2009/4/18م( فرتة االكتتاب 

اإىل يوم االثنني 1430/5/2هـ )املوافق 2009/4/27م(

يوم االثنني 1430/5/2هـ )املوافق 2009/4/27(*اآخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وت�سديد قيمة االكتتاب

ال�سبت 1430/5/7هـ )املوافق 2009/5/2(*االإ�سعار بالتخ�سي�ص النهائي واإعادة املبالغ الفائ�سة

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�رشكة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع تاريخ بدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق 

املتطلبات واالإجراءات النظامية ذات العالقة. 

�سيتم االإعالن عن بدء تداول اأ�سهم ال�رشكة يف ال�سحف املحلية 

 .www.tadawul.com.sa وموقع تداول

* املواعيد الواردة يف هذا اجلدول هي مواعيد تقريبية. و�سوف يتم االإعالن عن املواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية. 

كيفية التقدم بطلب الكتتاب

يقت�رش هذا االكتتاب على االأ�سخا�ص الطبيعيني ال�سعوديني فقط، ويجوز للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ُق�رشرّ من زوج 

اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�رش.  اأ�سهم ال�رشكة باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت  غري �سعودي اأن تكتتب يف 

ال�رشكة.  امل�ستلمة ومواقعها االإلكرتونية وموقع  و�سوف تتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك 

وميكن االكتتاب اأي�سًا عن طريق االنرتنت اأو الهاتف امل�رشيف اأو اأجهزة ال�رشاف االآيل التابعة للبنوك امل�ستلمة التي تقدم اإحدى هذه اخلدمات 

اأو كلها للمكتتبني الذين �سبق لهم اأن ا�سرتكوا يف اأحد االكتتابات التي جرت موؤخرًا �رشيطة اأن )1( يكون للمكتتب ح�ساب لدى البنك امل�ستلم 

الذي يقدم هذه اخلدمات، و)2( اأال يكون قد طراأ اأي تغيري على معلومات املكتتب اأو بياناته اخلا�سة منذ اآخر اكتتاب ا�سرتك فيه. 

يجب تعبئة طلب االكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة يف الق�سم 15 " �رشوط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�رشة. وعلى كل مكتتب تعبئة جميع 

الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب واملوافقة عليها. وحتتفظ ال�رشكة بحقها يف رف�ص اأي طلب اكتتاب ب�سورة جزئية اأو 

كلية يف حالة عدم ا�ستيفائه اأيًا من �رشوط االكتتاب. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه لدى اأحد فروع البنوك امل�ستلمة. 

ويعترب طلب االكتتاب عندئٍذ اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب وال�رشكة )راجع الق�سم 15 "�رشوط وتعليمات االكتتاب"(.
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ملخ�ص �ملعلومات �الأ�شا�شية

يعد هذا امللخ�ص نبذه موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�رشة، وبالتايل فاإنه ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون �رشورية اأو 

ذات عالقة للمكتتبني. يجب على م�ستلمي هذه الن�رشة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب. وقد مت تعريف بع�ص 

امل�سطلحات املدرجة يف هذه الن�رشة يف الق�سم 1 "تعريفات واخت�سارات".

مقدمة 

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين )“اأك�سا” ��و “ال�رشكة”(، هي �رشكة م�ساهمة �سعودية )حتت التاأ�سي�ص( وفقًا للمر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 

1429/6/27هـ )املوافق 2008/7/1م( وقرار جمل�ص الوزراء رقم 182 وتاريخ 1429/6/26هـ )املوافق 2008/6/30م(. ويقع مركز 

ال�رشكة الرئي�سي يف مدينة الريا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية.  

مًا اإىل 20.000.000 �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت  �سيكون راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص 200.000.000 ريال �سعودي مق�سرّ

لل�سهم. وقد اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه 12.000.000 �سهم متثل 60% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص واأودعوا قيمة هذه 

االأ�سهم البالغة 120.000.000 ريال لدى جمموعة �سامبا املالية مقابل اأ�سهمهم، بينما �سيتم طرح الـ 8.000.000 �سهم الباقية، والتي 

متثل 40% من راأ�ص مال ال�رشكة عند تاأ�سي�سها، من خالل االكتتاب. 

و�سوف تعترب ال�رشكة موؤ�س�سة نظاما بعد انتهاء االكتتاب و�سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�سها ون�رش عقد تاأ�سي�سها ونظامها االأ�سا�سي يف 

اجلريدة الر�سمية و�سدور �سجلها التجاري. 

ومن املتوقع اأن يبداأ التداول يف اأ�سهم ال�رشكة حال ا�ستيفاء االإجراءات النظامية املطلوبة. 

و�سوف تعمل ال�رشكة ك�رشكة تاأمني تعاوين يف اململكة عند اال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية واالأ�سول ذات العالقة ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية 

�سنة  منذ  ب�سكل ح�رشي  ال�سعودية  البحرين وتعمل يف  )مقفلة( م�سجلة يف مملكة  بحرينية  م�ساهمة  ال�سعودية"(، وهي �رشكة  )"اأك�سا  للتاأمني 

1985م. 

روؤية ال�رشكة

تهدف روؤية ال�رشكة اإىل اأن ت�سبح ال�رشكة املف�سلة يف جمال التاأمني يف اململكة بالن�سبة لعمالئها وموظفيها وكل من لهم م�سلحة فيها. 

ر�سالة ال�رشكة 

تهدف ال�رشكة اإىل اأن ت�سبح ال�رشكة الرائدة التي متتلك الثقة العالية يف ال�سوق ال�سعودي وذلك من خالل توظيف اأف�سل الكوادر وتوفري الثقة 

والقيمة املتميزة واخلدمات االأرقى لعمالئها.

املزايا التناف�سية 

عند اكتمال عملية اال�ستحواذ، �ستمتلك ال�رشكة امتيازات قوية وبذلك تتوقع ال�رشكة اأن تتم ترجمتها ملزايا تناف�سية وربحية عالية لت�سبح ركيزة 

اأ�سا�سية مقارنة مبناف�سيها �سمن قطاع التاأمني. وت�سمل هذه املزايا ما يلي: 

قوة املحفظة التاأمينية ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية ��

وجود جغرايف واإقليمي قوي ��

م�ساهمون حمليون متميزون على م�ستوى منطقة ال�رشق االأو�سط ��

قاعدة اأعمال قائمة يف املدن الرئي�سية الثالث يف اململكة وهي جدة والريا�ص واخلرب ��

توفر طائفة وا�سعة ومتنوعة من خدمات التاأمني واإعادة التاأمني ��

فريق عمل ميتاز باخلربة والكفاءة  ��

برنامج اإعادة تاأمني موؤهل من اأجل زيادة العوائد املحتملة ل�سالح امل�ساهمني اإىل اأق�سى حد ممكن ��

خدمة مركزية للعمالء  ��

الوقت  يف  وتوفريها  القرارات  اتخاذ  عملية  يف  امل�ستخدمة  املعلومات  وا�ستقراء  للبيانات  الدقيق  الت�سجيل  ل�سمان  متكاملة  تقنية  برامج  ��

املنا�سب

لالإطالع على تفا�سيل املزايا التناف�سية لل�رشكة، يرجى مراجعة الق�سم 4-7 "املزايا التناف�سية" من ن�رشة االإ�سدار. 

تاأ�سي�س ال�رشكة واإدراجها 

وفقًا لنظام ال�رشكات ونظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�سادرة بتاريخ 1426/11/8هـ )املوافق 2005/12/10م(، 

ال يعتمد تاأ�سي�ص ال�رشكة نظاما ما مل يتم االكتتاب يف راأ�سمالها بالكامل. 
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وبناء عليه، فاإن امل�ساهمني املوؤ�س�سني �سيدعون بعد االنتهاء من عملية تخ�سي�ص االأ�سهم جميع املكتتبني الذين مت تخ�سي�ص االأ�سهم لهم حل�سور 

اجتماع اجلمعية التاأ�سي�سية الذي �سينعقد وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�رشكة بعد 15 يوما على االأقل من ن�رش تلك الدعوة يف ال�سحف املحلية. و�سيحق 

لكل موؤ�س�ص ولكل مكتتب مت تخ�سي�ص اأ�سهم له ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية اأيًا كان عدد االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. 

وي�ستدعي ن�ساب اجلمعية التاأ�سي�سية ح�سور عدد من امل�ساهمني املوؤ�س�سني و/ اأو املكتتبني ميثلون ن�سف اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة على االأقل. 

ويف حالة عدم توفر هذا الن�ساب املطلوب، توجه الدعوة اإىل اجتماع ثان بعد 15 يوما على االأقل من توجيه الدعوة اإليه، ويعترب ن�ساب 

االجتماع الثاين مكتمال اأيًا كان عدد املكتتبني اأو املوؤ�س�سني احلا�رشين. 

تخت�ص اجلمعية التاأ�سي�سية باالأمور التالية: 

التحقق من االكتتاب بجميع اأ�سهم راأ�ص املال ودفع قيمتها كاملة ��

اعتماد الن�ص النهائي لنظام ال�رشكة االأ�سا�سي  ��

تعيني اأع�ساء اأول جمل�ص اإدارة لل�رشكة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات  ��

تعيني اأول مراقب حل�سابات ال�رشكة وحتديد اأتعابه  ��

املداولة يف تقرير امل�ساهمني املوؤ�س�سني فيما يتعلق بامل�ساريف التي تطلبها تاأ�سي�ص ال�رشكة  ��

يقدم امل�ساهمون املوؤ�س�سون خالل 15 يوما من انعقاد اجلمعية التاأ�سي�سية طلبا اإىل وزير التجارة وال�سناعة الإعالن تاأ�سي�ص ال�رشكة، و�سوف 

تعترب ال�رشكة قد تاأ�س�ست نظاما ك�رشكة م�ساهمة اعتبارا من تاريخ �سدور القرار الوزاري بهذا ال�ساأن. 

املجل�ص  اأع�ساء  يتقدم  الوزاري،  القرار  تاريخ  من  يوما   15 وخالل  ال�رشكة،  ح�ساب  على  الر�سمية  اجلريدة  يف  الوزاري  القرار  ين�رش 

املر�سحون بطلب لت�سجيل ال�رشكة يف �سجل ال�رشكات باإدارة ال�رشكات يف وزارة التجارة وال�سناعة. 

تقدم ال�رشكة بعد تاأ�سي�سها و�سدور �سجلها التجاري طلبا اإىل الهيئة لقبولها واإدراجها �سمن القائمة الر�سمية طبقا لنظام ال�سوق املالية. 

�مل�شاهمون �ملوؤ�ش�شون 

يبني اجلدول التايل توزيع ملكية ال�رشكة قبل االكتتاب:  

�لن�شبة %قيمة �الأ�شهمعدد �الأ�شهم�جلن�شية �الإ�شم  

32%6.400.00064.000.000البحريناأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة بحرينية مقفلة(

18%3.600.00036.000.000ا�سبانيا �رشكة اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

4%800.0008.000.000اململكة العربية ال�سعودية�رشكة جمموعة اجلري�سي 

4%800.0008.000.000اململكة العربية ال�سعودية�رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف 

1%200.0002.000.000اململكة العربية ال�سعودية�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

1%200.0002.000.000اململكة العربية ال�سعوديةعبدالعزيز حممد امل�سعل 

40%8.000.00080.000.000ال ينطبقاملكتتبون من اجلمهور 

100%20.000.000200.000.000ال ينطبق�ملجموع 
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تعريفات و�خت�شار�ت   1

تعني �رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين، �رشكة م�ساهمة �سعودية حتت التاأ�سي�ص�ل�رشكة 

اال�ستحواذ املقرتح على املحفظة التاأمينية التابعة ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية بي ا�ص �سي للتاأمني وما يتعلق �ال�شتحو�ذ 

بها من اأ�سول والتزامات وذلك بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد وطبقًا ل�رشوط اال�ستحواذ 

املوافق عليها من قبل ال�رشكة وم�ساهمي اأك�سا ال�سعودية )راجع الق�سم 5 "اال�ستحواذ"(. 

امل�ست�سارون املذكورون يف ال�سفحة )ز(  �مل�شت�شارون 

اأك�سا ال�سعودية بي ا�ص �سي للتاأمني )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( �أك�شا �ل�شعودية

 AXA( أك�شا �شي�شينز�

)Sessions
�رشكة اأك�سا �سي�سنز اأ�ص اأيه وهي �رشكة موؤ�س�سة وقائمة مبوجب قوانني جمهورية فرن�سا، وهي 

اإحدى ال�رشكات التابعة ل�رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه

 AXA( أك�شا �شولو�شنز�

)Solutions
�رشكة اأك�سا كوربوريت �سولو�سنز اأ�سوران�ص اأ�ص اأيه وهي �رشكة موؤ�س�سة وقائمة مبوجب قوانني 

جمهورية فرن�سا، وهي اإحدى ال�رشكات التابعة ل�رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه

)AXA S.A( رشكة موؤ�س�سة وقائمة مبوجب قوانني جمهورية فرن�سا. وتعد �رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه ال�رشكة االأم �أك�شا �أ�ص �أيه�

ملجموعة �رشكات اأك�سا 

�رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه وال�رشكات التابعة لها جمموعة �أك�شا 

اأك�سا اخلليج بي ا�ص �سي للتاأمني )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( �أك�شا للتاأمني )�خلليج(  

جمل�ص اإدارة ال�رشكة الذي يتم تعيينه من وقت الآخر مبا يف ذلك جمل�ص االإدارة املر�سح كما هو مبني �ملجل�ص �أو جمل�ص �الإد�رة 

يف ال�سفحة )هـ(

�تفاقية حتويل �الأعمال 

�لتجارية 

 اأي اتفاقية حتويل االأعمال التجارية التي ميكن اأن تربم بني اأك�سا ال�سعودية وال�رشكة. )ملزيد من 

املعلومات ميكن مراجعة الق�سم 5 "اال�ستحواذ"( 

النظام االأ�سا�سي لل�رشكة مبا يطراأ عليه من تعديالت بني وقت الآخر �لنظام �الأ�شا�شي 

نظام ال�سوق املالية باململكة ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/3 وتاريخ 2003/7/31منظام �ل�شوق �ملالية 

الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة الذي يتم تعيينه بني وقت الآخر�لرئي�ص �لتنفيذي 

املدير املايل لل�رشكة الذي يتم تعيينه بني وقت الآخر�ملدير �ملايل 

رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رشكة الذي يتم تعيينه بني وقت الآخر �لرئي�ص 

جلنة املراجعة املقرتح ت�سكيلها بال�رشكة كما هو مو�سح يف الق�سم 8 "الهيكل التنظيمي" جلنة �ملر�جعة 

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية �لهيئة 

نظام ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم  م/6 بتاريخ نظام �ل�رشكات 

1385/3/22هـ )املوافق 20 يوليو 1965م(، مبا يطراأ عليه من تعديالت حتى تاريخ �سدور هذه 

الن�رشة. 

جمل�ص �لتاأمني �ل�شحي 

)CCHI( لتعاوين�

جمل�ص التاأمني ال�سحي التعاوين القائم وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم 

امللكي رقم م/ 10 وتاريخ 1420/5/1هـ )املوافق 13 اأغ�سط�ص 1999م( 

CII معهد التاأمني القانوين وهي منظمة مقرها لندن وتقدم خدمات تعليمية للعاملني يف قطاع التاأمني

 االجتماع االأول للجمعية العمومية التاأ�سي�سية التي تنعقد عند االنتهاء من عملية تخ�سي�ص االأ�سهم�جلمعية �لتاأ�شي�شية 

اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�رشكة املعينون من وقت الآخر مبا فيهم االأع�ساء املر�سحون ملجل�ص اإدارة �أع�شاء �ملجل�ص 

ال�رشكة وكلمة "ع�سو" تف�رش وفقًا لذلك

�سوق االأ�سهم ال�سعودية �ل�شوق 
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ع�سو جمل�ص اإدارة ال�رشكة الذي يتم تعيينه من وقت الآخر ويعمل اأي�سًا �سمن فريق االإدارة �لع�شو �لتنفيذي 

التنفيذية لل�رشكة

اللجنة التنفيذية املقرتح ت�سكيلها بال�رشكة كما هو مو�سح يف الق�سم 8 "الهيكل التنظيمي" �للجنة �لتنفيذية 

االأ�سخا�ص املذكورين حتت الق�سم 8-5-10 "اأع�ساء االإدارة التنفيذية املر�سحون"�ملدر�ء �لتنفيذيني

امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�رشكة �ملوؤ�ش�شون 

اجلمعية العمومية لل�رشكة كما هي من وقت الآخر�جلمعية �لعمومية 

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية جمل�ص �لتعاون 

حكومة اململكة العربية ال�سعودية�حلكومة

املعهد امل�رشيف التابع ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي�ملعهد �مل�رشيف 

نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/32 بتاريخ نظام �لتاأمني 

1424/6/2 هـ )املوافق 2003/7/31 م(

اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين ال�سادرة باالأمر الوزاري رقم 569/1 �للو�ئح �لتنفيذية 

وتاريخ 1425/3/1هـ )املوافق 2004/4/20م( ال�سادر عن معايل وزير املالية

ع�سو جمل�ص اإدارة ميثل اجلمهور دون اأن يكون ذو عالقة مع اأي من امل�ساهمني املوؤ�س�سني املمثلني �لع�شو �مل�شتقل 

يف جمل�ص االإدارة

كامل املحفظة التاأمينية �ساملة املوجودات واملطلوبات ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية  �ملحفظة �لتاأمينية 

اململكة العربية ال�سعودية �ململكة �أو �ل�شعودية 

اجلزيرة كابيتال مدير �الكتتاب 

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة )القرار رقم 3-11-2004 ال�سادر بتاريخ قو�عد �لت�شجيل و�الإدر�ج 

1425/8/20هـ )املوافق 2004/10/4م( مبا يطراأ عليه من تعديالت وفقًا للمادة رقم 6 من 

نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ  املوافق 

2003/7/31م 

القرار ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة باالإعالن عن تاأ�سي�ص ال�رشكة �لقر�ر �لوز�ري 

مورغان �شتانلي �ل�شعودية �أو 

�مل�شت�شار �ملايل 

مورغان �ستانلي ال�سعودية، وهي ال�رشكة املعينة من قبل ال�رشكة ب�سفة م�ست�سار مايل لالكتتاب 

ومتعهد التغطية

ع�سو جمل�ص االإدارة غري امل�سارك يف االإدارة التنفيذية لل�رشكة ع�شو غري تنفيذي 

االأ�سهم اجلاري طرحها لالكتتاب العام والبالغ عددها 8.000.000 �سهم والتي متثل 40% من �أ�شهم �الكتتاب 

راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص 

الطرح االأويل العام لعدد 8.000.000 �سهم من اأ�سهم ال�رشكة بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �الكتتاب 

�سعودية والتي متثل 40% من راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص 

فرتة االكتتاب كما هي حمددة يف ال�سفحة )ط( �سمن ق�سم "ملخ�ص االكتتاب" فرتة �الكتتاب 

قائمة باالأوراق املالية تعدها الهيئة وفقًا لقواعد الت�سجيل واالإدراج�لقائمة �لر�شمية

جريدة اأم القرى، وهي ال�سحيفة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية�جلريدة �لر�شمية

اجلمعية العمومية العادية لل�رشكة �جلمعة �لعامة �لعادية 

ن�رشة اإ�سدار �رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين �لن�رشة/ ن�رشة �الإ�شد�ر 

ال�سخ�ص الطبيعي �ل�شخ�ص 



3

حملة بوال�ص التاأمني ال�سادرة عن ال�رشكة اأو تلك املقرر حتويلها اإىل ال�رشكة مبقت�سى اتفاقية حتويل حملة �لبو�ل�ص 

االأعمال التجارية 

البنوك امل�ستلمة املذكورة يف ال�سفحة )ح( �لبنوك �مل�شتلمة 

عملية تقوم مبوجبها �رشكة تاأمني اأو اإعادة تاأمني بتوفري التاأمني اأو اإعادة التاأمني ل�رشكة تاأمني اأو �إعادة �لتاأمني 

اإعادة تاأمني اأخرى )طالبة التاأمني( �سد جميع اأو جزء من خماطر التاأمني اأو اإعادة التاأمني املكتتبة 

من قبل طالبة التاأمني وذلك مبوجب بولي�سة تاأمني واحدة اأو اأكرث 

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية هيئة �ال�شتثمار 

منوذج طلب االكتتاب املو�سح يف الق�سم 15 "�رشوط وتعليمات االكتتاب" منوذج طلب �الكتتاب 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موؤ�ش�شة �لنقد 

تعني ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة اململكة العربية ال�سعودية والهادفة اإىل ت�سجيع توظيف املواطنني �ل�شعودة 

ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص ال�سعودي 

الريال ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية ريال 

االأ�سهم العادية لل�رشكة والبالغة قيمة كل منها اال�سمية 10 رياالت �سعودية �الأ�شهم 

املالك لعدد من االأ�سهم يف اأي وقت من االأوقات �مل�شاهم 

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني هيئة �ملحا�شبني 

احلد االأدنى للمالءة املالية بالن�سبة ل�رشكة التاأمني اأو اإعادة التاأمني واملتمثلة يف زيادة موجودات هام�ص �ملالءة

ال�رشكة عن مطلوباتها 

الن�سبة املئوية التي يجب على ال�رشكة جتنيبها من االأرباح ال�سافية وفقًا للمادة 15 من نظام مراقبة �الحتياطي �لنظامي 

�رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية 

املواطن ال�سعودي الذي يكتتب يف اأ�سهم االكتتاب، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة �ملكتتب

والتي لها اأبناء ق�رش من زوج غري �سعودي وتكتتب يف اأ�سهم االكتتاب باأ�سمائهم حل�سابها 

ال�رشكة الوطنية للتاأمني التعاوين )"التعاونية"(، وهي �رشكة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست يف اململكة �لتعاونية 

العربية ال�سعودية 

النظام االآيل للتداول يف اأ�سهم ال�رشكات ال�سعودية تد�ول 

�رشكه يو�سف بن احمد كانو ذ.م.م�رشكة يو�شف بن �أحمد كانو 

ا�ستحقاق مايل يدفعه امل�سلمون �سنويًا مبا يعادل 2.5% من اأموالهم عند م�ستوى معني لفئات معينة �لزكاة 

من املجتمع 

الئحة حوكمة ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�ص هيئة ال�سوق املالية مبوجب الئحة حوكمة �ل�رشكات 

القرار رقم 1-212-2006 وتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/21م(، املعدلة بقرار 

جمل�ص هيئة ال�سوق املالية رقم 1-1-2009 وتاريخ 1430/01/08هـ )املوافق 2009/01/05م(

ن، وتعوي�ص من يتعر�ص منهم �لتاأمني ن لهم اإىل املوؤمِّ هو اآلية التعاقد لتحويل اأعباء املخاطر من املوؤمِّ

ن لل�رشر اأو اخل�سارة من قبل املوؤمِّ

ن له يبني فيه �رشوط العقد لتعوي�ص املوؤمن له �سد اخل�سارة وثيقة �لتاأمني ن اإىل املوؤمِّ عقد نظامي ي�سدره املوؤمِّ

ن له وال�رشر اللذين يتم تغطيتهم مبوجب الوثيقة مقابل ق�سط تاأمني يدفعه املوؤمِّ

ن له ال�سخ�ص الطبيعي اأو االعتباري الذي اأبرم مع املوؤمن وثيقه التاأمني�ملوؤمَّ

ن �رشكة التاأمني التي تقبل التاأمني مبا�رشة من املوؤمن لهم�ملوؤمِّ

هو ال�سخ�ص الذي يطبق عدة نظريات اح�سائية واحتمالية يتم من خاللها ت�سعري اخلدمات وتقدير �خلبري �الكتو�ري 

الديون وح�ساب ال�رشوط وتكون املخ�س�سات
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حتويل اأعباء املخاطر املوؤمن عليها من املوؤمن اإىل معيد التاأمني وتعوي�ص املوؤمن من قبل معيد التاأمني �إعادة �لتاأمني

عما يتم دفعه للموؤمن لهم اإذا تعر�سوا لل�رشر اأو اخل�سارة

�رشكة التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني التي تقبل اإعادة التاأمني من موؤمن الأخرمعيد �لتاأمني

ن له عن ال�رشر اأو �لق�شط )�ال�شرت�ك( ن على تعوي�ص املوؤمِّ ن مقابل موافقة املوؤمِّ ن له للموؤمِّ املبلغ الذي يدفعه املوؤمِّ

ن له  اخل�سارة املغطى بالوثيقة، وذلك يف مقابل اال�سرتاك الذي يدفعه املوؤمِّ

احل�سة التنا�سبية من �سايف االأق�ساط املكتتب بها التي اكت�سبتها �رشكة التاأمني خالل الفرتة املنق�سية من �شايف �الأق�شاط �ملكت�شبة

وثيقة التاأمني

اإجمايل اأق�ساط عقود التاأمني املكتتبة اأو املفرت�سة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع االأق�ساط املتنازل �إجمايل �الأق�شاط �ملكتتبة

عنها

اإجمايل االأق�ساط املكتتبة خالل فرتة حمددة ناق�ص االأق�ساط املتنازل عنها ملعيدي التاأمني خالل نف�ص �شايف �الأق�شاط �ملكتتبة

الفرتة

املطالبات التي مت تكبدها بعد خ�سم اإعادة التاأمني كن�سبة من �سايف االأق�ساط املكت�سبةن�شبة �ملطالبات

ن له لتعوي�سه من قبل �رشكة التاأمني عن خ�سارة تعترب من املخاطر املغطاةمطالبة طلب مقدم من املوؤمَّ

جمموع املطالبات املدفوعة خالل فرتة حما�سبية معدلة بالتغيري يف احتياطي املطالبات عن تلك الفرتة مطالبات مت تكبدها

املحا�سبية مع امل�ساريف املتعلقة باملطالبة املعنية

ن اأو معيد التاأمني واملدرج يف قامة املركز املايل له الإظهار التكلفة �حتياطي �ملطالبات االحتياطي املجنب من قبل املوؤمِّ

ن ومعيد التاأمني دفعها يف نهاية املطاف لتعوي�ص املوؤَّمن له  التقديرية للدفعات التي �سيتعني على املوؤمِّ

م�ستقباًل فيما يتعلق باخل�سائر التي وقعت يف تاريخ قائمة املركز املايل اأو قبلها مقابل وثائق التاأمني 

واإعادة التاأمني املكتتبة، والتي مت تكبدها
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عو�مل �ملخاطرة   2

باالإ�سافة اإىل املعلومات االأخرى الواردة يف هذه الن�رشة، يتعني على كل من يرغب اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي 

حتتويها هذه الن�رشة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب.علمًا باأن املخاطر املو�سحة 

اأدناه ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�رشكة، بل اأنه من املمكن وجود خماطر اإ�سافية لي�ست معلومة لل�رشكة يف الوقت احلايل، 

اأو قد تعدها ال�رشكة غري جوهرية، اأو اأنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتاأثر ن�ساط ال�رشكة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 

ب�سكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطر التالية التي يعتقد جمل�ص اإدارة ال�رشكة يف الوقت احلايل اأنها مهمة، اأو اأي 

خماطر اأخرى مل يت�سن ملجل�ص االإدارة اأن يحددها، والتي يعتقد اأنها غري جوهريًة، اأو اإذا اأ�سبحت هذه االأخرية جوهرية . قد يوؤدي حدوث 

اإحدى اأو بع�ص هذه املخاطر اإىل انخفا�ص �سعر اأ�سهم االكتتاب مما قد يت�سبب يف خ�سارة امل�ستثمر كامل اأو جزء من ا�ستثماره يف االأ�سهم.

خماطر ذ�ت �شلة بقطاع �لتاأمني و�لبيئة �لت�رشيعية 221 

تغري الأنظمة والقوانني  22222 

التعاوين والئحته  التاأمني  مراقبة �رشكات  ونظام  ال�رشكات  نظام  والتي من �سمنها  اململكة،  ال�سائدة يف  واللوائح  لالأنظمة  ال�رشكة  تخ�سع 

التنفيذية، والإ�رشاف م�ستمر من قبل موؤ�س�سة النقد. وتعنى لوائح التاأمني مبجاالت التاأمني امل�سموح بها وامل�ستويات املطلوبة بالن�سبة لراأ�ص املال 

واملالءة املالية واأنواع وحجم اال�ستثمارات وحدود االكتتاب التاأميني واإجراءات التعامل ومناذج البوال�ص واإجراءات التعاطي مع املطالبات 

وكفاية االحتياطي ونواح اأخرى مالية وغري مالية من ن�ساط �رشكات التاأمني. 

وبالنظر اإىل اأن ال�سوق التي �ستعمل فيها ال�رشكة حديثة العهد ودائمة التطور، فاإن ذلك ميكن اأن يحد من قدرة ال�رشكة على اال�ستجابة لفر�ص 

ال�سوق وقد ي�سطرها اإىل تكبد نفقات �سنوية كبرية للتقيد بالقوانني واللوائح النظامية. ولذا، ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن القوانني اأو االإطار 

اأو فر�ص �سيا�سات �رشيبية جديدة(  التغري )مبا يف ذلك تعيني جهات م�رشفة فرعية  التاأمني يف اململكة لن ي�سهد مزيدًا من  التنظيمي لقطاع 

حيث ميكن تف�سري اأو تطبيق هذه االأنظمة والقوانني بطريقة قد توؤثر بدرجة كبرية اأو �سلبية على اأعمال ال�رشكة وو�سعها املايل و/ اأو نتائج 

عملياتها. 

اإذا مل تلتزم ال�رشكة بالقوانني واالأنظمة ال�سارية، فاإنها قد تخ�سع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�ص  وهكذا، 

اخلا�ص مبزاولة ن�ساط التاأمني، االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�رشكة و/ اأو نتائج عملياتها. 

العوامل املحتملة يف قط�ع الت�أمني 22222 

ينطوي ن�ساط التاأمني على عوامل احتمالية ميكن اأن يكون لها تاأثري على ربحيته، فهو يت�سمن تغطية خماطر مقابل تقا�سي اأق�ساط تاأمني. 

وت�سمل املخاطر التي ميكن اأن يغطيها التاأمني التلف جراء احلريق اأو املياه اأو العوا�سف، حوادث ال�سيارات وال�رشقة وغريها من املخاطر. 

وهذه خماطر ذات طبيعة ع�سوائية ومن ال�سعب التنبوؤ بحدوثها وحجم االأ�رشار التي تخلفها. ويف العادة ت�ستخدم �رشكة التاأمني خربتها يف 

اأمناط املخاطر امل�سابهة لتحديد اأق�ساط التاأمني الالزمة لتغطية كل خطر. وباالإ�سافة اإىل ذلك، حتاول �رشكات التاأمني خلط اأنواع خمتلفة من 

املخاطر من اأجل احلد من امل�ستوى العام لتذبذب املخاطر التي تتعر�ص لها. ومع ذلك، فاإن التغيري يف تكرار وقوع اخلطر اأمر وارد وعادة 

ما يقع، وهذا ما قد يكون له تاأثري �سلبي على ربحية �رشكة التاأمني. 

متطلب�ت ال�سيولة 22222 

وفقًا للمواد )66( و )67( و )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية يتعني على ال�رشكة االحتفاظ 

بحد اأدنى من املالءة وذلك لتلبية املتطلبات الناجتة عن عمليات التاأمني. ولكن هذا احلد يتاأثر ب�سكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعني االحتفاظ 

بها والتي تتاأثر بدورها بحجم وثائق التاأمني املباعة واالنظمة املتعلقة بتحديد االحتياطي النظامي. كما اأن ذلك يتاأثر بعدة عوامل اأخرى ت�سمل 

هام�ص الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف التاأمني واإعادة التاأمني. اإذا وا�سلت ال�رشكة منوها ب�رشعة اأو اإذا زاد احلد املطلوب للمالءة 

م�ستقباًل فقد يتعني على ال�رشكة زيادة راأ�ص املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد يوؤدي اىل ت�سخيم راأ�ص املال. واإذا مل تتمكن ال�رشكة 

من زيادة راأ�ص مالها فقد جترب على احلد من منو اأن�ستطها وبالتايل عدم االإعالن عن اأية اأرباح. اأو قد ينتج عن ذلك تطبيق اإجراءات جزئية 

يف حق ال�رشكة قد ت�سل اإىل �سحب ترخي�سها يف بع�ص احلاالت اال�ستثنائية. 

متطلب�ت ه�م�ش املالءة  22222 

وفقًا لق�سم تقومي االأ�سول وهام�ص املالءة من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، يتعني على ال�رشكة 

االحتفاظ بحد اأدنى من هام�ص املالءة وذلك لتلبية املطالبات الناجتة عن عمليات التاأمني. وحد املالءة هو مدى زيادة اأ�سول ال�رشكة القابلة 

املكتتبة،  االأق�ساط  جمموع  املال،  راأ�ص  من  االأدنى  احلد  وهي  املالءة  حد  الحت�ساب  طرق  ثالث  وهناك  التزاماتها.  عن  نقد  اإىل  للتحويل 

واملطالبات. ويف حال انخفا�ص حد املالءة عن احلد املطلوب تبعًا لالأنظمة، فهناك اإجراءات ملزمة لل�رشكة لت�سويب اأو�ساعها قد ت�سل يف 

احلاالت الق�سوى اإىل طلب �سحب الرتخي�ص.       
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التق�رير املطلوبة    22222 

يفر�ص نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على ال�رشكة اأن تقدم ب�سفة دورية 

قوائم مالية وتقارير �سنوية اإىل موؤ�س�سة النقد اإ�سافة اإىل االإف�ساح للعموم على اأ�سا�ص �سنوي عن معلومات معينة منها معلومات حول عمليات 

ال�رشكة ب�سكل عام وهيكل راأ�ص مالها وملكيتها ومركزها املايل. 

وبناء عليه، اإن عدم تقيد ال�رشكة بقواعد الت�سجيل واالإدراج التنفيذية ولوائح التاأمني التنفيذية ميكن اأن يوؤدي اإىل فر�ص قيود �سارمة عليها 

حتد من قدرتها على مزاولة اأعمالها اأو فر�ص غرامات مالية عليها، وهذا ما قد يوؤثر �سلبًا على و�سعها املايل و/ اأو نتائج عملياتها.  

خطر عدم اإ�سدار اأو �سحب ترخي�ش من موؤ�س�سة النقد  22222 

ح�سلت ال�رشكة على املوافقات الالزمة للح�سول على الرتخي�ص بالتاأ�سي�ص يف اململكة وفقًا للمر�سوم امللكي رقم م/ 36 وتاريخ 1429/6/27هـ 

بعد  ال�رشكة  تقوم  2008/6/30م(. و�سوف  )املوافق  1429/6/26هـ  182 وتاريخ  الوزراء رقم  2008/7/1م( وقرار جمل�ص  )املوافق 

راأت  اإذا  اململكة. ولكن،  التاأمني يف  ن�ساط  ترخي�ص مبزاولة  احل�سول على  لطلب  النقد  موؤ�س�سة  لدى  بالتقدم  تاأ�سي�سها  اإجراءات  ا�ستكمال 

بدء  ال�رشكة  ت�ستطيع  قد ال  عليه  وبناء  املطلوب.  الرتخي�ص  اإ�سدار  ترف�ص  فقد  الرتخي�ص،  متطلبات  ت�ستوف  ال�رشكة مل  اأن  النقد  موؤ�س�سة 

اأعمالها. 

وباالإ�سافة اإىل ذلك، تخول املادة 76 من الالئحة التنفيذية موؤ�س�سة النقد ال�سالحية الدائمة ل�سحب ترخي�ص ال�رشكة يف حاالت معينة والتي 

تن�ص على اأن :

1- للموؤ�س�سة طلب �سحب ترخي�ص ال�رشكة اأو اأي من اأ�سحاب املهن احلرة يف احلاالت االآتية: 

اأ  اإذا مل ميار�ص الن�ساط املرخ�ص له خالل �ستة ا�سهر

ب  اإذا مل تِف ال�رشكة اأو �ساحب املهنة احلرة مبتطلبات نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية

ج  اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة

د  اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي ميار�ص بها الن�ساط

هـ  اإذا اأفل�ست ال�رشكة اأو اأفل�ص �ساحب املهنة احلرة مما يجعلهما غري قادرين على الوفاء بالتزاماتهما

و  اإذا مار�ست ال�رشكة اأو �ساحب املهنة احلرة الن�ساط باأ�سلوب متعمد للن�سب واالحتيال

ز  اإذا انخف�ص راأ�ص املال عن احلد االأدنى املقرر اأو مل تِف ال�رشكة مبا ورد يف املادة )الثامنة وال�ستون(

ح  اإذا انخف�ص الن�ساط التاأميني يف فروع التاأمني اإىل امل�ستوى الذي ترى معه املوؤ�س�سة عدم فعالية اأدائه

ط  اإذا رف�ست ال�رشكة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق

ي  اإذا منعت ال�رشكة اأو �ساحب املهنة احلرة فريق التفتي�ص املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�ص ال�سجالت

ك  اإذا امتنعت ال�رشكة اأو �ساحب املهنة احلرة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر يف اأي من املنازعات التاأمينية

2- اإذا مت �سحب ترخي�ص ال�رشكة اأو اأي من اأ�سحاب املهن احلرة، اأو مت التوقف عن مزاولة الن�ساط دون اأن يكون الرتخي�ص قد مت �سحبه، 

فاإن ملفات امل�ستفيدين لديهم تنتقل اإىل �سخ�ص اآخر مرخ�ص له يختاره امل�ستفيدون بعد اأخذ موافقة كتابية م�ستقلة من املوؤ�س�سة.

3- ت�رشف املوؤ�س�سة على ت�سوية ما يتعلق بالوثائق التاأمينية القائمة اإذا مت حظر الن�ساط، اأو التوقف عن العمل، اأو �سحب الرتخي�ص.

فاإذا ما مت �سحب ترخي�ص ال�رشكة، فلن يكون با�ستطاعة ال�رشكة مزاولة اأعمالها. 

متطلب�ت ال�سعودة   22222 

ح�سب اللوائح ال�سادرة عن وزارة العمل واملادة 79 من اللوائح التنفيذية، فاإن ن�سبة العمالة ال�سعودية بال�رشكة يجب اأن ال تقل عن 30% مع 

نهاية ال�سنة االأوىل من العمل، وهي ن�سبة قد يتم رفعها ب�سدور قرارات اأخرى الحقة من الوزارة اأو من اجلهات املخت�سة. وبالرغم من 

اعتزام ال�رشكة التقيد بن�سبة ال�سعودة املطلوبة، اإال اأنه ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�رشكة �سوف تنجح يف تطبيق ن�سب ال�سعودة املطلوبة �سواء 

حاليًا اأو يف امل�ستقبل، واالإبقاء على هذه الن�سب �سمن امل�ستويات املقررة نظاما، مما قد يعر�ص ال�رشكة لعقوبات يف حال عدم التزامها بالقرارات 

ال�رشكة  اأعمال  تتاثر  لل�رشكة. وقد  الالزمة  العماله  تاأ�سريات  ايقاف  اإىل  ت�سل  قد  تطبيق عقوبات عليها  يتم  بهذا اخل�سو�ص وقد  ال�سادرة 

وخططها التو�سعية ب�سبب عدم متكنها من تاأمني العمالة واخلربات الالزمة لل�رشكة �سواء من ال�سوق املحلية اأو عن طريق اال�ستقدام.  

وبناء عليه، وقوع اأي مما ذكر ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�رشكة ونتائج عملياتها. 
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خم�طر النمو املتوقع لل�سوق  22222 

مع اأن جميع املوؤ�رشات ت�سري اإىل اأن قطاع التاأمني ال�سعودي �سي�سهد منوًا ملمو�سًا3، اإال اأنه قد تظهر هناك عوامل غري منظورة وغري متوقعة 

تعيق هذا النمو املتوقع مدعومًا باالإيرادات النفطية وم�ساريع البنية التحتية ال�سخمة اجلاري تطويرها يف اململكة4، حيث اأن الو�سع االقت�سادي 

يف اململكة قد ي�سهد حالة من التذبذب. وبالرغم من حماوالت التنويع احلثيثة من جانب احلكومة، اإال اأن االقت�ساد ال�سعودي ما زال يعتمد على 

النفط5. ولذا، فاإن اإيرادات اململكة تظل عر�سة للتقلبات وتبقى اخلطط املالية هي االأخرى معر�سة لقوى خارج نطاق �سيطرة احلكومة. 

وهذا ما قد ي�سكل عائقا ال�ستمرار النمو بالن�سبة للم�ساريع ال�سناعية وال�سكنية، االأمر الذي قد يوؤثر �سلبًا على ن�ساط التاأمني يف اململكة. 

حمدودية البي�ن�ت الت�ريخية لل�سوق  22222 

مع اأن قطاع التاأمني لي�ص جديدًا يف االقت�ساد ال�سعودي، اإال اأنه بات يخ�سع موؤخرًا لعملية اإعادة هيكلة وا�سعة ت�سمل تطبيق نظام ت�رشيعي 

جديد، وهو نظام ما زال قيد التجربة واالختبار. فقد ظل �سوق التاأمني لبع�ص الوقت حكرا على ال�رشكة الوطنية للتاأمني التعاوين )"التعاونية"( 

دون مناف�سة تذكر. ويف ظل عدم توفر بيانات تاريخية دقيقة حول �سوق التاأمني ال�سعودي، فاإن اأي تقييم اأو تقدير لل�سوق قد ال يكون دقيقًا 

اأو كاماًل اأو يعك�ص الواقع اأو مل يحظ بالتقييم املنا�سب يف كل احلاالت. 

املن�ف�سة  22222- 

ان�سمت اململكة العربية ال�سعودية اإىل ع�سوية منظمة التجارة العاملية �سنة 2005م. وكان من متطلبات هذه الع�سوية اأن تعمل اململكة على 

حترير قطاع اخلدمات املالية فيها. وبناء عليه، فاإن ال�رشكة �ستعمل يف �سوق تت�سم باملناف�سة املتزايدة، حيث يبلغ عدد �رشكات التاأمني التي 

متت املوافقة على ترخي�سها من قبل موؤ�س�سة النقد 21 �رشكة، اإ�سافة اإىل عدد من ال�رشكات التي تعمل كو�سطاء ووكالء تاأمني. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، من املرجح ترخي�ص عدد من ال�رشكات االأخرى، ومن �سمنها �رشكات تاأمني اأجنبية، وفقًا لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين 

والئحته التنفيذية. ويعتمد تقييم م�ستوى املناف�سة يف �سناعة التاأمني على عدة عوامل منها حجم االأق�ساط التي تتقا�ساها �رشكة التاأمني و�رشوط 

و�سمعتها  املطالبات  معاجلة  وخدمات  م�ستقلة  ت�سنيف  وكاالت  تعده  الذي  املايل  وت�سنيفها  تقدمها  التي  واخلدمات  التاأميني  الغطاء  واأحكام 

واالنطباع ال�سائد حول قوتها املالية وخربتها. 

قد توؤدي هذه املناف�سة املتزايدة اإىل تبني بع�ص ال�رشكات ال�سرتاتيجيات �سعرية اأكرث مناف�سة من اأ�سعار ال�رشكة اأو اإىل تقدمي �سيغ بديلة للحماية 

من املخاطر اإ�سافة اإىل املنتجات التاأمينية التقليدية اأو املنتجات املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية )تكافل(. 

ونتيجة لكل ذلك، ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�رشكة �ستتمكن من حتقيق ح�سة معينة من االأق�ساط اأو احلفاظ على تلك احل�سة يف هذه البيئة 

ال�سديدة املناف�سة. وقد يكون الزدياد �سغوط املناف�سة تاأثري �سلبي ملمو�ص على ن�ساط ال�رشكة وتوقعاتها وو�سعها املايل يتمثل يف تراجع احل�سة 

ال�سوقية لل�رشكة وهوام�ص ربحيتها وعوائدها وتعوق منو قاعدة عمالئها وزيادة معدل تغري موظفي االإدارة واملبيعات وزيادة م�ساريف 

الت�سغيل كم�ساريف املبيعات والت�سويق و/ اأو تكاليف ا�ستقطاب البوال�ص. 

ت�أثري تراجع ثقة امل�ستهلك    222222 

اأهمية بالغة لتعزيز دميومة قوة هذا القطاع. واأي انخفا�ص يف ثقة امل�ستهلك يف  التاأمني على م�ستوى العامل على  تعترب ثقة امل�ستهلك بقطاع 

�سناعة التاأمني ب�سكل عام اأو ثقته يف ال�رشكة اأو املجموعة اأو يف ا�سم "اأك�سا" قد يوؤدي اإىل ارتفاع عدد حاالت اإلغاء بوال�ص التاأمني وا�سرتجاع 

االأموال وقد يوؤثر �سلبًا على مبيعات املنتجات اجلديدة.

خم�طر الكوارث الغري متوقعة   222222 

وهي  الب�رشية،  اأو  الطبيعية  بالعوامل  ترتبط  عوامل  عن  تنجم  التي  الكارثية  االأحداث  جراء  جمة  خ�سائر  التاأمني  �رشكات  تتكبد  ما  كثريًا 

اأحداث ال ميكن التنبوؤ بها ال من حيث تكرارها وال من حيث �سدة االأثار ال�سلبية التي قد تنتج عنها. وهكذا، فاإن عمليات التاأمني التي تقوم بها 

ال�رشكة يف جمال املمتلكات واالإ�سابات جتعلها عر�سة ملطالبات تن�ساأ عن اأحداث عديدة منها االأعا�سري املاطرة والعوا�سف الثلجية والهوائية 

والفي�سانات واحلرائق واالنفجارات واحلوادث ال�سناعية واالأعمال احلربية. وهنا يعتمد حجم اخل�سائر الناجمة عن احلدث الكارثي على 

اأ�رشار  الكوارث يف  تت�سبب  اأن  نف�سه. وميكن  املت�رشرة جراء ذلك احلدث و�سدة احلدث  املنطقة  املوؤمن �سده يف  احلجم االإجمايل للخطر 

وخ�سائر تطال العديد من املمتلكات وفروع العمل. وقد ال تكفي جهود ال�رشكة حلماية نف�سها، كاتباع اإجراءات اكتتاب تاأميني خمتارة و�رشاء 

بوال�ص اإعادة تاأمني �سد الكوارث ومراقبة م�ستوى تراكم اخلطر وما اإىل ذلك. ومع اأن ال�رشكة �ستعمل على حماية نف�سها من هذه الكوارث 

من خالل ترتيبات اإعادة التاأمني، اإال اأن املطالبات املرتبطة بالكوارث ميكن اأن توؤدي اإىل تقلبات كبرية يف النتائج املالية لل�رشكة وقد يكون 

ل�سل�سلة من االأحداث الكارثية املتكررة تاأثري �سلبي كبري على الو�سع املايل لل�رشكة ونتائج عملياتها. 

3  امل�سدر: بزن�ص مونيتور اإنرتنا�سنال

 Gulf Base )www.gulfbase.com( :4  امل�سدر

 Gulf Base )www.gulfbase.com( :5  امل�سدر
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خم�طر تتعلق ب�لقيود على ملكية �رشك�ت الت�أمني  222222 

اإ�سافًة اإىل فرتة احلظر املفرو�سة من قبل الهيئة والتي يخ�سع لها امل�ساهمون املوؤ�س�سون حيث يحظر بيع اأ�سهمهم خالل ثالث �سنوات مالية 

كاملة من تاريخ تاأ�سي�ص ال�رشكة وينبغي احل�سول على موافقة الهيئة قبل بيع اأيًا من تلك االأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر، يفر�ص نظام مراقبة 

�رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية بع�ص القيود على متلك االأ�سهم يف �رشكات التاأمني. فوفقًا للمادة التا�سعة من نظام مراقبة �رشكات 

التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ال يجوز ل�رشكة التاأمني افتتاح فروع يف الداخل اأو اخلارج اأو االتفاق على االندماج اأو متلك اأي ن�ساط 

م�رشيف اأوتاأميني اأو ال�سيطرة عليه اأو امتالك اأ�سهم �رشكة تاأمني اأو اإعادة تاأمني اأخرى اإال مبوافقة مكتوبة من موؤ�س�سة النقد. كما تن�ص املادة 

الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية على وجوب اإبالغ موؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية 

اأي �سخ�ص ميلك 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�رشكة ب�سكل دوري واإطالع املوؤ�س�سة كتابيًا باأي تغيري يطراأ على ن�سب امللكية، كما مت ن�رش قائمة 

من قبل موؤ�س�سة النقد حتدد احلدود الدنيا والق�سوى مللكية �رشكات التاأمني وامل�سارف وال�سخ�سيات االعتبارية والطبيعية يف �رشكات التاأمني 

التعاوين. ووفقًا لهذه املتطلبات يتوجب على �رشكات التاأمني احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد قبل اكت�ساب اأو دمج اأو نقل 

للملكية مع اأي �رشكة تاأمني م�سجلة اأو حدوث تغيري جذري يف هيكل ملكيتها. اإن من �ساأن ذلك اأن يعيق )يف بع�ص احلاالت( قدرة ال�رشكة 

على االتفاق مع م�ستثمر مايل اأو ا�سرتاتيجي وذلك يف حال رف�ست موؤ�س�سة النقد ذلك اأو قامت بتاأخري املوافقة عليه اأو قامت باإخ�ساعه ل�رشوط 

غري مقبولة، مما قد يوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�رشكة. 

�ملخاطر �ملرتبطة بعمليات �ل�رشكة  222 

حداثة عهد ال�رشكة وعدم وجود ت�ريخ م�يل وت�سغيلي �س�بق له� 22222 

قبل هذا  اإيرادات  اأية  تاأميني ومل حتقق  ن�ساط  باأي  تقم  �سابق ومل  ت�سغيلي  اأو  تاريخ مايل  اأي  لديها  التاأ�سي�ص ولي�ص  قيد  ال�رشكة ما تزال  اإن 

االكتتاب. ونظرًا لعدم وجود بيانات مالية دقيقة لل�رشكة، فاإن املعلومات املالية املتوفرة للمكتتبني والتي ميكن اأن ت�ساعدهم يف تقييم فر�ص 

جناح ال�رشكة �ستكون حمدودة. 

�سعوبة احل�سول على م�س�در التمويل املن��سبة 22222 

قد حتتاج ال�رشكة يف امل�ستقبل اإىل �سخ مبالغ مالية كبرية لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سيع عملياتها واإ�سافة خدمات تاأمني جديدة واال�ستمرار يف 

الوفاء باملتطلبات النظامية اخلا�سة بكفاية راأ�ص املال. وقد تن�ساأ هناك ظروف ال يتوفر فيها لل�رشكة راأ�ص املال الالزم ملواجهة هذه املتطلبات، 

اأو قد ال يتوفر يف الوقت املنا�سب، اأو رمبا يتوفر ولكن ب�رشوط غري منا�سبة. ومن اأجل ذلك قد حتتاج ال�رشكة للبحث عن م�سادر متويلية 

�سواء عن طريق البنوك اأو من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة اأو من نتائج الت�سغيل. وال توجد �سمانات اأن تكون ظروف االأ�سواق املالية مالئمة 

يف ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل اأو قد يوؤخر من احل�سول عليه، وقد يوؤثر ذلك �سلبًا على ن�ساط ال�رشكة.  

كف�ية الحتي�ط�ت 22222 

كجزء من اأي ن�ساط تاأميني ومت�سيا مع متطلبات نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، فاإن ال�رشكة حتتفظ باحتياطيات 

وخم�س�سات لتغطية املطالبات وااللتزامات املالية واملطلوبات املتوقعة م�ستقبال. 

اإن عملية تقدير االحتياطيات املطلوبة عملية �سعبة ومعقدة وتت�سمن العديد من العوامل واملتغريات واالفرتا�سات التقديرية. ونظرًا لطبيعة 

االأخطار ذات ال�سلة وارتفاع درجة انعدام اليقينية التي حتيط بعملية حتديد االلتزامات املتعلقة باملطالبات غري امل�سددة لبوال�ص التاأمني، فاإن 

ال�رشكة قد ال ت�ستطيع اأن حتدد بال�سبط املبلغ الذي �سيدفع يف النهاية لت�سوية هذه االلتزامات. وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن حداثة عهد �سوق 

التاأمني ال�سعودي وحمدودية البيانات املتوفرة حول قطاع التاأمني يف اململكة من حيث اخلربة يف املطالبات ميكن اأن يوؤثر على قدرة ال�رشكة 

على و�سع االفرتا�سات املنا�سبة والدقيقة ملنتجات معينة. ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات املخ�س�سة ملواجهة مطالبات بوال�ص 

التاأمني وبالتايل قد حتتاج ال�رشكة اإىل زيادة احتياطياتها، وهذا ما قد يكون له اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�رشكة وو�سعها املايل و/ اأو 

نتائج عملياتها. 

عدم مقدرة ال�رشكة على احل�سول على العوائد ال�ستثم�رية املقنعة   22222 

تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�رشكة ب�سكل جزئي على حجم الدخل الذي حتققه من ا�ستثماراتها. وتخ�سع نتائج اال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية 

منها املخاطر املرتبطة باالأو�ساع االقت�سادية العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب اأ�سعار العوائد يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة والعملة 

واالئتمان، اإ�سافة اإىل االأو�ساع ال�سيا�سية. 

واأمام هذه املعطيات، فاإنه ال ميكن اأن يكون هناك تاأكيد باأن ال�رشكة �ستتمكن من حتقيق عوائد ا�ستثمارية �سافية تكون عند اإ�سافتها اإىل دخل 

عمليات التاأمني كافية ملواجهة التزاماتها املتعلقة باملطالبات وامل�ساريف. فاإذا ما عجزت ال�رشكة عن النجاح يف ربط حمفظتها اال�ستثمارية 

ومالءمت ذلك مع التزاماتها، فاإنها قد ت�سطر اإىل ت�سييل ا�ستثماراتها يف بع�ص االأوقات وباأ�سعار غري مواتية ولي�ست من اختيارها، االأمر 

الذي قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�رشكة ونتائج عملياتها.
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خم�طر عدم توفر معيدي الت�أمني والعتم�د عليهم  22222 

تنوي ال�رشكة اإحالة بع�ص املخاطر التي تتعر�ص لها اإىل اأطراف اأخرى من خالل ترتيبات اإعادة تاأمني تتحمل مبوجبها �رشكات تاأمني اأخرى 

جزءًا من اخل�سائر وامل�ساريف املرتبطة باملطالبات باخل�سائر املبلغ عنها وغري املبلغ عنها مقابل جزء من اأق�ساط البوال�ص املعنية. ويتوقف 

توفر اإعادة التاأمني وحجمها وتكلفتها على الظروف العامة لل�سوق وميكن اأن تتفاوت بدرجة كبرية. وبالتايل، فاإن اأي نق�ص يف حجم اإعادة 

التاأمني �سيزيد من خطر اخل�سارة بالن�سبة لل�رشكة. وجتدر االإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن ال�رشكة، حتى يف حالة ح�سولها على اإعادة تاأمني، تظل 

م�سوؤولة عن تلك املخاطر املحولة اإذا مل يف معيد التاأمني بالتزاماته. ولذا، فاإن عدم قدرة معيدي التاأمني على الوفاء بالتزاماتهم املالية ميكن 

اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�رشكة. ولكي يتم االلتزام باللوائح التنفيذية فاإن ال�رشكة قد تكون مطالبة باأن حتتفظ بن�سبة 

30% من االأق�ساط املكتتبة، االأمر الذي قد يكون من ال�سعب احل�سول عليه اأو مكلفًا. وهكذا، فاإن خ�سارة اأية تعوي�سات اإعادة تاأمني من 

معيدي التاأمني هوؤالء )املحليني اأو الدوليني( ب�سبب م�ساعب تتعلق باملالءة املالية اأو غريها ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال 

ال�رشكة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

الكبار عن  التاأمني  اأحد معيدي  اأو عدم مقدرة  فاإن عزوف  املايل،  با�ستقرارهم  توؤمن  تاأمني  للتعاقد مع معيدي  ال�رشكة تخطط  اأن  ورغم 

االلتزام ب�رشوط اتفاقيات اإعادة التاأمني من �ساأنه اأن يولد اأثارًا �سلبية جوهرية على اأعمال ال�رشكة اأو نتائجها املالية. 

العتم�د على املوظفني الرئي�سيني وعدم توفر كوادر حملية موؤهلة يف قط�ع الت�أمني 22222 

مع اأن ال�رشكة �سيكون لديها فريق اإدارة ميتاز بالكفاءة العالية واخلربة الوا�سعة يف خمتلف جماالت التاأمني التي تعتزم ال�رشكة التعامل بها، 

اإال اأن جناح ال�رشكة �سيعتمد على مدى قدرتها على االحتفاظ بهوؤالء االأ�سخا�ص. 

كما يعتمد جناح ال�رشكة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني اجلدد واالحتفاظ بهم وعلى مقدرة اإدارتها العليا وكبار م�سوؤوليها 

االآخرين على تطبيق �سيا�سات العمل التي تعتمدها ال�رشكة. ولي�ص هناك من تاأكيد باأن ال�رشكة �ستتمكن من االحتفاظ بخدمات موظفيها اأو من 

رفع م�ستوى قواها العاملة عند احلاجة ويف الوقت املنا�سب بالرغم من تقدمي اأجور ومكافاآت وبرامج تدريبية م�سجعة. كذلك قد حتتاج ال�رشكة 

لزيادة االأجور لكي حتافظ على موظفيها وت�ستقطب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة. 

من جهة اأخرى، اإذا تعذر على ال�رشكة احل�سول على العنا�رش املاهرة من ال�سوق املحلية، فقد ت�سطر ال�ستقدام موظفني من خارج اململكة. 

لكن ال�رشكة ال ت�ستطيع �سمان اأنها �ستتمكن من احل�سول على العدد الكايف من تاأ�سريات العمل الالزمة من وزارة العمل باململكة، ال �سيما يف 

ظل متطلبات ال�سعودة. 

وقد يوؤدي فقدان ال�رشكة خلدمات واحد اأو اأكرث من اأع�ساء اإدارتها العليا، اأو عدم قدرتها على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني واالحتفاظ بهم، 

اإىل اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، االأمر الذي �سيكون له بالتايل تاأثري �سلبي كبري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

اخلربة يف اإدارة ال�رشك�ت الع�مة 22222 

لقد مت تر�سيح اأع�ساء جمل�ص االإدارة بناًء على اخلربة واملعرفة لبع�سهم يف اإدارة ال�رشكات العامة والبع�ص االآخر يف اإدارة ال�رشكات اخلا�سة 

ك�رشكة اك�سا اخلليج، و�رشكات تاأمني اأخري. 

ومن املتطلبات التي ترتتب على اإدراج ال�رشكة يف القائمة الر�سمية وتداول اأ�سهمها يف ال�سوق اأنه �سيكون مطلوبًا من ال�رشكة وجمل�ص اإدارتها 

واإدارتها التنفيذية تقدمي عدة اأنواع من التقارير واالإف�ساح عن بيانات معينة و�سيخ�سعون لقيود معينة مبقت�سى القواعد واالأنظمة واللوائح 

ال�سادرة عن الهيئة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، قد تفر�ص الهيئة ح�سب تقديرها مزيدًا من متطلبات االإف�ساح والتقارير وتطلب التقيد باملزيد من  

قواعد احلوكمة. 

ولتطبيق هذه املبادئ، تخطط ال�رشكة لو�سع وتطبيق �سوابط واإجراءات داخلية تتعلق بعملها ك�رشكة م�ساهمة. وقد يفر�ص هذا التحول قدرًا 

كبريا من ال�سغط على اإدارة ال�رشكة وموظفيها ومواردها االأخرى، وهو ما قد يوؤثر بدوره، اإذا مل يتم التعامل معه بحكمة وفعالية، على 

اأعمال ال�رشكة واأدائها املايل.

 22222 التح�لف مع جمموعة اأك�س� 

�سوف تعتمد ال�رشكة على جمموعة اأك�سا )كما هي معرفة يف الق�سم 1 من هذه الن�رشة( يف توفري خدمات معينة مبا يف ذلك على �سبيل املثال 

اال�سم  "اأك�سا" و�سعارها وفقًا التفاقية ترخي�ص  التجارية  العالمة  الفنية وا�ستخدام  اتفاقية اخلدمات  املن�سو�ص عليها يف  ال احل�رش اخلدمات 

والعالمة التجارية )راجع الق�سم 12 "معلومات قانونية"(. وعليه، فاإن االأحداث اخلارجة عن �سيطرة ال�رشكة التي توؤثر على جمموعة اأك�سا 

اأو موؤ�س�ساتها العاملية االأخرى والتي ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي على اال�سم التجاري اأو �سمعتها. كما ميكن اأن يكون لها من خالل التحالف 

مع املجموعة، تاأثري �سلبي على ال�رشكة اأو على �سورة ال�رشكة ومكانتها يف ال�سوق ال�سعودية.
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خم�طر العالمة التج�رية 22222 

 تعتقد ال�رشكة اأن عالمة اأك�سا لعبت دورا مهما يف دعم مكانة اأك�سا ال�سعودية واأنها كانت �سببا رئي�سيا يف جناح اأعمالها. و�ستعتمد قدرة ال�رشكة 

على املحافظة على مكانتها يف ال�سوق وتقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية على مدى قدرتها على تر�سيخ واحلفاظ على قوة عالمة اأك�سا 

يف ال�سوق بعد اأك�سا ال�سعودية.

وتعتزم ال�رشكة الدخول مع �رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه يف اإتفاق ميكنها من ا�ستخدام عالمة اأك�سا التجارية التي حتتوي على كلمة “اأك�سا” و�سعارها، 

اأنه ومبوجب  اإال  اأك�سا وعالمتها التجارية. و�ستكون االتفاقية لفرتة غري حمددة  اأيه كجزء من ا�سم  اأ�ص  وهي عالمة م�سجلة مملوكة الأك�سا 

االإتفاقية ميكن اإنهاءها عند وقوع اأحد من االأحداث املتفق عليها بني االأطراف والتي منها عدم ملكية الأي ع�سو يف جمموعة اأك�سا )كما هي 

معرفة يف الق�سم 1 من هذه الن�رشة( الأية اأ�سهم يف ال�رشكة. ومبوجب االتفاقية امل�سار اإليها، يتحتم على ال�رشكة ا�ستخدام العالمة التجارية داخل 

اململكة فقط، وتتحمل ال�رشكة م�سوؤولية اأي خ�سائر قد تتكبدها اأك�سا اأ�ص اأيه على اإثر ا�ستخدام ال�رشكة للعالمة التجارية و�سعارها.

واإذا خ�رشت ال�رشكة احلق يف اإ�ستخدام عالمة اأك�سا التجارية و�سعارها مبوجب االتفاقية املزمع توقيعها، فاإن ذلك �سوف يوؤثر على �سمعة 

ال�رشكة وتداول اأ�سهمها. 

خم�طر ال�ستحواذ وتقييم املحفظة الت�أمينية  22222- 

موؤ�س�سة  املخت�سة، والتي من �سمنها موافقة  الر�سمية  الالزمة من اجلهات  املوافقات  التاأ�سي�ص، وح�سولها على  اإجراءات  االنتهاء من  بعد 

النقد، تعتزم ال�رشكة القيام باال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية اخلا�سة باأعمال �رشكة اأك�سا ال�سعودية يف اململكة والتى تتكون من اأق�ساط تاأمني 

وبوال�ص تاأمني �سادرة يف اململكة، مبا يف ذلك جميع االلتزامات التي التزمت بها اأك�سا ال�سعودية �سابقًا. 

ويخ�سع اال�ستحواذ ملوافقة موؤ�س�سة النقد يف اململكة وموافقة البنك املركزي البحريني يف البحرين وموافقة اجلمعية العمومية العادية وفقًا للمواد 

69 و70 من نظام ال�رشكات واملادة 18 من الئحة حكومة ال�رشكات. ويتوقف �سدور هذه املوافقات على تقدير اجلهات الر�سمية املخت�سة 

اأو منع احل�سول على املوافقة على اال�ستحواذ من  اأحكام و�رشوط قد ال تكون يف �سالح ال�رشكة. والتاأخري يف،  التي لها �سالحية فر�ص 

اجلهات الر�سمية �سيمنع ال�رشكة من تطوير ن�ساطاتها التجارية، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على االأو�ساع املالية لل�رشكة اأو 

نتائج الت�سغيل واالأرباح، وقد يوؤدي ذلك اإىل حتمل ال�رشكة لنفقات اإ�سافية قد توؤثر �سلبًا على ربحية ال�رشكة.

اأطراف  النقد وعلى موافقة  موؤ�س�سة  التاأمني من  اأعمال  ملزاولة  الالزم  الرتخي�ص  ال�رشكة على  اال�ستحواذ على ح�سول  اإجناز  يتوقف  كما 

اأخرى. ولي�ص هناك من تاأكيد باأن ال�رشكة �سوف تتمكن من احل�سول على هذه املوافقات.

قيمة  دفع  لطريقة  حمددة  �رشوطًا  هنالك  فاإن  التاأمينية"،  املحفظة  تقييم  من  "االنتهاء   2-5 الق�سم  يف  املذكور  النقد  موؤ�س�سة  خطاب  وح�سب 

اال�ستحواذ من خالل حتديد دفعة اأولية ودفعات دورية يتم دفعها بناًء على التقارير املالية لل�سنة املنتهية يف 2009/12/31م وعدم ال�سماح 

بدفع اأي دفعات دورية بعد �سنة 2015م وهذا االأمر قد يكون له اأثر �سلبي على مقدرة ال�رشكة على االإحتفاظ مبتطلبات املالءة املالية الالزمة، 

كما قد يكون له اأثر �سلبي على ربحية ال�رشكة خالل ال�سنوات التي يتم فيها دفع تلك الدفعات.  

الإلغ�ء اأو عدم التجديد من قبل حملة البوال�ش احل�ليني   222222 

�ستكون ال�رشكة �رشكة تاأمني جديدة بدون اأي ن�ساط اأو تاريخ مايل �سابق و�سوف تعمل يف �سوق تاأمني يت�سم باملناف�سة العالية. ومن املتوقع 

اأن تكون مدة بوال�ص التاأمني التي �ست�سدرها ال�رشكة ب�سكل عام 12 �سهرًا. واإذا مل تتمكن ال�رشكة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق التاأمني 

ال�سادرة من اك�سا ال�سعودية اأو الوثائق التي �ست�سدرها ال�رشكة يف امل�ستقبل على النحو املتوقع، فقد يتاأثر م�ستوى االق�ساط املكتتبة يف امل�ستقبل 

ب�سكل �سلبي مما قد يوؤثر على نتائج اأعمال ال�رشكة. وبناًء عليه، فاإن ال�رشكة ال تقدم اأي تاأكيد باأنها �ستتمكن من االحتفاظ بحملة البوال�ص 

الذين �سيحولون اإليها. 

تقنية املعلوم�ت   222222 

�سوف تعتمد اأعمال ال�رشكة وتوقعاتها امل�ستقبلية بدرجة كبرية على قدرة اأنظمة تقنية املعلومات لديها على معاجلة كميات كبرية من العمليات 

اأواًل باأول ودون تعطل. وقد اأ�سبحت معاجلة العمليات اأكرث تعقيدًا مع تزايد حجم هذه العمليات مبعدل عال. 

ومن املهم جدًا لعمل ال�رشكة وقدرتها على املناف�سة بنجاح اأن ت�سمن كفاءة ت�سغيلية عالية الأنظمة املحا�سبة والرقابة املالية وخدمات العمالء 

وقاعدة العمالء واأنظمة املعاجلة االأخرى مبا فيها تلك املتعلقة باالكتتاب التاأميني ومعاجلة املطالبات اإىل جانب اأجهزة االت�ساالت بني املكتب 

الرئي�سي لل�رشكة ومكاتبها االإقليمية. 

ولكن، ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن اأعمال ال�رشكة لن تتعطل اأو لن تتاأثر بدرجة �سلبية كبرية يف حالة تعطل اأنظمتها املتعلقة بتقنية املعلومات 

اأو اأجهزة االت�سال ب�سورة كلية اأو جزئية. 
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خم�طر الت�سنيف  222222 

املالية  تقييم مالءتها  بهدف  بتعيني �رشكة متخ�س�سة  تقوم  اأن  ال�رشكة  فاإنه يجب على  اأعمالها،  والبدء يف  ال�رشكة  تاأ�سي�ص  االنتهاء من  عند 

وت�سنيفها ح�سب ال�رشوط املتعارف عليها. وقد ال حت�سل ال�رشكة على ت�سنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها اأعلى من احلد املتعارف عليه 

يف �سوق التاأمني مما قد يوؤثر تاأثريا �سلبيا على اأعمال ال�رشكة.

اإ�سافة لذلك، فاإن الالئحة التنفيذية تقت�سي اأن على ال�رشكة يف حالة اإعادة التاأمني اأن تختار معيدًا للتاأمني حا�سل بحد اأدنى على ت�سنيف بي 

بي بي )BBB( من وكالة الت�سنيف االئتماين �ستاندرد اآند بورز )S&P( اأو تاأمني مكافئ لذلك من اإحدى وكاالت الت�سنيف العاملية املعرتف 

بها. اأما اإذا كان معيد التاأمني حا�سال على تقييم اأدنى من BBB اأو ت�سنييف مكافئ لذلك كحد اأدنى، فاإنه �سيتوجب على ال�رشكة اإيقاف ترتيبات 

اإعادة التاأمني اإذا مل يتم احل�سول على املوافقة اخلطية من موؤ�س�سة النقد لال�ستمرار بتلك الرتتيبات مع معيدي التاأمني، مما قد يزيد من اأعباء 

ال�رشكة ويعر�سها للمزيد من املخاطر.

�سوء �سلوك املوظفني 222222 

على الرغم من اتخاذ ال�رشكة �سوابط رقابة فاعلة واإجراءات داخلية متكنها من منع حدوث �سوء �سلوك من املوظفني، اإال اأنه ال يوجد �سمان 

اأنه لن يكون هناك �سوء �سلوك من املوظفني مما قد يوؤثر على املركز املايل لل�رشكة ونتائج اأعمالها. وبالتايل، فقد توؤدي تلك احلاالت، يف حال 

حدوثها، اإىل خمالفة تعليمات واأنظمة �سادرة عن جهات ر�سمية من الواجب على ال�رشكة التقيد بها، مما قد يوجب ايقاع جزاءات اأوغرامات 

اأون�سوء التزامات مالية قد ت�رش ب�سمعة ال�رشكة.

�سي��س�ت اإدارة املخ�طر  222222 

اأن ال�رشكة �ست�سكل جلنة للمراجعة و�سيكون لديها �سيا�سات واإجراءات الإدارة املخاطر و�سوابط داخلية معدة وفقًا الأف�سل املمار�سات  مع 

العاملية، اإال اأن �سيا�سات اإدارة املخاطر هذه وال�سوابط الداخلية قد ال تكفي لتفادي املخاطر التي تتعر�ص لها ال�رشكة يف جميع اأحوال ال�سوق 

اأو للحد من جميع اأنواع املخاطر، مبا فيها املخاطر غري املحددة اأو غري املتوقعة. 

التنبوؤ بدقة باملخاطر  فاإن هذه الطرق قد ال متكن من  لل�سوق، ولذلك،  التاريخي  ال�سلوك  اإدارة املخاطر على مالحظة  تعتمد بع�ص طرق 

املحتملة م�ستقباًل والتي قد تكون اأكرب من تلك التي مت ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية. وهناك طرق اأخرى الإدارة املخاطر تعتمد على 

تقييم املعلومات املتاحة حول ظروف عمل ال�رشكة وال�سوق اأو اأمور اأخرى. ويف ظل غياب البيانات الكافية املتوفرة حول �سوق التاأمني 

ال�سعودي، اإ�سافة اإىل عوامل اأخرى، فاإن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة اأو كاملة اأو حمدثة اأو مل يتم تقييمها على الوجه ال�سحيح يف جميع 

احلاالت. 

وف�ساًل عن ذلك، اإن اإدارة املخاطر النظامية والت�رشيعية ت�ستدعي من �سمن ما ت�ستدعيه تطبيق �سيا�سات واإجراءات متكن من قيد عدد كبري 

من العمليات واالأحداث والتحقق من �سالحيتها، اإ�سافة اإىل اأنظمة منا�سبة للرقابة الداخلية. ويف هذا ال�سياق، قد ال تكون �سيا�سات ال�رشكة 

واإجراءاتها و�سوابطها الداخلية فعالة متامًا يف جميع االأحوال والظروف االأمر الذي �سيوؤدي اإىل ح�سول ال�رشكة على معلومات غري وافية 

لكي تقوم بالطريقة ال�سحيحة بتقدير تعر�سها للمخاطر. ونتيجة لذلك، فاإن ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�ص لها ال�رشكة نتيجة لذلك قد 

يوؤثر �سلبًا وبدرجة كبرية على الو�سع املايل لل�رشكة ونتائج عملياتها. 

ومن جهة اأخرى، اإن من الدارج بالن�سبة ل�رشكات التاأمني اأن ت�ستخدم اأدوات مالية وا�ستثمارات لغر�ص احلد من املخاطر امل�ساحبة الأعمالها. 

ويتعني على ال�رشكة يف مثل هذه احلاالت اأن حت�سل على موافقة موؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه االأدوات املالية. وعليه، فاإن احتمال عدم 

ح�سول ال�رشكة على موافقة موؤ�س�سة النقد قد يحد من الو�سائل املتاحة اأمام ال�رشكة الإدارة هذه املخاطر يف امل�ستقبل.  

الدع�وى والق�س�ي� النظ�مية  222222 

قد تتعر�ص ال�رشكة يف �سياق عملها االعتيادي لق�سايا ودعاوى ق�سائية تتعلق بعملياتها التاأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التاأميني. 

ونتيجة لذلك، قد تخ�سع ال�رشكة ملراجعات حكومية اأو اإدارية وحتقيقات ومرافعات يف �سياق ال�سوابط اجلديدة على قطاع التاأمني يف اململكة. 

وبطبيعة احلال، الميكن لل�رشكة التنبوؤ بنتائج تلك املراجعات والتحقيقات واملرافعات اإذا ما حدثت، وال ت�سمن اأن ال يكون لتلك املراجعات 

ال�رشكة  اأعمال  على  جوهري  تاأثري  الت�سغيلية  االإجراءات  اأو  ال�سيا�سات  يف  تعديالت  اأي  اأو  الق�سائية  الدعاوى  اأو  واملرافعات  والتحقيقات 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

عدم جن�ح ال�رشكة ب�لتو�سع والتطوير 222222 

اإن ا�سرتاتيجية ال�رشكة تت�سمن خططًا تو�سعية لتو�سيع االنت�سار اجلغرايف والتنوع يف اخلدمات. ولكن مع وجود عوامل خارجية خارجة عن 

�سيطرة ال�رشكة، فاإن ال�رشكة ال ت�سمن حتقيق هذه اال�سرتاتيجيات ب�سكل كامل، وهذا قد يوؤثر على تقييم اأعمال ال�رشكة امل�ستقبلية.  
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الطرح الأويل لالأ�سهم قبل الت�سجيل  222222 

التاأ�سي�سية،  تاأ�سي�سها حتى تتم عملية الطرح االأويل الأ�سهم ال�رشكة، وانعقاد اجلمعية  تاأ�سي�سها ب�سكل نهائي بعد، ولن يتم  اإن ال�رشكة مل يتم 

واحل�سول على قرار وزير التجارة وال�سناعة طبقًا لنظام ال�رشكات. ومن املمكن اأن ال يتم ا�ستكمال واحد اأو اأكرث من املتطلبات الالزمة 

المتام تاأ�سي�ص ال�رشكة ب�سكل نهائي، مما يعني عدم قيام ال�رشكة واحلاجة لرد مبالغ االكتتاب للم�ستثمرين.     

�ملخاطر �ملتعلقة باالأ�شهم �لعادية 222 

عدم وجود �سوق �س�بقة لأ�سهم ال�رشكة  22222 

ال يوجد يف الوقت احلا�رش �سوق عامة الأ�سهم ال�رشكة، وال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد الإمكانية ن�سوء �سوق قوية الأ�سهمها، اأو ب�ساأن ا�ستمرار مثل 

هذه ال�سوق فيما لو ن�ساأت بعد هذا االكتتاب، حيث اأن العديد من العوامل، ومنها على �سبيل املثال ال احل�رش، النتائج املالية امل�ستقبلية لل�رشكة 

واالأو�ساع العامة لقطاع التاأمني وقوة االقت�ساد ال�سعودي ب�سكل عام اأو عوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�رشكة ميكن اأن توؤدي 

اإىل تذبذبات كبرية يف �سعر �سهم ال�رشكة و�سيولته. 

خطر تذبذب �سعر ال�سهم 22222 

اإن �سعر االكتتاب البالغ 10 رياالت لي�ص موؤ�رشًا على امل�ستوى العام ل�سعر �سهم ال�رشكة يف ال�سوق م�ستقبال، بل اإن �سعر �سهم ال�رشكة قد ي�سهد 

تذبذبًا حادًا ب�سبب العديد من العوامل ومنها على �سبيل املثال ال احل�رش م�ستويات العر�ص والطلب على املدى الق�سري واالأداء املايل لل�رشكة 

على املدى الطويل. وقد يرتفع �سعر �سهم ال�رشكة على التداول اأو ينخف�ص اإىل ما دون �سعر االكتتاب. ومن هنا، على املكتتب اأن يكون على 

علم باخل�سارة املحتملة ال�ستثماره نتيجة لتقلب �سعر �سهم ال�رشكة. 

 22222 بيع وطرح اأ�سهم لالكتت�ب م�ستقباًل

اإن بيع كمية كبرية من االأ�سهم من قبل امل�ساهمني يف ال�سوق بعد انتهاء عملية االكتتاب وبدء التداول يف اأ�سهم ال�رشكة، اأو االعتقاد باأن مثل 

هذه العمليات �ستحدث، ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي على �سعر �سهم ال�رشكة يف ال�سوق. 

وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه بعد انتهاء االكتتاب فاإنه ال يجوز للموؤ�س�سني الت�رشف يف اأية اأ�سهم ملدة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ تاأ�سي�ص ال�رشكة 

)كل �سنة ال تقل عن 12 �سهرا(، يحظر عليهم خاللها الت�رشف باأي من االأ�سهم التي ميلكونها ويجب احل�سول على موافقة الهيئة وموؤ�س�سة 

النقد على اأي بيع لالأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر.  

وقد يوؤدي اإ�سدار اأو قيام اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني ببيع كميات كبرية من االأ�سهم عقب انتهاء فرتة احلظر اإىل التاأثريعلى اأ�سهم ال�رشكة يف 

ال�سوق وبالتايل انخفا�ص �سعر ال�سهم. 

ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�س�همني املوؤ�س�سني 22222 

اأو من خالل اأي و�سع  اأ�سهم ال�رشكة. لذا فاإن امل�ساهمني املوؤ�س�سني )جمتمعني  60% من  بعد انتهاء االكتتاب، �سيمتلك املوؤ�س�سون جمتمعني 

الهامة. وبالتحديد،  ال�رشكة  قرارات  التاأثري على  يتمكنون من  �سوف  ب�سكل منف�سل،  اأو  االإدارة، جمتمعني  حتالفي( وممثليهم يف جمل�ص 

اأع�ساء جمل�ص االإدارة، وقد  التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�رشكة مبا يف ذلك تعيني وعزل  القرارات  التاأثري على  باإمكانهم  ف�سوف يكون 

يقوموا با�ستخدام القدرة يف التاأثري على القرارات الهامة )با�ستثناء ما ورد يف املادة 69 و 70 من نظام ال�رشكات( بطريقة تاأثر تاأثريًا جوهريًا 

على ن�ساط ال�رشكة ومركزها املايل ونتائج االأعمال. 

اأو عزل  امل�ساهمني ال�ستبدال  اأو يف�سل حماوالت  ال�رشكة قد مينع  اإدارة  اأع�ساء جمل�ص  املوؤ�س�سني يف تعيني غالبية  اأن حق  اإىل ذلك  ي�ساف 

االإدارة احلالية لل�رشكة. وب�سبب و�سعهم كمالكني حل�سة م�سيطرة، فاإن املوؤ�س�سني وممثليهم يف جمل�ص االإدارة، �سيتمتعون، اإذا ما �سوتوا 

معا اأو ب�سكل م�ستقل، بالقدرة على التاأثري ب�سكل ملمو�ص يف جميع القرارات الرئي�سية املتعلقة بال�رشكة. 

توزيع الأرب�ح  22222 

ين�ص النظام االأ�سا�سي لل�رشكة على توزيع اأرباح ال�رشكة على النحو التايل: 

خ�سم الزكاة و�رشيبة الدخل املقررة. ��

% من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي. وللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا االحتياطي اإجمايل  تخ�سي�ص ��20

راأ�ص املال املدفوع.

احتياطيات  لتكوين  ال�سافية  ال�سنوية  االأرباح  ن�سبة مئوية من  اأن تخ�س�ص  االإدارة،  اقرتاح جمل�ص  بناًء على  العادية،  العامة  للجمعية  ��

اإ�سافية. 

% من راأ�ص املال املدفوع. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ساهمني ال تقل عن ��5
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يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف االأرباح اأو يحول اإىل ح�ساب االأرباح املبقاة. ��

يجوز لل�رشكة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحددة يف الق�سم 13 “�سيا�سة توزيع االأرباح” وفقًا لالأنظمة واللوائح ذات 

العالقة ال�سادرة من اجلهات الر�سمية املخت�سة. 

قد يتفاوت م�ستوى االأرباح التي توزعها ال�رشكة م�ستقباًل والتي تعتمد على تغيري الو�سع املايل لل�رشكة واأرباحها املحققة وقرارات االإدارة 

وم�سادقة اجلمعية العمومية للم�ساهمني. لكن ال�رشكة ال تعطي اأي تاأكيد بالن�سبة لتوزيع االأرباح يف امل�ستقبل وال بخ�سو�ص اأي مبلغ ميكن 

توزيعه عن اأية �سنة مالية حمددة.  

خم�طر متعلقة ب�لبي�ن�ت امل�ستقبلية  22222 

ت�سكل بع�ص البيانات الواردة يف هذه الن�رشة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وبع�ص االأمور غري املوؤكدة التي 

قد توؤثر على نتائج ال�رشكة. وت�سمل هذه البيانات على �سبيل املثال ال احل�رش، البيانات التي تتعلق بالو�سع املايل وا�سرتاتيجية العمل وخطط 

اأيًا من  اأن  ال�رشكة(. واإذا تبني  املتعلقة بخدمات  التطوير واالأهداف  امل�ستقبلية ) مبا يف ذلك خطط  العمليات  اإىل  بالن�سبة  ال�رشكة واالأهداف 

االفرتا�سات غري دقيقة اأو �سحيحة، فاإن النتائج الفعلية قد تتغري ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�رشة.
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نظرة عامة على �شوق �لتاأمني   2

م�شادر �لبيانات 221 

يف هذه الن�رشة مت احل�سول على املعلومات املتعلقة ب�سناعة التاأمني وبيانات ال�سوق من م�سادر خمتلفة. ويعتقد اأن هذه املعلومات وامل�سادر 

والتقديرات موثوقة، وقد بذلت ال�رشكة جهدًا منا�سبًا للتحقق من م�سادر هذه املعلومات. ومع اأنه ال يوجد لدى مورغان �ستانلي ال�سعودية اأو 

امل�ست�سارين الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ز( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق 

غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة وال ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها. وت�سمل 

هذه امل�سادر: 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ��

م، وت�سمل اأبرز م�سوؤوليتها ما يلي:  موؤ�س�سة النقد هي البنك املركزي للمملكة العربية ال�سعودية وتاأ�س�ست �سنة ��1952

اإ�سدار العملية الر�سمية للبالد، الريال ال�سعودي  ��

العمل كبنك للتعامالت امل�رشفية للحكومة ال�سعودية  ��

االإ�رشاف على البنوك التجارية العاملة يف اململكة  ��

اإدارة احتياطيات اململكة من العمالت االأجنبية  ��

و�سع ال�سيا�سات النقدية الهادفة اإىل تعزيز �سعر الريال ال�سعودي و�سمان ا�ستقرار اأ�سعار ال�رشف  ��

دعم منو النظام املايل وامل�رشيف و�سمان �سالمته  ��

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من موؤ�س�سة النقد متاحة للجميع وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة االنرتنت. اأما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات 

يف هذه الن�رشة فلم يتم احل�سول عليها.

ال�رشكة ال�سوي�رشية لإعادة التاأمني )“�سوي�س ري”( 

من  اأكرث  يف  وتعمل  ب�سوي�رشا،  زيورخ  مدينة  يف  �سنة 1863م  وتاأ�س�ست  التاأمني  اإعادة  جمال  يف  الرائدة  العاملية  ال�رشكات  اإحدى  هي 

للجميع  متوفرة  فهي  ري  �سوي�ص  من  امل�ستخدمة  للمعلومات  وبالن�سبة  العامل.  يف  التاأمني  اأ�سواق  حول  التقارير  من  عددًا  وت�سدر  بلدًا   25

الن�رشة.  هذه  يف  تقاريرها  ال�ستخدام  ري  �سوي�ص  موافقة  على  احل�سول  يتم  ومل  االنرتنت،  �سبكة  عرب  عليها  احل�سول  وميكن 

بزن�س مونيتور اإنرتنا�سنال )"بزن�س مونيتور"( 

تاأ�س�ست بزن�ص مونيتور �سنة 1984م يف مدينة لندن يف اململكة املتحدة، وت�سدر تقارير ودرا�سات اقت�سادية حول مو�سوعات خمتلفة منها 

املخاطر ال�سيا�سية والتحليالت والتوقعات التمويلية واالقت�سادية. 

وقد اأعطت بزن�ص مونيتور موافقتها على ا�ستخدام تقاريرها يف هذه الن�رشة كما يف تاريخ �سدورها ومل ت�سحب هذه املوافقة. وجتدر االإ�سارة 

اإىل اأن بزن�ص مونيتور اإنرتنا�سنال والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم ال ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�رشكة. 

نظرة على �القت�شاد �ل�شعودي  222 

كان االأداء املايل يف عام 2008م هو االأقوى يف تاريخ اململكة. ونتيجة لذلك ارتفع االإنفاق الفعلي يف عام 2008م متجاوزا امل�ستوى امل�ستهدف 

بن�سبة 24.4% وزاد بن�سبة 9.44% عن م�ستواه يف عام 2007م مقابل 18.56% يف عام 2006م 6. وكان فائ�ص امليزانية البالغ 590 مليار 

ريال هو االأكرب على االإطالق والذي زاد كثريًا عن الرقم القيا�سي176.5 مليار ريال والذي �سجل يف عام 2007م، وذلك نتيجة الرتفاع 

اإيرادات النفط بن�سبة 35% 7. ومع ذلك فقد كان االإنفاق �سخيًا جدًا فاق توقعات اجلميع لريتفع اإىل م�ستوى قيا�سي غري م�سبوق. وقد ا�ستخدم 

اأغلب الفائ�ص يف بناء اأ�سول اأجنبية لدى البنك املركزي )�ساما( وخف�ص الدين املحلي الذي و�سل اإىل 13.5% من الناجت املحلي االإجمايل8. 

كما ارتفع الناجت املحلي االإجمايل للفرد اإىل 69.494 ريال )18.531 دوالر اأمريكي(، وهو االأعلى منذ عام 1981م حينما كان تعداد 

ال�سكان يف اململكة 9.8 مليون ن�سمة مقابل 25 مليون ن�سمة يف الوقت احلا�رش 9.

يعتمد االقت�ساد ال�سعودي بدرجة اأ�سا�سية على النفط حيث متتلك اململكة اأكرث من 20%10 من احتياطيات النفط املوؤكدة يف العامل وتعترب اأكرب 

دولة منتجة وم�سدرة للنفط وتلعب دورًا قياديًا يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( وي�سكل اإنتاجها من النفط 29%11. وت�سكل اإيرادات 

6    تقرير �ساب بتاريخ 24 دي�سمرب 2008م

7    تقرير �ساب بتاريخ 24 دي�سمرب 2008م

8    تقرير �ساب بتاريخ 24 دي�سمرب 2008م

9    تقرير �ساب بتاريخ 24 دي�سمرب 2008م

 Gulf Base )www.gulfbase.com(   10

 Gulf Base )www.gulfbase.com(   11
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اململكة من النفط حوايل 75% من امليزانية العامة و45% من الناجت املحلي االإجمايل و90% من اإيرادات ال�سادرات12. وياأتي نحو 40%13 من 

الناجت املحلي االإجمايل من القطاع اخلا�ص. وقد اأدى ارتفاع اأ�سعار النفط اإىل زيادة منو االقت�ساد يف اململكة واالإيرادات احلكومية واأر�سدة 

اململكة من االأ�سول االأجنبية اإ�سافة اإىل متكني احلكومة من خف�ص الدين املحلي. 

الطبيعي  الغاز  عن  والتنقيب  واالت�ساالت  الطاقة  توليد  قطاع  يف  خ�سو�سًا  دوره  وتنمية  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع  على  احلكومة  وتعمل 

والبرتوكيماويات، وذلك بهدف احلد من اعتماد اململكة على ال�سادرات النفطية وزيادة فر�ص العمل للمواطنني. 

دي�سمرب  العاملية يف  التجارة  منظمة  اإىل  اململكة  ان�سمت  االقت�ساد،  وتنويع  االأجنبية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اإىل  الهادفة  اإطار جهودها  ويف 

2005م، واأعلنت احلكومة عن خطط الإقامة �ست مدن اقت�سادية14 يف خمتلف مناطق اململكة بهدف تعزيز اقت�سادها وتنويعه. 

ت�سري اأحدث التقديرات ال�سادرة عن برنامج االأمم املتحدة االإمنائي اإىل اأن اإجمايل �سكان اململكة بلغ نحو 24 مليون ن�سمة يف عام 2007م 

اإجمايل عدد  72.9% من  2.3%15. وبح�سب م�سلحة االإح�ساءات العامة يف اململكة، ي�سكل ال�سكان ال�سعوديون نحو  بزيادة �سنوية ن�سبتها 

ال�سكان يف منت�سف عام 2007م، يف حني ي�سكل غري ال�سعوديني 27.1%، وي�سكل عدد ال�سكان ال�سعوديني الواقعة اأعمارهم حتت �سن 30 

عامًا نحو 67.1 يف املئة من اإجمايل عدد ال�سكان ال�سعوديني16.

وبح�سب برنامج االأمم املتحدة االإمنائي بلغ اإجمايل القوى العاملة باململكة خالل عام 2007م نحو 11.9 مليون عامل منهم 3.9 مليون عامل 

من ال�سعوديني ي�سكلون نحو 32.8%، فيما ت�سكل العمالة االأجنبية نحو 67.2 % اأي حوايل 8.0 مليون عامل17.  

وي�سحب هذا النمو الكبري يف التعداد ال�سكاين زيادة يف الطلب على جميع خدمات التاأمني ب�سكل عام، وعلى خدمات التاأمني الفردي ب�سكل 

اإعادة  لزيادة طلبها على  التاأمني  اأي�سًا �رشكات  �سيدفع  املركبات، مما  والتاأمني على  ال�سحي  التاأمني  املثال ال احل�رش  �سبيل  خا�ص، على 

التاأمني.    

�شوق �لتاأمني يف �ل�رشق �الأو�شط  222 

يعترب �سوق التاأمني يف ال�رشق االأو�سط حديث العهد ن�سبيًا من حيث احلجم وم�ستوى التطور باملقارنة مع االأ�سواق االأخرى. وقد �سكل �سوق 

التاأمني يف دول ال�رشق االأو�سط 0.44% من اإجمايل �سوق التاأمني العاملي يف عام 2007م )0.37% يف عام 2006م(18. وقد ارتفعت هذه 

2007م نتيجة الرتفاع م�ستوى الطلب على خدمات التاأمني. كما ارتفع اإجمايل االأق�ساط املكتتبة من 52.085  احل�سة بن�سبة 18.9% يف 

مليار ريال يف 2006م اإىل 63.119 مليار ريال يف 2007م19. وقد �سكلت اأق�ساط تاأمني احلماية واالدخار 4.4% فقط )2.802 مليار 

ريال( من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة يف عام 2007م، بينما �سكلت اأنواع التاأمني االأخرى 95.6% )60.317 مليار ريال(20. ويبني اجلدول 

التايل احلجم الن�سبي لقطاع التاأمني يف عدد من دول ال�رشق االأو�سط لعامي 2006م و2007م:  

اجلدول 1: قطاع التاأمني يف بع�س دول ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا )2006م و2007م( 

�إجمايل �الأق�شاط 2006م�لدولة 

)مليون ريال( 

�إجمايل �الأق�شاط 2007م

)مليون ريال(

�لن�شبة من �ل�شوق �لعاملية يف 2007م 

 )%(

10.86013.1440.09اإيران 

10.53013.3310.09االإمارات العربية املتحدة 

6.2818.0740.05املغرب 

6.9458.5090.06اململكة العربية ال�سعودية

3.2294.0880.03م�رش 

2.4602.8540.02لبنان 

2.4042.7530.02الكويت 

Gulf Base )www.gulfbase.com(   12

13   تقرير موؤ�س�سة النقد الـ 43 بتاريخ 1428هـ )املوافق 2007م(

Gulf Base )www.gulfbase.com(   14

)www.undp.org.sa( 15   املوقع االلكرتوين لربنامج االمم املتحدة االإمنائي

)www.mep.gov.sa( 16   املوقع االلكرتوين لوزارة االقت�ساد والتخطيط

)www.undp.org.sa( 17   املوقع االلكرتوين لربنامج االمم املتحدة االإمنائي

18   �سوي�ص ري "ورلد اإن�سوران�ص ريبورت 2007م

19   �سوي�ص ري "ورلد اإن�سوران�ص ريبورت 2007م

20   �سوي�ص ري "ورلد اإن�سوران�ص ريبورت 2007م
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�إجمايل �الأق�شاط 2006م�لدولة 

)مليون ريال( 

�إجمايل �الأق�شاط 2007م

)مليون ريال(

�لن�شبة من �ل�شوق �لعاملية يف 2007م 

 )%(

2.3442.6660.02اجلزائر 

2.4382.6030.02تون�ص 

1.8192.0180.02قطر 

1.4061.5530.01عمان 

1.3691.5260.01االأردن 

امل�سدر: �سوي�ص ري "ورلد اإن�سوران�ص ريبورت 2007م" 

�شوق �لتاأمني �ل�شعودي   223 

ملحة ع�مة  22222 

يعترب �سوق التاأمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيًا حيث داأبت �سناعة التاأمني يف املا�سي على تغطية احتياجات �سوقي الت�سدير والنفط فقط يف 

ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وواجه قطاع التاأمني عدة م�ساعب ب�سبب غياب القوانني املنظمة. وكان هناك اأكرث من 100 �رشكة م�سجلة 

اأو كوكالء ل�رشكات تاأمني خا�سة، بغر�ص تقدمي خدمات التاأمني يف اململكة،  كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء تاأمني عامليني 

وكانت هذه ال�رشكات م�سجلة يف البحرين نظرًا لقربها اجلغرايف من اململكة. ويف ظل غياب اإطار تنظيمي، كان حملة بوال�ص التاأمني يعانون 

بعد  فيما  الطريق  مهد  ما  امل�رشوعة. وهذا  اأو غري  االحتيالية  االأعمال  امل�ستهلكني من  بحماية م�سالح  تعنى  ال�سوق جلهة ر�سمية  افتقار  من 

الإجراء اإ�سالحات واإعادة ت�سكيل لقطاع التاأمني يف اململكة، ثم جاء القرار رقم 51 وتاريخ 1397/4/4هـ )املوافق 1977/3/23م( عن هيئة 

كبار العلماء يف اململكة والذي اعتربت مبوجبه التاأمني التعاوين �سيغة من عقد التربع وبالتايل فهو مقبول يف ال�رشيعة االإ�سالمية. ويف عام 

1406هـ )1986م(، اأ�س�ست احلكومة اأول �رشكة للتاأمني التعاوين، ال�رشكة الوطنية للتاأمني التعاوين )“التعاونية”(، بهدف تغطية احتياجات 

التاأمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع تاأمني يخ�سع ل�سيطرتها. 

تتوىل موؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع التاأمني واالإ�رشاف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�ص بالن�سبة ل�رشكات التاأمني، ويفر�ص النظام 

اململكة. وتنطبق  التاأمني يف  اأعمال  تزاول  لكي  م�ساهمة عامة  اململكة ك�رشكة  تكون م�سجلة ومرخ�سة يف  اأن  التاأمني  اجلديد على �رشكات 

القوانني اجلديدة لي�ص على �رشكات التاأمني وح�سب، بل وعلى �رشكات اإعادة التاأمني وو�سطاء اإعادة التاأمني والوكاالت وال�سما�رشة ومكاتب 

ت�سوية اخل�سائر. 

اإجم�يل الأق�س�ط املكتتبة وم�ستوى انت�س�ر الت�أمني   22222 

�سهد �سوق التاأمني ال�سعودي يف عام 2007م منوًا ملمو�سًا بن�سبة 25% حيث و�سل اإجمايل االأق�ساط اإىل 8.6 مليار مقابل 6.9 مليار ريال 

يف عام 2006م21. وقد جاء هذا النمو بدرجة اأ�سا�سية نتيجة للظروف االقت�سادية االإيجابية اإىل جانب فر�ص التاأمني على املركبات والتاأمني 

ال�سحي ب�سفة اإلزامية. 

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني العام، الذي �سكل 60% من �سوق التاأمني ال�سعودي يف �سنة 2006م، بن�سبة 15% لي�سل اإىل ��5.2 مليار 

ريال يف عام 2007م مقابل 4.5 مليار ريال يف عام 2005م22. 

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني ال�سحي، الذي �سكل 36% من �سوق التاأمني ال�سعودي يف �سنة 2006م، بن�سبة 38% لي�سل اإىل ��3.0 مليار 

ريال يف عام 2007م مقابل 2.2 مليار ريال يف عام 2006م23. 

اإىل  % لي�سل  ��50 بن�سبة  2006م،  ال�سعودي يف �سنة  التاأمني  4% من �سوق  الذي �سكل  تاأمني احلماية واالدخار،  اأق�ساط  اإجمايل  ارتفع 

0.33 مليار ريال يف عام 2007م مقابل 0.22 مليار ريال يف عام 2006م24. 

ويف �سنة 2007م، �سكل قطاعا التاأمني االإلزامي، وهما ال�سيارات وال�سحة، نحو 64% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني، واأ�سبح التاأمني ال�سحي 

يف تلك ال�سنة القطاع التاأميني االأكرب م�سكال 36% من اإجمايل االأق�ساط )مقابل 32% يف 2006م(، فيما بقي قطاع تاأمني املركبات يف املرتبة 

الثانية لي�سكل 28% من اإجمايل االأق�ساط25. وكانت قطاعات التاأمني االأ�رشع منوًا تاأمني الطاقة وتاأمني احلماية واالدخار، واللذان حققا منوًا 

بن�سبة 141% و 50% يف عامي 2006 و 2007م على التوايل. 

21   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي، 2007م

22   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2005-2006م 

23   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2005-2006م

24   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2005-2006م

25   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي، 2007م
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اجلدول 2: اإجمايل اأق�ساط التاأمني ح�سب قطاعات التاأمني 

�لنمو من 2007م2006م2005مقطاع �لتاأمني

2006م-

2007م

%% من �الإجمايلمليون ريال% من �الإجمايلمليون ريال% من �الإجمايلمليون ريال

1.370272.222323.0653638التاأمني ال�سحي 

1.587311.920282.4402827ال�سيارات 

-644127691174294املمتلكات 

احلوادث 

وامل�سوؤولية 

واأخرى 

4248580857770

38274316532623البحري 

-29665448480612الهند�سي

احلماية 

واالدخار 

19342183327450

122212723054141الطاقة 

-1353126211519الطريان

5.1521006.9271008.58210023�ملجموع 

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي، 2007م 

يعرف انت�سار التاأمني بن�سبة اإجمايل االأق�ساط املكتتبة من الناجت املحلي االإجمايل. وقد بلغ م�ستوى انت�سار التاأمني يف اململكة 0.53 % يف عام 

2006م وارتفع اإىل 0.61% يف عام 2007م. 

�آخر �لتطور�ت يف �شوق �لتاأمني �ل�شعودي  225 

الت�أمني ال�سحي الإلزامي  22222 

ال�سادر  االإلزامي  ال�سحي  التاأمني  ال�سعوديني( وذلك مبوجب نظام  )اأي غري  الوافدة  للعمالة  بالن�سبة  اإلزاميا  ال�سحي  التاأمني  اململكة  جعلت 

مبقت�سى املر�سوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ )املوافق 1999/8/13م(. ويهدف هذا النظام اإىل تخفيف العبء املايل عن احلكومة 

ال�سعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية الأكرث من 22 مليون �سخ�ص. ومن املقرر تطبيق برنامج التاأمني ال�سحي التعاوين اجلديد 

على ثالث مراحل و�سيغطي ما بني 6 – 7 ماليني �سخ�ص من العمالة االأجنبية. وقد مت تطبيق املرحلة االأوىل منه يف يونيو 2006م، والتي 

ا�سرتطت على ال�رشكات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن 500 �سخ�ص توفري غطاء تاأميني ملوظفيها، وهذا ما �سمل حوايل 450 �رشكة يعمل 

لديها اأكرث من 500.000 موظف اأجنبي. اأما املرحلة الثانية، فت�سمل ال�رشكات التي يعمل لديها ما بني 100 اإىل 500 اأجنبي، بينما �ستغطي 

املرحلة الثالثة واالأخرية ال�رشكات التي يقل عدد العاملني فيها من غري ال�سعوديني عن 100 عامل. ومن املتوقع اأي�سًا فر�ص التاأمني ال�سحي 

االإلزامي بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية املطاف. 

الت�أمني الإلزامي على ال�سي�رات  22222 

يف �سنة 2002م، ومع ارتفاع معدل حوادث ال�سيارات، فر�ست اململكة تاأمني امل�سوؤولية جتاه الغري بالن�سبة لل�سيارات االأجنبية اأثناء عبورها 

االأرا�سي ال�سعودية اإ�سافة اإىل التاأمني على املركبة )“تاأمني املركبات”( على املواطنني ال�سعوديني واالأجانب املقيمني يف اململكة ح�سب قرار 

ترافقت مع  االإلزامي، والتي  التاأمني  2007/1/15م(. وقد مثلت مبادرة  )املوافق  1427/12/25هـ  271 وتاريخ  الوزراء رقم  جمل�ص 

ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة، فر�ص ازدهار كبرية بالن�سبة ل�رشكات التاأمني. 

ويف بداية العام 2007م، مت فر�ص تاأمني امل�سوؤولية �سد الغري بالن�سبة جلميع ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة، وهو تطور يتوقع اأن ي�ساهم ب�سكل 

ملمو�ص يف منو �سوق التاأمني على ال�سيارات يف اململكة خالل ال�سنوات االأربع املقبلة. 
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نظ�م مراقبة �رشك�ت الت�أمني التع�وين ولئحته التنفيذية 22222 

ن�ص نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية على ال�سماح بتاأ�سي�ص �رشكات تاأمني حملية مبمار�سة ن�ساط التاأمني يف اململكة. 

وت�سطلع موؤ�س�سة النقد مب�سوؤولية تنظيم قطاع التاأمني واالإ�رشاف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�ص بالن�سبة ل�رشكات التاأمني. ثم تبع 

التاأمني. ومن  تاأ�سي�ص عدد من �رشكات  باملوافقة على  2006/10/9م(  1427/9/16هـ )املوافق  امللكية منذ  املرا�سيم  ذلك �سدور عدد من 

املتوقع الرتخي�ص ملزيد من ال�رشكات يف امل�ستقبل. وقد مت حتى االآن اإدراج 21 �رشكة تاأمني يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية وهناك 7 �رشكات 

وافق جمل�ص الوزراء على الرتخي�ص بتاأ�سي�سها )ملزيد من التفا�سيل، راجع البند 3-5-4 “املناف�سة”(. 

املن�ف�سة  22222 

تاأ�س�ست التعاونية كاأول �رشكة للتاأمني التعاوين يف اململكة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/5 وتاريخ 1405/4/17هـ )املوافق 1985/4/5م(، 

وظلت ال�رشكة الوحيدة املرخ�سة ملزاولة اأعمال التاأمني يف اململكة حتى عام 2007م عندما بداأ اإدراج وترخي�ص �رشكات التاأمني بح�سب نظام 

مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�سادر من موؤ�س�سة النقد. 

التعاوين  التاأمني  �رشكات  مراقبة  لنظام  ووفقًا  �رشكة.   42 جمموعه  ما  اململكة  يف  العاملة  التاأمني  �رشكات  عدد  بلغ  2007م،  عام  يف 

والئحته التنفيذية يتعني على ال�رشكات احلالية التي مل تقدم طلبات ترخي�ص اخلروج من ال�سوق، حيث مت منحها فرتة �سماح انتهت بتاريخ 

1429/4/3هـ )املوافق 2008/4/9م(. وبالن�سبة ل�رشكات التاأمني ومزودي خدمات التاأمني االآخرين الذين هم يف مرحلة احل�سول على 

ترخي�ص من موؤ�س�سة النقد فقد مت منحهم متديدًا يرتاوح بني �سهرين و�ستة اأ�سهر وذلك بناًء على املرحلة التي قطعوها يف عملية احل�سول على 

الرتخي�ص26. 

يف 1429/8/24هـ )املوافق 2008/8/25م( اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد بيانًا حول طلبات الرتخي�ص اخلا�سة ب�رشكات التاأمني. وقد ا�ستمل البيان 

على 25 �رشكة مرخ�سة ومدرجة يف �سوق االأ�سهم اأو ح�سلت على موافقة جمل�ص الوزراء على تاأ�سي�سها.  

ال�رشكات املدرجة يف �سوق االأ�سهم بح�سب موقع تداول االلكرتوين كما يف 2009/3/3م:

�� ال�رشكة التعاونية للتاأمني 

ال�رشكة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة الدرع العربي للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة �ساب للتكافل  ��

ال�رشكة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( ��

ال�رشكة التاأمني العربية التعاونية  ��

�رشكة مالذ للتاأمني للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين  ��

�رشكة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف( ��

ال�رشكة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة اأياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(  ��

ال�رشكة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين  ��

�رشكة االأهلي للتكافل  ��

�رشكة االحتاد التجاري للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة ال�سقر للتاأمني التعاوين ��

ال�رشكة املتحدة للتاأمني التعاوين  ��

ال�رشكة االأهلية للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج( ��

�رشكة ال�سعودية الإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(  ��

�� بوبا العربية للتاأمني التعاوين 

26   موؤ�س�سة النقد، تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي، 2007م
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ال�رشكات التي وافق جمل�ص الوزراء على الرتخي�ص بتاأ�سي�سها بح�سب تعميم موؤ�س�سة النقد بتاريخ 2009/1/25م:  

�رشكة اإي�ص العربية للتاأمني  ��

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين ��

�رشكة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين ��

�رشكة الراجحي للتاأمني التعاوين  ��

�رشكة بروج للتامني التعاوين ��

ال�رشكة العاملية للتاأمني التعاوين ��

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين   ��

�الآفاق �مل�شتقبلية   226 

من املتوقع اأن ت�سهد �سناعة التاأمني يف اململكة تطورًا ملمو�سًا لي�ص فقط نتيجة الأنظمة التاأمني اجلديدة، بل وب�سبب تغريات يف عوامل االقت�ساد 

الكلي وال�سيا�سات احلكومية. 

وقد فتحت احلكومة العديد من قطاعات االقت�ساد اأمام امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص وامل�ستثمرين االأجانب اأي�سا. وتقف القوانني واالأنظمة 

اجلديدة كنظام ال�سوق املالية ونظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام �رشيبة الدخل اجلديد اأمثلة على هذا الربنامج 

42.3 ترليون ريال )624 مليار دوالر(27 وهي  القادمة بنحو   15 الـ  ال�سنوات  امل�ساريع اال�ستثمارية يف اململكة خالل  االنفتاحي. وتقدر 

متاحة اأمام امل�ستثمرين املحليني واالإقليميني والدوليني، ح�سب احلالة. وهكذا، فاإن هناك فر�سة كبرية للنمو بالن�سبة ل�رشكات التاأمني، اإذا ما 

اأخذنا يف االعتبار حجم هذه اال�ستثمارات التي يتوقع اأن حتتاج لتغطية تاأمينية �سخمة �سد خماطر البناء وامل�ساريع. 

وعالوة على ذلك، من املتوقع مع دخول �رشكات جديدة اإىل ال�سوق اأن ت�سبح منتجات التاأمني املتوفرة يف ال�سوق حاليًا اأكرث تطورا واأن تلبي 

احتياجات للعمالء اأكرث تنوعا وخ�سو�سية. كما يتوقع اأن يزداد م�ستوى التطور يف قنوات التوزيع اأي�سا. وقد اأبرمت بع�ص البنوك ال�سعودية 

اتفاقيات �رشاكة مع �رشكات تاأمني حملية اأو عاملية، وهذا ما قد يوؤدي اإىل ن�سوء قاعدة عمالء جديدة يف ال�سوق من خالل التاأمني البنكي. 

اأو  املنازل  تاأمني  لتغطية  التمويل  اأي  التاأمني،  منتجات  على  الطلب  زيادة  اإىل  ال�سخ�سي  التمويل  يف  الزيادة  توؤدي  اأن  املتوقع  من  كذلك 

ال�سيارات )نتيجة لتمويل ال�سيارات( وتاأمني احلماية واالدخار واملمتلكات ال�سخ�سية وتاأمني املنازل )نتيجة للتمويل العقاري(. 

ومن املتوقع اأي�سًا اأن يكون دخول �رشكات عاملية جديدة م�سدرًا يغني �سوق التاأمني املحلي باخلربة واملعرفة والو�سائل احلديثة واأن يزيد من 

املنتجات واأن يرفع من م�ستوى اخلدمات املتوفرة يف ال�سوق.  

انخفا�ص يف  اإىل  املناف�سة  توؤدي حدة  وقد  اململكة،  املرخ�سة يف  التاأمني  املتوقعة يف عدد �رشكات  للزيادة  نتيجة  املناف�سة  ت�ستد  اأن  يتوقع  كما 

معدالت االأق�ساط، وبالتايل قد جتد بع�ص ال�رشكات حديثة التاأ�سي�ص �سعوبة يف حتقيق خططها املتعلقة باأعمالها، وهذا ما قد يقود اإىل عمليات 

اندماج و/ اأو خروج من ال�سوق. 

Skyscrapercity )www.skyscrapercity.com(   27
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�ل�رشكة   3

مقدمة 321 

�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين، هي �رشكة م�ساهمة �سعودية )حتت التاأ�سي�ص( وفقًا للمر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق 

2008/7/1م( وقرار جمل�ص الوزراء رقم 182 وتاريخ 1429/6/26هـ )املوافق 2008/6/30م(. ويقع مركز ال�رشكة الرئي�سي يف مدينة 

الريا�ص يف اململكة العربية ال�سعودية.  

مًا اإىل 20.000.000 �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت  �سيكون راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص 200.000.000 ريال �سعودي مق�سرّ

لل�سهم. وقد اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه 12.000.000 �سهم متثل 60% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة عند التاأ�سي�ص واأودعوا قيمة هذه 

االأ�سهم البالغة 120.000.000 ريال لدى جمموعة �سامبا املالية مقابل اأ�سهمهم، بينما �سيتم طرح الـ 8.000.000 �سهم الباقية، والتي 

متثل 40% من راأ�ص مال ال�رشكة عند تاأ�سي�سها، من خالل االكتتاب. 

و�سوف تعترب ال�رشكة موؤ�س�سة نظامًا بعد انتهاء االكتتاب و�سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�سها ون�رش عقد تاأ�سي�سها ونظامها االأ�سا�سي يف 

اجلريدة الر�سمية و�سدور �سجلها التجاري. ومن املتوقع اأن يبداأ التداول يف اأ�سهم ال�رشكة حال ا�ستيفاءها لالجراءات النظامية املطلوبة. 

اأك�سا  ل�رشكة  العالقة  ذات  واالأ�سول  التاأمينية  املحفظة  على  باال�ستحواذ  قيامها  بعد  اململكة  يف  تعاوين  تاأمني  ك�رشكة  ال�رشكة  تعمل  و�سوف 

ال�سعودية، وهي �رشكة م�ساهمة بحرينية )مقفلة( م�سجلة يف مملكة البحرين وتعمل يف ال�سعودية ب�سكل ح�رشي منذ �سنة 1985م )ملزيد من 

املعلومات عن اأك�سا ال�سعودية راجع الق�سم 5-2 من هذه الن�رشة(. 

هيكل ملكية �ل�رشكة  322 

يبني اجلدول التايل توزيع ملكية ال�رشكة:

�لن�شبة %قيمة �الأ�شهمعدد �الأ�شهم�جلن�شية �مل�شاهمون 

32%6.400.00064.000.000البحريناأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة بحرينية مقفلة(

18%3.600.00036.000.000ا�سبانيا �رشكة اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة 

4%800.0008.000.000اململكة العربية ال�سعوديةجمموعة اجلري�سي 

4%800.0008.000.000اململكة العربية ال�سعودية�رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف 

1%200.0002.000.000اململكة العربية ال�سعودية�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

1%200.0002.000.000اململكة العربية ال�سعوديةعبدالعزيز حممد امل�سعل 

40%8.000.00080.000.000ال ينطبقاملكتتبون من اجلمهور 

100%20.000.000200.000.000ال ينطبق�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

كبار �مل�شاهمني   322 

هناك م�ساهمان رئي�سيان يف ال�رشكة ميلك كل منهما اأكرث من 5% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة، وهما: 

�رشكة اأك�سا للتاأمني )اخلليج(، �رشكة م�ساهمة بحرينية )مقفلة(، و�ستمتلك بعد تاأ�سي�ص ال�رشكة 32% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة    .1

�رشكة اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة  )“اأك�سا البحر املتو�سط”(، و�ستمتلك بعد تاأ�سي�ص ال�رشكة 18% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة.  .2

وحيث اأن اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط ع�سوان يف جمموعة اأك�سا، فاإنه من املتوقع باأن تقوم جمموعة اأك�سا بالتحكم يف اإدارة ال�رشكة 

يف امل�ستقبل.
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�ل�رشكات �مل�شاهمة يف �ل�رشكة  323 

 ) �رشكة اأك�س� للت�أمني )اخلليج(، �رشكة م�س�همة بحرينية )مقفلة(، )"اأك�س� اخلليج" 22222

اأحدى  اأحمد كانو، وتعترب  بن  يو�سف  اأك�سا و�رشكة  ال�رشكة، وهي �رشاكة ت�سامنية بني جمموعة  امل�ساهمني يف  اأحد كبار  اأك�سا اخلليج هي 

ويقع  �سعودي(  ريال  مليون   51.7( بحريني  دينار  مليون  اخلليج 5.2  اأك�سا  مال  راأ�ص  يبلغ  اخلليج28.  منطقة  يف  التاأمني  �رشكات  اأكرب 

مكتبها الرئي�سي يف البحرين ولها فروع اأخرى يف البحرين وقطر وعمان واالإمارات العربية املتحدة ويعمل لديها اأكرث من 400 موظف. 

دي�سمرب  �سعودي( كما يف 31  مليار ريال   1.22( مليون دوالر  اأكرث من 326  اخلليج  اأك�سا  لدى جمموعة  املكتتبة  االأق�ساط  اإجمايل  ويبلغ 

عامليًا يف جمال  الرائدة  اأك�سا  وال�رشكات، وهي جزء من جمموعة  لالأفراد  التاأمني  منتجات وخدمات  كبرية من  ت�سكيلة  وتقدم  2008م، 

احلماية املالية ويعمل بها 165.000 موظف وم�سوؤول مبيعات، وبلغت اإجمايل اإيراداتها املوحدة الغري مدققة 91.0 مليار يورو )431.2 

مليار ريال �سعودي( يف 2008م.  

يبني اجلدول التايل هيكل ملكية اأك�سا اخلليج: 

ن�شبة �حل�شة )%(موؤ�ش�شو �ل�رشكة �مل�شاهمة يف �ل�رشكة 

50.00�رشكة اأك�سا ان�سورن�ص �ص م ب م

W.L.L 49.25يو�سف بن اأحمد كانو

0.25مبارك قا�سم حممد كانو 

0.25عبدالرحمن قا�سم حممد كانو )متويف(29

0.25فوزي اأحمد على كانو 

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �رشكة اأك�سا ان�سورن�ص �ص م ب م وامل�سجلة يف البحرين ب�سجل جتاري رقم 25703 وتاريخ 1991/10/21م 

وبراأ�ص مال 5.2 مليون دينار بحريني ) 51.7 مليون ريال �سعودي(:

ن�شبة �حل�شة )%(�ملوؤ�ش�شني 

90.00اأك�سا اأ�ص اأيه 

10.00�سو�سيتي بوجون 

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

 Euronext( يف بور�سة يورونيك�ست باري�ص )اأك�سا اأ�ص اأيه هي ال�رشكة االأم ملجموعة اأك�سا، وهي �رشكة م�ساهمة عامة مدرجة �سمن الفئة )اأ

Paris( حتت الرمز �سي اأ�ص )CS( اأما اأ�سهم ال�رشكة يف اأمريكا فهي مدرجة يف بور�سة نيويورك )NYSE( حتت الرمز اأك�سا )AXA(. تعترب 
جمموعة اأك�سا جمموعة رائدة على امل�ستوى العاملي يف جمال احلماية املالية، فعملياتها واأن�سطتها ذات انت�سار جغرايف وا�سع حيث متلك فروعا 

رئي�سية يف اأوروبا واأمريكا ال�سمالية واآ�سيا ومنطقة البا�سيفيك ويبلغ عدد عمالئها حوايل 67 مليون عميل ويعمل لديها نحو 175.000موظف 

يف خمتلف اأنحاء العامل. وقد بلغت االإيرادات املوحدة ملجموعة اأك�سا يف عام 2007م 94 مليار يورو )445.5 مليار ريال �سعودي( فيما 

بلغت اأرباحها بعد الت�سوية 6.1 مليار يورو )28.9 مليار ريال �سعودي(.

ويبلغ راأ�ص مال اأك�سا اأ�ص اأيه املدفوع وال�سادر 4.7 مليار يورو )22.3 مليار ريال �سعودي( وكبار م�ساهمي اأك�سا اأ�ص اأيه )املالكون لـ %5 

من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة اأو اأكرث( كما يف 31 يناير 2008م هم: موتويل اأك�سا بن�سبة 14.28% وبي اإن بي باريبا اأ�ص اأيه بن�سبة %5.79، 

وميتلك الـ 79.93% املتبقية عدد من االأفراد وال�رشكات.  

�سو�سيتي بوجون هي �رشكة م�ساهمة مغلقة براأ�ص مال 2.4 مليار يورو ) 11.4 مليار ريال �سعودي( و�سجل جتاري رقم 632 050 316 

ويقع مقرها الرئي�سي يف باري�ص. �سو�سيتي بوجون �رشكة تابعة الأك�سا اأ�ص اأيه حيث متتلك االأخرية فيها ما ن�سبته 99.81% من راأ�ص مالها. 

28   امل�سدر: اإح�ساءات اأك�سا اخلليج  

29  ورثة املرحوم عبدالرحمن قا�سم حممد كانو ون�سبة ملكيتهم يف اأك�سا اخلليج: مبارك قا�سم كانو 25%، عبدالعزيز قا�سم كانو 25%، عبداللطيف قا�سم كانو 25%، لولوة قا�سم كانو 12.5%، يو�سف اأحمد علي 

كانو 5%، فوزي اأحمد علي كانو 5%، عفاف اأحمد علي كانو %2.5. 
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ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية يو�سف بن اأحمد كانو W.L.L وامل�سجلة يف البحرين ب�سجل جتاري رقم 226 وتاريخ 1961/4/4م وبراأ�ص 

مال 1.05 مليون دينار بحريني ) 10.4 مليون ريال �سعودي(:

ن�شبة �حل�شة )%(�ملوؤ�ش�شني 

25.00عبدالرحمن قا�سم حممد كانو )متويف(

16.66خالد حممد كانو

9.79يو�سف احمد علي كانو

9.79فوزي احمد علي كانو

1.35ر�ساء �سالح الدين عبدالرحمن خنجي

1.35مي�ساء �سالح الدين عبدالرحمن خنجي

1.36هيفاء �سالح الدين عبدالرحمن خنجي

1.36علياء �سالح الدين عبدالرحمن خنجي

2.78�سيخه �سمري عبدالله خلفان

2.78�رشيفه �سمري عبدالله خلفان

2.78نوف �سمري عبدالله خلفان

12.50منى مبارك جا�سم كانو

12.50دينا مبارك جا�سم كانو

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

اأك�س� البحر املتو�سط الق�ب�سة   22222 

اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة هي �رشكة م�سجلة يف ا�سبانيا وهي ثاين اأكرب امل�ساهمني يف ال�رشكة وهي �رشكة تابعة ل�رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه. وت�سكل 

اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة الذراع اال�ستثمارية ملجموعة اأك�سا يف منطقة البحر االأبي�ص املتو�سط. 

يبلغ راأ�ص مال اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة 97.8 مليون يورو )463.5 مليون ريال �سعودي( ويبني اجلدول التايل توزيع ملكية اأك�سا 

البحر املتو�سط القاب�سة : 

ن�شبة �حل�شة )%(موؤ�ش�شو �ل�رشكة �مل�شاهمة يف �ل�رشكة 

100.00اأك�سا اأ�ص اأيه 

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

مت ذكر تف�سيل الأك�سا اأ�ص اأيه يف الق�سم 4-4-1 “ اأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة بحرينية مقفلة(”. 

جمموعة اجلري�سي 22222 

موؤ�س�سة  بتاأ�سي�ص  اجلري�سي  عبدالرحمن  رئي�سها  قام  عندما  1958م  عام  تاأ�س�ست يف  �سعودية  ب�سيطة  تو�سية  اجلري�سي هي �رشكة  جمموعة 

بيت الريا�ص. وا�ستمر عبدالرحمن اجلري�سي يف تطويرها حتى اأ�سبحت جمموعة اجلري�سي. وتتكون جمموعة اجلري�سي من موؤ�س�سة بيت 

الريا�ص، اجلري�سي خلدمات الكمبيوتر واالت�ساالت، م�سنع اأوراق الكمبيوتر، جيم بال�ص اجلري�سي املحدودة، م�سنع اجلري�سي لالأثاث 

واملقاعد، وبتلكو اجلري�سي خلدمات االإنرتنت. ويعمل مبجموعة اجلري�سي اأكرث من 5.000 موظف ولديها اأكرث من 50 معر�سًا وفرعًا يف 

خمتلف اأنحاء اململكة. 
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يبلغ راأ�ص مال جمموعة اجلري�سي 31.35 مليون ريال �سعودي موزعة بني ال�رشكاء كالتايل: 

ن�شبة �حل�شة )%(موؤ�ش�شو �ل�رشكة �مل�شاهمة يف �ل�رشكة 

99.00عبدالرحمن على اجلري�سي 

0.105علي عبدالرحمن اجلري�سي

0.105خالد عبدالرحمن اجلري�سي 

0.105فهد عبدالرحمن اجلري�سي

0.105زياد عبدالرحمن اجلري�سي

0.105يا�رش عبدالرحمن اجلري�سي

0.105عمر عبدالرحمن اجلري�سي

0.105حممد عبدالرحمن اجلري�سي

0.105جري�ص عبدالرحمن اجلري�سي

0.053جوهرة عبدالرحمن اجلري�سي

0.053هدى عبدالرحمن اجلري�سي

0.054نورة عبدالرحمن اجلري�سي

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

�رشكة اأبن�ء عبداهلل اإبراهيم اخلريف   22222 

تاأ�س�ست �رشكة عبدالله اإبراهيم اخلريف واأوالده على يد املرحوم باإذن الله عبدالله اإبراهيم اخلريف �سنة 1957م وهي �رشكة ذات اأن�سطة 

متنوعة متتد اإىل ال�سناعة والتجارة واملقاوالت، ويعمل لديها اأكرث من 1500 موظف.  

يبلغ راأ�ص مال �رشكة عبدالله اإبراهيم اخلريف واأوالده 5.76 مليون ريال �سعودي موزعة بني ال�رشكاء كالتايل: 

ن�شبة �حل�شة )%(موؤ�ش�شو �ل�رشكة �مل�شاهمة يف �ل�رشكة 

17.15عبدالرحمن عبدالله اخلريف

17.15حمد عبدالله اخلريف

14.24ورثة املرحوم اإبراهيم عبدالله اخلريف25

17.15حممد عبدالله اخلريف

17.15�سعد عبدالله اخلريف

8.58جواهر عبدالله اخلريف

8.58�سارة عبدالله اخلريف

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

�رشكة املعجل للتج�رة واملق�ولت  22222 

�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت هي اإحدى اأقدم ال�رشكات العائلية يف اململكة حيث تاأ�س�ست �سنة 1986م، وبداأت اأعمالها يف جتارة ال�سلع 

البدائية، وتعترب االآن اأ�سهر �رشكات البيع باجلملة وتوزيع املنتجات احلديدية يف اململكة وتعمل اأي�سًا يف جتارة االإ�سمنت ومنتجات عزل املياه 

واالألواح البال�ستيكية واأ�سالك GI وغريها، ولها ثالثة فروع يف مدينة الريا�ص. 

30   ورثة املرحوم اإبراهيم عبدالله اخلريف ون�سبة ملكيتهم يف �رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف: منرية عبدالله املبارك 1.79%، بندر اإبراهيم اخلريف 2.77%، عبد الله اإبراهيم اخلريف 2.77%، فهد 

اإبراهيم اخلريف2.77%، ابت�سام اإبراهيم اخلريف 1.38%، �سارة اإبراهيم اخلريف 1.38%، جنود اإبراهيم اخلريف%1.38 



24

يبلغ راأ�ص مال �رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت 21.25 مليون ريال �سعودي موزعة بني ال�رشكاء كالتايل: 

ن�شبة �حل�شة )%(موؤ�ش�شو �ل�رشكة �مل�شاهمة يف �ل�رشكة 

53.00�سعد عبدالله املعجل

47.00�سالح عبدالعزيز املعجل 

100.00�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

�مللكية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة للم�شاهمني يف �ل�رشكة 325 

يو�سح اجلدول التايل امللكية املبا�رشة وغري املبا�رشة للم�ساهمني يف ال�رشكة: 

�ملجموع �لن�شبة غري �ملبا�رشة  �لن�شبة �ملبا�رشة  �ال�شـــم 

32%ال يوجد32%اأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة(

18%ال يوجد18%اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

4%ال يوجد4%جمموعة اجلري�سي 

4%ال يوجد4%�رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف 

1%ال يوجد1%�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

1%ال يوجد1%عبدالعزيز حممد امل�سعل 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

ومن اجلدير بالذكر اأن جمموع امللكية الغري مبا�رشة ل�رشكة اأك�سا اأ�ص اأيه وهي ال�رشكة االأم لكل من اأك�سا اخلليج واأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة 

هي %32.4. 

�مللكية �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة الأع�شاء جمل�ص �الإد�رة و�أع�شاء �الإد�رة �لتنفيذية يف �ل�رشكة 326 

يو�سح اجلدول التايل امللكية املبا�رشة وغري املبا�رشة الأع�ساء جمل�ص االإدارة يف ال�رشكة: 

�ملجموع �لن�شبة غري �ملبا�رشة  �لن�شبة �ملبا�رشة  �ال�شـــم 

ال ينطبقال يوجدال يوجدعبدالله علي كانو 

ال ينطبقال يوجدال يوجدبدر عبدالعزيز كانو 

ال ينطبقال يوجدال يوجداأندريا رو�سي 

ال ينطبقال يوجدال يوجدجاك مري

ال ينطبقال يوجدال يوجدجان رميون اآبا

ال ينطبقال يوجدال يوجدكامل �سالح الدين املنجد 

ال ينطبقال يوجدال يوجدد. مازن اإبراهيم ح�سونة 

ال ينطبقال يوجدال يوجداأحمد اإبراهيم الربيعة 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

ال يوجد الأع�ساء االإدارة التنفيذية اأو �سكرتري جمل�ص االإدارة اأو الأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف ال�رشكة حتى تاريخ 

اإعداد هذه الن�رشة.
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�ملز�يا �لتناف�شية  327 

تتوقع ال�رشكة اال�ستفادة من املزايا التالية:

قوة املحفظة الت�أمينية  22222 

تعد اأك�سا ال�سعودية اإحدى اأكرب �رشكات التاأمني العاملية يف املنطقة، وتعود ن�ساأتها اإىل عام 1985م. اندجمت اأعمال التاأمني لكل من نورويك 

يونيون اإن�سوران�ص )ال�سعودية( )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( واأك�سا للتاأمني اإي �سي يف عام 2005م31. وقد اأتاح اجلمع بني موارد هاتني 

ال�رشكتني الدوليتني وخرباتهما الأك�سا ال�سعودية اإمكانية توفري ت�سكيلة قوية ومتنوعة ت�سمل جميع منتجات التاأمني التي تلبي احتياجات العمالء 

من ال�رشكات واالأفراد. 

الوجود اجلغرايف والإقليمي  22222 

اأك�سا اإحدى املجموعات الرائدة على امل�ستوى العاملي يف جمال احلماية املالية. فعملياتها واأن�سطتها ذات انت�سار جغرايف وا�سع  تعد جمموعة 

حيث متلك فروعا رئي�سية يف اأوربا واأمريكا ال�سمالية واآ�سيا ومنطقة البا�سيفيك ويبلغ عدد عمالئها حوايل 67 مليون عميل ويعمل لديها نحو 

91.0 مليار يورو  2008م  اأك�سا يف عام  اأنحاء العامل. وقد بلغت االإيرادات املوحدة الغري مدققة ملجموعة  175.000موظف يف خمتلف 

اأك�سا  900 مليون يورو )4.3 مليار ريال �سعودي(. وملجموعة  الغري مدققة  ال�سافية  اأرباحها  فيما بلغت  )431.2 مليار ريال �سعودي( 

فروع يف البحرين واالإمارات العربية املتحدة وقطر وعمان ولبنان واالأردن وتركيا واملغرب. و�ستكون ال�رشكة جزءًا من جمموعة اأك�سا 

تنويع منتجاتها  اأجل  اأك�سا وخرباتها من  ال�رشكة من اال�ستفادة من حجم جمموعة  �سيمكن  الذي  االأمر  تاأ�سي�سها،  اإجراءات  بعد االنتهاء من 

وخدماتها وذلك لتلبية احتياجات العمالء من اأفراد و�رشكات يف اململكة. كما تعتزم ال�رشكة من خالل اجلمع بني هذه املوارد وتوفر اأف�سل 

تناف�سية  لنف�سها ميزة  العاملي لكي توؤ�س�ص  البعد  التجاري الأك�سا املعروف عامليًا، اال�ستفادة من هذا  العاملية وقوة اال�سم  املمار�سات واملقايي�ص 

خا�سة تنفرد بها يف ال�سوق ال�سعودية. وعلى ال�سعيد املحلي، تعد اأك�سا ال�سعودية اإحدى ال�رشكات الرائدة يف املنطقة، وتعود ن�ساأتها اإىل عام 

1985م )ملزيد من املعلمومات انظر الق�سم 5-2 "اأك�سا ال�سعودية"(. و�سوف تعمل ال�رشكة من خالل ثالثة مكاتب يف جدة والريا�ص واخلرب، 

مع اإمكانية التو�سع جغرافيًا اإذا راأت ال�رشكة ذلك منا�سبًا.  

امل�س�همون املحليون  22222 

اأك�سا اخلليج، امل�ساهم الرئي�سي يف ال�رشكة هي �رشكة مت�سامنة مع �رشكة يو�سف بن اأحمد كانوالتي تعمل يف املنطقة منذ ما يزيد على قرن 

ومعروفة ك�رشكة جتارية متميزة على م�ستوى منطقة ال�رشق االأو�سط. وقد بداأت اأك�سا اخلليج ن�ساطها التاأميني يف املنطقة منذ عام 1950م 

كاأول �رشكة تاأمني يف البحرين. و�سوف ي�سيف وجود امل�ساهمني املحليني اإىل جانب امل�ساهمني املوؤ�س�سني االآخرين مزيدًا من اخلربة الأعمال 

ال�رشكة و�سيدعم اأهدافها اال�سرتاتيجية. 

ق�عدة الأعم�ل الق�ئمة  22222 

املتحدة وُعمان  العربية  البحرين، قطر، االإمارات  ال�سعودية،  12 مكتبًا يف  املنطقة تعمل من خالل  تاأمني يف  اأك�سا فروع  متتلك جمموعة 

ويعمل لديها ما يزيد عن 500 موظف. ويعود عمل اأك�سا يف اململكة اإىل عام 1985م ولها حاليا مكاتب يف املدن الرئي�سية الثالث يف اململكة 

وهي جدة والريا�ص واخلرب. واإذا ما متت عملية اال�ستحواذ املقررة الأك�سا ال�سعودية من قبل ال�رشكة، ف�سوف ت�ستفيد ال�رشكة من حمفظة تاأمني 

متوازنة ب�سكل جيد وذات قاعدة قوية من العمالء من االأفراد وال�رشكات. و�سوف ت�ستحوذ ال�رشكة على حمفظة ذات �سجل اأداء ناجح وقاعدة 

وا�سعة التنوع ت�سمل العمالء االأفراد وال�رشكات ال�سغرية احلجم واملتو�سطة احلجم وال�رشكات الكربى. وتعتقد ال�رشكة اأنها �ستوا�سل جناح 

اأك�سا ال�سعودية لكي ت�سبح واحدة من ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال التاأمني يف ال�سوق ال�سعودي. 

تنوع خدم�ت الت�أمني  22222 

�ستوفر ال�رشكة طائفة وا�سعة ومتنوعة من خدمات التاأمني واإعادة التاأمني. و�سوف تقدم ت�سكيلة وا�سعة من منتجات التاأمني التجارية والتي 

�سوف ت�سمل التاأمني على املمتلكات واالإ�سابات والتاأمني البحري والتاأمني ال�سحي. ومن املتوقع اأن متكنها قدرتها على تقدمي حزمة متنوعة 

لتلبية  تاأمينية واحدة  التعامل مع جهة  تف�سل  التي  ال�رشكات  لكل عميل من تطوير عالقات متميزة مع عمالئها من  املنتجات  ومتكاملة من 

احتياجاتها التاأمينية. وتعرف اأك�سا حمليًا ودوليًا يف ابتكار وتطوير منتجات رائدة يف ال�سوق يف جمال التاأمني ال�سخ�سي. فمثاًل، حازت اأك�سا 

اخلليج على جائزة العام كاأف�سل �رشكة تاأمني على ال�سيارات يف ال�رشق االأو�سط من خالل ت�سويت قراء جملة اأوتو كار ميدل اإي�ست يف عامي 

2006م و 2007م. وتنوي ال�رشكة البناء على جناح جمموعة اأك�سا املتميز واأف�سل املمار�سات يف املنطقة من اأجل تطوير طائفة �ساملة من 

منتجات التاأمني ال�سخ�سي ل�سالح العمالء املحليني. 

31   امل�سدر: اك�سا اخلليج



26

فريق عمل ميت�ز ب�خلربة والكف�ءة  22222 

تعتزم ال�رشكة اأن يكون لديها بعد االإ�ستحواذ اإدارة تتمتع باخلربة والكفاءة املهنية الالزمة الإدارة ال�رشكة وقيادتها نحو حتقيق اأهدافها بكفاءة، 

واأن يدعم هذه االإدارة فريق من املوظفني املدربني واملتميزين، وذلك عن طريق اإختيار وتعيني موظفني متميزين يكر�سون كل جهودهم 

مهارات  م�ستوى  بامل�ساعدة على رفع  اأك�سا  وتلتزم جمموعة  ال�رشكة.  لعمالء  اجلودة  عالية  تقدمي خدمات ومنتجات  اأجل  من  واإمكانياتهم 

موظفي التاأمني يف البلدان التي تعمل فيها وذلك من خالل �سيا�سة تقوم على توظيف الكوادر املحلية وتدريبها وتعزيز مهاراتها املهنية، حيث 

النمو والتطور، واملحافظة على تطوير خدمات  ال�رشكة يف  اأمر �رشوري لدعم طموحات  اأن تدريب املوظفني املحليني وتنمية مهاراتهم 

ومنتجات عالية اجلودة للعمالء على املدى الطويل. ويتوقع اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأن يكون ملثل هوؤالء املوظفني املحليني دور رائد يف جناح 

ال�رشكة يف امل�ستقبل.

برن�مج اإع�دة الت�أمني 22222 

يتمثل الهدف الرئي�سي لل�رشكة يف االإبقاء على املخاطر حمليًا من اأجل زيادة العوائد املحتملة ل�سالح امل�ساهمني اإىل اأق�سى حد ممكن. ويهدف 

برنامج اإعادة التاأمني الذي �ست�ستخدمه ال�رشكة اإىل التاأكد من قدرة ال�رشكة على حتقيق ربحية م�ستقرة وم�ستمرة من اأعمال التاأمني مبا يتوافق 

مع اأهدافها االإ�سرتاتيجية. وتتوىل �رشكة اأك�سا �سي�سنز جميع اتفاقيات اإعادة التاأمني نيابة عن اأك�سا ال�سعودية والتي �ستنتقل اإىل ال�رشكة بعد عملية 

اال�ستحواذ. وتعرب اأك�سا �سي�سنز جزءا من جمموعة اأك�سا وتدير عمليات اإعادة التاأمني ل�سالح ال�رشكات التابعة الأك�سا. اإن من �ساأن جتميع 

املخاطر على م�ستوى جمموعة اأك�سا اأن ميكن �رشكات اأك�سا من احل�سول على اأف�سل االأ�سعار بالن�سبة للطاقة املطلوبة لدى �رشكات رائدة يف 

اإعادة التاأمني. و�سوف يكون لدى ال�رشكة بعد االنتهاء من عملية اال�ستحواذ برنامج متقن التنظيم ومثبت الفعالية الإعادة التاأمني ميكن ال�رشكة 

من حتقيق اأقل التكاليف الإعادة التاأمني والتقليل ما اأمكن من اإحالة اأق�ساط التاأمني اإىل �رشكات خارجية. وبدعم اإ�سايف من جمموعة �رشكة 

اأك�سا �سولو�سنز املتخ�س�سة يف اإعادة تاأمني املخاطر الكربى على م�ستوى عاملي، فاإن ال�رشكة �ستكون لديها القدرة ال�ستهداف م�ساريع اإعادة 

التاأمني الكربى يف اململكة. 

خدمة مركزية للعمالء  22222 

تدعو ا�سرتاتيجية جمموعة اأك�سا اإىل مركزة العمليات الكربى والعمليات العالية التكرار والتي ت�سمل يف الوقت احلايل التاأمني الطبي والتاأمني 

على ال�سيارات. و�سوف ت�ستفيد ال�رشكة بعد اال�ستحواذ من مركزية ن�ساط الرعاية ال�سحية الذي تدعمه �سبكة من موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 

املعروفة واملنت�رشة يف عموم اململكة. وتخطط ال�رشكة كذلك ملركزة الوظائف االأخرى من اأجل تقدمي خدمات عالية اجلودة والت�سارك يف 

اخلربات والتكاليف االأقل. 

تقنية املعلوم�ت 22222 

متلك اأك�سا ال�سعودية برامج تقنية متكاملة �سيتم اال�ستحواذ عليها من قبل ال�رشكة كجزء من عملية اال�ستحواذ ال�ساملة. ويهدف برنامج التاأمني 

الرئي�سي اإىل ت�سهيل متطلبات ال�رشكة من املعلومات الت�سغيلية واملالية والنظامية واالإدارية. و�سوف ت�ساعد نظم اإدارة املعلومات يف تخطيط 

متنا�سقة  منهجية  التاأمني  جمال  يف  الرئي�سية  الربجميات  هذه  بتوفر  ال�رشكة  لدى  و�سيكون  وتقييمه.  اأدائها  ومراقبة  املختلفة  الوحدات  عمل 

ومتكاملة ل�سمان الت�سجيل الدقيق للبيانات وا�ستقراء املعلومات امل�ستخدمة يف عملية اتخاذ القرارات وتوفريها يف الوقت املنا�سب. وهذا ما 

�سي�ساعد االت�سال ما بني  ال�رشكة. كذلك  االإدارية يف  امل�ستويات  القرارات اال�سرتاتيجية والتكتيكية والت�سغيلية على كافة  اتخاذ  �سي�ساعد يف 

الفروع وبني املناطق على اإيجاد اإدارة فاعلة واإمكانية ا�ستعادة العمل يف حالة الكوارث و�سوابط لل�سالحيات. و�سوف ت�سهم النظم املتكاملة 

يف مركزة عمليات املعاجلة ورفع م�ستوى ا�ستخدام اخلربة وخف�ص تكاليف العمليات. 

�إ�شرت�تيجية �ل�رشكة �مل�شتقبلية  328 

�سوف تعمل ال�رشكة على حتقيق طموح مزدوج يهدف اإىل اأن تكون املثال الذي يحتذى يف اململكة يف ن�ساط التاأمني الرئي�سي الذي تتعامل به 

وحتقيق الريادة يف ال�سوق من خالل جودة منتجاتها وخدماتها. ولتحقيق هذا الطموح يف الريادة، عمدت ال�رشكة اإىل بناء ا�سرتاتيجية م�ستندة 

اإىل منوذج عملي وجمموعة من االأولويات الت�سغيلية الوا�سحة املعامل. 

عملية  من  الناجتني  احلاليني  العمالء  على  واملحافظة  وتطويرها  وتعزيزها  االأ�سا�سية  النمو  اإمكانات  تقوية  اإىل  ال�رشكة  عمل  منوذج  يدعو 

اال�ستحواذ واكت�ساب عمالء اآخرين جدد. وتركز اجلهود التطويرية ملجموعة اأك�سا على القطاعات االأكرث ربحية وتعزيز مركزها يف ال�سوق 

ال�سعودية املت�سمة بارتفاع معدل النمو. 

وقد حددت جمموعة اأك�سا ا�سرتاتيجيات للتغيري والنمو تعرف يف جمموعها مبحركات النمو اخلم�سة: 

ابتكار املنتجات: وهو م�سدر من م�سادر التنوع يعك�ص رغبة جمموعة اأك�سا يف تقدمي قيمة اإ�سافية يف كل مرة تطرح فيها منتجًا جديدًا  ��

يف اأحد اأ�سواقها. 

اخلربة يف الن�ساط الرئي�سي: هدف جمموعة اأك�سا هو تقدمي اأف�سل اخلدمات باأف�سل االأ�سعار.  ��
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اإدارة التوزيع: تعزيز اأداء املبيعات من خالل تخفيف االأعباء االإدارية على موزعيها.  ��

جودة اخلدمة، وذلك من خالل احلر�ص على تقدمي خدمات جيدة ومميزة للعمالء. ��

اأك�سا اإىل خف�ص تكاليف الت�سغيل وحت�سني اجلودة كل �سنة، باعتبار اأن خف�ص التكاليف ميثل حتديًا م�ستمرًا  االإنتاجية: ت�سعى جمموعة  ��

ولي�ص اإجراء ملرة واحدة ا�ستجابة لبيئة عمل �سعبة. 

امل�ستمر  للتح�سني  اأك�سا برناجمًا  انتهجت جمموعة  فقد  الرئي�سية،  العمل  الت�سغيلي يف كل جمال من جماالت  االأداء  التميز يف  اإىل  وللو�سول 

الإجراءات العمل ي�ستند اإىل االإ�سغاء دوما ل�سوت العميل. كما ت�سجع اأك�سا اأق�سام العمل املحلية لديها الإيجاد فر�ص للتعاون بينها يف االإمكانيات 

و�ملو�د. 

وباالإ�سافة اإىل تبني اال�سرتاتيجيات اخلم�ص املذكورة اأعاله ملجموعة اأك�سا، فاإن ال�رشكة �ست�سبح جزءًا من مبادرة “طموح 2012”. هذه 

املبادرة هي م�رشوع ملجموعة اأك�سا )ال�رشكة االأم لل�رشكة( يف عام 2005م ل�رشكاتها العاملة يف خمتلف اأنحاء العامل يدعوهم اإىل ح�سد مواطن 

قوتهم لتحقيق هدف “اأن ت�سبح اأك�سا ال�رشكة املف�سلة يف �سناعة التاأمني عام 2012م”. 

روؤية ال�رشكة 22222 

تهدف روؤية ال�رشكة اإىل اأن ت�سبح ال�رشكة املف�سلة يف جمال التاأمني يف اململكة بالن�سبة لعمالئها وموظفيها وكل من لهم م�سلحة فيها. 

ر�س�لة ال�رشكة  22222 

تهدف ال�رشكة اإىل اأن ت�سبح ال�رشكة الرائدة التي متتلك الثقة العالية يف ال�سوق ال�سعودي وذلك من خالل توظيف اأف�سل الكوادر وتوفري الثقة 

والقيمة املتميزة واخلدمات االأرقى لعمالئها.
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�ال�شتحو�ذ   5

�ال�شتحو�ذ 521 

بعد االنتهاء من اإجراءات التاأ�سي�ص واحل�سول على ال�سجل التجاري، تعتزم ال�رشكة اإبرام اتفاقية حتويل االأعمال التجارية مع �رشكة اأك�سا 

ال�سعودية )كما هو مو�سح يف الق�سم 12-5-1 “ اتفاقية حتويل االأعمال التجارية”( لتوثيق عملية اال�ستحواذ وا�ستكمالها ب�رشط احل�سول على 

موافقة موؤ�س�سة النقد واجلهات ذات العالقة على اال�ستحواذ. تتوقع ال�رشكة اال�ستفادة من عدد من امليزات التي تتمتع بها اأك�سا ال�سعودية مبا يف 

ذلك القاعدة الوا�سعة من العمالء واالأداء التاريخي واالإيرادات باالإ�سافة اإىل البنية التحتية لالأنظمة واملوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون بخربة 

وا�سعة يف جمال التاأمني.

امل�ساهمني من  ال�رشكة موافقة  املعنية ال�ستكمال عملية اال�ستحواذ، �سوف تطلب  الر�سمية  املوافقات الالزمة من اجلهات  ا�ستالم جميع  حال 

خالل الت�سويت ل�سالح اإمتام اال�ستحواذ يف اجتماع اجلمعية العمومية حيث �سيتم تقدمي املزيد من املعلومات حول اال�ستحواذ للم�ساهمني اأثناء 

اجلمعية العمومية، مع الت�سديد على التزام اأع�ساء جمل�ص االإدارة بن�ص املادتني 69 و 70 من نظام ال�رشكات، ون�ص املادة 18 من الئحة 

حوكمة ال�رشكات. 

و�سوف ت�سبح ال�رشكة بعد اإجناز عملية اال�ستحواذ املالك الوحيد للمحفظة التاأمينية و�سوف تتوىل جميع امل�سالح واالأعباء املت�سلة باالأق�ساط 

وبوال�ص التاأمني واالأ�سول واحلقوق واملطلوبات امل�سمولة فيها. 

�النتهاء من تقييم �ملحفظة �لتاأمينية   522 

مت االنتهاء من تقييم املحفظة التاأمينية التابعة ل�رشكة اأك�سا للتاأمني )ال�سعودية( وفقًا للمعايري واالأ�س�ص التي قررتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، 

وح�سلت ال�رشكة على نتيجة التقييم فعاًل مبوجب خطاب املوؤ�س�سة رقم 2167/م ظ/م ت بتاريخ 1429/11/12هـ )املوافق 2008/11/10م( 

الذي حدد قيمة املحفظة وال�رشوط الالزمة الإكمال عملية اال�ستحواذ )اخلطاب متاح للمعاينة ملدة اأ�سبوع قبل االكتتاب كما هو مو�سح يف الق�سم 

16 "امل�ستندات املتاحة للمعاينة"(. وقد راعت املوؤ�س�سة يف نتيجة التقييم قيمة ال�سهرة وكذلك قيمة �سايف االأ�سول التي �سيتم نقلها لل�رشكة، على 

ى قيمة االلتزامات بتاريخ النقل. كما اأكد خطاب التقييم على اتباع  اأنه ينبغي نقل املحفظة اإىل ال�رشكة يف حال اأن قيمة االأ�سول ت�ساوي اأو تتعدرّ

ال�رشكة لبع�ص ال�رشوط مثل الدعوة جلمعية عامة عادية الإطالع امل�ساهمني على النتيجة النهائية لعملية التقييم واإتخاذ قرار ب�رشاء تلك املحفظة 

من عدمه، وكذلك التاأكيد على اأنه ال يحق للم�ساهمني يف ال�رشكة اجلديدة الذين ميتلكون ح�س�سًا يف �رشكة اأك�سا للتاأمني )ال�سعودية( الت�سويت 

على ال�رشاء خالل اإنعقاد اجلمعية املذكورة. وكذلك التاأكيد على التزام اأع�ساء جمل�ص االإدارة يف ال�رشكة باالف�ساح عن جميع م�ساحلهم املالية 

التي تت�سمنها عملية االنتقال وفقًا الأحكام املادة 69 من نظام ال�رشكات.

وح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد من اأنه يجب اأن يتم تقدير قيمة االأ�سول وااللتزامات عن طريق مراجع ح�سابات وخبري اإكتواري م�ستقلني 

لو�ص  االحتياطيات وغلوبال  كفاية  من  للتاأكد  م�ستقلني،  اكتواريني  مو�سى( كخرباء  )دار  التاأمني  مو�سى ال�ست�سارات  دار  تعيني �رشكة  مت 

ادج�سرتز يف البحرين كخبري ت�سوية التعوي�سات؛ كما مت تعيني ارن�ست ويونغ كمحا�سبني قانونيني م�ستقلني الإجراء درا�سة مالية م�ستفي�سة 

التامينية  القيمة املقدرة للمحفظة  )Due Diligence( فيما مت تعيني كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان كمحا�سبني قانونيني م�ستقلني الإ�سدار 

التابعة الأك�سا ال�سعودية با�ستخدام مناذج موؤ�س�سة النقد32 ونتائج درا�سة ارن�ست ويونغ ودار مو�سى.

 522 �أك�شا �ل�شعودية 

اأن�سئت اأك�سا ال�سعودية يف العام 1985م ك�رشكة م�ساهمة مقفلة موؤ�س�سة يف البحرين ب�سجل جتاري رقم 16959-1 بتاريخ 1985/12/30م 

املوافق 1406/4/12هـ. ومتت عملية اندماج �رشكة اأك�سا ال�سعودية و�رشكة يو�سف بن اأحمد كانو يف عام 2005م.

يبني اجلدول التايل توزيع ملكية �رشكة اأك�سا ال�سعودية: 

عدد �الأ�شهمقيمة �الأ�شهم�لن�شبة )%(�مل�شاهمون 

252.000.00020.000عبد العزيز قا�سم حممد كانو 

252.000.00020.000عبد الله علي حممد كانو 

504.000.00040.000�رشكة اأك�سا ان�سورن�ص �ص م ب م

1008.000.00080.000�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج

32   ت�سمل هذه النماذج جداول الكرتونية افرتا�سية )pro forma spreadsheets( معدة بوا�سطة موؤ�س�سة النقد يتم ا�ستخدامها يف عملية التقييم 
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الأداء امل�يل ال�س�بق ل�رشكة  اأك�س� ال�سعودية   22222 

يو�سح اجلدول التايل االأداء ال�سابق ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية خالل االأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006م، 2007م و 2008م: 

2006م  �ألف ريال �شعودي 

)مدققة(

2007م

)مدققة(

2008م ن�شبة �لتغري 

)مدققة( 

ن�شبة �لتغري 

35%32424.010%237.746314.590اإجمايل االأق�ساط 

26%19305.981%203.152242.081�سايف االأق�ساط املحققة

39%30356.750%196.871256.170�سايف االأق�ساط املكت�سبة

21%25.170-55%46.07620.763�سايف اأرباح ال�سنة 

62%70292.054%105.941180.060اإجمايل املطالبات امل�سجلة 

33%50211.429%105.787158.959�سايف املطالبات امل�سجلة

44%25570.975%318.180396.634اإجمايل املوجودات 

50%33459.004%230.336305.347اإجمايل املطلوبات

23%4111.971%87.84491.287حقوق امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة الأك�سا ال�سعودية واإدارة �رشكة اأك�سا اخلليج 

يف 31 دي�سمرب 2008م، كان اإجمايل اأق�ساط التاأمني لدى �رشكة اأك�سا ال�سعودية 424.0 مليون ريال �سعودي مرتفعًا من 314.6 مليون 

يف عام 2007م مبعدل منو قدره 35%. كما وارتفع �سايف االأق�ساط من 242.1 مليون للعام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2007م اإىل 306.0 

مليون ريال �سعودي للعام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2008م، اأي بزيادة قدرها 26 %. ويف نف�ص فرتة ال�سنتني هذه ارتفعت �سايف املطالبات 

امل�سجلة من 159.0 مليون ريال �سعودي اإىل 211.4 مليون، اأي بزيادة قدرها 33 %. وارتفعت اأرباح االأق�ساط )�سايف االأق�ساط املحققة 

ناق�سًا املطالبات ال�سافية( من 83.1 مليون ريال يف 2007م اإىل 94.6 مليون ريال يف 2008م، اأي بزيادة قدرها 14 %. وكانت االأرباح 

ال�سافية ما بني 31 دي�سمرب 2007م و 31 دي�سمرب 2008م قد ارتفعت من 20.7 مليون ريال �سعودي اإىل 25.2 مليون ريال �سعودي، 

اأي بزيادة قدرها 22 % ما يعك�ص قدرة ال�رشكة على متابعة ا�سرتاتيجية منو االأرباح مع تو�سيع قاعدة عمالئها. 

تو�سيح التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية بالن�سبة لالأق�ساط املحققة يف 2006م: اأعادت اأك�سا ال�سعودية خالل 2006م �سياغة االأ�س�ص التي يتم من 

املكت�سبة، وتكاليف  التاأمني االحتياطية غري  اأق�ساط  التاأمني من  املكت�سبة، وح�س�ص معيدي  التاأمني االحتياطية غري  اأق�ساط  احت�ساب  خاللها 

اال�ستحواذ املوؤجلة، ودخل العموالت االآجلة. كانت اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة حت�سب يف ال�سابق على اأ�سا�ص 40% من اإجمايل 

االأق�ساط امل�سطوبة جلميع قطاعات االأعمال عدا قطاع ال�سحن البحري، حيث حت�سب بن�سبة 25%. وحت�سب ح�س�ص معيدي التاأمني من اأق�ساط 

التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة بالن�سبة الأق�ساط اإعادة التاأمني املتنازل عنها بنف�ص طريقة ح�ساب اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة.

التاأمني وعدد حوادث املخاطرة  التنا�سب، مع اعتبار مدة  اأ�سا�ص  التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة يف ال�سنة احلالية على  اأق�ساط  مت احت�ساب 

خالل تلك الفرتة. كما مت ح�ساب ح�س�ص معيدي التاأمني من اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة بذات الطريقة. ووفقًا حل�ساب الـ %40 

التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة وح�س�ص معيدي  اأق�ساط  فاإن تكاليف اال�ستحواذ املوؤجلة، ودخل العموالت االآجلة قد متت ت�سفيتها مقابل 

التاأمني من اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة. ونتيجة لتغيري االأ�س�ص التي يتم بها ح�ساب اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة، فاإن 

تكاليف اال�ستحواذ املوؤجلة، ودخل عموالت معيدي التاأمني االآجلة لن تتم ت�سفيتها مقابل اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة وح�س�ص 

معيدي التاأمني من اأق�ساط التاأمني االحتياطية غري املكت�سبة، بل على اأ�سا�ص التنا�سب ويف�سح عنها ب�سكل منف�سل يف البيانات املالية.  

وقد جاء ارتفاع االأرباح يف نهاية 31 دي�سمرب 2006م ب�سبب االأثر غري املتكرر، ملرة واحدة، لتغيري يف ال�سيا�سة املحا�سبية بالن�سبة لالأق�ساط 

املحققة، والتي كان لها التاأثري يف ارتفاع �سايف االأرباح اإىل 46.1 مليون ريال �سعودي. 
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ويبني اجلدول التايل تفا�سيل اإجمايل االأق�ساط موزعة بني البوال�ص امل�سمولة يف املحفظة التاأمينية. وميثل التاأمني على ال�سيارات يف الوقت 

احلايل احل�سة االأكرب )38%( من اإجمايل االأق�ساط التاأمينية املكتتبة:

  �ألف 

ريال 

�شعودي 

�مل�شاريف �ل�شيار�ت �لبحري�حلريق

�لطبية 

تاأمني 

عام على 

�حلو�دث

�الإجمايل �أخرى هند�شي

200628.39424.02363.06783.08312.20212.77914.198227.736م

%12%10%27%35%5%5%6%100

200731.52627.24281.622120.98014.19818.55420.468213.590م

%10%9%26%38%5%6%7%100

200840.97135.48279.083210.44214.59820.29123.142323.010م

%10%8%19%50%3%5%5%100

امل�سدر: اإدارة �رشكة اأك�سا اخلليج

ل معدل �سايف اخل�سائر )�سايف املطالبات امل�سجلة / �سايف االأق�ساط املحققة( 69% يف 2008م مقارنة بـ 65% يف 2007م، وتعترب هذه   �سجرّ

الن�سبة جيدة يف قطاع التاأمني. جاءت هذه اخل�سائر يف العامني 2007م و2008م ب�سبب تعر�ص 50% من اإجمايل قيمة املحفظة يف 2008م 

�ص ملعدل خ�سائر اأكرب من باقي اأق�سام التاأمني. �سايف املطالبات امل�سجلة من التاأمني  للتاأمني ال�سحي. ومن املعروف اأن التاأمني ال�سحي معررّ

ال�سحي ارتفعت من 84 مليون ريال يف 2007م اإىل 125 مليون ريال يف 2008م.

انخف�ص معدل امل�ساريف )م�رشوفات عمومية/�سايف االأق�ساط( من 16.6% يف العام املنتهي يف 2007م اإىل 16.0% يف العام املنتهي يف 

2008م. نف�ص الن�سبة يف العام 2006م كانت منخف�سة ب�سكل ا�ستثنائي ب�سبب تاأثري التغيري يف الطريقة املحا�سبية بالن�سبة لالأق�ساط املتحققة كما 

مت تو�سيح اأعاله يف الق�سم 5-3-1 “االأداء املايل ال�سابق ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية”. وقد حتققت هذه الن�سب يف العامني املنتهيني يف 31 دي�سمرب 

2006م و 2007م بف�سل االأداء والرتكيز املتوا�سل على رفع م�ستوى االإنتاجية وعلى اإدارة تكاليف املطالبات مع طرح املبادرات الفعالة 

مثل اإن�ساء نظام مركزي الإدارة ن�ساط التاأمني ال�سحي يف الريا�ص خلدمة كافة الفروع يف اململكة. وقد ا�ستثمرت ال�رشكة وب�سورة متوا�سلة 

يف حت�سني نظام تقنية املعلومات لديها. ويو�سح اجلدول التايل �سايف االأق�ساط املحققة واملكت�سبة للثالثة �سنوات ال�سابقة:

2006م�ألف ريال �شعودي

)مدققة(

2007م

)مدققة(

2008م ن�شبة �لتغري 

)مدققة(

ن�شبة �لتغري 

26%19305.981%203.152242.081�سايف االأق�ساط املحققة

33%50211.429%105.787158.959�سايف املطالبات امل�سجلة 

57%33182.884%87.975116.629�سايف املطالبات املدفوعة

5%69.1%26%65.7%52.1%�سايف املطالبات/ �سايف االأق�ساط املحققة

م�رشوفات عمومية/ تكاليف املوظفني 

واال�ستهالك وم�ساريف اأخرى

31.72940.129%2649.034%22

م�رشوفات عمومية/ �سايف االأق�ساط 

املحققة

%15.6%16.6%6%16.0%4-

امل�سدر: القوائم املالية املدققة الأك�سا ال�سعودية واإدارة �رشكة اأك�سا اخلليج

اإىل  �سعودي  ريال  مليون   181.0 من  امل�ستثمرة  االأ�سول  منت  2008م  دي�سمرب   31 اإىل  2006م  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  الفرتة  وخالل 

256.9 مليون ريال، اأي بزيادة قدرها 42.0%. وقد عمدت ال�رشكة اإىل تنويع ا�ستثماراتها من خالل اال�ستفادة من خدمات مدراء اأك�سا 

اإنف�ستمنت، الذراع اال�ستثماري ملجموعة اأك�سا، من اأجل اخرتاق االأ�سواق العاملية. وقد بلغ حجم االأ�سول التي يديرها مدراء اأك�سا اإنف�ستمنت 

52.2 مليون ريال �سعودي يف نهاية العام 2008م وهي م�ستثمرة يف �سندات بالدوالر االأمريكي.
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ويو�سح اجلدول التايل االأ�سول امل�ستثمرة خالل االأعوام 2006م،2007م و2008م:

2006م�ألف ريال �شعودي

)مدققة(

2007م

)مدققة(

2008م ن�شبة �لتغري 

)مدققة(

ن�شبة �لتغري 

29%10256.870%180.956199.579النقد واالأ�سول امل�ستثمرة 

امل�سدر: القوائم املالية املدققة الأك�سا ال�سعودية واإدارة �رشكة اأك�سا اخلليج

الأ�سول الث�بتة واملوظفون 22222 

ال�سعودية كجزء من عملية اال�ستحواذ والتي  اأك�سا  الثابتة ل�رشكة  ت�ستحوذ على االأ�سول  اأن  ال�رشكة  تتوقع  التاأمينية،  املحفظة  اإىل  باالإ�سافة 

تت�سمن املمتلكات امل�ستاأجرة من قبل اأك�سا ال�سعودية واأنظمة تقنية املعلومات التي ت�ستخدمها اأك�سا ال�سعودية يف اإدارة اأعمالها. كما �سيتم حتويل 

املوظفني يف اأك�سا ال�سعودية اإىل ال�رشكة كجزء من اال�ستحواذ.

مو�فقات �مل�شاهمني و�جلهات �حلكومية  523 

يخ�سع تقييم اال�ستحواذ ملوافقة موؤ�س�سة النقد واجلهات احلكومية املخت�سة بالبحرين. 

امل�ساهمني من  ال�رشكة موافقة  املعنية ال�ستكمال عملية اال�ستحواذ، �سوف تطلب  الر�سمية  املوافقات الالزمة من اجلهات  ا�ستالم جميع  حال 

خالل الت�سويت ل�سالح اإمتام اال�ستحواذ يف اجتماع اجلمعية العمومية حيث �سيتم تقدمي املزيد من املعلومات حول اال�ستحواذ للم�ساهمني اأثناء 

اجلمعية العمومية. 

�إنهاء �تفاقية �لوكالة  525 

اإجناز اال�ستحواذ وحينها تتوقف  ال�سعودية تنتهي مع  اأك�سا  اأحمد كانو وكياًل ل�رشكة  القائمة التي تعمل مبوجبه جمموعة يو�سف بن  االتفاقية 

جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو عن االكتتاب يف اأية اأعمال تاأمني كوكيل الأك�سا ال�سعودية بعد االنتهاء من ا�ستكمال اال�ستحواذ ب�رشط اأن تكون 

ال�رشكة قد ح�سلت على ترخي�ص موؤ�س�سة النقد لل�رشكة بالعمل ك�رشكة تاأمني. 

متويل �ال�شتحو�ذ  526 

تتوقع ال�رشكة اأن متول عملية اال�ستحواذ باالإ�سافة اإىل الر�سوم والتكاليف املتعلقة بها با�ستخدام �سايف متح�سالت االكتتاب ومن خالل اختيار 

م�سادر التمويل املتوفرة واالأن�سب التي تراها ال�رشكة واأع�ساء جمل�ص االإدارة ال�رشكة يف ذلك احلني، �رشط احل�سول على موافقة اجلهات 

الر�سمية املعنية. و�سوف تعمل ال�رشكة على االحتفاظ باحلد االأدنى لراأ�ص املال املطلوب نظاما بعد اإمتام عملية اال�ستحواذ.  
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�الأن�شطة �لرئي�شية   6

منتجات �لتاأمني �ملقرتحة  621 

تعتزم ال�رشكة باأن توفر طيفا وا�سعا من منتجات وحلول التاأمني على احلماية واالدخار لعمالئها من االأفراد وال�رشكات33 ي�سمل ما يلي:  

منتج�ت الت�أمني املوجهة لالأفراد  22222 

اأ- تاأمني ال�سيارات اخلا�سة

تاأمني �سامل على ال�سيارة يغطي اخل�سائر واالأ�رشار العر�سية التي حتدث لل�سيارة باالإ�سافة اإىل م�سوؤوليات حمددة للغري النا�سئة عن ا�ستعمال 

ال�سيارة داخل اململكة. 

التاأمني ال�سامل على ال�سيارة: تنوي اأن تقدم ال�رشكة التاأمني ال�سامل على ال�سيارة الذي يغطي اخل�سائر واالأ�رشار التي تلحق بال�سيارة  ��

نتيجة الأي �سبب طبيعي اأو ب�رشي وكذلك امل�سئولية �سد الغري الناجمة عن ا�ستخدام املركبة داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

التاأمني �سد الغري: تغطي هذه البولي�سة �سد امل�سئولية القانونية نحو الطرف الثالث فيما يتعلق بالوفاة واالإ�سابات الب�رشية اأو االأ�رشار  ��

التي تلحق باملمتلكات جراء ا�ستخدام املركبة املوؤمن عليها داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

التاأمني �سد الغري فيما يتعلق باحلريق وال�رشقات: تغطي هذه البولي�سة التاأمني �سد الغري واأية خ�سارة اأو تلف يلحق باملركبة املوؤمن عليها  ��

ب�سبب حريق اأو �رشقة.

ب- تاأمني املنزل 

هذه البولي�سة معدة خ�سي�سًا لتوفري غطاء تاأميني �سد فقدان اأو تلف حمتويات املنزل واملتعلقات ال�سخ�سية ب�سبب اأحداث خارجية. مت ت�سميم 

و�سائل  ب�سبب  البيوت  ال�سخ�سية يف  واملمتلكات  باملباين وحمتوياتها  تلحق  التي  االأ�رشار  اأو  الفقد  التغطية حلاالت  لتقدمي  التاأميني  املنتج  هذا 

خارجية. اأما البنود املختلفة املغطاة مبوجب هذا التاأمني فهي كالتايل:

العقار )مثل ال�رشر الالحق بهيكل بناية( ��

حمتويات املنزل )مثل املفرو�سات( ��

االأغرا�ص ال�سخ�سية داخل وخارج البيت )مثل املجوهرات( ��

ر امل�سئولية القانونية واملالية من قبل املوؤجرّ ��

ال�سكن البديل ��

التغطية اأثناء تواجد املالك بعيدًا عن املنزل ��

�رشقة املفاتيح واالأقفال  ��

االأطعمة املجمدة ��

اإخراج االأ�رشة من ال�سكن ��

التغطية االختيارية:

االإ�سابات اجل�سدية للعمالة املحلية الناجمة عن حوادث  ��

التغطية �سد فقد الوثائق الهامة ��

التغطية �سد فقد االأموال والبطاقات االئتمانية ��

االأ�رشار الناجتة عن احلوادث ��

ج- التاأمني ال�سخ�سي على ال�سفر

تغطي هذه البولي�سة التكاليف الطبية يف حاالت الطوارئ وفقدان االأمتعة ور�سوم االإلغاء وغريها من امل�ستحقات واملخاطر املرتبطة ب�سوق 

ال�سفر وال�سياحة.

د- التاأمني للقوارب

توفر هذه البولي�سة حماية تاأمينية للخ�سائر اأو االأ�رشار الناجتة عن احلوادث التي تلحق بالقوارب ال�سخ�سية/ والقوارب الرتفيهية واملمتلكات 

املوجودة عليها وامل�سوؤوليات جتاه الغري. 

33  امللخ�سات الواردة يف هذا الق�سم )4-9( املتعلقة بوثائق التاأمني املقرتحة التي تقدمها ال�رشكة، مت ت�سمينها الأغرا�ص التو�سيح فقط. وعلى امل�ستثمرين املحتملني اأال يتعاملوا مع قراءة هذه امللخ�سات على اأنها 

بديل لقراءة االأحكام الواردة يف وثائق التاأمني كل على حدة، حيث تتغري االأحكام واالأ�سعار وم�ستويات التغطية الواردة يف اأية وثيقة من وثائق التامني بناًء عل طبيعة حامل الوثيقة املعني.
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االأ�رشار ال�سخ�سية

فقد اأو تلف ال�سفينة واالآالت واملعدات املوؤمن عليها الناجم عما يلي:

احلوادث: وتعني جنوح ال�سفينة، اأو غرقها، اأو �سوء االأحوال اجلوية، اأو احلريق، اأو الربق، اأو ا�سطدام ال�سفينة، اأو تالم�سها مع اأي  ��

اأج�سام خارجية.

االأعطال الكامنة يف بدن ال�سفينة اأو اآالتها. ��

اإهمال اأي �سخ�ص ��

�رشقة ال�سفينة بالكامل ��

�رشقة اآالت اأو تركيبات اأو معدات من ال�سفينة ��

اأي فقد اأو تلف يلحق بال�سفينة اأثناء مرورها يف الدولة التي تر�سوا فيها ��

نفقات االإنفاذ واملقا�ساة والعمالة ��

التاأمني �سد الغري

امل�سئولية القانونية عن فقد احلماية واالدخار اأو اإحلاق ال�رشر يف ممتلكات الغري لغاية 500.000 دوالر اأمريكي )1.9 مليون ريال(.

االأغطية االختيارية

االأغرا�ص ال�سخ�سية ��

خماطر ال�سباق ��

متديد نطاق الرحالت ��

التزلج على املاء ��

هـ- تاأمني الغولف

هي رزمة معدة لالعبي الغولف االأفراد. وغطاوؤها التاأميني ي�سمل التلفيات ملعدات الغولف واحلوادث ال�سخ�سية املرتبطة بالغولف.

و- تاأمني االنتقال اإىل مكان اآخر

يوفر هذا التاأمني حماية حلاملي البوال�ص �سد الفقدان وال�رشقة اأو التلف الذي ي�سيب املمتلكات املعباأة ب�سكل مهني اأثناء االنتقال مبا يف ذلك 

فرتات التخزين املوؤقت وحتى اال�ستقرار النهائي. يوفر هذا التاأمني حماية �ساملة: 

اأثناء التغليف )وي�سمل ذلك التخزين ملدة ��30 يومًا يف موقع اجلهة القائمة على التغليف(

اأثناء الرحلة البحرية اأو اجلوية اأو االأر�سية ��

بحد اأق�سى ��60 يومًا بعد و�سولها، اأو اإىل حني ما قبل ت�سليمها وفتحها )فك التغليف( يف مكان و�سولها.

ز- التاأمني على الدراجات النارية

تقدم هذه البولي�سة احلماية التاأمينية للدراجات النارية ال�سخ�سية، حيث يتم توفري م�ستويني من التاأمني وهما: التاأمني �سد الغري والتاأمني ال�سامل 

مع مزايا اختيارية مبا يتواكب مع التف�سيالت ال�سخ�سية. وتعتمد تكلفة التاأمني على التغطية املختارة وعمر الدراجة وخربات القيادة.

منتج�ت الت�أمني املوجهة لل�رشك�ت 22222 

اأ- التاأمني على املمتلكات

هذا التاأمني م�سمم ليغطي طائفة وا�سعة من اأنواع املمتلكات ونطاقًا وا�سعًا من املخاطر متيحا للمالك حماية �سد اخل�سائر واالأ�رشار الناجتة 

عن احلوادث التي تتعر�ص لها ممتلكاته واخل�سائر التبعية غري املبا�رشة )مثل ال�رشر املت�سبب الأي عقار م�ستاأجر من قبل امل�ستاأجرين اأو اإخفاق 

امل�ستاأجرين بدفع االإيجارات امل�ستحقة عليهم(.

ولدى ال�رشكة ثالث م�ستويات من التغطية على املمتلكات، االأول امل�ستوى العادي للتاأمني �سد احلريق واملخاطر املحددة، والثاين التاأمني 

ال�سناعي �سد جميع املخاطر ال�سناعية، والثالث وهو التاأمني على املمتلكات �سد جميع املخاطر وي�سكل تاأمينا مثاليا ينا�سب املباين واملن�ساآت 

املدنية. وهناك تغطيات تاأمينية م�سابهة �سد االأ�رشار التي تلحق باملمتلكات واالأرباح ال�سائعة. 

ب- التاأمني الهند�سي

بولي�سة تاأمني املقاولني �سد جميع املخاطر توفر غطاًء اأثناء تركيب اأو اإن�ساء املباين اأو االأعمال الهند�سية املدنية كاملنازل واملحالت ومباين 

ال�سقق ومباين امل�سانع والطرق واملباين واجل�سور واأعمال ال�رشف ال�سحي واملجاري وخزانات املياه. 
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وتوفر بولي�سة التاأمني �سد جميع خماطر الرتكيب غطاء تاأمينيا خالل عمليات االإن�ساء والرتكيب للم�سانع واالآالت مثل حمطات توليد الطاقة 

وم�سايف النفط وامل�سانع الكيماوية وم�سانع االأ�سمنت والهياكل واملن�ساآت املعدنية اأو اأي م�سنع يحتوي على مكائن واآالت. 

هاتان البولي�ستان مت�سابهتان جدًا واإن كانت بولي�سة تاأمني املقاولني �سد جميع املخاطر ت�سدر ب�سفة اأ�سا�سية مل�ساريع االإن�ساء املدنية، بينما 

ت�سدر بولي�سة تاأمني جميع خماطر الرتكيب لتغطي خماطر تركيب االآالت وامل�سانع، وينق�سم الغطاء التاأميني فيهما اإىل ق�سمني منف�سلني 

اأحدهما خا�ص باالأ�رشار املادية واالأخر للم�سوؤولية جتاه الغري. 

وت�سمل عرو�ص التاأمني الهند�سي االأخرى التاأمني �سد جميع املخاطر على امل�سانع وتعطل املكائن واالآالت واملعدات االإلكرتونية. 

ج- تاأمني امل�سوؤولية لل�رشكات

من اأجل توفري غطاء تاأميني يرمي اإىل حماية ال�رشكات واملوؤ�س�سات من امل�سئولية القانونية نحو موظفيها اأو اجلمهور، فاإن ال�رشكة تقدم تاأمينًا 

عامَا �سد م�سئولية الطرف الثالث، م�سئولية املنتجات، م�سئولية رب العمل عن تعوي�سات املوظفني، والتاأمني �سد التعوي�سات املهنية. وهذه 

الوثائق ميكن اأن تعو�ص �ساحب الوثيقة �سد امل�سئوليات القانونية النا�سئة عن االإهمال اأثناء تاأدية اأعماله. 

د- التاأمني العام على احلوادث

يهدف هذا النوع من التاأمني اإىل تغطية �ساحب الوثيقة �سد املزيد من املخاطر العامة امل�ساحبة لوثيقة التاأمني التي تقدمها ال�رشكة، وت�ستمل 

هذه الفئة على:

احلوادث  اأو  احلريق  اأو  ال�سطو  اأو  ال�رشقة  ب�سبب  له  باملوؤمن  اخلا�سة  االأموال  فقد  اأو  للتغطية �سد خ�سارة  االأموال:  التاأمني على   -1

االأخرى

تاأمني �سمان االأمانة: حلماية املوؤمن له �سد اخل�سائر املالية الناجمة عن الغ�ص وعدم االأمانة من جانب موظفيه  -2

التاأمني ال�سامل )�سد كافة املخاطر( لل�رشكات: للحماية �سد فقد اأو تلف معدات واأجهزة ال�رشكة املنقولة اإىل اأو امل�ستخدمة يف اأي مكان   -3

يف العامل

تاأمني ال�سفر لل�رشكات: التاأمني �سد اخل�سائر اأو الفقد الذي قد يتعر�ص له كبار املوظفني التنفيذيني اأثناء �سفرهم الأغرا�ص العمل،   -4

وي�سمل ذلك فقد االأمتعة اأو امل�ساريف الطبية التي يتكبدها يف اخلارج

هـ تاأمني ال�سحن البحري

يوفر تاأمينيًا لل�سحنات البحرية املعتادة وفق �رشوط غرفة التجارة الدولية مع خيار �رشاء مالحق اإ�سافية. ويوفر الغطاء التاأميني للب�سائع 

املنقولة بحرا وجوا وبرا وبوا�سطة القطارات وخدمات نقل الوثائق و/ اأو الربيد من واإىل جميع اأرجاء العامل. 

كما يوفر بوال�ص تاأمني لهيكل الباخرة تغطي مراكب الرتفيه واليخوت، مبا يف ذلك الغطاء التاأميني �سد الغري يف حاالت الوفاة واالإ�سابة 

اجل�سدية واالأ�رشار يف املمتلكات.

وـ التاأمني ال�سحي

�سيكون بو�سع ال�رشكات واملوؤ�س�سات احل�سول على التاأمني ال�سحي ملوظفيها من ال�رشكة لتاأمينهم طبيًا، و�سي�سهم هذا التاأمني يف تغطية م�ساريف 

اأو االإ�سابات. و�ست�سعى ال�رشكة اإىل متكني موظفي �ساحب وثيقة التاأمني من الو�سول اإىل  العالج التي تتكبدها ال�رشكة ب�سبب االأمرا�ص 

اأطباء دوليني وحمليني مب�ستوى عاملي، واإىل امل�ست�سفيات الراقية واإىل اأحدث العالجات والتقنيات الطبية مبا يتوافق من اأحكام وثيقة التاأمني 

ال�سحي ذات ال�سلة واالأحوال ال�سخ�سية للموظفني.

ولكي يكون ال�سخ�ص موؤهاًل للتعوي�ص، فاإنه يجب اأن يكون قد مت تكبد النفقات الطبية ب�سكل موؤكد ومعقول واأن تكون اخلدمات الطبية مقدمة 

من قبل طبيب جماز ومرخ�ص له مبمار�سة املهنة ب�سورة منا�سبة.

ويكون لربنامج الرعاية ال�سحية هدفني:

حماية ال�سخ�ص وحماية عائلته من النفقات املالية امل�ساحبة للعالج يف حالة وجود ظروف طبية توؤثر على �سحته اأو �سحة التابعني له. ��

الو�سول اإىل اأف�سل مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية املمكن الو�سول اإليهم. ��
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توزيع �ملنتجات  622 

�سوف تطور ال�رشكة �سبكة متنوعة لتوزيع منتجاتها املقرتحة حتت الق�سم 6-1 “منتجات التاأمني املقرتحة” ت�سمل القنوات التالية: 

الت�س�ل املب��رش  22222 

االكتتاب  لهم يف جمال  اإليهم وتقدمي اخلدمات واملنتجات اجلديدة  بالعمالء والو�سول  ال�رشكة فرق مبيعات موؤهلة لالت�سال  �سوف تطور 

التاأميني، و�ستعمل ال�رشكة كل ما بو�سعها لتوظيف الكوادر ال�سعودية وتدريبهم واإك�سابهم مهارات البيع الالزمة وتعزيز معرفتهم بال�سوق 

املحلية العربية. 

الربامج امل�سرتكة/ الت�أمني البنكي  22222 

تعتزم ال�رشكة تطوير حتالفات ا�سرتاتيجية من خالل برامج م�سرتكة/ تاأمني بنكي بهدف تعزيز اإمكانات التوزيع لديها وزيادة قاعدة عمالئها 

مثل وكالء ال�سفر وجتار ال�سيارات واملجمعات ال�سكنية واملدار�ص واجلمعيات املهنية. 

و�سط�ء الت�أمني  22222 

التابع  املبيعات  فريق  ي�سلهم  ال  جدد  عمالء  اإىل  كمدخل  العالقة  بهذه  وحتتفظ  التاأمني  ووكالء  و�سطاء  مع  عالقات  ال�رشكة  تبني  �سوف 

لل�رشكة. 

املوقع الإلكرتوين  22222 

�سوف تطرح ال�رشكة موقعا اإلكرتونيا على االإنرتنت ميكنها من الرد اإلكرتونيا على ا�ستف�سارات عمالئها املتعلقة مبنتجات التاأمني املوجهة اإىل 

االأفراد وال�رشكات. ومع اأن من املرجح اأن تبقى التجارة االإلكرتونية يف اململكة بطيئة ن�سبيًا على املدى املتو�سط، اإال اأن جمل�ص اإدارة ال�رشكة 

يعترب االإنرتنت و�سيلة التعامل التجاري التي �ستهيمن يف امل�ستقبل. 

�سبكة املك�تب  22222 

�سوف تعمل ال�رشكة من خالل ثالثة مكاتب يف جدة والريا�ص واخلرب لكي متهد الطريق لتو�سيع �سبكة التوزيع اخلا�سة بها يف عموم اململكة، 

مع اإمكانية التو�سع جغرافيًا اإذا راأت ال�رشكة ذلك منا�سبا. 
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�الأق�شام �لرئي�شية   7

�الإد�رة �ملالية 721 

�ستتكون االإدارة املالية من ثالثة اأق�سام، بحيث يرجع مدير كل ق�سم مبا�رشة اإىل الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة. و�سيتم دعم االإدارة املالية يف تنفيذ 

ال�سيا�سات واالإجراءات من قبل فريق املالية االإقليمي لدى اأك�سا يف منطقة اخلليج العربي. وفيما يلي هيكل ووظائف االإدارة املالية:

الرقابة املالية: �سُتدار هذه االإدارة بوا�سطة املراقب املايل، والذي �سيكون م�سئواًل ب�سكل عام عن االإدارة املالية يف اململكة. و�سي�سطلع  اأ- 

فريق هذه االإدارة باملهام التالية:

الرقابة الوظيفية على كامل االإدارة املالية ��

اإقفال احل�سابات واإعداد القوائم املالية ��

االإ�رشاف على الفرق املالية للفروع ��

التحليل املايل ��

االت�سال باجلهات التنظيمية ب�ساأن جميع االأمور املحا�سبية. ��

اإ�سافة لذلك، فاإن م�سئول االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال الذي �سيدير ب�سكل م�ستقل االلتزام باملتطلبات التنظيمية والوظائف املتعلقة مبكافحة 

غ�سل االأموال، �سريجع مبا�رشة من الناحية الوظيفية اإىل املراقب املايل.

التقارير واال�ستثمار: �ستدار هذه االإدارة بوا�سطة مدير التقارير واال�ستثمار، وتت�سمن مهامها ما يلي: ب- 

التقارير االإدارية ��

املوازنة والتقديرات واخلطط املالية ��

ح�سابات ومراقبة املالءة املالية ��

حاالت العمل ��

اإدارة اال�ستثمار ��

ح�سابات ال�رشكة: �ستدار هذه االإدارة بوا�سطة مدير احل�سابات يف ال�رشكة، وت�ستمل مهامها على ما يلي: ج- 

احل�سابات الت�سغيلية ��

اإعداد ح�سابات ال�رشكة ��

ال�رشيبة والزكاة ��

عملية مراقبة االئتمان ��

اإجراءات الرواتب ��

التن�سيق مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني. ��

�إد�رة �ملو�رد �لب�رشية 722 

وتنفيذ  تطوير  اإن  ال�رشكة.  يف  والتنظيمي  التوجيهي  دورها  اأداء  من  متكنها  التي  بالعنا�رش  واإمدادها  الب�رشية  املوارد  اإدارة  ت�سكيل  �سيتم 

الب�رشية عند  املوارد  بقوة. ويعتمد فريق  العمل  اأهداف  اإجناز  �ستدعم  ال�رشكة  اأعمال  قيمة  الب�رشية واإ�سهامها يف تعزيز  املوارد  ا�سرتاتيجية 

العاملية، مع توفري املعرفة  اأك�سا  العاملة يف منطقة اخلليج، ولكن على جمموعة  العنا�رش املخت�سة  اللزوم يف قوته وخرباته لي�ص فقط على 

الكافية لهذا الفريق حمليًا لتلبية االحتياجات وجمابهة التحديات التي تواجهها ال�رشكة يف اململكة.

و�ستت�سمن ا�سرتاتيجية املوارد الب�رشية ا�ستمرار ن�ساط ال�رشكة يف ال�سري على نهجها التقليدي من حيث بناء بيئة عمل قادرة لي�ص فقط على 

الريادة يف ا�ستقطاب الكوادر الرئي�سية واالحتفاظ بها، ولكن كذلك على ت�رشيع التطور على كافة اأ�سعدة ال�رشكة، مما ميكنها من ا�ستقطاب 

املواهب وحتقيق التنوع واخللفيات اجلن�سية والعرقية. 

و�ستبني اإدارة املوارد الب�رشية ا�سرتاتيجيتها على قدرة ال�رشكة يف تطوير الكفاءات من الناحيتني الفنية والقيادية، وقدرات موظفيها �سواء من 

املواطنني اأو املقيمني، ودعم انتقال واكت�ساب املهارات، واحلد مع الوقت من االعتماد على املوظفني املقيمني، وحتقيق معدالت عالية من 

ال�سعودة. و�ست�سمن ا�سرتاتيجية املوارد الب�رشية لدى ال�رشكة اال�ستخدام الفعال الأ�ساليب الدفع الثابتة واملتغرية ف�ساًل عن التقدير غري املادي 

للمبادرات، مبا يتواكب مع اهتمامات املوظف وقدراته وت�رشفاته، ومبا ي�سب يف النهاية يف م�سلحة العمل.
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�لبيع و�لت�شويق 722 

يرجع فريق البيع والت�سويق اإىل مدير املبيعات والتوزيع الذي يرجع بدوره اإىل الرئي�ص التنفيذي. تهدف ا�سرتاتيجية املبيعات والت�سويق لدى 

ال�رشكة اإىل م�ساعدتها الأن ت�سبح �رشكة تاأمني رائدة من خالل تقدمي منتجات ذات اأ�سعار تف�سيلية مع الرتكيز القوي على اجلودة وخدمة 

العمالء من قطاعي ال�رشكات واالأفراد.

�ستعمل ال�رشكة مبدئيًا من خالل ثالثة فروع يف اململكة، وهي فروع الريا�ص وجدة واخلرب. وت�سعى ال�رشكة كذلك اإىل ا�ستخدام عدد من 

القنوات للو�سول اإىل عمالئها، مبا يف ذلك:

مندوبي املبيعات لدى ال�رشكة ��

و�سطاء التاأمني املعتمدين  ��

وكالء التاأمني املعتمدين  ��

 ) ��Bancassurance( بانك اأ�سوران�ص

 ) ��Affinity Group Insurance( برامج جمموعات التامني

وقد ر�سمت ال�رشكة لنف�سها اأهدافًا حمددة للمبيعات ل�سمان ح�ستها يف ال�سوق وحتقيق العائد املتوخى على اال�ستثمار، وي�سمل ذلك:

احلفاظ على العمالء احلاليني  ��

العرو�ص البيعية ال�ساملة  ��

تقدمي منتجات فريدة من نوعها  ��

زيادة الوعي مبنتجات ال�رشكة احلالية وامل�ستقبلية  ��

حتقيق اأعلى م�ستويات الر�سى للعمالء  ��

زيادة ح�سة ال�رشكة يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية. ��

�كتتابات �لتاأمني 723 

�سيكون لدى ال�رشكة �سيا�سات خطية جلميع فئات التاأمني. يتم مراجعة جميع اال�ستف�سارات الواردة عرب و�سطاء التاأمني اأو قنوات املبيعات 

املبا�رشة من خالل درا�سة العر�ص االآتي من اأو ال�سادر اإىل وحدات العمل لدى ال�رشكة، مع وجوب اإجراء م�سح للح�سول على املعلومات 

التف�سيلية. وبعد تقييم املخاطر، تتخذ الفروع قراراتها فيما اإذا كانت املخاطر تقع �سمن �سالحيات اكتتابات التاأمني لديهم. وبعد التاأكد من 

اأن التغطية تقع �سمن نطاق العقد وتتوافق مع فل�سفة اكتتابات التاأمني لدى ال�رشكة، يتم اإ�سدار العر�ص. اأما اإذا كان حجم املخاطر يفوق 

�سالحية الفرع، يتم اإحالة العر�ص اإىل املكتب االإقليمي/ال�سلطة االأعلى ملراجعته واعتماده. ويف حالة املخاطر الكبرية، تقوم ال�رشكة مب�ساعدة 

اإ�سدار العر�ص. يف حالة قبول العر�ص من قبل العميل، ي�سبح الغطاء  التاأمني قبل  اأك�سا باحل�سول على دعم كاف من معيدي  جمموعة 

ملزمًا بكتابته ويتم اإ�سدار وثيقة التاأمني بعد االلتزام بالتغطية مع معيدي التاأمني. اأما يف حالة عدم قبول العر�ص، يتم اإقفال امللف وحفظه يف 

االأر�سيف كعملية “مل تكتمل”.

اإن معظم �سيا�سات واأحكام ومناذج العرو�ص لدى ال�رشكة هي وثائق قيا�سية موحدة، وبالتايل، فاإن اأي انحراف عن الن�سو�ص القيا�سية 

يجب اأن يخ�سع ملوافقة مكتب التاأمني االإقليمي، وبذلك ميكن احلفاظ على ثبات وانتظام االإجراءات واملمار�سات.

من  القبول  تاأكيد  ا�ستالم  التجديد، وعند  موعد  من  �سهر  قبل  التجديد  اأحكام  تت�سمن  اإ�سعارات  اإر�سال  يتم  القائمة،  الوثائق  لتجديد  بالن�سبة 

العميل، يتم ا�ستكمال الوثائق.

يتم ت�سمني اأي تغيري مرحلي اأثناء مدة �رشيان ال�سيا�سات، مبا يف ذلك االإ�سافة اأو احلذف، اأو الزيادة اأو النق�ص يف مبلغ التاأمني، واأي تعديل 

اآخر يتم ت�سمينه من خالل االإ�سعارات املر�سلة اإىل العمالء. 

يتم تنفيذ جميع الوثائق، تقدمي اإ�سعارات مدين، واالإقرارات من خالل نظم معلوماتية، ومينع ا�ستخدام الوثائق اليدوية. 

حتتوي معظم وثائق التاأمني على فقرة خا�سة باالإلغاء، مع اأنه نادرًا ما يتم اإلغاء عقود التاأمني بناء على هذه الفقرات، ولكنها تعطي الفر�سة 

لكال الطرفني الإلغاء عقود التاأمني اإذا اأراد اأحدهم ذلك. 

�إد�رة دفع �ملطالبات 725 

التبليغ عن  اإعطاوؤهم �سالحيات مالية منا�سبة. ومبجرد  املختلفة، ويتم  العمل  بفئات  املتعلقة  للمطالبات  يوجد لكل فرع مدراء خم�س�سون 

حدوث خ�سارة، يتم ت�سجيلها يف النظام وفتح ملف لها وتعيني رقم مطالبة خا�ص بها بوا�سطة النظام. ويتم تخ�سي�ص احتياطي تقديري لكل 

مطالبة ومراقبته ب�سكل دوري .
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يتم تعيني مقدرين خارجيني لتقدير اخل�سارة. يف حالة املطالبات ال�سغرية، يتم ا�ستخدام مقدرين من داخل ال�رشكة، ويف حالة املطالبات 

املتعلقة بال�سيارات، ميكن لل�رشكة اال�ستعانة مبهند�سي ال�سيارات الذين يعملون لديها لتقدير تلك اخل�سائر. ويف حالة م�ساركة معيدي التاأمني 

يف وثائق التاأمني اأو املطالبات، يتم اإبالغهم واحل�سول على موافقتهم اخلطية.

وبناء على تقرير تقدير اخل�سارة، يتم ا�ستكمال اإجراءات ملف املطالبة والتاأكد من تقييم القبول مبوجب الوثيقة. واإذا جتاوز املبلغ �سالحية 

الفرع، يتم اإر�ساله اإىل املكتب االإقليمي /ال�سلطة االأعلى لالعتماد .

اأما اإذا كانت املطالبة ال تقع �سمن التغطية اخلا�سة بوثيقة التاأمني، يتم اإر�سال خطاب رف�ص على اأن يتم قبل اإر�سال ذلك اخلطاب يف معظم 

احلاالت احل�سول على الراأي القانوين لدعم القرار املتخذ بهذا ال�سدد.

بالن�سبة لوثائق اإعادة التاأمني، يتم ا�سرتداد احل�سة من اخل�سارة. وعندما يكون ثمة اإمكانية لال�سرتداد من طرف ثالث، يتم اإر�سال اإ�سعار 

قانوين بعد الطلب املبدئي، ومن ثم ت�ستكمل عملية اال�سرتداد اأو التفاو�ص عليها . 

�إعادة �لتاأمني 726 

يتم تنظيم عقود التاأمني ال�سنوية املنف�سلة لفئات التاأمني املختلفة بالت�ساور مع املكتب الرئي�سي ملجموعة اأك�سا يف باري�ص، وتودع مع االأوراق 

املالية املعتمدة الأك�سا والتي ال يقل تقييمها االئتماين ال�سادر عن وكاله �ستاندرد اآند بورز عن )A( . ويتم ت�سميم برنامج اإعادة التاأمني على 

اأ�سا�ص حجم املخاطر، واالنك�ساف، والرتاكم، والتقلب. 

اأ�سا�ص اإعادة التاأمني  اإما على  اإيداعها  ف احلد االأق�سى للخ�سائر �سمن خماطر العقد( يتم  املخاطر التي تتجاوز قدرة عقد التاأمني )العقد يعررّ

االختياري اأو على اأ�سا�ص التاأمني امل�سرتك. تقوم جمموعة اأك�سا ب�سكل دوري بالتبليغ عن احلدود التاأمينية مع االأخذ يف االعتبار االأحكام التي 

تطلبها ال�سلطة التنظيمية والت�رشيعية يف اململكة. 

يتم تبليغ اإدارات اكتتابات التاأمني يف الفروع بتغطية عقود التامني واال�ستثناءات بحيث ال يتجاوز اأي خطر هذه احلدود. يتم مراقبة ح�سابات 

اإعادة التاأمني )االأق�ساط واملطالبات( ب�سكل مركزي من قبل االإدارة االإقليمية الإعادة التاأمني.

�ملر�جعة �لد�خلية 727 

املراجعة الداخلية هي تاأكيد م�ستقل ومو�سوعي ون�ساط ا�ست�ساري ينبع من فل�سفة اإ�سافة القيمة لتح�سني عمليات ال�رشكة. وت�ساعد املراجعة 

الداخلية ال�رشكة على حتقيق اأهدافها من خالل اتباع طريقة منهجية ومنظمة لتقييم وحت�سني فاعلية اإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة لدى 

ال�رشكة. ويت�سمن نطاق اأعمال املراجعة الداخلية فح�ص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام احلوكمة، وعمليات اإدارة املخاطر، ونظام وهيكل 

الرقابة الداخلية، وجودة االأداء لدى وحدات العمل يف ال�رشكة يف تاأدية املهام املكلفة بها وحتقيق اأهداف ال�رشكة على املدى الق�سري والبعيد.

يقود اإدارة املراجعة الداخلية كبري املراجعني الداخليني، وهي تابعة مبا�رشة اإىل جلنة املراجعة يف ال�رشكة ل�سمان ا�ستقاللية هذه الوظيفة. 

اإجراء مراجعات  �سيتم  كما  املختلفة.  االأعمال  تف�سيلية جلوانب  اإجراء مراجعة  اململكة  الواقعة يف  ال�رشكة  ملكاتب  التف�سيلي  التدقيق  وي�سمل 

مفاجئة ت�ستمل على عدد املبالغ النقدية ومراجعة �سوابط الرقابة على النقدية، ومطابقة احل�سابات والرقابة عليها، ومراقبة االئتمان واأي 

مطالبات كبرية، وغري ذلك.

نظام تقنية �ملعلومات 728 

�سيكون فريق تقنية املعلومات لدى ال�رشكة حتت اإدارة رئي�ص تقنية املعلومات يف ال�رشكة. و�ست�ستخدم ال�رشكة اأحد اأف�سل نظم تقنية املعلومات 

امل�ستخدمة يف قطاع التاأمني. ويحتفظ النظام مبعلومات مف�سلة عن ن�ساط التاأمني مدعومة بنظرة عاملية وحتليل تف�سيلي الأداء حمفظة التاأمني. 

و�سيتمتع نظام تقنية املعلومات مبرونة عالية ويتيح ا�ستحداث فئات ومنتجات جديدة من ن�ساطات التاأمني وفقًا الحتياجات ال�رشكة وال�سوق.

�سيتم ربط جميع الفروع مع بع�سها البع�ص بخطوط ات�ساالت خا�سة م�ستاأجرة مما ي�سمن اإمكانية الو�سول والتوفر التام لل�سبكة واالأمان 

الكامل الأنظمة املعلومات. و�ستطلق ال�رشكة تطبيق عرب االنرتنت ي�سمح للو�سطاء باإ�سدار وثائق تاأمني ومراقبة حمافظهم ال�سخ�سية. و�سيتم 

تزويد العمالء االأفراد بتطبيق برجمي عرب االنرتنت ي�سمح لهم بالو�سول اإىل بياناتهم ووثائق التاأمني اخلا�سة بهم .

و�سيكون لنظام تقنية املعلومات القدرة عن توحيد ودمج العمليات الفنية واملحا�سبية جلميع فئات ن�ساطات التاأمني واإعادة التاأمني. ويتوفر يف 

النظام عدد كبري من التقارير والبيانات مما يتيح و�سع موؤ�رش االأداء الرئي�سي ومراقبة املحفظة التاأمينية ومتابعة العمليات الأغرا�ص املراجعة 

والتدقيق.

هذا و�سيتم تطبيق خطة ا�ستمرارية العمل للتاأكد من فاعلية وعمل كافة خطط الطوارئ. كما �سيتم تطبيق �سيا�سة اأمنية، و�سمان اأمن و�سالمة 

و�رشية املعلومات وعدم خمالفتها. و�سرتاعي اإدارة تقنية املعلومات معايري اأمن املعلومات لدى جمموعة اأك�سا حفاظًا على ا�ستمرارية التزامها 

باأف�سل املمار�سات العاملية بهذا ال�سدد.
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�لهيكل �لتنظيمي   8

ملحة عن �لهيكل �لتنظيمي �ملقرتح  821 

الهيكل التنظيمي 22222 
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يتكون جمل�ص االإدارة من ثمانية اأع�ساء تعينهم اجلمعية العمومية العادية. وبالن�سبة الأول جمل�ص اإدارة فيتم تعيينه من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني 

ويتكون من خم�سة اأع�ساء ميثلون املوؤ�س�سني وثالثة اأع�ساء م�ستقلني. وحتدد اخت�سا�سات جمل�ص االإدارة يف النظام االأ�سا�سي لل�رشكة وفقًا 

التي  والتعديالت  والتعاميم  التنفيذية  التعاوين والئحته  التاأمني  الهيئة ونظام مراقبة �رشكات  ال�سادر من  ال�رشكات ونظام احلوكمة  لنظام 

ت�سدر بخ�سو�سها. وي�سكل اأع�ساء جمل�ص االإدارة عددا من اللجان بهدف ت�سهيل ومراقبة تنفيذ االتفاقيات التي تربمها ال�رشكة، وال تزيد 

مدة ع�سوية املجل�ص عن ثالث �سنوات. 
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�أع�شاء جمل�ص �الإد�رة �ملر�شحون 822 

اأع�س�ء جمل�ش الإدارة  22222 

يتكون جمل�ص االإدارة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 

عبدالله علي كانو

املن�سب: رئي�ص جمل�ص االإدارة، ع�سو غري تنفيذي 

اجلن�سية: �سعودي

العمر:81 �سنة                            

عبدالله كانو هو رئي�ص جمموعة �رشكات يو�سف بن اأحمد كانو ورئي�سها التنفيذي منذ عام 1957م.

كما ي�سغل عبدالله كانو اأي�سًا من�سب رئي�ص بنك البحرين الوطني منذ عام 1999م، �رشكة الطالء الدولية باململكه العربية ال�سعودية املحدودة 

منذ عام 1982م، �رشكة كانو حمطة اخلدمات املحدودة منذ عام 1977م، �رشكة كنغ ولكن�سون )ال�سعودية( املحدودة منذ 1977م، �رشكة 

اأك�سا )ال�سعودية( للتاأمني )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( منذ عام 1986م، �رشكة اإن�سبكتوريت اإنرتنا�سونال )ال�سعودية( املحدودة منذ عام 

1980م، و�رشكة خدمات املوانئ للحاويات منذ عام 1990م.

وهو اأي�سًا ع�سو يف جمل�ص اإدارة �رشكة كيماويات امليثانول املحدودة منذ 1989م، بارويد العربية ال�سعودية املحدودة منذ 1977م، �رشكة 

اللجني منذ عام 1992م، جمموعة يو�سف بن احمد كانو منذ 1987م، �رشكة املالحة العربية املتحدة املحدودة منذ 1985م. 

يحمل عبدالله كانو �سهادة دبلوم يف اإدارة االأعمال من اجلامعة االأمريكية يف بريوت يف 1948م .  

بدر عبدالعزيز كانو

املن�سب: ع�سو غري تنفيذي

اجلن�سية: �سعودي

العمر:44 �سنة      

بدر عبدالعزيز كانو هو املدير التنفيذي وامل�سوؤول عن ال�رشكات الت�سامنية وال�رشكات التابعة ملجموعة يو�سف بن اأحمد كانويف اململكة منذ 

1985م. 

وهو ع�سو يف جمال�ص اإدارة عدد من ال�رشكات الت�سامنية التابعة ملجموعة يو�سف بن اأحمد كانو والتي منها �رشكة كيماويات امليثانول املحدودة 

منذ 1994م، ال�رشكة احلديثة للديكور واملنتجات اخل�سبية منذ 2000م، �رشكة الو�سي لل�سناعات املحدودة منذ 2002م، �رشكة اإل اآند تي 

اأك�سا ال�سعودية للتاأمني )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( منذ 2005م، ال�رشكة املتحدة  ال�سعودية للمعدات الكهربائية املحدودة منذ 2006م، 

بدر عبدالعزيز  ي�سغل  2006م. كما  منذ  ام بي  �سي اي  اال�سالمي  اال�ستثمار  2007م، وبيت  منذ  للتاأمني )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة( 

كانو ع�سوية جمل�ص اإدارة �رشكة رنا لال�ستثمار منذ 2006م و�رشكة الدمام 7 للبرتوكيماويات منذ 2006م، و�رشكة بايومي املحدودة منذ 

2006م وبنك يونيكورن لال�ستثمار منذ 2004م. 

وقد ح�سل بدر كانو على �سهادة البكالوريو�ص يف االإدارة من جامعة مري�ص بوالية جورجيا بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1985م.

اأندريا رو�سي

املن�سب: ع�سو غري تنفيذي

اجلن�سية: ايطايل

العمر:42 �سنة                   

يعمل اأندريا رو�سي لدى جمموعة اأك�سا منذ ثمانية اأعوام و�سغل منا�سب تنفيذية خمتلفة �سمن املجموعة. وقد �سارك يف العديد من عمليات 

وال�رشق  الالتينية  واأمريكا  املتو�سط  االأبي�ص  البحر  منطقة  يف  الدولية  للعمليات  للرئي�ص  اأول  نائبًا  وكان  اأك�سا  جمموعة  ل�سالح  اال�ستحواذ 

االأو�سط من عام 2001م واإىل عام 2006م. وتقلد من�سب الرئي�ص التنفيذي الأك�سا اخلليج من 2006م اإىل 2008م. وهو الرئي�ص التنفيذي 

ل�رشكة اأك�سا االإيطالية منذ مار�ص 2008م وع�سو جمل�ص اإدارة فروع اأك�سا يف منطقة البحر االأبي�ص املتو�سط مبا فيها اإيطاليا وتركيا واإ�سبانيا 

واخلليج والربتغال واملغرب ولبنان منذ عام 2008م. 

حاز اأندريا رو�سي على �سهادة ماج�ستري العلوم يف االقت�ساد من جامعة روما عام 1992م ويحمل كذلك �سهادة ماج�ستري يف اإدارة االأعمال 

من فونتني بلو ان�سياد منذ �سنة 1994م. 
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جان رميون اآبا 

املن�سب: ع�سو غري تنفيذي

اجلن�سية: فرن�سي

العمر:58 �سنة

ُعني جان رميون اآبا رئي�سا تنفيذيًا ملجموعة �رشكات اأك�سا يف منطقة البحر االأبي�ص املتو�سط واأمريكا الالتينية يف �سهر فرباير 2003م حيث 

توىل االإ�رشاف على عمليات اأك�سا يف اإ�سبانيا واإيطاليا والربتغال وتركيا واملغرب وعدة �رشكات يف منطقة اخلليج ولبنان. وي�سغل جان رميون 

اآبا كذلك من�سب رئي�ص جمل�ص اأك�سا لعمليات التاأمني يف اأ�سبانيا ورئي�ص جمل�ص اإدارة اأك�سا �سيغورو�ص )اأ�سبانيا( منذ عام 2003م وهو ع�سو 

يف اللجنة التنفيذية ملجموعة اأك�سا منذ 2006م. وتقلد اآبا قبل ذلك منا�سب رئي�سية يف االإدارة يف فروع اأك�سا املختلفة يف عدة بلدان، ويعمل 

رئي�سًا جلمعية �رشكات التاأمني الفرن�سية يف اأ�سبانيا وم�ست�سارًا للتجارة اخلارجية ومديرا غرفة التجارة الفرن�سية – االإ�سبانية منذ 2003م . 

حاز جان رميون اآبا على �سهادة ماج�ستري علوم يف قانون ال�رشكات من معهد دي درويت دي اأفريز يف فرن�سا �سنة 1972م. 

جاك مري 

املن�سب: ع�سو غري تنفيذي

اجلن�سية: فرن�سي

العمر:46 �سنة                   

جاك مري هو نائب اأول لرئي�ص ملجموعة اأك�سا منذ 2007م، وع�سو يف جمال�ص اإدارة عدد من �رشكات جمموعة اأك�سا يف منطقة البحر االأبي�ص 

املتو�سط. وقد التحق باأك�سا عام 2002م بعد اأن اأم�سى 5 �سنوات يف خدمة اإدارات وزارية يف فرن�سا �سغل خاللها وظيفة رئي�ص موظفي 

واأ�سبانيا واليونان ومنطقة اخلليج والربتغال  اإيطاليا  اأك�سا يف  اإدارة فروع  العمل. وهو ع�سو يف جمل�ص  البيئة ومديرًا يف وزارة  وزارة 

واملغرب ولبنان منذ 2007م. وهو ع�سو جمل�ص اإدارة �رشكة اأك�سا العربية ال�سعودية منذ 2007م. 

نال جاك مري �سهادة ماج�ستري يف العلوم املالية من جامعة باري�ص �سنة 1995م ويحمل �سهادة ماج�ستري يف اإدارة االأعمال من املدر�سة الوطنية 

لالإدارة يف فرن�سا منذ 1989م. 

كامل  �سالح الدين املنجد

املن�سب: ع�سو م�ستقل

اجلن�سية: �سعودي

العمر:48 �سنة                      

كامل املنجد هو الع�سو املنتدب احلايل ل�رشكة »�سبكة اخلدمات امل�ساندة املحدودة » منذ 2005م، وهي �رشكة قاب�سة تندرج حتت مظلتها عدة 

�رشكات باال�سرتاك مع �رشكات فرن�سية رائدة تعمل يف جمال البيئة ومكافحة التلوث والتكنولوجيا. وهو اأي�سًا رئي�ص �رشكة بيت االأرجوان 

للتطوير العقاري منذ 2008م، وهي �رشكة �سعودية متخ�س�سة يف تطوير الفلل ال�سكنية الفاخرة. ويتمتع كامل املنجد بخربة وا�سعة متتد الأكرث 

من 25 �سنة قي االأعمال التجارية وتطوير املحافظ اال�ستثمارية العاملية واالإقليمية يف البنوك واخلدمات اللوج�ستية والتموين ال�سناعي وتوزيع 

املواد الغذائية واالأعمال الزراعية وال�سياحة وتقنية املعلومات. 

وقد مت انتخاب كامل املنجد يف نوفمرب 2007م رئي�سا ملجل�ص االأعمال ال�سعودي الفرن�سي وملدة 3 �سنوات، وهو اأي�سًا ع�سو يف جمال�ص اإدارة 

�رشكتني هما �رشكة �سبكة اخلدمات امل�ساندة املحدودة منذ 2005م و�رشكة بيت االأرجوان للتطوير العقاري منذ 2008م.  

يحمل كامل املنجد �سهادة يف الهند�سة الكهربائية من اجلامعة االأمريكية يف بريوت منذ عام 1983م، و�سهادة ماج�ستري يف اإدارة االأعمال من 

جامعة اإن�سياد يف فرن�سا �سنة 1987م. 

د. مازن اإبراهيم ح�سونة

املن�سب: ع�سو م�ستقل

اجلن�سية: �سعودي

العمر:47 �سنة                

د. مازن ح�سونة هو الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة رنا لال�ستثمار منذ 2000م وميتلك خربة تزيد عن 25 عامًا يف جماالت الهند�سة والتخطيط 

العديد من  �سنة يف   25 الـ  االأ�سول. وقد عمل خالل  اإدارة  اال�ستثمارية وخدمات  امل�رشفية  لل�رشكات واالأعمال  امل�سورة  وتقدمي خدمات 

اإدارة كل من احتاد  ال�سعودية وكندا واململكة املتحدة. كما ي�سغل د. مازن ح�سونة ع�سوية جمل�ص  اأكادميية يف  املنا�سب االأكادميية والغري 

التابعة للغرفة  اأي�سًا ع�سو يف جلنة اال�ستثمار  2000م. وهو  الفل�سطينية لال�ستثمار منذ  2004م وال�رشكة العربية  ات�ساالت )موبايلي( منذ 

التجارية ال�سناعية بالريا�ص منذ 2004م. 
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نال د. مازن ح�سونة �سهادة دكتوراه يف التخطيط من جامعة تورنتو �سنة 1992م بعد اأن اأكمل �سهادة ماج�ستري علوم يف التخطيط من نف�ص 

اجلامعة �سنة 1988م و�سهادة البكالوريو�ص يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن �سنة 1982م. 

اأحمد اإبراهيم الربيعة

املن�سب: ع�سو م�ستقل

اجلن�سية: �سعودي

العمر:48 �سنة                      

اأحمد الربيعة هو املدير العام لبيت اال�ستثمار االإ�سالمي �سي اآي اإم بي منذ 2007م ومقره يف البحرين. ويتمتع اأحمد الربيعة بخربة قوامها 20 

عامًا تقريبا يف ال�سناعة امل�رشفية وعمل لدى موؤ�س�سات مالية منها بنك في�سل االإ�سالمي من 1988م اإىل1990م، البنك ال�سعودي الهولندي 

ال�سعودي  والبنك  2006م  اإىل  1999م  من  الريا�ص  وبنك  1999م  اإىل  1995م  من  املتحد  ال�سعودي  والبنك  1995م  اإىل  1991م  من 

الفرن�سي من 2006م اإىل 2007م. 

يحمل اأحمد الربيعة �سهادة بكالوريو�ص يف االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منذ عام 1984م. 

�سكرتري جمل�ش الإدارة  22222 

فن�سنت بلو�سي

املن�سب: �سكرتري جمل�ص اإدارة

اجلن�سية: فرن�سي

العمر:39 �سنة

تقلد فن�سنت بلو�سي عدة منا�سب مبجموعة اأك�سا يف فرن�سا وال�رشق االأو�سط على مدى 15 عامًا ولديه خلفية قوية يف جمايل التاأمني واملالية و�سغل 

من�سب رئي�ص ال�سوؤون املالية يف اأك�سا ال�رشق االأو�سط من 2004م اإىل 2007م، وُعني يف 2007م رئي�ص ال�سوؤون املالية ل�رشكة اأك�سا اخلليج. 

يحمل فن�سنت بلو�سي �سهادة البكالوريو�ص يف العلوم الهند�سية من كلية البوليتكنيك يف فرن�سا منذ العام 1990م و�سهادة املاج�ستري يف االإح�ساء 

من كلية لندن لالقت�ساد يف 1993م. ويف عام 1993م، ح�سل اأي�سًا على �سهادة الدبلوم يف االقت�ساد واالإح�ساء من ان�سياد يف فرن�سا. 

�إقر�ر�ت جمل�ص �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية و�شكرتري جمل�ص �الإد�رة  822 

يقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة املقرتحني والع�سو املنتدب واملراقب املايل واأع�ساء االإدارة التنفيذية و�سكرتري جمل�ص االإدارة مبا يلي:

اأنهم مل ي�سهروا يف اأي وقت من االأوقات اإفال�سهم ومل يخ�سعوا الإجراءات اإفال�ص؛ اأ( 

اأية  با�ستثناء ما مت االف�ساح عنه يف الق�سم 12-5-4 “العقارات التي متلكها ال�رشكة اأو ت�ستاأجرها”،اأنه لي�ص لهم وال الأي من اأقاربهم  ب( 

م�سلحة جوهرية يف اأي عقد اأو اتفاق خطي اأو �سفهي قائم اأو حمتمل وذي اأهمية لعمل ال�رشكة وقت الطرح؛ 

اأنه لي�ص هناك نية اأو توجه الإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�رشكة؛  ج( 

اأال تقدم ال�رشكة متوياًل نقديًا من اأي نوع الأع�ساء جمل�ص اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي متويل يعقده واحد منهم مع الغري عمال باملادة 71 من  د( 

نظام ال�رشكات؛

ويقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة بعدم وجود اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري اأو تعديل جوهري يف راأ�ص مال اأك�سا ال�سعودية 

خالل ال�سنتني املاليتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2006م و2007م حتى تاريخ هذه الن�رشة. 

قد  لل�رشكة  امل�ستقبلية  املايل  املركز  وقائمة  الن�رشة  يف  املذكورة  ال�سعودية  الأك�سا  املالية  املعلومات  جميع  باأن  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  يقر  كما 

ملعايري  امل�ستقبلية وفقًا  املايل  املركز  قائمة  اإعداد  قد مت  واأنه  تغيري جوهري عليها،  اأي  اإجراء  لل�رشكة دون  املالية  املعلومات  ا�ستخرجت من 

املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.   

ت�شارب �مل�شالح   823 

اإن الوثائق التاأ�سي�سية لل�رشكة ال متنح اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�ص االإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�ص له فيه م�سلحة جوهرية، 

�سواء ب�سفة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، وذلك تنفيذًا للمادة 69 من نظام ال�رشكات التي تن�ص على اأنه:ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�ص االإدارة 

��ية م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�رشكة اإال مبوافقة من اجلمعية العمومية العادية يتم جتديدها كل 

�سنة. 
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ووفقًا لن�ص املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو املجل�ص اأن يبلغ جمل�ص االإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم 

حل�ساب ال�رشكة، ويف�سح رئي�ص املجل�ص للجمعية العامة )عند انعقادها( عن التعامالت والعقود التي يكون فيها الأي من اأع�ساء جمل�ص االإدارة 

م�سلحة �سخ�سية فيها على اأن يكون هذا االإف�ساح م�سفوعا بتقرير خا�ص من مراقب احل�سابات. ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�رش اجتماع 

املجل�ص وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا ال�ساأن. 

وبناء على ما �سبق، يلتزم اأع�ساء جمل�ص االإدارة مبا يلي: 

االلتزام بالعمل طبقًاً للمواد 69 و70 من نظام ال�رشكات واملادة 18 من الئحة حوكمة ال�رشكات  -1

يتم الت�سويت على جميع العقود املربمة مع االأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة  -2

اأ�سا�ص  اأنهم لن يدخلوا يف مناف�سة �سد اأعمال ال�رشكة واأن كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على   -3

تناف�سي كما تن�ص املادة 70 من نظام ال�رشكات.

�مل�شالح �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة الأع�شاء �ملجل�ص و�الإد�رة �لتنفيذية و�شكرتري جمل�ص �الإد�رة يف  825 

�أ�شهم �ل�رشكة 

يقر اأع�ساء جمل�ص االإدارة املقرتحني والع�سو املنتدب واملراقب املايل واأع�ساء االإدارة التنفيذية و�سكرتري جمل�ص االإدارة اأنه حتى تاريخ هذا 

االكتتاب مل يكن لديهم وال لدى اأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف اأ�سهم ال�رشكة.

مكافاأة رئي�ص �ملجل�ص و�أع�شاء �ملجل�ص  826 

يتقا�سى رئي�ص املجل�ص مكافاأة بقيمة 180.000 ريال �سعودي �سنويا مقابل خدمته كرئي�ص للمجل�ص، يف حني يح�سل ع�سو جمل�ص االإدارة 

مقابل خدمته يف املجل�ص على مكافاأة بقيمة 120.000 ريال �سعودي �سنويا. كما ُيدفع للرئي�ص وكل ع�سو من اأع�ساء املجل�ص مبلغا مقداره 

3.000 ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�رشه من اجتماعات املجل�ص ومبلغ 1.500 ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�رشه من اجتماعات 

اللجنة التنفيذية. وال يجوز باأي حال من االأحوال اأن يزيد املبلغ االإجمايل الذي يح�سل عليه الرئي�ص واأع�ساء املجل�ص كاأتعاب عن 5% من 

االأرباح ال�سافية لل�رشكة طبقا للنظام االأ�سا�سي. 

كما اأنه ال يحق ملجل�ص االإدارة الت�سويت على مكافات متنح لهم. 

واجلدير بالذكر اأن جمل�ص اإدارة �رشكة اأك�سا ال�سعودية ال يتقا�سى اأي مكافاآت مقابل خدمتهم ولكن تقا�سى كل ع�سو مبلغ 10.000 ريال 

�سعودي عن كل اجتماع ح�رشه من اجتماعات املجل�ص عام 2007م، ومبلغ 12.500 ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�رشه من اجتماعات 

املجل�ص عام 2008م. 

خطة �ل�شعودة وتدريب �ملوظفني   827 

ال�سعودة  22222 

�سوف تتبع ال�رشكة �سيا�سة طموحة بالن�سبة لل�سعودة مبا يتما�سى مع نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية وتخطط للو�سول 

بن�سبة ال�سعودة اإىل 30% بنهاية ال�سنة االأوىل من عملها ورفع هذه الن�سبة مبعدل 5% �سنويا. ويو�سح اجلدول التايل خطة التوظيف لل�رشكة يف 

اأول �سنة من بدء عملياتها: 

ن�شبة �ل�شعوديني %�ملجموعغري �شعودي�شعودي�الإد�رة

11233432.35املبيعات

13334628.26اكتتابات التاأمني واإعادة التاأمني 

10233330.30املطالبات 

491330.77�ملالية 

4101428.57االإدارة وتقنية املعلومات 

429814030.00االإجمايل 

امل�سدر: �رشكة اأك�سا اخلليج
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وبني اجلدول التايل عدد املوظفون ون�سبة ال�سعودة املتوقعة للثالث �سنوات االأوىل من بدء عملياتها: 

ن�شبة �ل�شعوديني %�ملجموعغري �شعودي�شعودي�ل�شنة

1429814030

25410015435

3649616040

امل�سدر: �رشكة اأك�سا اخلليج

45 �سعوديني بن�سبة �سعودة  145 موظف، منهم  2008م بلغ  31 �سبتمرب  ال�سعودية كما يف  اأك�سا  اأن عدد املوظفني يف  ومن اجلدير بالذكر 

   .%31

التدريب  22222 

�سوف توفر ال�رشكة ملوظفيها، وخ�سو�سا ال�سعوديني منهم، فر�ص التدريب والتعليم من خالل برامج تدريبية ر�سمية ت�سهم يف بناء قاعدة 

قوية من املعرفة لديهم يف حقل التاأمني وذلك انطالقا من مبداأ تنمية كفاءتهم املهنية وقدرتهم على القيام باأعمالهم اليومية واإك�سابهم اخلربة 

الوظيفية العميقة واإتاحة الفر�سة لهم لتويل خمتلف االأدوار وامل�سوؤوليات وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم لكي يتمكنوا من املناف�سة بقوة للتقدم يف 

ال�سلم الوظيفي. 

يف  زي  دبليو  جي  التاأمني  حلول  و�رشكة  البحرين،  يف  واملالية  امل�رشفية  العلوم  كمعهد  متخ�س�سة  معاهد  مع  للتن�سيق  ال�رشكة  تخطط  كما 

ال�سهادات  على  احل�سول  يف  وم�ساعدتهم  ال�سعوديني  املوظفني  تدريب  بهدف  والبحرين  ال�سعودية  يف  للتدريب  كانو  ومدر�سة  البحرين، 

االأكادميية املنا�سبة يف جمال التاأمني من موؤ�س�سات مهنية عاملية كاملعهد العاملي لعلوم التاأمني ومعهد التاأمني القانوين )اململكة املتحدة( ومعهد 

اإدارة املخاطر )اململكة املتحدة( واملعهد االأمريكي للتاأمني القانوين على املمتلكات واالإ�سابات بالواليات املتحدة.

و�جبات وم�شوؤوليات رئي�ص �ملجل�ص و�الأع�شاء و�لرئي�ص �لتنفيذي  828 

رئي�ش املجل�ش  22222 

ت�سمل واجبات رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رشكة وم�سوؤولياته ما يلي: 

التاأكد من و�سوح مهام املجل�ص�� وم�سوؤولياته وواجباته واأ�س�ص حتديد امل�سوؤوليات وتوزيعها. 

واأولويات املو�سوعات التي ترفع اإليه.   حتديد عمل املجل�ص ��

التاأكد من اأن م�سوؤوليات املجل�ص�� ت�سمن ا�ستثمار موارد ال�رشكة وا�ستخدام اأ�سولها باأف�سل م�ستوى ممكن. 

 .  حتديد امل�سوؤوليات لكل من الرئي�ص التنفيذي وال�رشكة واأع�ساء االإدارة��

�� تعزيز روح الفريق الواحد �سمن اأع�ساء املجل�ص. 

مع االإدارة بخ�سو�ص تطبيق قرارات املجل�ص.  �ملتابعة ��

املتابعة امل�ستمرة لعمل اللجان�� التابعة للمجل�ص. 

املجل�ص واأع�سائه.  و�سع وتطبيق املعايري واالأنظمة املنا�سبة لقيا�ص اأداء ��

اأع�س�ء املجل�ش  22222 

الفهم الوا�سح لو�سع ال�رشكة وظروفها.  ��

وتهم ال�رشكة.  املتابعة امل�ستمرة لكافة التطورات وامل�ستجدات التي حتدث يف قطاع التاأمني ��

مراقبة ال�رشكات املناف�سة واالإملام التام بتطورات ال�سوق.  ��

التاأكد من انتهاج وتطبيق اخلطط اال�سرتاتيجية ال�سليمة  ��

توفري املوارد الالزمة�� لتطبيق خطط ال�رشكة. 

توفري امل�ساندة الالزمة لالإدارة عند وجود اأية م�ساكل اأو تاأخري يف العمل. ��
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الرئي�ش التنفيذي  22222 

اخلطط واخلطوات التي حتقق اأهداف ال�رشكة.  تن�سيق ��

رفع التو�سيات وتطبيق ال�سيا�سات�� واال�سرتاتيجيات من اأجل حتقيق اأهداف ال�رشكة. 

وتقدمي امل�ساندة االإدارية الالزمة لالإدارة العليا.  مراقبة اأعمال ال�رشكة ��

تعميم قرارات املجل�ص على�� االإدارة العليا ومتابعة تطبيق هذه القرارات. 

ال�رشكة.  متابعة خمتلف اأعمال ��

مراقبة فعالية الهيكل التنظيمي واقرتاح التح�سينات املنا�سبة.  ��

قرار اخلطط اال�سرتاتيجية. م�ساندة ��

م�ساندة اأعمال �سبط اجلودة وت�سجيع مفهوم اجلودة�� وتر�سيخه يف عموم ال�رشكة. 

تنفيذ قرارات املجل�ص.  ��

حوكمة �ل�رشكة 829 

تلتزم ال�رشكة مبعايري رفيعة يف احلوكمة وتعترب هذا اجلانب عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناحها. ينظر اإىل احلوكمة الفاعلة لل�رشكة باعتبارها �سيئًا اأ�سا�سيًا 

بالن�سبة لنجاح ال�رشكة الذي يتطلب تنفيذ اإطار وا�سح لل�سفافية واالإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن جمل�ص االإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل 

امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة وا�سحة وعادلة الأحوال ال�رشكة املالية ونتائج العمليات.

لل�رشكة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�رشكة، ويف اإطار املحافظة على اأف�سل املمار�سات الدولية ومتطلبات 

الئحة حوكمة ال�رشكات، هناك ثالثة من اأع�ساء املجل�ص �سوف يكونون م�ستقلني. تتكون االإدارة العليا لل�رشكة والتي تخ�سع لتوجيه الرئي�ص 

التنفيذي، من فريق ذو خربة ومتمتع باملهارة املطلوبة وقد مت منحه �سلطة تنفيذية كافية من اأجل اإدارة ال�رشكة بفاعلية يف اإطار التوجهات 

املو�سوعة بوا�سطة رئي�ص املجل�ص واللجنة التنفيذية.

قامت ال�رشكة بتاأ�سي�ص اأنظمة وعمليات رقابة داخلية جيدة. �سوف يكون لل�رشكة اإدارة تدقيق داخلية مزودة باأفراد حمرتفني للقيام مبراجعات 

ال  ال�سنوي وهم  االإدارة  اإىل خطاب  باالإ�سافة  االإدارة  ملجل�ص  �سنوية  تقارير  لل�رشكة  اخلارجيون  املراجعون  يقدم  ال�رشكة.  م�ستقلة �سمن 

يقدمون خدمات اأخرى يف غري هذا ال�سياق. و�ستلتزم ال�رشكة باأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت الختيار اأع�ساء جمل�ص االإدارة يف 

اجلمعية العامة. 

ويف ما يلي ملخ�ص الإطار عمل حوكمة ال�رشكة املقرتح:

اجلمعية العامة للم�ساهمني: يجب اإبالغ امل�ساهمني بجميع التطورات االأ�سا�سية داخل ال�رشكة عرب قناة ات�سال مفتوحة وتقدمي تقارير االأداء 

املالية الدورية وحتفيز م�ساركة امل�ساهمني الذبن ال ميثلون �رشكات اأو موؤ�س�سات يف اجلمعية العامة ال�سنوية لل�رشكة.

جمل�ص االإدارة: �سيكون هناك جمل�ص اإدارة خمت�ص م�سوؤول ب�سورة كاملة عن ت�سيري ال�رشكة من اأجل توفري قيادة فعالة واملحافظة على نظام 

جيد للرقابة الداخلية حتى تتم املحافظة على م�سالح م�ساهمي ال�رشكة.

امل�ساهمني  لتمثيل جمهور  م�ستقلني  اأع�ساء  ثالثة  تعيني  �سيتم  احلوكمة  لبنية  التطوير  املزيد من  اأجل  التنفيذيني: من  امل�ستقلون غري  االأع�ساء 

اأن متنعهم من  االأ�سا�سيني والتي ميكن  ال�رشكة وم�ساهميها  لهم منا�سب وظيفية يف  لي�ص  الذين  االأع�ساء  امل�ستقلني  باالأع�ساء  يق�سد  العامة. 

اإ�سدار حكم مو�سوعي ب�سكل م�ستقل.

جمل�ص  ورئي�ص  املنتدب  الع�سو  بني  امل�سوؤولية  مل�ساركة  بالن�سبة  وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  �سيتم  املنتدب:  والع�سو  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

االإدارة من اأجل �سمان �رشاكة متوازنة يف ال�سلطة وال�سالحية.

توازن املجل�ص: �سيكون معظم اأع�ساء جمل�ص االإدارة من غري التنفيذيني، من اأجل توفري املو�سوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل 

جمل�ص االإدارة.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات االأخرى: �سوف يكون جمل�ص االإدارة م�سوؤواًل عن تزويد امل�ساهمني ب�سورة حقيقية وعادلة الأداء ال�رشكة 

املايل، باالإ�سافة اإىل ذلك �سيكون هنالك اآلية ل�سمان ا�ستالم جمل�ص االإدارة للمعلومات املنا�سبة يف التوقيت املنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته 

بفعالية

ن جمل�ص االإدارة جلانًا لتمكينه من �سمان اإدارة ال�رشكة ب�سكل اأف�سل جلان جمل�ص االإدارة: �سيِكورّ

اإن االإطار العام لنظام احلوكمة يف ال�رشكة يو�سح ويحدد كيفية توجيه ال�رشكة واإدارتها من خالل و�سع االأمور التي يخت�ص بها جمل�ص 

االإدارة واأ�س�ص عمل املجل�ص واللجان االإدارية وحتديد املهام واالخت�سا�سات وال�سيا�سات واالأنظمة واالإجراءات وال�سوابط. ويتمثل نظام 

احلوكمة يف ال�رشكة من خالل حتديد الهيكل العام الأربع جلان اأ�سا�سية واإطار عمل كل جلنة منها، كما هو مو�سح فيما يلي:
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 22222 اللجنة التنفيذية

كما هو مو�سح يف النظام االأ�سا�سي، ي�سكل جمل�ص االإدارة جلنة تنفيذية مكونة من ثالثة اأع�ساء على االأقل ولي�ص اأكرث من خم�سة اأع�ساء. 

اللجنة  االإدارة. و�ستقوم  قبل جمل�ص  اللجنة من  اأع�ساء  تعيني  يتم  اأن  ال�رشكة، على  تاأ�سي�ص  االنتهاء من  التنفيذية مع  اللجنة  ت�سكيل  و�سيتم 

التنفيذية باأداء اأعمالها كما هي مو�سحة يف ال�سالحيات واملهام التي �سي�سدرها املجل�ص مع االأخذ يف االعتبار باأي توجيهات من موؤ�س�سة النقد. 

و�ستقوم اللجنة التنفيذية مب�ساعدة الرئي�ص التنفيذي فيما يتعلق باإدارة ال�رشكة.

�سوف ت�سم اللجنة التنفيذية االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 

)1( بول اآدام�سون- لي�ص ع�سوًا تنفيذيا 

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-2 “اأع�ساء املجل�ص املر�سحون”.

)2( غاري لوين –ع�سوًا يف االإدارة التنفيذية

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-11-1 »اأع�ساء االإدارة التنفيذية املر�سحون«.

)3( زهري �سفواين - ع�سوًا يف االإدارة التنفيذية 

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-11-1 »اأع�ساء االإدارة التنفيذية املر�سحون«.

جلنة املراجعة  22222 

ت�سطلع جلنة املراجعة مب�سوؤولية مراجعة اأعمال اإدارة املخاطر وتقييم اإجراءات عمل ال�رشكة فيما يتعلق باملخاطر ونظام �سبطها. كما تتوىل 

جلنة املراجعة مهمة مراقبة القوائم املالية لل�رشكة والتاأكد من �سالمتها وفعالية عملية املراجعة اخلارجية وعمل التدقيق الداخلي. 

�سوف ت�سم جلنة املراجعة االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم: 

)1( جون كليناك �سكرن - لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: بريطاين

العمر:64 �سنة

تقلد جون �سكرن منا�سب عدة يف اإدارات ال�سكريتاريا يف ال�رشكة منذ العام 1967م. وقد التحق مبجموعة يو�سف اأحمد كانو عام 1975م 

وهو حاليا �سكرتري ال�رشكة ورئي�ص االإدارة القانونية واإدارة التدقيق الداخلية منذ 1975م. وهو ع�سو يف جمل�ص اإدارة جمموعة كانو منذ 

1980م. 

جون �سكرن حماٍم غري ممار�ص ويحمل �سهادة يف القانون من جامعة لندن منذ العام 1967م. 

)2( ديديه بو�سمار – لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: فرن�سي

العمر:60 �سنة

التنفيذي الأك�سا يف منطقة  9 �سنوات وقد تقلد منا�سب تنفيذية عدة يف ال�رشكة. وكان الرئي�ص  اأك�سا منذ  يعمل ديديه بو�سمار لدى جمموعة 

اخلليج من 1999م اإىل 2006م، وهو االآن رئي�ص ق�سم التدقيق الداخلي ل�رشكات اأك�سا يف منطقة البحر االبي�ص املتو�سط. وتزيد خربة ديديه 

بو�سمار العملية عن 35 عامًا يف قطاع التاأمني. 

يحمل ديديه بو�سمار �سهادة ماج�ستري يف التجارة من املدر�سة العليا للتجارة يف ليل، فرن�سا، 1971م، وح�سل على �سهادة املاج�ستري يف اإدارة 

االأعمال من جامعة الفال بكندا، 1972م. 

)3( نانيك بي ثداين - لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: هندي 

العمر:57 �سنة

يف  �سنة   34 عن  تزيد  خربة  ولديه  1991م  منذ  الو�سط  ال�رشق  يف  كانو  اأحمد  بن  يو�سف  ملجموعة  الداخلي  التدقيق  مدير  هو  ثداين  نانيك 

التدقيق. 

نانيك ثداين هو حما�سب قانوين يحمل موؤهال من الهند و�سهادة بكالوريو�ص علوم من جامعة بون بالهند �سنة 1975م. 
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)4( تنج تنج �سي - لي�ست ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة

اجلن�سية : ماليزيه 

العمر : 40�سنة 

تنج تنج �سي هي رئي�سة املراجعة التنفيذي ل�رشكة اأك�سا اخلليج منذ 2007م ولديها خربة عمل الأكرث من 13 �سنة. وتقوم مبهام املراجعة الداخلية 

واخلارجية. عملت مع جمموعة اأك�سا منذ عام 1998م وعملت لدى اأك�سا اخلليج منذ عام 2007م حتى ح�رشت من اأك�سا ماليزيا، حيث 

كانت تعمل هناك م�سوؤولة املراجعة الداخلية. حت�رش تنج تنج �سي لل�رشكة خرباتها يف املراجعة وهي خبرية يف معرفة اأن�سطة املجموعة.

تنج تنج �سي لديها �سهادة ماج�ستري من كلية االإدارة يف جامعة النكا�سرت باململكة املتحدة حيث تخرجت منها يف عام 1998م وهي مرخ�سة 

للقيام باملراجعة الداخلية من منظمة الرتخي�ص للمراجعيني الداخليني يف الواليات املتحدة االأمريكية يف عام 2002م. 

جلنة ال�ستثم�ر وامل�لية   22222 

تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سية للجنة اال�ستثمار واملالية يف و�سع اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�رشكة واالإ�رشاف على اأداء ا�ستثمارات ال�رشكة. 

�سوف تتكون جلنة اال�ستثمار واملالية من ثالثة اأع�ساء، هم: 

)1( بي كيه راجاقوباالن- لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: هندي 

العمر:62 �سنة

التحق بي كيه راجاقوباالن مبجموعة يو�سف بن اأحمد كانو �سنة 1969م بق�سم املالية واملحا�سبة وتقلد عدة منا�سب �سمن املجموعة منذ ذلك 

احلني. وهو ع�سو يف جمل�ص اإدارة �رشكة يو�سف بن اأحمد كانو منذ 2000م، املوؤ�س�سة ال�سعودية لل�سناعة والتجارة منذ 2007م، وع�سو 

جلنة اال�ستثمار يف جمموعة يو�سف بن اأحمد كانو منذ 2000م. 

يحمل بي كيه راجاقوباالن �سهادة بكالوريو�ص يف التجارة من جامعة كريال بون بالهند منذ �سنة 1966م. 

)2( را�سد ميمون- لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: هندي 

العمر:51 �سنة

2004م  اأحمد كانو يف اململكة العربية ال�سعودية منذ  را�سد ميمون هو املدير العام الإدارة ال�رشكات التابعة وامل�ساريع مبجموعة يو�سف بن 

ويتمتع بخربة تزيد عن 25 �سنة يف املالية واملحا�سبة. 

را�سد ميمون حما�سب قانوين موؤهل من الهند يف 1982م. 

)3( اإيريك ديكر – لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: فرن�سي 

العمر:46 �سنة

اإيريك ديكر هو امل�سوؤول االأول عن اال�ستثمار حاليًا يف فروع اأك�سا يف منطقة البحر االأبي�ص املتو�سط ومنها اأ�سبانيا واليونان واإيطاليا واملغرب 

والربتغال وتركيا وال�رشق االأو�سط واملك�سيك منذ 2006م. وقد التحق باأك�سا عام 1998م حيث �سغل من�سب رئي�ص اإدارة بنك التاأمني يف 

اأك�سا فران�ص ورئي�سًا الإدارة التوزيع االإ�سرتاتيجي لالأ�سول يف اأك�سا فران�ص قبل ت�سلمه مهام من�سبه احلايل. 

1983م و�سهادة ماج�ستري يف  اإيريك ديكر �سهادة بكالوريو�ص علوم يف املالية من جامعة كاليفورنيا احلكومية بالواليات املتحدة منذ  يحمل 

العلوم املالية من جامعة التكنولوجيا بتك�سا�ص يف الواليات املتحدة 1985م.

)4( فن�سنت بلو�سي – لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة 

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-2-2 اأعاله »�سكرتري جمل�ص االإدارة«. 

جلنة املك�ف�آت والرت�سيح�ت  22222 

تتوىل جلنة املكافاآت والرت�سيحات املهام التالية: 

�سمان ال�سفافية والنزاهة يف اإجراءات تعيني اأع�ساء املجل�ص على اأن تتم م�سادقة اجلمعية العمومية لل�رشكة على جميع قرارات تعيني  ��

االأع�ساء واإعادة تعيينهم وعزلهم. 

التاأكد من اأن اجلزء االأكرب من املكافاآت ينبني ب�سكل اأ�سا�سي على االأداء.  ��
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�ست�سم جلنة املكافاآت والرت�سيحات االأع�ساء االأربعة التالية اأ�سماوؤهم:  

)1( جان رميون اآبا- لي�ص ع�سوًا تنفيذيا 

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-2 “اأع�ساء املجل�ص املر�سحون”.

)2( اإيان ريد – لي�ص ع�سوا يف جمل�ص االإدارة 

اجلن�سية: بريطاين 

العمر:55 �سنة

اإيان ريد مدير التاأمني مبجموعة يو�سف بن اأحمد كانو منذ 2006م ولديه 37 �سنة من اخلربة يف جمال قطاع التاأمني، وهو اأخ�سائي تاأمني 

اإدارية  �سينغافورة، والبحرين حيث �سغل منا�سب  املتحدة، عمان، هونغ كونغ،  العربية  34 �سنة يف عدة دول منها االإمارات  عمل ملدة 

عليا. وتقلد يف ال�سنوات اخلم�ص االأخرية منا�سب خمتلفة منها املدير االإقليمي ل�رشكة نورويك يونيون ملنطقة ال�رشق االأو�سط ورئي�ص عمليات 

اأك�سا يف ال�رشق االأو�سط من 2005م اإىل 2006م. وهو يحمل �سهادة ممار�سة التاأمني القانوين التي منحت له عام 1976م من معهد التاأمني 

القانوين يف اململكة املتحدة.

)3( بدر عبدالعزيز كانو-ع�سو غري تنفيذي

ورد ملخ�ص خلربته يف البند 8-2 “اأع�ساء املجل�ص املر�سحون”.

)4( �سادق العايل – لي�ص ع�سوًا يف جمل�ص االإدارة

اجلن�سية: بحريني

العمر: 47 �سنة

�سادق العايل هو مدير املوارد الب�رشية الأك�سا اخلليج منذ 1999م. لدى �سادق العايل خربة يف جماالت املوارد الب�رشية واالإدارة والعالقات 

�سيا�سة  تطوير  العايل مب�سوؤوليات  العايل  يقوم �سادق  اخلليج،  الأك�سا  الب�رشية واالإدارة  املوارد  كم�سوؤول عن  �سنة.   15 العامة الأكرث من 

وا�سرتاتيجية املوارد الب�رشية وهو فعال يف توظيف وتدريب وتطوير املوظفني املحليني يف الدول املختلفة. 

�سادق العايل اأنهى املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة هل يف اململكة املتحدة عام 2000م ولديه �سهادة يف االأعمال التاأمينية من موؤ�س�سة 

التاأمني يف اململكة املتحدة. وقد ح�سل عليها بالعام 2003م.  

اأع�س�ء الإدارة التنفيذية املر�سحون 22222 

 املدراء التنفيذيني التالية اأ�سماوؤهم �سيتم حتويلهم من جمموعة اأك�سا اإىل ال�رشكة : 

بول اآدام�سون 

املن�سب: الرئي�ص التنفيذي 

اجلن�سية: بريطاين 

العمر:41 �سنة

التحق بول اآدام�سون باأك�سا )�سابقًا نورويك يونيون( يف عام 2000م ويعمل مديرًا لعمليات اأك�سا ال�سعودية يف اململكة اإ�سافة اإىل كونه امل�سوؤول 

االأول عن العمليات يف منطقة اخلليج بكاملها. قبل التحاقه باأك�سا عمل بول اأدام�سون يف البنك ال�سعودي االأمريكي من 1998م اإىل 2000م 

ويف لو �سو�سيتي فاينين�سيال اأدفاي�ص من 1988م اإىل 1998م.  

نال بول اآدام�سون �سهادة الدبلوم يف التاأمني عام 1992م و�سهادة يف التخطيط املايل عام 1995م. وهو يحمل كذلك �سهادة ممار�سة التاأمني 

القانوين التي منحت له عام 1996م من معهد التاأمني القانوين يف اململكة املتحدة. 

عزام زغلول

املن�سب: رئي�ص تقنية املعلومات

اجلن�سية: فرن�سي

العمر:50 �سنة 

يتمتع عزام زغلول بخربة 27 عامًا يف جمال تقنية املعلومات و 20 عامًا يف اإدارة امل�ساريع يف فرن�سا. وقد التحق عزام زغلول بـاأك�سا اخلليج 

كرئي�ص لق�سم تقنية املعلومات ملنطقة اخلليج العربي عام 2000م وقد بنى اإ�سرتاتيجية طويلة االأمد لبنية قوية يف جمال تقنية املعلومات قادرة 

على دعم وم�ساندة النمو امل�ستدام يف العمل. 

يحمل عزام زغلول �سهادة بكالوريو�ص يف الهند�سة من مدر�سة الوطنية العليا لعلوم الف�ساء بفرن�سا، 1981م. 
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زهري �سفواين

املن�سب: املراقب املايل

اجلن�سية: �سعودي

العمر:44 �سنة

ميتلك زهري �سفواين خربة قدرها 11 عامًا يف املحا�سبة يف جمال التاأمني. وقد التحق مبجموعة اأك�سا عام 1996م وهو م�سوؤول عن اإدارة 

جميع اأعمال االإدارة املالية ملجموعة اأك�سا يف اململكة. زهري �سفواين يقوم بدور املدير املايل ويقدم التقارير مبا�رشة اإىل الرئي�ص التنفيذي، 

ويدعمه يف ذلك فريق من املحا�سبني املوزعني على الفروع املختلفة. وهو م�سوؤول عن امليزانيات والتقارير املالية لل�رشكة. 

يحمل زهري �سفواين �سهادة دبلوم يف املحا�سبة من معهد االإدارة العامة بالدمام منذ �سنة 1995م. 

حم�سن ال�سداح

املن�سب: م�سوؤول االلتزام ومكافحة غ�سل االأموال 

اجلن�سية: �سعودي

العمر:28 �سنة

اأنهى حم�سن ال�سداح الدورة املقررة يف التاأمني من معهد العلوم امل�رشفية واملالية يف البحرين يف 2005م. ويتلقى يف الوقت احلايل تدريبًا 

لدى اإيرن�ست اأند يونغ يف البحرين للتاأهل كمحا�سب اإدارة قانوين يف اململكة املتحدة. ويعمل حم�سن ال�سداح مبجموعة اأك�سا منذ عام 2003م 

حيث يوؤدي مهامًا �سمن االإدارة املالية واأ�سيفت اإىل مهامه م�سوؤولية رفع التقارير عن عمليات غ�سل االأموال اإىل اأك�سا ال�سعودية. 

يحمل حم�سن ال�سداح �سهادة بكالوريو�ص يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود يف الريا�ص منذ 2003م.

�سيد عبا�ص ح�سن

املن�سب: مدير التقارير واال�ستثمار

اجلن�سية: باك�ستاين 

العمر:35 �سنة

تقلد �سيد ح�سن منا�سب متعددة يف االإدارة املالية خالل ال�سنوات اخلم�سة ع�رش املا�سية ويعمل لدى جمموعة اأك�سا منذ عام 2002م. وباالإ�سافة 

اإىل كونه م�سوؤواًل عن التقارير املالية واال�ستثمار، فهو ي�رشف كذلك على ال�رشائب والزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد اأ�سبح حما�سبًا 

قانونيًا معتمدا من جمعية املحا�سبني القانونني يف اململكة املتحدة عام 2007م

.نال �سيد ح�سن �سهادة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من كلية ما�سرتخت لالإدارة يف هولندا عام 1995م. كما ح�سل على �سهادة املاج�ستري يف 

التجارة من جامعة البنجاب يف باك�ستان منذ عام 1996م. 

ريا�ص عبا�ص الدخيل

املن�سب: مدير تقنية املعلومات

اجلن�سية: �سعودي 

العمر: 26 �سنة

ريا�ص الدخيل اأخ�سائي معتمد الأمن ال�سبكات من �سي�سكو )CISCO( عام 2005م ويعمل مهند�ص �سبكات لدى اأك�سا ال�سعودية منذ �سنتني.

يحمل ريا�ص الدخيل �سهادة بكالوريو�ص علوم يف احلا�سب االآيل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية من �سنة 

2005م.

خالد ال�سويعر 

املن�سب: م�سوؤول العالقات احلكومية ومدير �سوؤون املوظفني

اجلن�سية: �سعودي 

العمر: 30 �سنة

التحق خالد ال�سويعر ب�رشكة اأك�سا اخلليج عام 2005م كم�سوؤول عن خدمات العمالء. واأ�سبح بعد ذلك م�سوؤول تاأمني م�ساعد �سنة 2006م. 

وهو االآن امل�سوؤول التنظيمي عن االت�ساالت والتعامل مع اجلهات احلكومية والعاملني يف جمال التنظيم. 

يحمل خالد ال�سويعر �سهادة دبلوم يف التاأمني من معهد البحرين للدرا�سات امل�رشفية واملالية �سنة 2006م.
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حممد حمدان اأبو حمدان

املن�سب: مدير اخلدمات

اجلن�سية: اأردين

العمر: 35 �سنة

كان حممد اأبو حمدان طبيبًا عامًا يف االأردن خالل الفرتة من 1999م وحتى 2001م. ويعمل لدى اأك�سا اخلليج منذ العام 2002م. 

يحمل حممد اأبو حمدان �سهادة بكالوريو�ص يف الطب و�سهادة بكالوريو�ص يف اجلراحة من كلية االأمني الطبية يف جامعة كارناتاكا يف الهند 

منذ عام 1998م. وهو اأخ�سائي قانوين يف جمال الرعاية ال�سحية واإدارة امل�ست�سفيات )CPHH( من معهد اإدارة اجلودة يف الواليات املتحدة 

االأمريكية منذ العام 2005م.

جوهان ريان بارخوزن

املن�سب: مدير فرع-املنطقة الغربية

اجلن�سية: جنوب اإفريقيا

العمر: 33 �سنة

التحق جوهان بارخوزن باأك�سا اخلليج يف فرباير 2004م وتقلد منا�سب خمتلفة خالل ال�سنوات الـ 13 االأخرية يف جمال التاأمني يف �رشكات 

مثل اجي�ص اإن�سوران�ص وبراي�ص فوربز اإن�سوران�ص .

ح�سل جوهان بارخوزن على �سهادة دبلوم يف الهند�سة االلكرتونية من جامعة روديبورت يف جنوب اأفريقيا عام 1994م، من �سهادة دبلوم 

التاأمني من معهد التاأمني القانوين )CII( يف 2007م. 

اوين رو ري�ص

املن�سب: مدير فرع-املنطقة الو�سطى

اجلن�سية: بريطاين

العمر: 48 �سنة

ان�سم اوين ري�ص اإىل جمموعة اأك�سا عام 2005م. و�سبق اأن �سغل عدة منا�سب منها نائب املدير العام ل�رشكة نورويك يونيون يف االإمارات 

العربية املتحدة من 2000م اإىل 2002م وم�ساعد مدير نورويك يونيون يف جدة من 1995م اإىل 2000م. وعمل اأي�سًا مفت�سا اأعلى لدى 

�رشكة �سن اأالآين�سفي لندن من 1984م اإىل 1988م.

ح�سل اوين ري�ص على �سهادة البكالوريو�ص من جامعة اأك�سفورد يف بريطانيا عام 1981م.

هاكان امتاكا

املن�سب: مدير فرع-املنطقة ال�رشقية

اجلن�سية: تركي

العمر: 46 �سنة

عمل هاكان امتاكا مدير فرع املنطقة ال�رشقية منذ عام 2007م. ولديه 16 عام من اخلربة يف جمال التاأمني وعمل لدى التعاونية من 2003م 

اإىل  1995م  AGF من  2000و  اإىل  1997م  AIG من  2003م، و�رشكة  اإىل  2000م  للتاأمني يف تركيا من  باتي  2007م، و�رشكة  اإىل 

1996م.

ح�سل هاكان امتاكا على �سهادة املاج�ستري من جامعة �سان جون يف الواليات املتحدة �سنة 1991م و�سهادة البكالوريو�ص العلوم يف االإدارة 

واإدارة االأعمال من كلية دامين يف الواليات املتحدة عام 1987م.

فا�سو ديف اأمني 

املن�سب: مدير ح�سابات ال�رشكة

اجلن�سية: هندي

العمر: 42 �سنة

يتمتع فا�سو اأمني بخربة 18 عامًا يف جمال املحا�سبة واملالية. وقد التحق ب�رشكة اأك�سا العربية ال�سعودية يف العام 2001م كمحا�سب فرع وهو 

ي�سغل حاليًا من�سب مدير ح�سابات ال�رشكة يف املنطقة الو�سطى من اململكة العربية ال�سعودية. وقبل االلتحاق ب�رشكة اأك�سا عمل لدى جمموعة 

كانو كمحلل تكاليف اأول ملدة 9 �سنوات بداية من 1992م.  

فا�سو اأمني زميل معهد التاأمني القانوين )ACII( يف اململكة املتحدة ويحمل �سهادة يف التجارة من جامعة بنجلور و�سهادة املاج�ستري يف جمال 

املالية والبنوك من جامعة كارناتاكا يف الهند منذ العام 1990م. 
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جولني باجوي

املن�سب: مدير مبيعات التاأمني ال�سحي  

اجلن�سية: فرن�سي

العمر: 39 �سنة

يتمتع جولني باجوي بخربة 12 عامًا يف جمال املبيعات، حيث بداأ حياته العملية يف �رشكة اإير واأوتر مري بفرن�سا عام 1996م والتحق باأك�سا 

ال�سعودية عام 2000م كنائب ملدير منطقة الريا�ص. عني جولني باجوي مدير مبيعات التاأمني ال�سحي يف 2007م.  

ح�سل جولني باجوي على �سهادة دبلوم من معهد مانهاتن لالإدارة بنيويورك يف 1993م، و�سهادة البكالوريو�ص يف االإدارة من ان�ستيتيوت 

�سوبريور دي غا�ستيون من باري�ص عام 1995م.

اإدوارد لي�سيلري

املن�سب: مدير خدمات التاأمني ال�سحي

اجلن�سية: فرن�سي

العمر: 31 �سنة

التحق اإدوارد لي�سيلري بق�سم تقنية املعلومات باأك�سا ال�سعودية عام 2000م ومن ثم التحق بق�سم التامني ال�سحي عام 2002م. يتمتع اإدوارد 

لي�سيلري بخلفية قوية يف خدمات التامني وتقنية املعلومات خ�سو�سًا يف اخلليج العربي. 

ح�سل اإدوارد لي�سيلري على �سهادة دبلوم يف هند�سة املعلومات من اإكول دي مني دي نانت يف فرن�سا عام 2000م.

غاري لوين

املن�سب: مدير املبيعات والت�سويق 

اجلن�سية: بريطاين

العمر: 54 �سنة

غاري لوين هو مدير املبيعات والت�سويق يف اململكة العربية ال�سعودية ولديه اأكرث من 25 �سنة خربة يف جمال التاأمني. التحق غاري لوين 

ب�رشكة اأك�سا ال�سعودية يف مايو 2008م، وقبل التحاقه باأك�سا عمل لدى التعاونية ملدة ثمانية �سنوات.  

ح�سل غاري لوين على �سهادة دبلوم يف االإدارة من جامعة �سالفورد يف بريطانيا عام 1987م. وهو اي�سًا زميل معهد التاأمني القانوين يف 

اململكة املتحدة منذ عام 1985م. 

ال�سيد منال ويجتوجنا

املن�سب: مدير اخلدمات الفنية  

اجلن�سية: �رشي النكي 

العمر:50 �سنة

ال�سيد ويجيتوجنا ع�سو يف العديد من الهيئات واجلمعيات املهنية، ومنها معهد اإدارة املخاطر يف اململكة املتحدة ومعهد مهند�سي مكافحة احلرائق 

يف اململكة املتحدة وجمعية مهند�سي الوقاية من احلرائق يف الواليات املتحدة االأمريكية ومعهد مهند�سي مكافحة احلرائق يف اململكة املتحدة. 

ولديه خربة قوامها 27 �سنة يف جمال التاأمني على املمتلكات ومعاجلة املطالبات والدرا�سات اخلا�سة باملخاطر على املمتلكات ومنع اخل�سائر 

وهند�سة احلماية من احلريق واإدارة املخاطر. 

يحمل ويجيتوجنا �سهادة بكالوريو�ص علوم يف الكيمياء من جامعة بريادينيا يف �رشي النكا منذ عام 1980م. كما يحمل �سهادة الدبلوم الوطني 

يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة موراتوا يف �رشي النكا منذ عام 1988م و�سهادة الدبلوم العايل يف اإدارة ومراقبة ال�سالمة واخل�سائر الناجتة 

عن احلريق من املعهد اال�سرتايل للتكنولوجيا يف اأ�سرتاليا عام 2001م.
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�ملعلومات �ملالية   9

مر�جعو �حل�شابات  921 

مل تقم ال�رشكة بتعيني مراجعي ح�سابات كونها �رشكة حتت التاأ �سي�ص. و�سيتم تعيني مراجعي احل�سابات خالل اجلمعية العامة لل�رشكة.

�اللتز�مات �ملتعلقة باإ�شد�ر �لتقارير 922 

�سوف تلتزم ال�رشكة بااللتزامات اخلا�سة باالإف�ساح ومتطلبات التقارير الدورية وفقًا لنظام هيئة ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب قرار جمل�ص 

الوزراء رقم91 وتاريخ 1 رجب1424 هـ (املوافق  29 اأغ�سط�ص2003 م)، وقواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة مبوجب القرار 

رقم 3-11-2004 بتاريخ 20�سعبان 1425 هـ (املوافق 4 اأكتوبر2004 م( والئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن الهيئة مبوجب قرار 

املالية الدورية  التقارير  املالية  ال�سوق  2006/11/12م )و�ستقدم ال�رشكة لهيئة  1-212-2006 بتاريخ  21 �سوال1427 هـ (املوافق  رقم 

والبيانات املالية االأخرى املن�سو�ص عليها يف نظام هيئة ال�سوق املالية واللوائح والقواعد املعتمدة من قبل جمل�ص الهيئة. كما تعتزم ال�رشكة 

تقدمي تقرير�سنوي يت�سمن القوائم املالية املراجعة مل�ساهميها.

وعمال بالالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، �سوف تقوم ال�رشكة بتقدمي القوائم املالية املدققة ملوؤ�س�سة النقد 

خالل ت�سعني يومًا من نهاية ال�سنة املالية. كما �ستقوم بتقدمي تقرير املحا�سب القانوين والقوائم املالية ملوؤ�س�سة النقد خالل �ستني يومًا من نهاية 

ال�سنة املالية للموافقة عليها قبل ن�رشها يف اجلريدة الر�سمية.

تقرير �ملر�جعة �خلا�شة 922 

مت اإعداد تقرير املراجعة اخلا�ص من قبل ديلويت اند تو�ص ومت ت�سمينها يف امللحق 1”تقرير املحا�سب القانوين” من ن�رشة االإ�سدار. ويت�سمن 

هذا التقرير معلومات عن م�ساريف ما قبل الت�سغيل وقائمة املركز املايل امل�ستقبلية.

وتو�سح قائمة املركز املايل امل�ستقبلية و�سع ال�رشكة املتوقع عند البدء يف عملياتها. وقد ينتج اختالفات جوهرية بني قائمة املركز املايل امل�ستقبلية 

وقائمة املركز املايل الفعلية لذا فقد تختلف املوجودات واملطلوبات الفعلية عن املذكور يف قائمة املركز املايل امل�ستقبلية.

م�شاريف ما قبل �لت�شغيل 923 

ميكن ت�سنيف م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ص والتي تقدر بحوايل 9.501.000 ريال على النحو التايل:

�ألف ريال�مل�شاريف

2.028اأتعاب ا�ست�سارية*  

5.208م�ساريف ت�سويق واكتتاب**

1.781تكاليف متعلقة باملوظفني*** 

484تكاليف اأخرى ****

9.501�ملجموع

* ت�سمل اتعاب قانونية واتعاب املحا�سب القانوين وخبري ت�سوية التعوي�سات واخلبري االكتواري املتعلقة بتقييم املحفظة التاأمينية التابعة ل�رشكة 
اأك�سا ال�سعودية

العلم  �رشكة  وم�ساريف  �سدار  االإ  ن�رشة  وتوزيع  وطباعة  امل�ستلمة  والبنوك  بالتغطية  التعهد  وم�ساريف  املايل  امل�ست�سار  اتعاب  ت�سمل   **
وتداول

*** ت�سمل رواتب فريق امل�رشوع، ونفقات ال�سفر، ور�سوم مكتب العمل

**** ت�سمل م�رشوفات متنوعة
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قائمة �ملركز �ملايل �مل�شتقبلية 925 

مت اإعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية واالإي�ساحات املرفقة بها والواردة يف ن�رشة االإ�سدار هذه كما يف التاريخ املتوقع لبدء عمليات ال�رشكة، 

ومتت مراجعتها من قبل ديلويت اند تو�ص وذلك وفقًا لقواعد املراجعة املتعارف عليها الإ�سدار القوائم املالية امل�ستقبلية مبا يتما�سى مع املعايري 

ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. يجب قراءة قائمة املركز املايل امل�ستقبلية مع )امللحق1 “تقرير املحا�سب القانوين”(.

اإن ديلويت اند تو�ص ال متتلك اأي ح�سة اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�رشكة. كما ال يوجد الأي من اأقاربهم اأو اأي تابع لهم اأي اأ�سهم اأو 

م�سالح يف ال�رشكة. وقد اأعطى ديلويت اند تو�ص املوافقة الكتابية على ن�رش اإفادتهم يف ن�رشة االإ�سدار ومل يتم �سحب تلك املوافقة.

�ألف ريال �شعودي 

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة

103.618نقد وما يف حكمه

80.000النقدية املتوقعة من االكتتاب العام

182.618جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

موجود�ت غري متد�ولة

9.501م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ص

20.000وديعة نظامية

29.501جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

212.119جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني

مطلوبات متد�ولة

13.119املطلوب اىل م�ساهمني موؤ�س�سني

حقوق �مل�شاهمني

120.000راأ�ص املال املدفوع من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني

80.000راأ�ص املال املتوقع من االكتتاب العام

200.000جمموع حقوق �مل�شاهمني

212.119جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني

�إقر�ر بخ�شو�ص �ملعلومات �ملالية 926 

اإجراء  دون  اخلا�سة  املراجعة  تقرير  من  ا�ستخراجها  مت  قد  املتوقعة  امل�ستقبلية  املايل  املركز  قائمة  اأن  املقرتحني  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  يقر 

اأي تغيريات جوهرية عليها، واأنه مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني )الرجاء مراجعة امللحق 1 "تقرير املحا�سب القانوين"(.
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و�شف �الأ�شهم   10

ر�أ�ص �ملال 1021 

يبلغ راأ�ص مال ال�رشكة 200.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإىل 20.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم 

الواحد وجميعها اأ�سهم نقدية. 

اكتتب املوؤ�س�سون يف 12.000.000 مليون �سهم ودفعوا قيمتها بالكامل واأودعوها لدى جمموعة �سامبا املالية، بينما يتم طرح بقية االأ�سهم 

وعددها 8.000.000 �سهم من خالل هذا االكتتاب العام. 

يجوز للجمعية العامة غري العادية، بناء على تو�سية جمل�ص االإدارة بعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية، واحل�سول على موافقة اجلهات 

املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�ص مال ال�رشكة مرة اأو اأكرث باإ�سدار اأ�سهم جديدة بنف�ص القيمة اال�سمية لالأ�سهم االأ�سلية، ب�رشط اأن يكون راأ�ص 

التعاوين والئحته  التاأمني  املالية ونظام مراقبة �رشكات  ال�سوق  ال�رشكات ونظام  نظام  به  يق�سي  ما  بكامله ومراعاة  دفع  قد  االأ�سلي  املال 

التنفيذية. ويحدد القرار طريقة زيادة راأ�ص املال ويكون للم�ساهمني اأولوية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة النقدية. وتوزع االأ�سهم اجلديدة على 

امل�ساهمني الذين طلبوا االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة وذلك على اأ�سا�ص تنا�سبي، كل ح�سب ن�سبة االأ�سهم االأ�سلية التي ميلكها، ب�رشط اأن ال يزيد 

عدد االأ�سهم التي تخ�س�ص للم�ساهم عن عدد االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها. ويتم توزيع االأ�سهم املتبقية على امل�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا 

�رشاء عدد اأكرب مما يحق لهم وفق مبداأ الن�سبة والتنا�سب، ويطرح ما يتبقى من االأ�سهم اجلديدة لالكتتاب العام. 

كما يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�سة تخفي�ص راأ�ص مال ال�رشكة اإذا ما 

زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر، وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي 

على ال�رشكة واأثر التخفي�ص يف هذه االلتزامات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ص. فاإذا كان التخفي�ص نتيجة زيادة راأ�ص املال عن حاجة 

ال�رشكة، وجبت دعوة الدائنني اإىل اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل 60 يومًا من تاريخ ن�رش قرار التخفي�ص يف جريدة يومية توزع يف املدينة 

التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�رشكة، فاإذا اعرت�ص اأحد الدائنني وقدم اإىل ال�رشكة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�رشكة اأن توؤدي 

اإليه دينه حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اآجاًل.

حقوق �مل�شاهمني 1022 

العمومية  اجلمعية  اجتماعات  اإىل حق ح�سور  باالإ�سافة  توزعها  التي  واالأرباح  ال�رشكة  اأ�سول  مت�ساوية يف  �سهم حامله حقوقًا  كل  يعطي 

والت�سويت فيها ب�رشط اأن يكون مالكا لع�رشين �سهما على االأقل. 

�جلمعيات �لعامة للم�شاهمني 1022 

اجلمعية العمومية املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�رشكة. وتكون اجلمعيات العامة 

للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية. وفيما عدا االأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العمومية غري العادية، تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بجميع 

االأمور املتعلقة بال�رشكة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�رشكة. ويجوز دعوة جمعيات عامة 

عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بتعديل نظام ال�رشكة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات 

يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�ص اجلمعية العمومية العادية وذلك بنف�ص ال�رشوط واالأو�ساع املقررة للجمعية االأخرية.

يكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحًا اإال اإذا ح�رشه م�ساهمون ميثلون اأكرث من ن�سف اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب 

يف االجتماع االأول وجبت الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع االأول. وتن�رش الدعوة وفقًا للمادة )88( من نظام 

ال�رشكات، ويعد اجتماعها الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه. 

يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية �سحيحًا اإذا ح�رشه م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�ص مال ال�رشكة على االأقل. واإذا مل يكتمل هذا 

الن�ساب يف االجتماع االأول، توجه الدعوة اإىل اجتماع ثان بنف�ص الطريقة املذكورة اأعاله. ويعترب االجتماع الثاين �سحيحا ومكتمل النا�سب 

اإذا ح�رشه عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�ص مال ال�رشكة على االأقل. 

اأثناء غيابه. وتعني اجلمعية العمومية �سكرتريا لالجتماع  يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية رئي�ص جمل�ص االإدارة اأو ع�سو يفو�سه الرئي�ص 

اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التـي فـي حيازتـهم  اأ�سمــاء امل�ساهمني احلا�سـرين  وجامعا لالأ�سوات. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�رش يت�سـمن 

اأو خالفتها وخال�سة وافية  التي وافقت عليها  االأ�سوات  اتخذت وعدد  التي  لها والقرارات  املقررة  االأ�سوات  بالنيابة وعـدد  اأو  باالأ�سالـة 

للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�رش ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�ص اجلمعية و�سكرتريها 

وجامع االأ�سوات.



55

حقوق �لت�شويت 1023 

لكل م�ساهم ميتلك )20( �سهمًا على االأقل حق ح�سور اجلمعيات العامة وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�ص االإدارة 

يف ح�سور اجلمعية العمومية نيابة عنه. وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�ص �سوت واحد لكل �سهم ممثل 

يف االجتماع.

العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرارات  ت�سدر  بينما  لالأ�سهم،  املمثلة  لالأ�سوات  املطلقة  باالأغلبية  العادية  العمومية  اجلمعية  قرارات  ت�سدر 

باأغلبية ثلثي عدد االأ�سوات املمثلة يف االجتماع فيما عدا القرارات التي تتعلق بزيادة اأو تخفي�ص راأ�ص مال ال�رشكة اأو مدتها اأو بدجمها مع 

�رشكة اأو موؤ�س�سة اأخرى اأو بحلها قبل انق�ساء مدتها. ويف هذه احلاالت ال ت�سدر القرارات اإال اأقرت باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف 

االجتماع. 

مدة �ل�رشكة  1025 

مدة ال�رشكة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها. ويجوز جتديد هذه املدة 

بقرار ت�سدره اجلمعية العمومية غري العادية قبل �سنة على االأقل من انتهاء هذه املدة. 

حل �ل�رشكة وت�شفيتها 1026 

عند انتهاء مدة ال�رشكة، تقرر اجلمعية العمومية غري العادية طريقة الت�سفية بناء على تو�سية من جمل�ص االإدارة. وتعني اجلمعية العمومية 

م�سفيا واحدا اأو اأكرث وحتدد مهامه واأتعابه. وتتوقف �سالحيات جمل�ص االإدارة بحل ال�رشكة لكنه يبقى قائما على اإدارة ال�رشكة اإىل اأن يتم 

تعيني امل�سفي. 
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ملخ�ص �لنظام �الأ�شا�شي   11

��شم �ل�رشكة  1121 

�سيكون ا�سم ال�رشكة “�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين” و�ستكون �رشكة م�ساهمة �سعودية. 

�ملكتب �لرئي�شي  1122 

�سيكون املكتب الرئي�سي لل�رشكة يف مدينة الريا�ص.  

مدة �ل�رشكة  1122 

مدة ال�رشكة ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية اعتبارًا من تاريخ التاأ�سي�ص. ويجوز جتديد هذه املدة بقرار ت�سدره اجلمعية العمومية غري العادية 

قبل �سنة على االأقل من انتهاء هذه املدة. 

�أغر��ص �ل�رشكة 1123 

وفقًا الأحكام نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية واالأنظمة والقوانني ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية، تتمثل اأغرا�ص 

ال�رشكة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بها من اأعمال مثل اإعادة التاأمني والوكاالت والتمثيل واملرا�سلة والو�ساطة. ولل�رشكة 

اأن تقوم بجميع االأعمال الالزمة لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال اإعادة التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها ولها اأن متتلك االأموال الثابتة اأو النقدية 

اأو اأن تقوم بتحريكها اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�رشة اأو من خالل �رشكات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو باال�سرتاك مع جهات 

اأخرى. ولها اأي�سًا اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك مع موؤ�س�سات اأخرى تزاول اأعمااًل مالية اأو اأعماال �سبيهة باأعمالها اأو ميكن 

اأن ت�ساعدها يف حتقيق اأغرا�سها، اأو اأن تندمج مع اأي من تلك املوؤ�س�سات اأو ت�ستحوذ عليها. ولل�رشكة اأن تبا�رش هذه االأعمال املذكورة اأعاله 

داخـل اململكة وخارجها .

ر�أ�ص مال �ل�رشكة  1125 

راأ�ص مال ال�رشكة هو 200.000.0000 ريال �سعودي مق�سمة اإىل 20.000.000 �سهم مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت 

�سعودية لكل �سهم. وقد اكتتب املوؤ�س�سون يف 12.000.000 مليون �سهم ودفعوا قيمتها البالغة 120.000.000 ريال نقدًا، واأودعوها 

بالكامل لدى جمموعة �سامبا املالية. 

�لقيمة )ريال(�لن�شبة %عدد �الأ�شهم�ال�شم 

3264.000.000%6.400.000اأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة(

1836.000.000%3.600.000اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

48.000.000%800.000�رشكة جمموعة اجلري�سي 

48.000.000%800.000�رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف 

12.000.000%200.000�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

12.000.000%200.000عبدالعزيز حممد امل�سعل 

60120.000.000%12.000.000�ملجموع 

اأما بقية االأ�سهم وعددها 8.000.000 �سهم، وقيمة كل منها اال�سمية 10 رياالت، وقيمتها االإجمالية 80.000.000 ريال، ومتثل %40 

من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة، ف�سيتم البدء يف اإجراءات طرحها لالكتتاب العام يف اململكة العربية ال�سعودية خالل 30 يومًا من تاريخ ن�رش 

املر�سوم امللكي القا�سي باملوافقة على تاأ�سي�ص ال�رشكة.
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حقوق �مل�شاهمني  1126 

يعطي كل �سهم حامله احلقوق التالية )يف كل حالة يف حدود ما ين�ص عليه نظام ال�رشكات ال�سعودي والنظام االأ�سا�سي لل�رشكة(: 

ا�ستالم ن�سيبه من االأرباح امل�ستحقة الأ�سهمه )اأي االأرباح التي يتم االإعالن عنها توزيعها(. 

يف حالة ت�سفية ال�رشكة، ا�ستالم احل�سة التي ت�ستحق له على اأ�سا�ص ن�سبي من فائ�ص الت�سفية واالحتياطيات )بعد �سداد التزامات ال�رشكة(. 

ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لل�رشكة وامل�ساركة والت�سويت فيها، على اأن يكون مالكا لع�رشين �سهما على االأقل، 

علما باأن كل �سهم مينح حاملة �سوتا واحدا. 

تخفي�ص ر�أ�ص �ملال  1127 

يجوز بقرار من اجلمعية العمومية غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�سة تخفي�ص راأ�ص مال ال�رشكة اإذا زاد عن 

حاجتها اأو اإذا منيت ال�رشكة بخ�سائر، وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي 

على ال�رشكة واأثر التخفي�ص يف هذه االلتزامات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ص. 

اإذا كان التخفي�ص نتيجة زيادة راأ�ص املال عن حاجة ال�رشكة، وجبت دعوة الدائنني اإىل اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل 60 يومًا من تاريخ ن�رش 

قرار التخفي�ص يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�رشكة، فاإذا اعرت�ص اأحد الدائنني وقدم اإىل ال�رشكة م�ستنداته 

يف امليعاد املذكور، وجب على ال�رشكة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

جمعيات �مل�شاهمني  1128 

فيما عدا االأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العمومية غري العادية، تخت�ص اجلمعية العمومية العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�رشكة، وتنعقد مرة 

على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�رشكة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإىل 

ذلك.

تخت�ص اجلمعية العمومية غري العادية بتعديل نظام ال�رشكة االأ�سا�سي با�ستثناء االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات 

يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�ص اجلمعية العمومية العادية وذلك بنف�ص ال�رشوط واالأو�ساع املقررة للجمعية االأخرية. 

�إجر�ء�ت �جلمعية �لعمومية  1129 

ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�رشه م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�ص مال ال�رشكة على االأقل. وحت�سب االأ�سوات 

يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�ص �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.

اأو مزايا  بتقييم ح�س�ص عينية  القرارات  تعلقت  اإذا  فيها، ولكن،  املمثلة  لالأ�سهم  املطلقة  باالأغلبية  العادية  العمومية  ت�سدر قرارات اجلمعية 

خا�سة، لزم موافقة اأغلبية املكتتبني باأ�سهم نقدية بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�ص العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة. 

ت�سدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا باأحد االأمور التالية: 

زيادة راأ�ص املال اأو تخفي�سه  اأ- 

اإطالة مدة ال�رشكة  ب- 

حلها قبل املدة املحددة يف نظامها االأ�سا�سي اأو باندماجها يف �رشكة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى  ت- 

ويف اأي من هذه احلاالت، ال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع. 

يراأ�ص اجتماع اجلمعية العمومية رئي�ص جمل�ص االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه. وتعني اجلمعية العمومية �سكرتريا وجامعا لالأ�سوات 

لالجتماع. ويحرر باجتماع اجلمعية حم�رش يت�سـمن اأ�سمــاء امل�ساهمني احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�سالـة 

اأو بالوكالة وعـدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات 

التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�رش ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع وحتفظ يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�ص اجلمعية و�سكرتريها وجامع 

االأ�سوات.
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جمل�ص �الإد�رة  11210 

يتكون جمل�ص االإدارة من ثمانية اأع�ساء تعينهم اجلمعية العمومية العادية. وتعني اجلمعية التاأ�سي�سية اأول جمل�ص الإدارة لل�رشكة ملدة ثالث 

�سنوات. 

�لع�شوية و�شغور �لع�شوية  11211 

تنتهي ع�سوية جمل�ص االإدارة بوقوع اأي من االأمور التايل: 

انتهاء مدة التعيني  اأ- 

ا�ستقالة الع�سو اأو وفاته  ب- 

عزل الع�سو اإذا ثبت ارتكابه ملخالفة مل�سوؤولياته  ت- 

اإعالن اإفال�ص الع�سو  ث- 

اإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�ص جاز ملجل�ص االإدارة اأن يعني موؤقتًا ع�سوًا بديال ل�سغل املركز ال�ساغر، على اأن يعر�ص هذا التعيني على 

اجلمعية العمومية العادية يف اأول اجتماع لها الإقراره. ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه.

مكافاآت جمل�ص �الإد�رة  11212 

يتقا�سى رئي�ص املجل�ص لقاء اخلدمات التي يقدمها مكافاأة بقيمة 180.000 ريال �سعودي �سنويا، ويح�سل كل ع�سو اآخر يف جمل�ص االإدارة 

مقابل خدماته على مكافاأة بقيمة 120.000 ريال �سعودي �سنويا. كما يدفع للرئي�ص وكل ع�سو اآخر من اأع�ساء املجل�ص مبلغا مقداره 3.000 

ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�رشه من اجتماعات املجل�ص ومبلغ 1.500 ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�رشه من اجتماعات اللجنة 

التنفيذية. 

�إجر�ء�ت �جتماعات �ملجل�ص  11212 

ال يكون اجتماع املجل�ص �سحيحًا اإال اإذا ح�رشه ثلثا اأع�سائه على االأقل، باالأ�سالة اأو بالوكالة، ب�رشط اأال يقل عدد احلا�رشين باالأ�سالة عن 

4 اأع�ساء. وت�سدر قرارات املجل�ص باالإجماع، ويف حالة االختالف ت�سدر باأغلبية الثلثني. 

تدون مداوالت اجتماع املجل�ص وقراراته يف حما�رش يوقع عليها الرئي�ص وال�سكرتري وحتفظ هذه املحا�رش يف �سجل خا�ص يوقع عليه الرئي�ص 

وال�سكرتري.

ال يجوز لع�سو املجل�ص اأن يربم عقودا مع ال�رشكة مل�سلحته ال�سخ�سية اإال مبوافقة موؤ�س�سة النقد. 

�شالحيات جمل�ص �الإد�رة  11213 

مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�ص االإدارة اأو�سع ال�سالحيات يف اإدارة ال�رشكة وت�رشيف اأمورها، وله �سمن 

هذه ال�سالحيات اأن يفو�ص واحدا اأو اأكرث من بني اأع�سائه للممار�سة هذه ال�سالحيات، وله على �سبيل املثال ال احل�رش: 

اأن ميثل ال�رشكة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة واأمام كافة املحاكم ال�رشعية واللجان وهيئات التحكيم  اأ- 

حق االإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�سمة  ب- 

اإبراء ذمة دائني ال�رشكة من التزاماتهم  ت- 

كافة  ال�رشكة على  نيابة عن  والتوقيع  التعاقد  االإدارة  ملجل�ص  العقارات و�رشائها ورهنها. ويجوز  وبيع  املناق�سات  الدخول يف  ث- 

اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف على �سبيل املثال ال احل�رش النظام االأ�سا�سي لل�رشكات التي ت�سرتك فـيها ال�سـركة مع 

كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك اأمام كاتب العدل واجلـهات الر�سمية االأخرى، 

والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك اأمام كاتب العدل واجلهات احلكومية 

اإبرام اتفاقيات التمويل وال�سمانات والكفاالت واإ�سدار الوكاالت ال�رشعية وال�سكوك الأغرا�ص بيع العقارات و�رشائها واإفراغها  ج- 

نيابة عن ال�رشكة واإ�سدار الوكاالت ال�رشعية نيابة عن ال�رشكة 

بيع االأ�سول اخلا�سة بال�رشكة و�رشائها والتنازل عنها وقب�ص اأو دفع ثمنها وفتح احل�سابات البنكية واالعتمادات امل�ستندية وال�سحب  ح- 

واالإيداع لدى البنوك واإ�سدار ال�سمانات للبنوك وال�سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومية 
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مر�قب �حل�شابات  11215 

تعيد  اأن  العامة  وللجمعية  مكافاأتهما،  وحتدد  اململكة  يف  بالعمل  لهم  امل�رشح  احل�سابات  مراجعي  من  اثنني  �سنويًا  العمومية  اجلمعية  تعني 

تعيينهم. 

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االإطالع على دفاتر ال�رشكة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي 

يرى �رشورة احل�سول عليها، وله اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�رشكة والتزاماتها.

يقدم مراقب احل�سابات اإىل اجلمعية العمومية تقريرًا يبني فيه موقف ال�رشكة من متكينه من احل�سول على البيانات واالإي�ساحات التي طلبها 

وما يكون قد ك�سفه من خمالفات الأحكام نظام ال�رشكات اأو اأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�رشكة للواقع. 

حل �ل�رشكة وت�شفيتها  11216 

عند انتهاء مدة ال�رشكة املحددة يف هذا النظام اأو وفقًا لنظام ال�رشكات، اأو يف حالة حل ال�رشكة قبل انق�ساء مدتها، تقرر اجلمعية العمومية غري 

العادية طريقة الت�سفية بناء على تو�سية من جمل�ص االإدارة. وتعني اجلمعية العمومية م�سفيا واحدا اأو اأكرث وحتدد مهامه واأتعابه. 
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معلومات قانونية   12

تفا�شيل �لتاأ�شي�ص  1221 

1429/6/27هـ  بتاريخ  م/36  رقم  امللكي  للمر�سوم  وفقًا  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التاأ�سي�ص  حتت  �سعودية  م�ساهمة  �رشكة  هي  ال�رشكة 

)املوافق 2008/7/1م( ولقرار جمل�ص الوزراء رقم 182 بتاريخ 1429/6/26هـ )املوافق 2008/6/30م( القا�سيان بالرتخي�ص لل�رشكة 

بالتاأ�سي�ص يف اململكة العربية ال�سعودية. 

عادي،  )20.000.000( �سهم  مليون  ع�رشين  اإىل  مة  مق�سرّ �سعودي،  ريال   )200.000.000( مليون  مائتي  ال�رشكة  مال  راأ�ص  ويبلغ 

ثمانية  لعدد  االأويل  الطرح  انتهاء  بعد  نظاما  موؤ�س�سة  ال�رشكة  تعترب  و�سوف  )"االأ�سهم"(.  لل�سهم  رياالت   )10( ع�رشة  قدرها  ا�سمية  بقيمة 

تاأ�سي�سها  باإعالن  الوزاري"(  )"القرار  وال�سناعة  التجارة  وزير  معايل  قرار  و�سدور  )"االكتتاب"(  �سهم   )8.000.000( ماليني 

)"ال�سجل  التجاري  �سجلها  و�سدور  الر�سمية  اجلريدة  يف  االأ�سا�سي"(  )"النظام  االأ�سا�سي  ونظامها  التاأ�سي�ص"(  )"عقد  تاأ�سي�سها  عقد  ون�رش 

التجاري"(.

�ملوؤ�ش�شون  1222 

موؤ�س�سو ال�رشكة هم:  

�لقيمة )ريال(�لن�شبة %عدد �الأ�شهم�ال�شم 

3264.000.000%6.400.000اأك�سا للتاأمني )اخلليج( )�رشكة م�ساهمة بحرينية مقفلة(

1836.000.000%3.600.000اأك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

48.000.000%800.000�رشكة جمموعة اجلري�سي 

48.000.000%800.000�رشكة اأبناء عبدالله اإبراهيم اخلريف 

12.000.000%200.000�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

12.000.000%200.000عبدالعزيز حممد امل�سعل 

60120.000.000%12.000.000�ملجموع 

امل�سدر: اأك�سا اخلليج 

�ملكتب �لرئي�شي  1222 

�سيكون املكتب الرئي�سي لل�رشكة يف مدينة الريا�ص. 

�ملو�فقات  1223 

وافق كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب ومراجع احل�ساب والبنوك امل�ستلمة على ا�ستخدام ا�سمه بال�سيغة الواردة يف هذه 

الن�رشة ومل يتم �سحب هذه املوافقة من قبل اأي منهم، علما باأنه الميتلك اأي منهم اأو العاملني لديهم اأو اأي من اأقربائهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما 

كان نوعها يف ال�رشكة.

عقود �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة 1225 

تنوي ال�رشكة بعد اإ�سدار هذه الن�رشة اإبرام االتفاقيات التالية والتي �ستكون اتفاقيات مع اأطراف ذات عالقة، وباالإ�سافة فاإن �رشكة اأك�سا 

ال�سعودية قد اأبرمت ثالثة عقود اإيجار مع �رشكة يو�سف بن احمد كانو كما هي مو�سحة يف الفقرة 12-6 اأدناه. و�سيتم حتويل هذه العقود 

لل�رشكة بعد اإكتمال تاأ�سي�سها.

اتف�قية حتويل الأعم�ل التج�رية  222222 

تتوقع ال�رشكة اإبرام اتفاقيات حتويل االأعمال مع �رشكة اأك�سا ال�سعودية والتي ت�ستحوذ ال�رشكة مبوجبها على املحفظة التاأمينية وبع�ص االأ�سول 

الثابتة )على �سبيل املثال ال احل�رش ال�سيارات، االأثاث واملفرو�سات، احلا�سب االآيل واملعدات املكتبية( الالزمة ملزاولة اأعمالها ون�ساطاتها. 
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حتكم اتفاقية حتويل االأعمال التجارية من �رشكة اأك�سا ال�سعودية اإىل ال�رشكة جميع االإجراءات املتعلقة بتطبيق اال�ستحواذ، وحتويل االأ�سول، 

وترتيبات الت�سغيل. �سوف تكت�سب ال�رشكة فور اإنفاذ االتفاقية حقوق امللكية واالمتيازات املتعلقة بجميع االأ�سول واملطلوبات املرتبطة مبختلف 

قطاعات االأعمال، مبا يف ذلك املوظفني واملعدات وامل�ستندات وال�سجالت اخلا�سة بعمليات ال�رشكة.

اتف�قية ترخي�ش العالم�ت التج�رية  222222 

�سوف تربم ال�رشكة اتفاقية ترخي�ص ا�سم جتاري مع اأك�سا اأ�ص اأيه يتم مبوجبها منح ال�رشكة ترخي�سًا ال�ستعمال ا�سم "اأك�سا" و�سعار اأك�سا كعالمة 

جتارية م�سجلة مملوكة لل�رشكة، كجزء من ا�سمها التجاري. ومن املتوقع اأن يكون الرتخي�ص لفرتة غري حمددة ويتم اإنهاوؤه عند وقوع اأحد 

من االأحداث املتفق عليها بني االأطراف والتي منها عدم ملكية الأي ع�سو يف جمموعة اأك�سا الأية اأ�سهم يف ال�رشكة. �ستمنع ال�رشكة من ا�ستعمال 

العالمة التجارية "اأك�سا" خارج اململكة.

اتف�قية خدم�ت امل�س�ندة الفنية  222222 

�ستربم ال�رشكة اتفاقية مع اأك�سا اخلليج تقدم من خاللها اأك�سا اخلليج اإىل ال�رشكة خدمات فنية ت�سمل تعيني وتدريب جميع املوظفني الرئي�سني 

التي  ال�سيا�سات واالإجراءات  واأدلة  كتيبات  اإعداد  وامل�ساعدة يف  نظام مايل وحما�سبي  املوظفني وتطبيق  تعوي�سات ومزايا  وتوفري معايري 

تغطي جوانب العمل الرئي�سية. 

�لعقار�ت �لتي متلكها �ل�رشكة �أو ت�شتاأجرها  1226 

ال متلك ال�رشكة اأو ت�ستاأجر اأية عقارات اأو اأ�سول ت�ستخدمها ملمار�سة ن�ساطها ويعود ذلك اإىل عدم متتع ال�رشكة قبل اإعالن تاأ�سي�سها بال�سخ�سية 

املعنوية التي تخولها بتوقيع العقود با�سمها. ومن املقرر اأن يتم حتويل عقود االإيجار ذات العالقة اإىل ال�رشكة بعد تاأ�سي�سها، و�سيتم الت�سويت 

على ذلك يف اأقرب جمعية عمومية عادية لل�رشكة بعد تاأ�سي�سها، مع االلتزام باملواد 69 و70 من نظام ال�رشكات واملادة 18 من الئحة حوكمة 

ال�رشكات:  

اأبرمت اأك�سا ال�سعودية عقد اإيجار مع �رشكة يو�سف بن اأحمد كانو بتاريخ 1 اأبريل 2008م بخ�سو�ص مكاتب تبلغ م�ساحتها ��699 مرتًا 

مربعًا وتقع يف الدور الثاين من برج كانو بطريق امللك عبد العزيز يف الريا�ص. وتبلغ مدة هذا العقد �سنة واحدة قابلة للتجديد. وتبلغ 

قيمة العقد 419.400 ريال �سعودي �سنويًا.

اأبرمت اأك�سا ال�سعودية عقد اإيجار مع �رشكة يو�سف بن اأحمد كانو بتاريخ 1 اأكتوبر 2008 بخ�سو�ص مكتب تبلغ م�ساحتها ��480 مرتًا 

العقد  قيمة  للتجديد. وتبلغ  قابلة  �سنة واحدة  العقد  كيلو7 يف جدة، وتبلغ مدة  املدينة،  الثالث على طريق  الدور  تقريبًا وتقع يف  مربعًا 

336.000 ريال �سعودي.  

اأبرمت اأك�سا ال�سعودية عقد اإيجار مع �رشكة يو�سف بن اأحمد كانو بتاريخ 14 يونيو 2008م بخ�سو�ص مكاتب تبلغ م�ساحتها ��563 مرتًا 

مربعًا يف مبنى مركز خطوط الطريان يف اخلرب. وتبلغ مدة العقد �سنة واحد قابلة للتجديد. وتبلغ قيمة العقد 281.500 ريال �سعودي 

�سنويًا.  

م بخ�سو�ص ا�ستئجار م�ستودع يف حي ال�سلي يف  اأبرمت اأك�سا ال�سعودية عقد اإيجار مع حممد عبدالرحمن بن عبيد بتاريخ ��2008/09/21

مدينة الريا�ص. تبلغ قيمة العقد 40.000 ريال �سعودي �سنويًا، وتبلغ مدة العقد �سنة واحدة قابلة للتجديد.

�لعقود �لرئي�شية  1227 

باالإ�سافة على عقود االأطراف ذات العالقة امل�سار اإليها اأعاله يف الفقرة 8-5، تتوقع ال�رشكة اإبرام العقود الرئي�سية التالية عند التاأ�سي�ص. 

اتف�قية خدم�ت مع جه�ت خ�رجية بخ�سو�ش اإجراءات الت�سغيل  222222 

�سيتم اإبرام اتفاقية بني ال�رشكة و�رشكة اأيه اأ�ص �سي تقدم مبقت�ساها اأيه اأ�ص �سي اإىل ال�رشكة خدمات متنوعة من خالل م�سادر خارجية مبا فيها 

اإدارة بوال�ص التاأمني والتعامل مع املطالبات التاأمينية وحتديد معايري اخلدمة وتقدمي جميع التقارير والبيانات االإح�سائية ذات ال�سلة. 

عقود عمل �أع�شاء �ملجل�ص و�ملدر�ء �لتنفيذيني    1228 

كما يف تاريخ هذه الن�رشة مل يوقع اأي من اأع�ساء املجل�ص اأو املدراء التنفيذيني عقود عمل مع ال�رشكة. 
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�لدعاوى �لق�شائية  1229 

اإن ال�رشكة ما تزال حتت التاأ�سي�ص وهي بالتايل لي�ست طرفا يف اأية دعوى ق�سائية ميكن اأن يكون لها اأي تاأثري يذكر على اأعمالها اأو اأمورها 

املالية. وتوؤكد ال�رشكة ح�سب علمها اأنه لي�ص هناك اأية منازعات مهمة بخ�سو�ص االأعمال �ستطال ال�رشكة اأو �ستوؤثر على اال�ستحواذ. 

كما اأنه ال يوجد اأي دعاوي اأو مطالبات جوهرية �سد �رشكة اأك�سا ال�سعودية واملحفظة التاأمينية التابعة لها واملزمع اال�ستحواذ عليهما من قبل 

ال�رشكة. 

�مللكية �لفكرية  12210 

لن يكون لل�رشكة اأية ملكية فكرية، لكنها �ستربم اتفاقية ترخي�ص ا�سم جتاري مع اأك�سا اأ�ص اأيه يتم مبوجبها منح ال�رشكة ترخي�سًا ال�ستعمال ا�سم 

اأك�سا كعالمة جتارية م�سجلة مملوكة لل�رشكة، كجزء من ا�سمها التجاري )راجع البند 12-5-2 "اتفاقية ترخي�ص العالمات  “اأك�سا” و�سعار 
التجارية"(.

مر�قب �حل�شابات 12211 

�سوف تعني اجلمعية العمومية العادية �سنويًا اثنني من مراجعي احل�سابات امل�رشح لهم بالعمل يف اململكة وحتدد مكافاآتهما، وللجمعية العمومية 

اأن تعيد تعيينهما. 

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االإطالع على دفاتر ال�رشكة و�سجالتها وغريها من الوثائق، وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي 

يرى �رشورة احل�سول عليها، وله اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�رشكة والتزاماتها.

على مراقب احل�سابات اأن يقدم اإىل اجلمعية العمومية تقريرًا يبني فيه موقف ال�رشكة من متكينه من احل�سول على البيانات واالإي�ساحات التي 

طلبها وما يكون قد ك�سفه من خمالفات الأحكام نظام ال�رشكات اأو نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية اأو الوثائق التاأ�سي�سية 

اخلا�سة بال�رشكة وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�رشكة للواقع. 

�لعمولة  12212 

مل متنح ال�رشكة وال اأي ع�سو من اأع�سائها خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�رشة لتاريخ هذه الن�رشة، ال ب�سكل مبا�رش وال غري مبا�رش، اأية عمولة 

اأو خ�سم اأو م�ساريف و�ساطة اأو تعوي�سات غري نقدية

��شتمر�رية �الأعمال  12212 

اإن ال�رشكة قيد التاأ�سي�ص وبالتايل مل ي�سبق لها ولتاريخ اإعداد ن�رشة االإ�سدار اأن مار�ست اأي اأن�سطة تاأمني. وال يوجد اأي نية الإجراء اأي تغيري 

جوهري على طبيعة الن�ساط. كما اأنه مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمال �رشكة اأك�سا ال�سعودية ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظا على 

الو�سع املايل خالل االأ�سهر االثني ع�رشة االأخرية.

تعهد تغطية �الكتتاب   12213 

للتاأمني  اأك�سا  40% من راأ�ص مال �رشكة  بالتعهد بتغطية ثمانية مليون )8.000.000( �سهم عادي متثل  ال�سعودية  قامت مورغان �ستانلي 

�لتعاوين. 

ر�أ�ص �ملال  12215

يبلغ راأ�ص مال ال�رشكة 200.000.000 ريال �سعودي مق�سمة اإىل 20.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم. 

وقد اكتتب املوؤ�س�سون يف 12.000.000 �سهم ودفعوا قيمتها بالكامل واأودعوها لدى جمموعة �سامبا املالية يف ح�ساب با�سم ال�رشكة، بينما 

�سيتم طرح الـ 8.000.000 �سهم الباقية على اجلمهور من خالل هذا االكتتاب. 

يوؤكد اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأن راأ�ص مال ال�رشكة ال يخ�سع كما يف تاريخ هذه الن�رشة الأي حق خيار. 

بالن�سبة لالإثني ع�رش �سهرا من تاريخ ن�رش ن�رشة االإ�سدار  العمل  العامل املرجح تطبيقها على  املال  ال�رشكة مبراجعة متطلبات راأ�ص  قامت 

وتوؤكد اأن لديها االأموال الكافية لتمويل متطلبات راأ�ص املال العامل خالل تلك الفرتة.
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�لر�شملة و�ملديونية   12216 

يوؤكد اأع�ساء جمل�ص االإدارة اأنه ال يوجد لل�رشكة بتاريخ هذه الن�رشة اأية �سندات دين اأو التزامات طويلة االأجل اأو اأية مديونية اأخرى قائمة. 

اإعداد هذه  تاريخ  ال�رشكة حتى  اأو حقوق على ممتلكات  اأعباء  اأو  اأي رهونات  باأنه ال يوجد هناك  االإدارة كذلك  اأع�ساء جمل�ص  يوؤكد  كما 

الن�رشة.

املال االأويل وقدره  امل�ستحق على راأ�ص  العائد  3.6 مليون ريال �سعودي ميثل  املالية مبلغ  �سامبا  ال�رشكة لدى جمموعة   يوجد يف ح�ساب 

120.000.000 ريال �سعودي الذي اأودعه املوؤ�س�سون قبل االكتتاب. هذا املبلغ �سيتم توزيعه بني املوؤ�س�سني بح�سب ن�سبهم يف ال�رشكة بعد 

االنتهاء من االكتتاب.

ميكن ت�سنيف م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ص والتي تقدر بحوايل 9.501.000 ريال على النحو التايل: 

�ألف ريال�مل�شاريف

2.028اأتعاب ا�ست�سارية  

5.208م�ساريف ت�سويق واكتتاب 

1.781تكاليف متعلقة باملوظفني 

484تكاليف اأخرى 

9.501�ملجموع

امل�سدر: املركز املايل االبتدائي لل�رشكة  

�ل�رشكات �لتابعة 12217 

لتاريخه، لي�ص لل�رشكة اأية �رشكات تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.

�لرت�خي�ص �لهامة و�ملو�فقات �لر�شمية 12218 

�ملو�شوع�لتاريخ�شادرة عن�لرخ�شة/ �ملو�فقات

1428/12/1هـ   املوافق الهيئة العامة لال�ستثمارترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني يف اململكة

)2007/12/11م(

ترخي�ص ا�ستثمار اأجنبي رقم 

16101/2

1429/6/26هـ )املوافق جمل�ص الوزراءاملوافقة على تاأ�سي�ص ال�رشكة 

2008/6/30م(

قرار جمل�ص الوزراء رقم 182 

1429/6/27هـ )املوافق املقام ال�سامياملوافقة على تاأ�سي�ص ال�رشكة 

2008/7/1م(

املر�سوم امللكي رقم م/36

للح�سول على ترخي�ص  النقد  اإىل موؤ�س�سة  بتقدمي طلب  ال�رشكة  تقوم  التجاري، �سوف  �سجلها  ال�رشكة واإ�سدار  تا�سي�ص  االإعالن عن  وبعد 

مبزاولة ن�ساط اأعمال التاأمني. 

وعقب اكتمال اإجراءات تاأ�سي�ص ال�رشكة، �ستقوم ال�رشكة باال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية التابعة ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية يف اأقرب فر�سة 

ممكنة. و�سوف يتوقف ا�ستكمال اال�ستحواذ على اأخذ املوافقات الالزمة من اجلهات الر�سمية يف اململكة ويف البحرين. وملزيد من املعلومات 

عن اال�ستحواذ، يرجى مراجعة الق�سم 5 “اال�ستحواذ” من ن�رشة اال�سدار.
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�شيا�شة توزيع �الأرباح   12

�رشوط �الإعالن عن توزيع �الأرباح على �مل�شاهمني 1221 

تعتزم ال�رشكة توزيع اأرباح �سنوية على االأ�سهم بهدف تعزيز القيمة اال�ستثمارية للم�ساهمني وذلك بناء على م�ستوى االإنفاقات الراأ�سمالية 

املطلوبة وا�ستثمارات ال�رشكة. لكن ال�رشكة ال تتوقع توزيع اأرباح على امل�ساهمني يف ال�سنوات االأوىل بعد التاأ�سي�ص وال تقدم اأي تاأكيد باأنها 

�ستوزع اأية اأرباح بعد ذلك وال اأي تاأكيد ب�ساأن املبلغ الذي �سيتم توزيعه يف اأي �سنة يف امل�ستقبل. وتوزع االأرباح على امل�ساهمني من االأرباح 

ال�سافية مع مراعاة لل�رشوط التالية املن�سو�ص عليها يف املادة 44 من النظام االأ�سا�سي: 

جُتنب الزكاة و�رشيبة الدخل املقررة.  -1

ُيجنب 20% من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي. وللجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا االحتياطي   -2

اإجمايل راأ�ص املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�ص االإدارة، اأن جُتنب ن�سبة مئوية من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي   -3

اإ�سايف يخ�س�ص لغر�ص اأو اأغرا�ص معينة تقررها اجلمعية العمومية. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�ساهمني ال تقل عن 5% من راأ�ص املال املدفوع.  -4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف االأرباح اأو يحول اإىل ح�ساب االأرباح املبقاة.  -5

يجوز بقرار من جمل�ص االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة 4 اأعاله وفقًا للقواعد واللوائح   -6

ذات العالقة ال�سادرة من اجلهات املخت�سة. 

تلتزم ال�رشكة باإبالغ هيئة ال�سوق املالية دون تاأخري مبا يلي )1( قرارات توزيع االأرباح على امل�ساهمني )2( التو�سية بتوزيع اأرباح على 

امل�ساهمني. وتدفع هذه االأرباح اإىل امل�ساهمني يف االأماكن واملواعيد املقررة من املجل�ص طبقا للتعليمات ال�سادرة وزارة التجارة وال�سناعة 

وبعد احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد.

�سوف يعتمد االإعالن عن توزيع االأرباح على امل�ساهمني على م�ستوى اأرباح ال�رشكة وو�سعها املايل وو�سع االأ�سواق واملناخ االقت�سادي 

العام وعوامل اأخرى مثل حتليل الفر�ص اال�ستثمارية واحتياجات اإعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية واملتطلبات الراأ�سمالية والتوقعات 

امل�ستقبلية الأعمال ال�رشكة باالإ�سافة اإىل اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى والقيود التي حتكم قرار توزيع االأرباح مبقت�سى اأي اتفاقيات متويل 

تربمها ال�رشكة. 

�أثر �ال�شتحو�ذ على توزيع �الأرباح  1222 

جتدر االإ�سارة اإىل اأنه وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد بخ�سو�ص تقدير قيمة املحفظة التاأمينية من قبل ال�رشكات ال�سعودية املرخ�سة 

من موؤ�س�سة النقد واملوؤ�س�سة وفقًا لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، من املتوقع اأن ت�سدد ال�رشكة 50% من قيمة اال�ستحواذ 

ل�رشكة اأك�سا ال�سعودية عند اإمتام اال�ستحواذ، بينما يتوقع اأن ت�سدد ال�رشكة الـ 50% املتبقية من اأرباحها ال�سافية على اأق�ساط �سنوية وفقًا لل�رشوط 

�لتالية: 

حتدد الدفعات كن�سبة مئوية ثابتة من االأرباح ح�سبما تقرره موؤ�س�سة النقد بعد الت�ساور مع ال�رشكة واالأخذ يف االعتبار خطة عمل ال�رشكة  ��

املقدمة ملوؤ�س�سة النقد. 

فر�ص قيد على الفرتة التي ميكن خاللها �سداد الدفعات.  ��

% من االأرباح املحققة يف تلك ال�سنة.  ال يجوز اأن تزيد ن�سبة االأرباح املوزعة كل �سنة عن ��50

يجب اأن ياأخذ املبلغ االإجمايل املتعلق باال�ستحواذ القيمة الزمنية لالأموال وفقًا لالأ�س�ص التي تقررها موؤ�س�سة النقد يف تاريخ التحويل.  ��

يف حالة عدم حتقيق اأرباح يف �سنة من ال�سنوات لن يتم دفع اأي مبلغ عن تلك ال�سنة. وال يجوز ت�سديد اأية دفعات من االأرباح امل�ستبقاة  ��

من ال�سنوات ال�سابقة. 

يجب احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد قبل دفع اأي ق�سط.  ��

وبناء على ما �سبق، فاإن توزيع اأية اأرباح من قبل ال�رشكة على امل�ساهمني �سيخ�سع اللتزام ال�رشكة بت�سديد 50% من القيمة املدفوعة ل�رشكة 

اأك�سا ال�سعودية بعد اال�ستحواذ. 
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��شتخد�م متح�شالت �الكتتاب   13

يتوقع اأن ي�سل مبلغ متح�سالت االكتتاب اإىل )80.000.000( ريال، وتقدر م�ساريف ما قبل الت�سغيل بحوايل )9.501.000( ريال 

ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين واملحا�سبني ومدير االكتتاب والبنوك امل�ستلمة اإ�سافة اإىل م�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع 

املتعلقة باالكتتاب. و�سوف ت�ستخدم ال�رشكة �سايف متح�سالت االكتتاب بعد خ�سم هذه امل�ساريف يف متويل )1( التكاليف االإ�سافية املرتبطة 

بتاأ�سي�ص ال�رشكة والتطوير االأويل لها )2( االحتياجات العامة لراأ�ص املال العامل واالحتفاظ باحلد االأدنى لهام�ص املالءة املالية لل�رشكة ح�سب 

الذي  )3( متويل اجلزء  املال  املطلوب من راأ�ص  االأدنى  التنفيذية واملحافظة احلد  التعاوين والئحته  التاأمني  متطلبات نظام مراقبة �رشكات 

تراه ال�رشكة منا�سبًا لال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية واالأ�سول ذات العالقة ل�رشكة اأك�سا العربية ال�سعودية للتاأمني بي اأ�ص �سي يف البحرين 

)“اال�ستحواذ”( )راجع الق�سم 5 “ اال�ستحواذ” (. 
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�رشوط وتعليمات �الكتتاب   15

على جميع املكتتبني قراءة �رشوط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب، حيث اأن توقيع منوذج طلب االكتتاب يعد 

اإقرارًا بالقبول واملوافقة على �رشوط وتعليمات االكتتاب.

يقت�رش هذا االكتتاب على االأ�سخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ويجوز للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة والتي لها اأوالد ُق�رشرّ من زوج غري 

�سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�رش. و�سوف تتوفر مناذج طلب 

االكتتاب اأثناء فرتة االكتتاب لدى فروع والبنوك امل�ستلمة وعلى مواقعها االإلكرتونية. كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت اأو الهاتف امل�رشيف 

اأو اأي من اأجهزة ال�رشاف االآيل التابعة ملدير االكتتاب اأو البنوك امل�ستلمة التي توفر اإحدى هذه اخلدمات اأو جميعها للمكتتبني الذين �سبق لهم 

االكتتاب يف اإحدى عمليات االكتتاب التي جرت موؤخرًا �رشيطة اأن )1( يكون للمكتتب ح�ساب لدى مدير االكتتاب اأو البنك امل�ستلم الذي يقدم 

هذه اخلدمات، و)2( اأن ال تكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب منذ اآخر اكتتاب اأجراه. 

تدعو ال�رشكة املكتتبني املعنيني ل�رشاء االأ�سهم املطروحة، علما باأن توقيع طلب االكتتاب وت�سليمه لدى اأي من البنوك امل�ستلمة يعد اتفاقية ملزمة 

بني ال�رشكة واملكتتب. 

متثل اأ�سهم االكتتاب 40% من اأ�سهم راأ�ص مال ال�رشكة، هذا االكتتاب هو موجه فقط اإىل املواطنني ال�سعوديني، ويجوز للمراأة ال�سعودية املطلقة 

اأو االأرملة والتي لها اأوالد ُق�رشرّ من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها، كما هو مو�سح يف ق�سم "االكتتاب" من هذه الن�رشة. 

وال تقبل طلبات االكتتاب من ال�رشكات اأو البنوك اأو ال�سناديق اال�ستثمارية اأو املوؤ�س�سات الفردية. وميكن للمكتتبني املحتملني احل�سول على 

ن�رشة االكتتاب الرئي�سية واملخت�رشة وعلى منوذج طلب االكتتاب من البنوك التالية: 

جمموعة �سامبا املالية 

طريق امللك عبدالعزيز 

�ص ب 833 

الريا�ص 11421

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4770 477 1 966+ 

فاك�ص: 9402 479 1 966+

www.samba.com

البنك ال�سعودي الربيطاين 

بن  عبدالعزيز  االأمري  �سارع 

م�ساعد بن جلوي 

�ص ب 9084

الريا�ص 11413

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�ص: 0660 405 1 966+ 

  www.sabb.com

البنك الأهلي التجاري 

طريق امللك عبدالعزيز

�ص ب 3555 

جدة  21481 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3333 649 )2(  966+

فاك�ص: 7426 643 )2(  966+

 www.ncb.com.sa

بنك اجلزيرة 

�سارع خالد بن الوليد 

�ص ب 6277 

جدة  21442

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8070 651 )2(  966+

فاك�ص: 2478 653 )2(  966+

www.baj.com.sa

تبداأ البنوك امل�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب من خالل فروعها يف اململكة وذلك على مدى 10 اأيام اعتبارا من يوم ال�سبت 1430/4/22هـ، 

)املوافق 2009/4/18م( وحتى يوم االثنني 1430/5/2هـ، املوافق )2009/4/27م(. وعند توقيع طلب االكتتاب وتقدميه، �سيقوم البنك 

امل�ستلم بختمه وتزويد املكتتب ب�سورة منه. و�سوف يعترب طلب االكتتاب الغيًا يف احلاالت التالية: 

اإذا تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة.  ��

املطلوب  االأ�سهم  يعادل عدد  ما  بها كما هو حمدد يف طلب االكتتاب وهو  املطلوب االكتتاب  االأ�سهم  قيمة  �سداد كامل  يتم  اإذا مل  ��

االكتتاب م�رشوبا يف �سعر االكتتاب. ويخ�سم هذا املبلغ من ح�ساب املكتتب لدى اأحد البنوك امل�ستلمة. واإذا مل يكن للمكتتب ح�ساب 

لدى اأحد البنوك امل�ستلمة، وجب عليه اأن يفتح ح�سابا وفقًا لتعليمات موؤ�س�سة النقد.

اإذا مل ُيختم طلب االكتتاب بوا�سطة البنك امل�ستلم.  ��

اإذا كان عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها اأكرث من 100.000 �سهم اأو اأقل من ��50 �سهما. 

يجب على املكتتب اأن يو�سح يف طلب االكتتاب عدد االأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها، ويكون املبلغ االإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو 

حا�سل �رشب عدد االأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ )10( رياالت �سعودية. اإن احلد االأدنى لالكتتاب )50( خم�سون �سهما 

ولكل فرد احلق يف االكتتاب بهذا القدر وم�ساعفاته على اأال يزيد عن )100.000( مائة األف �سهم للمكتتب الواحد.
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على املكتتب اأن يقدم طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفقًا بالوثائق التالية: 

اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال املدنية، اأو دفرت العائلة  ��

مبلغ يعادل عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب بها م�رشوبا يف �سعر االكتتاب ��

اأ�سل و�سورة وكالة �رشعية اأو �سك االإعالة ال�رشعي  ��

اأ�سل و�سورة �سك الوالية بالن�سبة لالأيتام  ��

اأ�سل و�سورة وثيقة الطالق )بالن�سبة للمراأة ال�سعودية املطلقة التي تكتتب با�سم اأطفالها الق�رش من زوج غري �سعودي(  ��

اأ�سل و�سهادة الوفاة )بالن�سبة للمراأة ال�سعودية االأرملة التي تكتتب با�سم اأطفالها الق�رش من زوج غري �سعودي( ��

�� اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )لالأبناء الق�رش للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة من زوج غري �سعودي(

يف حالة تقدمي طلب اكتتاب نيابة عن املكتتب )االآباء واالأبناء فقط(، يجب ذكر ا�سم ال�سخ�ص املوقع نيابة عن املكتتب يف منوذج طلب االكتتاب، 

واإرفاق اأ�سل و�سورة وكالة �سارية املفعول تثبت �سالحية هذا ال�سخ�ص بالتوقيع نيابة عن املكتتب. ويجب اأن تكون الوكالة �سادرة من 

اأو  ال�سفارة  من  التوكيل  ت�سديق  يجب  اململكة،  املقيمني خارج  لالأ�سخا�ص  وبالن�سبة  اململكة.  داخل  املقيمني  لالأ�سخا�ص  بالن�سبة  العدل  كتابة 

القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية. و�ستقوم البنوك امل�ستلمة مبطابقة ال�سور مقابل االأ�سول واإعادة االأ�سول اإىل مقدم الطلب.

يكتفى بطلب اكتتاب واحد يف حالة اكتتاب جميع اأفراد االأ�رشة امل�سمولني يف دفرت العائلة بعدد مت�ساو من االأ�سهم. ويف حالة االكتتاب باأعداد 

خمتلفة من االأ�سهم يجب تعبئة طلب منف�سل لكل فرد من اأفراد االأ�رشة. ويجب تقدمي طلب اكتتاب منف�سل يف احلاالت التالية: 

اإذا كان مطلوبا ت�سجيل االأ�سهم، التي �سيتم تخ�سي�سها، با�سم فرد اآخر غري املكتتب الرئي�سي/ رب العائلة، اأو   -1

اإذا رغب املكتتبون التابعون االكتتاب يف عدد من االأ�سهم يختلف عن ما يكتتب به املكتتب الرئي�ص.   -2

اإذا اأرادت الزوجة اأن تكتتب با�سمها وت�سجيل التي االأ�سهم التي �سيتم تخ�سي�سها با�سهما، يجب عليها اأن تقدم طلب اكتتاب منف�سل   -3

كمكتتب رئي�سي. ويف هذه احلالة، يتم اإلغاء الطلب الذي قدمه الزوج نيابة عنها ويقبل البنك امل�ستلم طلب اكتتاب الزوجة. 

يوافق املكتتب على االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�رشائها مببلغ يعادل عدد االأ�سهم املطلوب االكتتاب 

بها م�رشوبا يف �سعر االكتتاب البالغ 10 رياالت لل�سهم. ويعترب كل مكتتب قد ا�سرتى االأ�سهم التي �سيتم تخ�سي�سها له عند حتقق ال�رشوط 

�لتالية: 

تقدمي طلب االكتتاب اإىل اأي بنك م�ستلم من قبل املكتتب. اأ- 

ت�سديد املكتتب لكامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإىل البنك امل�ستلم ب- 

عند اإر�سال البنك امل�ستلم اإ�سعار تخ�سي�ص اإىل املكتتب يحدد عدد االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب.  ت- 

تخ�شي�ص �الأ�شهم ورد �لفائ�ص 1521 

�سيتم تخ�سي�ص االأ�سهم خالل مدة )5( اأيام من انتهاء فرتة االكتتاب، وذلك وفق االأحكام التالية: 

�ستقوم البنوك امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته “االكتتب العام ل�رشكة اأك�سا للتاأمني التعاوين” .ويجب على كل بنك م�ستلم اأن يودع املبالغ 

التي قام بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

�سيتم تخ�سي�ص 50 �سهمًا كحد اأدنى لكل مكتتب، و�سيتم تخ�سي�ص ما يتبقى من االأ�سهم املطروحة على اأ�سا�ٍص تنا�سبٍي بناًء على ن�سبة ما طلبه 

كل مكتتب اإىل اإجمايل االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها. وال ت�سمن ال�رشكة هذا احلد االأدنى للتخ�سي�ص، 50 �سهما. واإذا جتاوز عدد املكتتبني 

160.000 مكتتب، ف�سوف يتم التخ�سي�ص بالت�ساوي بني املكتتبني. واإذا زاد عدد املكتتبني عن عدد اأ�سهم االكتتاب، ف�سوف يتم التخ�سي�ص 

اأق�ساه يوم ال�سبت  ح�سبما تقرره الهيئة. ويتوقع االإعالن عن التخ�سي�ص النهائي ورد فائ�ص االكتتاب، اإن وجد، اإىل املكتتبني يف موعد 

1430/5/7هـ )املوافق 2009/5/2م(. 

�سوف تر�سل البنوك امل�ستلمة اإ�سعارات تاأكيد اإىل املكتتبني تفيدهم بالعدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لهم واملبالغ التي �سيتم ردها لهم، 

حيث �ستقوم البنوك امل�ستلمة برد اأية اأموال تتعلق باالأ�سهم التي مل يتم تخ�سي�سها للمكتتبني، كما يو�سحه اإ�سعار تاأكيد التخ�سي�ص. وتعاد اأموال 

فائ�ص االكتتاب كاملة بدون اأية ر�سوم اأو خ�سومات بقيدها يف ح�سابات املكتتبني يف البنوك املعنية. 
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�الإقر�ر�ت  1522 

مبوجب طلب االكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

يوافق على االكتتاب يف عدد االأ�سهم املحدد يف طلب االكتتاب؛ ��

يقر باأنه اطلع على ن�رشة االإ�سدار بكافة حمتوياتها بعناية وفهم م�سمونها؛ ��

طلب  ومنوذج  االإ�سدار  ن�رشة  يف  الواردة  واالأحكام  وال�رشوط  االكتتاب  وتعليمات  لل�رشكة  االأ�سا�سي  النظام  على  يوافق  ��

االكتتاب؛

يحتفظ بحقه مبطالبة ال�رشكة والرجوع عليها بكل �رشر ينجم ب�سكل مبا�رش عن احتواء ن�رشة االإ�سدار على معلومات جوهرية  ��

غري �سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�رش يف قراره ب�رشاء االأ�سهم؛

يقر باأنه مل ي�سبق له اأو الأي من اأفراد اأ�رشته امل�سمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة. ويقبل باأن  ��

لل�رشكة احلق يف رف�ص كافة الطلبات

يقبل عدد االأ�سهم التي �سيتم تخ�سي�سها له؛  ��

يلتزم بعدم اإلغاء منوذج طلب االكتتاب اأو تعديله بعد تقدميه اإىل البنك امل�ستلم ��

�أحكام متفرقة 1522 

يعد منوذج طلب االكتتاب واالأحكام وال�رشوط والتعهدات املتعلقة به ملزمة ونافذة ل�سالح اأطراف االكتتاب وخلفائهم واملتنازل لهم ومنفذي 

اأو  اأية حقوق  اأو  التنازل عن طلب االكتتاب  الن�رشة حتديدًا، ال يجوز  با�ستثناء ما ن�ست عليه هذه  اأنه  ومدراء و�ساياهم والورثة �رشيطة 

م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه من قبل اأي طرف من اأطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر. 

مت اإ�سدار هذه الن�رشة باللغتني العربية واالإجنليزية. ويف حالة التعار�ص بني الن�سختني، تعتمد الن�سخة العربية فقط وتكون املرجع احلا�سم. 

�شجل �الأ�شهم وترتيبات �لتعامل 1523 

واملبالغ  ميلكونها  التي  االأ�سهم  ت�سل�سل  واأرقام  ومهنهم  اإقامتهم  وعناوين  وجن�سياتهم  اأ�سمائهم  على  يحتوي  للم�ساهمني  ب�سجل  تداول  حتتفظ 

املدفوعة من قيمة هذه االأ�سهم. 

�ل�شوق �ملالية �ل�شعودية )تد�ول(  1525 

مت تاأ�سي�ص نظام "تداول" �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات االأ�سهم االإلكرتوين. وقد بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة ب�سكل اإلكرتوين كامل 

�سنة 1990م. وبلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم املتداولة يف ال�سوق 808.8 مليار ريال �سعودي يف نهاية تداول يوم 1430/3/5هـ، )املوافق 

2009/3/2م(. ويبلغ عدد ال�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف النظام حتى تاريخه )126( �رشكة.

ويغطي نظام تداول عمليات التداول ب�سكل متكامل بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل على فرتة واحدة من 

ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�رشًا، من يوم ال�سبت حتى يوم االأربعاء ويتم من خاللها تنفيذ االأوامر. اأما خارج هذه االأوقات 

القيود واال�ستف�سارات اجلديدة  اإدخال  11 �سباحًا. وميكن  ال�ساعة  10 �سباحًا وحتى  ال�ساعة  باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها من  في�سمح 

ابتداء من ال�ساعة 10 �سباحًا قبل جل�سة االفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا(. وتتغري هذه االأوقات يف �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة 

تداول. وتنفذ ال�سفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقبال وتنفيذ االأوامر ال�سحيحة وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام، ُتنفذ اأوامر ال�سوق 

)اأف�سل �سعر( اأواًل، يليها االأوامر حمددة ال�سعر )االأوامر ب�سعر حمدد(، ويف حالة اإدخال عدة اأوامر بال�سعر نف�سه، فيتم تنفيذها ح�سب توقيت 

االإدخال. ويقوم تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة منها موقع تداول على االإنرتنت والرابط االإلكرتوين 

لتداول الذي يوفر بيانات التداول ب�سكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز. وتتم ت�سوية ال�سفقات باالآنية، اأي نقل ملكية 

االأ�سهم مبا�رشة بعد تنفيذ ال�سفقة. 

ويجب على ال�رشكة االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات االأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. وتقع على عاتق تداول م�سوؤولية 

مراقبة ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.
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تد�ول �أ�شهم �ل�رشكة  1526 

بهذا اخل�سو�ص.  )تداول(  االأ�سهم  �سوق  االإعالن يف  ال�رشكة، و�سيتم  النهائي الأ�سهم  التخ�سي�ص  بعد  ال�رشكة  اأ�سهم  تداول  البدء يف  يتوقع 

وتعترب املواعيد والتواريخ الواردة يف هذه الن�رشة هي مواعيد وتواريخ مبدئية لغر�ص اال�ستدالل فقط، وميكن اأن تتغري اأو متدد ح�سب تقدير 

ال�رشكة وموافقة تداول وهيئة ال�سوق املالية واللجنة امل�رشفة على تداول االأ�سهم. 

ال ميكن التداول يف االأ�سهم املطروحة اإال بعد اعتماد تخ�سي�ص االأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني، وت�سجيل ال�رشكة يف القائمة الر�سمية واإدراج 

"تداول" ويحظر التداول فيها حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك االأن�سطة  اأ�سهمها يف ال�سوق املالية 

املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحم ال�رشكة اأي م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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�مل�شتند�ت �ملتاحة للمعاينة  16

�سوف تتوفر امل�ستندات التالية للمعانية مبقر ال�رشكة الكائن يف الدور الثاين، برج كانو، �سارع امللك عبدالعزيز، �ص ب 753، الريا�ص 

11421، اململكة العربية ال�سعودية، وذلك بني ال�ساعة 9:00 �سباحًا وال�ساعة 3:00 بعد الظهرمن يوم ال�سبت حتى االأربعاء قبل اأ�سبوع من 

تاريخ االكتتاب.

عقد تاأ�سي�ص ال�رشكة امل�سدق من كتابة العدل  ��

النظام االأ�سا�سي املقرتح لل�رشكة  ��

م( باملوافقة على تاأ�سي�ص ال�رشكة  القرار الوزاري رقم 182 وتاريخ 1429/6/26هـ )املوافق ��2008/6/30

م(  املر�سوم امللكي رقم م/36 وتاريخ 1429/6/27هـ )املوافق ��2008/7/1

ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار، بتعديالته  ��

موافقة هيئة ال�سوق املالية على عملية الطرح  ��

موافقة خطية من امل�ست�سار املايل على اإدراج ا�سمه و�سعاره �سمن ن�رشة االإ�سدار  ��

موافقة خطية من املحا�سب القانوين على ن�رش ا�سمه و�سعاره �سمن ن�رشة االإ�سدار ��

موافقة خطية من امل�ست�سار القانوين على اإدراج ا�سمه كم�ست�سار قانوين لالكتتاب �سمن ن�رشة االإ�سدار ��

قائمة املركز املايل امل�ستقبلية لل�رشكة ��

تقارير ال�سوق لكل من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بزن�ص مونيتور اإنرتا�سيونال، و�سوي�ص ري.  ��

م.  القوائم املالية املراجعة ل�رشكة اك�سا ال�سعودية لالأعوام املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006م و2007م و��2008

خطاب التقييم ال�سادر من موؤ�س�سة النقد  ��

م�سودات االتفاقيات القانونية التالية:  ��

اتفاقية حتويل االأعمال التجارية ��

اتفاقية ترخي�ص العالمات التجارية ��

اتفاقية خدمات امل�ساندة الفنية  ��

اتفاقية خدمات مع جهات خارجية بخ�سو�ص اإجراءات الت�سغيل ��
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�مللحق 1 تقرير �ملحا�شب �لقانوين

�رشكة اك�سا للتاأمني التعاوين

) �رشكة م�ساهمة �سعودية – حتت التاأ�سي�ص (

قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وتقرير الفح�س

كما يف 1 اأبريل 2009 ) تاريخ بداية الن�ساط املتوقع (
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�رشكة اك�سا للتاأمني التعاوين

) �رشكة م�ساهمة �سعودية - حتت التاأ�سي�ص (

قائمة املركز املايل امل�ستقبلية

كما يف 1 ابريل 2009 ) تاريخ بداية الن�ساط املتوقع (

)باآالف �لرياالت �ل�شعودية(�ي�شاح

�ملوجود�ت

موجود�ت متد�ولة

 4103.618نقد وما يف حكمه

 80.000النقدية املتوقعة من االكتتاب العام

 183.618جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة

موجود�ت غري متد�ولة

 59.501م�ساريف ما قبل التاأ�سي�ص

 620.000وديعة نظامية

 29.501جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

 212.119جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني

مطلوبات متد�ولة

 712.119املطلوب اىل م�ساهمني موؤ�س�سني

حقوق �مل�شاهمني

 8120.000راأ�ص املال املدفوع من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني

 980.000راأ�ص املال املتوقع من االكتتاب العام

 200.000جمموع حقوق �مل�شاهمني

 212.119جمموع �ملطلوبات وحقوق �مل�شاهمني

ت�سكل االي�ساحات املرفقة جزءا ال يتجزاأ من قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
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�رشكة اك�سا للتاأمني التعاوين

) �رشكة م�ساهمة �سعودية - حتت التاأ�سي�ص (

اي�ساحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية

كما يف 1 ابريل 2009 ) تاريخ بداية الن�ساط املتوقع (

1 -   �لتكوين و�لن�شاط

ان �رشكة اك�سا للتاأمني التعاوين )"ال�رشكة"( هي �رشكة م�ساهمة �سعودية ) حتت التاأ�سي�ص (. مبوجب قرار جمل�ص الوزراء املوقر رقم 182 

الثاين  27 جمادى  بتاريخ  امللكي رقم م/36  املر�سوم  امل�سادق عليه مبوجب   )2008 30 يونيو  )املوافق   1429 الثاين  26 جمادى  بتاريخ 

1429 )املوافق 1 يوليو 2008( والذي مت مبوجبه ترخي�ص ال�رشكة لتقدمي ن�ساطات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعوديـة.

ميتلك امل�ساهمون املوؤ�س�سون املذكورون يف االي�ساح رقم 8، 60% من راأ�ص مال ال�رشكة والبالغ 120 مليون ريال �سعودي. ان الن�سبة 

املتبقية والبالغة 40% من راأ�ص املال �سيتم تغطيتها من خالل طرح ا�سهم لالكتتاب العام ) اي�ساح 9 (.  

تتمثل اأغرا�ص ال�رشكة يف القيام وفقًا الحكام نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية واالنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة 

العربية ال�سعودية مبزاولة اعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه االأعمال.

ان تاريخ بداية الن�ساط املتوقع لل�رشكة �سيكون يف 1 ابريل 2009 )"تاريخ بداية الن�ساط املتوقع"(.

يقع املكتب الرئي�سي لل�رشكة يف الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية.

2 -   ملخ�ص الأهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية

مت اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وفيما يلي اهم 

ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل ال�رشكة:

العرف املح��سبي

مت اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفقًا لعرف التكلفة التاريخية وبا�ستخدام ا�سا�ص اال�ستحقاق املحا�سبي ا�سافة اىل تقدير الن�ساطات للفرتة 

من مار�ص 2008 لغاية مار�ص 2009 بافرتا�ص ان ال�رشكة م�ستمرة يف ن�ساطها.

م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ش

�سوف يتم حتميل م�ساريف ما قبل التا�سي�ص على قائمة الدخل يف اول فرتة مالية تلي بداية الن�ساط اال اذا امكن حتديد منافع م�ستقبلية لتلك 

امل�رشوفات يف هذه احلالة �سوف يتم اطفائها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات او الفرتة املتوقعة ملنافعها االقت�سادية ايهما 

اق�رش.

حتويل العمالت الجنبية

حتـول املعامالت التى تتم بعمالت اجنبية اىل الريال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء املعاملة . يتم حتويل املوجودات واملطلوبات 

القائمة بعمالت اجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املاىل امل�ستقبلي اىل الريال ال�سعودي باال�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ.

2 -   ��شتخد�م �لتوقعات و�لتقدير�ت يف �عد�د قائمة �ملركز �ملايل �مل�شتقبلية

ار�سدة  يف  اثرت  والتوقعات  التقديرات  هذه  ان  امل�ستقبلية.  املايل  املركز  قائمة  اعداد  عند  معينة  وتوقعات  تقديرات  بعمل  االدارة  قامت 

املوجودات واملطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل امل�ستقبلية. ان االر�سدة الفعلية للموجودات واملطلوبات كما يف بداية الن�ساط قد تختلف 

عن تلك املو�سحة يف قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املرفقة نظرًا الن االحداث والظروف قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك التى مت ا�ستخدامها 

يف اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املرفقة.

3 -   نقد وما يف حكمه

يت�سمن النقد وما يف حكمه نقد وار�سدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية ت�ستحق خالل ثالثة �سهور او اقل.  

بتاريخ بداية الن�ساط املتوقع، يتكون النقد وما يف حكمه بالكامل من ر�سيد بنكي.
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�رشكة اك�سا للتاأمني التعاوين

) �رشكة م�ساهمة �سعودية - حتت التاأ�سي�ص (

اي�ساحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ) تتمة (

كما يف 1 ابريل 2009 ) تاريخ بداية الن�ساط املتوقع (

5 -   م�شاريف ما قبل �لتاأ�شي�ص

) باآالف �لرياالت �ل�شعودية (

 2.028اتعاب ا�ست�سارية

 5.208م�ساريف اكتتابات وت�سويق

 1.781تكاليف متعلقة باملوظفني

 484تكاليف اخرى

9.501 

6 -   وديعة نظامية

متثل الوديعة النظامية ما ن�سبته 10% من راأ�ص املال املدفوع والتي �سوف يتم ايداعها لدى موؤ�س�سة مالية وذلك وفقًا ملتطلبات الفقرة 58 من 

الالئحة التنفيذية املتعلقة باال�رشاف على �رشكات التاأمني التعاونية.

7 -   �ملطلوب �ىل م�شاهمني موؤ�ش�شني

هذا ميثل ايراد العائد من االموال املودعة من قبل ال�رشكاء املوؤ�س�سني فيما يتعلق باحل�سة من راأ�ص املال املتنازل عنها لهم قبل تاأ�سي�ص ال�رشكة 

باال�سافة اىل امل�ساهمة من قبل �رشكاء موؤ�س�سني فيما يتعلق مب�ساريف ما قبل التاأ�سي�ص املتكبدة من ال�رشكة .

8  -   ر�أ�ص �ملال �ملدفوع من قبل �مل�شاهمني �ملوؤ�ش�شني

عدد �الأ�شهم

ر�أ�ص �ملال �ملدفوع

بالرياالت �ل�شعودية

ن�شبة �مل�شاهمة 0/0

 6.400.00064.000.00032�رشكة اك�سا للتاأمني ) اخلليج (

 3.600.00036.000.00018�رشكة اك�سا البحر املتو�سط القاب�سة

 800.0008.000.0004�رشكة ابناء عبدالله ابراهيم اخلريف

 800.0008.000.0004�رشكة جمموعة اجلري�سي

 200.0002.000.0001�رشكة املعجل للتجارة واملقاوالت

 200.0002.000.0001ال�سيد / عبدالعزيز بن حممد امل�سعل

12.000.000120.000.00060املجموع

9 -   ر�أ�ص �ملال �ملتوقع من �الكتتاب �لعام

ميثل هذا البند 40% من راأ�ص املال امل�رشح واملوؤلف من 8 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لكل �سهم والتى �سوف يتم طرحها لالكتتاب 

العام.

10 -   �لتز�مات طارئة

ح�سلت ال�رشكة على كفالة بنكية بقيمة 12.5 مليون ريال �سعودي من خالل جهة ذات عالقة ا�ستخدمت لتحقق متطلبات الت�سجيل املحددة 

من قبل جمل�ص ال�سمان ال�سحي التعاوين.

تخطط ال�رشكة ان تدخل يف اتفاقية �رشاء والتى من املتوقع ان تقوم مبوجبها ب�رشاء اعمال التاأمني ل�رشكة اك�سا للتاأمني ) العربية ال�سعودية (  

�ص.م.ب يف اململكة العربية ال�سعودية. �سوف يعتمد �سعر ال�رشاء على درا�سة التقييم التي متت وفقًا ال�س�ص التقارير النافية للجهالة والتقييم 

ال�سادرة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(. �سوف يخ�سع هذا ال�سعر ملوافقة )�ساما( وال�رشكاء يف كال ال�رشكتني. ان درا�سة 

التقييم هي حاليا قيد املراجعة من قبل )�ساما(. 
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تركت هذه ال�سفحة فارغة عن ق�سد


