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التغطية ومتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار 

المستلمة الجهات 

ا�صدار نشرة 





إشـعار هام

                   



www.shc.com.sawww.cma.org.sa








 













                        




         
 






 






بيانات عن القطاع والسوق

                   
 





تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٠.. ١















                   


تقرير الربع ا�ول لعام٢٠١١م حول التأمين في المملكة العربية السعودية الصادر عن بزنيس مونيتر أنترناشيونال.. ٢



BUSINESS
MONITOR
international 


 –


wwwbusinessmonitorcom









  














نبذة عن الشركة


                 








                  



 
                 















                   
 

 
  
 


















دليل الشركة

































عنوان الشركة 




 –





www.saudienaya.com





 –






Hatim@KJuffali.com





 –






Hatim@KJuffalicom












www.tadawul.com.sa





البنوك الرئيسية للشركة








wwwshbcomsa

المستشارون










wwwshccomsa



ERNST &YOUNG
 – –





wwweycom










Infoksa@houraniassociatescom
wwwhouraniassociatescom



BUSINESS
MONITOR
international




 –



wwwbusinessmonitorcom















wwwmanarsigmacom


Advert One







www.advert1.com

     
         



 






الجهات المستلمة










wwwshbcomsa










wwwriyadhbankcom

 







wwwsambacomsa










wwwalahlicom










wwwccficomsa












wwwanbcomsa







www.alfransi.com.sa





ملخـص االكتتاب العام
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تواريخ مهمة للمكتتبين




























 



 















                 







                  




شكل رقم (٤-١): قائمة المساهمون المؤسسون للشركة












































نشاط التأمين الطبي






              
       





شكل رقم ( ٥-١): معلومات عن المنتجات









                    













شكل رقم ( ٥-٢): الضمان التعاوني



















شكل رقم ( ٥-٣) تغطية ا�سنان والعيون



























 












       



























جدول المحتويات
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فهرس االشكال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





التعريفات و المختصرات. ١
































 




























 





 

































 






















































BBB

S&P




AA -









عوامل المخاطرة. ٢




                 





المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة ١-٢

ا�حوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين ١-١-٢













المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات ٢-١-٢



       



اªدارة الفعالة لتكاليف الرعاية الصحية ٣-١-٢









العالقات المهمة مع موفري خدمات الرعاية الصحية ٤-١-٢




 

 





حداثة عهد الشركة وعدم وجود تاريخ تشغيلي سابق لها ٥-١-٢


   




عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة ٦-١-٢
















الدعاوى والمطالبات واªجراءات ٧-١-٢













سياسات إدارة المخاطر ٨-١-٢



         








كفاية االحتياطيات ٩-١-٢










 
















المتطلبات المستقبلية  من رأس المال ١٠-١-٢


                  

 




سوء سلوك الموظفين وأخطائهم ١١-١-٢

  

 




المخاطر االستثمارية ١٢-١-٢











             












االعتماد على الموظفين الرئيسيين ١٣-١-٢









                  

                      
 











حماية العالمة التجارية ١٤-١-٢

 


 

                 
             
                   



مخاطر إعادة التأمين ١٥-١-٢



 

 – 


 





BBB
S&P 





التوسع المستقبلي ١٦-١-٢











                     





الخبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة ١٧-١-٢



 





                 









مخاطر التصنيف ١٨-١-٢

BBB           
 S&P
BBB






مصادر التمويل ١٩-١-٢









العقود المبرمة مع أطراف أخرى ٢٠-١-٢

                
                  




مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية ٢-٢

 نظام الرقابة على شركات التأمـين التعاوني والئحته التنفيذية ١-٢-٢

               










                





إصدار ترخيص التأمين ٢-٢-٢




 





















 





المنافسة ٣-٢-٢



 



















التقارير المطلوبة ٤-٢-٢














متطلبات المالَءة ٥-٢-٢

  
 
   










١ .
٢ .
٣ .

 





أ.  
ب. 
ج. 



أ.    


ب. 
ج. 

 
 



القيود على ملكية شركات التأمين ٦-٢-٢

 



 


 








السعودة ٧-٢-٢

 










نمو سوق التأمين ٨-٢-٢











الطبيعة الدورية للسوق ٩-٢-٢

 
             







محدودية البيانات التاريخية للسوق ١٠-٢-٢

             



المخاطر المتعلقة با�سهم العادية ٣-٢

 السيطرة الفعالة من قبل المساهمين المؤسسين ١-٣-٢


 











عدم وجود سوق لÆسهم في السابق ٢-٣-٢

 




التذبذب في أسعار ا�سهم ٣-٣-٢



 



بيع ا�سهم وعمليات طرح ا�سهم في المستقبل ٤-٣-٢




 


 



أرباح ا�سهم ٥-٣-٢

           





 



مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية ٦-٣-٢











 نظرة عامة على سوق قطاع التأمين . ٣

مصادر المعلومات ١-٣

             
 





تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام . ١
٢٠١٠م











          


تقرير الربع ا�ول لعام ٢٠١١م حول التأمين في المملكة العربية السعودية الصادر عن بزنيس مونيتر أنترناشيونال. ٢













التطورات ا�خيرة في اªقتصاد السعودي٢ ٢-٣








 





 













   





نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق ا�وسط وشمال افريقيا ٣-٣







 











 









شكل رقم (٣-١): معدل تركز التأمين العام �قساط التأمين العام حسب المناطق

 







   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


شكل رقم (٣-٢): معدل تركز التأمين �قساط تأمين الحماية واªدخار حسب المناطق

 







   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   






تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية ٤-٣

 





 
          
                  







١ .
٢ .
٣ .
٤ .
٥ .
٦ .
٧ .
٨ .
٩ .
١٠ .
١١ .

١٢ .
١٣ .
١٤ .
١٥ .
١٦ .
١٧ .
١٨ .
١٩ .
٢٠ .
٢١ .

٢٢ .
٢٣ .
٢٤ .
٢٥ .
٢٦ .





٢٧ .
٢٨ .
٢٩ .
٣٠ .
٣١ .

إجمالي ا�قساط المكتتبة  ١-٤-٣















شكل رقم (٣-٣): إجمالي ا�قساط المكتتبة في المملكة العربية السعودية حسب مجاالت النشاط التأميني 

      
































































           

           


           



           




           

           

           


           

           

           







نسبة االحتفاظ ٢-٤-٣




 





شكل رقم (٣-٤): ا�قساط المحتفظ بها حسب مجاالت النشاط 

   









































         

         


         


         


         

         

         

         



عمق وكثافة سوق التأمين ٣-٤-٣











شكل رقم (٣-٥): عمق وكثافة خدمات التأمين حسب مجال النشاط 

































نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و الئحته التنفيذية ٥-٣























الضمان الصحي اªلزامي  ٦-٣








١ .   


٢ .
٣ .








الجهات المنافسة في الضمان الصحي  ٧-٣





 

التطورات المستقبلية ٨-٣

                 




































الشركة. ٤

مقدمة ١-٤


                 





                  


هيكل المساهمين ٢-٤











شكل رقم (٤-١): قائمة المساهمون المؤسسون للشركة

































































شكل رقم (٤-٢) الحصص التي يملكها المؤسسون في الشركة





















































نظرة عامة على المؤسسين الرئيسيين ٣-٤

شركة ميونخ ري إنشورنس  . ١

Muchener Rukversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

           


ERGO, D.A.S, DKV, ERGO Direkt, ERV






 
AAS&P





شركة خالد أحمد الجفالي التجارية. ٢












شكل رقم (٤-٣):هيكل ملكية شركة خالد الجفالي



























الشركة الوطنية للضمان الصحي. ٣



    







شكل رقم (٤-٤):هيكل ملكية الشركة الوطنية للضمان الصحي


















شركة محمد و وليد أحمد الناغي . ٤




                  







شكل رقم (٤-٥):هيكل ملكية شركة محمد و وليد الناغي















شركة المطلق لالستثمار العقاري. ٥














شكل رقم (٤-٦):هيكل ملكية شركة المطلق لالستثمار العقاري























































شركة نسما القابضة. ٦
















شكل رقم (٤-٧):هيكل ملكية شركة نسما القابضة















شركة يونايتد بروموشن اند انفسمنت. ٧










شكل رقم (٤-٨):هيكل ملكية شركة يونايتد بروموشن اند انفسمنت































































شركة تواد ل§ستثمار التجاري. ٨










شكل رقم (٤-٩):هيكل ملكية شركة تواد لالستثمار التجاري

















 ا�سهم المملوكة �عضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس  ٤-٤
اªدارة وأي من أقاربهم أو التابعين لهم




شكل رقم (٤-١٠): ا�سهم المملوكة �عضاء مجلس اªدارة المقترحين






























 رسالة الشركة ٥-٤



 بيان الرؤيه ٦-٤



 المميزات التنافسية ٧-٤




فريق إداري عالمي الخبرة ١-٧-٤

          

 



فعالية أنظمة التشغيل ا�ساسية ونظم المعلومات ٢-٧-٤

                   





التخصصية في الضمان الصحي ٣-٧-٤




 



هيكلة وتسعير المنتجات بطريقة منافسة ٤-٧-٤

 
  



شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية ٥-٧-٤

 








خطة توظيف تسعى لتأصيل روح العمل والثقافة المؤسسية ٦-٧-٤

 









المنتجات والخبرات والخدمات. ٥



                 
 




 نظام الضمان الصحي التعاوني ١-٥









أ. 
ب. 
ج. 
د. 
ه. 

   


              
 



مقدموا الرعاية الصحية ٢-٥



 المنتجات والخبرات – حزمة من الخيارات ٣-٥

                
       
 



 الخبرة في مجال التأمين الصحي ٤-٥

          



































 حزمة المنتجات ٥-٥

شكل رقم ( ٥-١): معلومات عن المنتجات









                    

















شكل رقم ( ٥-٢): الضمان التعاوني















شكل رقم ( ٥-٣) تغطية ا�سنان والعيون



























 







 الخدمات ٦-٥





 
































 خدمات ما بعد البيع ٧-٥









              






 توزيع المنتجات ٨-٥

            










































المواقع والمرافق ٩-٥















 إستراتيجية الشركة المرتكزة على التسويق و المبيعات ١٠-٥











الخطط التوسعية والمستقبلية للشركة ١١-٥



      






             



الموظفون و خطة السعودة و تطوير الموظفين ١٢-٥












                  
  










شكل (٥-٤): قائمة موظفي الشركة حسب الوظيفة مع نسبة السعودين حسب تاريخ اصدار هذه النشرة

















شكل (٥-٥): قائمة موظفي الشركة (بعد التاسيس) حسب الوظيفة مع نسبة السعودين للثالث سنوات القادمة





































الهيكل التنظيمي. ٦

 




شكل (٦-١): الهيكل التنظيمي للشركة






















العمليات التشغيلية ١-٦

 
                


التوزيع ٢-٦







المالية ٣-٦


















           



الخدمات المساندة لعمليات الشركة ٤-٦

                 











إدارة الشركة. ٧

مجلس اªدارة المقترح ١-٧

             










     








               







شكل ٧-١: مجلس إدارة الشركة:

































            
          
             



          








              





































                 

 







          
  









اªدارة العليا ٢-٧







شكل رقم (٧-٢): فريق أفراد اªدارة العليا للشركة






















                  


 



 

  




















 








                  


             

            








حوكمة الشركة . ٨






 



          



















   








  
             
               




لجنة المراجعة ١-٨




 






















١ .
٢ .
٣ .{





               
 








           



                

    



 










              

               


 




لجنة الترشيحات و المكافآت  ٢-٨

  
 






   















١ .  { 
٢ .  {  
٣ .  { 

اللجنة التنفيذية ٣-٨



 









١ .  
٢ .   
٣ .   

ا�عضاء المستقلون غير التنفيذيين ٤-٨


     








عقود خدمة كبار المديرين التنفيذيين ٥-٨









  


  






 




المالية  ٦-٨ الشئون  ومدير  العليا  اªدارة  وأعضاء  اªدارة  مجلس  بأعضاء  تتعلق   إقرارات 
وسكرتير مجلس اªدارة




























تضارب المصالح ٧-٨









 




  




مكافآت أعضاء مجلس اªدارة واªدارة العليا ٨-٨


          










         








الموظفون ٩-٨







       






 









سياسة توزيع أرباح ا�سهم. ٩










 















المعلومات المالية . ١٠

مقدمة ١-١٠

                   
 
 






  









إقرار مجلس اªدارة بشأن المعلومات المالية ٢-١٠











أهم السياسات المحاسبية ٣-١٠

 
 





قائمة المركز المالي المستقبلية ٤-١٠

              


شكل رقم (١٠-١): قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة













































مصاريف ما قبل التأسيس   ٥-١٠

شكل رقم (١٠-٢): مصاريف ما قبل التأسيس
























              



١ .



٢ .
٣ .


٤ . –








         

 



















استخدام متحصالت االكتتاب . ١١

                
                   








١ .
٢ .
٣ .



شكل رقم (١١-١): تفاصيل استخدام متحصالت االكتتاب

















وصف ا�سهم. ١٢

رأس المال ١-١٢




 





   

حقوق المساهمين ٢-١٢



حقوق التصويت ٣-١٢

 





      
 



جمعيات المساهمين ٤-١٢






 
 

 




 
                   



  









مدة الشركة وتصفيتها ٥-١٢




              
              








 ملخص النظام ا�ساسي. ١٣

اسم الشركة  ١-١٣



أغراض الشركة  ٢-١٣



    




المركز الرئيسي للشركة  ٣-١٣




مدة الشركة  ٤-١٣




رأس مال الشركة  ٥-١٣




اªكتتاب في رأس المال ٦-١٣



              



مجلس اªدارة  ٧-١٣




صالحيات مجلس اªدارة، رئيس مجلس اªدارة و الرئيس التنفيذي  ٨-١٣

 









مكافآت مجلس اªدارة ٩-١٣












إجتماعات المجلس وقراراته ١٠-١٣











   




اللجان ١١-١٣






  






 

 



إتفاقية اªدارة والخدمات الفنية ١٢-١٣








جمعيات المساهمين  ١٣-١٣


 

 



١ .
٢ .    


٣ .
٤ .
٥ .







تعيين مراقب الحسابات ١٤-١٣

 

حسابات الشركة وتوزيع ا�رباح ١٥-١٣






      
 










١ .
٢ .
٣ .


٤ .





٥ .


٦ .




أ.  
ب. 



١ .
٢ .


٣ .                


٤ .
٥ .
٦ . 


                 
 



خسائر الشركة  ١٦-١٣




حل الشركة وتصفيتها ١٧-١٣

              
              








معلومات قانونية. ١٤

االكتتاب في ا�سهم ١-١٤

شكل رقم (١٤-١): هيكل ملكية الشركة

























































تفاصيل التأسيس ٢-١٤











الرسملة والمديونية ٣-١٤







التراخيص والتصاريح ا�ساسية  ٤-١٤

                  


شكل رقم (١٤-٢): التراخيص والتصاريح ا�ساسية




















[]









العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية ا�خرى  ٥-١٤






رأس المال العامل  ٦-١٤




أدوات/سندات الدين والقروض طويلة ا�جل واªلتزامات المحتملة ٧-١٤


 





 –






الرهونات وا�عباء والحقوق على ممتلكات الشركة ٨-١٤



 الشركات التابعة والمنتسبة ٩-١٤



ملخص العقود المهمة ١٠-١٤



اتفاقية تحويل أعمال ١-١٠-١٤











  





 
                



اتفاقية خدمات الدعم الفني ٢-١٠-١٤

Gmbh
    
































اتفاقية ترخيص البرمجيات  ٣-١٠-١٤


MedNeXtCoreOpertional
system










      






   




  








اتفاقية خدمات الدعم  ٤-١٠-١٤







 

























 

اتفاقية تطبيق البرمجيات ٥-١٠-١٤


          
















   



 

 



 

اتفاقية إعادة التأمين  ٦-١٠-١٤
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إتفاقية إيجار مكاتب الشركة ٧-١٠-١٤
















إستمرار ا�نشطة ١١-١٤

    


التعهد بتغطية االكتتاب ١٢-١٤
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شروط وأحكام االكتتاب . ١٦




اªكتتاب ١-١٦
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تخصيص ا�سهم ورد فائض االكتتاب ٢-١٦






          











  




إقرارات  ٣-١٦



















بنود متفرقة  ٤-١٦

                  
      


 سوق ا�سهم السعودية (تداول) ٥-١٦







  
  
 







 







 

تداول أسهم الشركة على نظام «تداول» ٦-١٦





 







المستندات المتاحة للمعاينة. ١٧

 
 











          

              


 









تقرير المحاسبين. ١٨

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

(شركة مساهمة سعودية)
(تحت التأسيس)

قائمة المركز المالي المستقبلية 

كما في ١ يناير ٢٠١٢م (تاريخ التأسيس المتوقع)
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١ ـ النشـاط


                   



 




٢ ـ السياسات المحاسبية الهامة
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٣ ـ استخدام االفتراضات والتقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية 






٤ ـ النقد المطلوب سداده من قبل المساهمين المؤسسين



























شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
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(تحت التأسيس)
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٥ ـ رأس المال المتوقع من الطرح ا�ولي في االكتتاب العام 




٦ ـ مصروفات ما قبل التشغيل
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١ يناير ٢٠١٢م (تاريخ التأسيس المتوقع)

٧ ـ أثاث ومفروشات وسيارات


















٨ ـ المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
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١ ـ التوقعات المالية

 

 



٢ ـ قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة

                 
  



 




 



٢ ـ ١ قائمة الدخل المتوقعة
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٣ ـ االفتراضات المعدة من قبل إدارة عناية السعودية لتوقع قائمة المركز المالي وقائمة الدخل

 









٣ ـ ١ صافي ا�قساط المكتسبة
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٣ ـ ٢ المطالبات المدفوعة
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٣ ـ ١٤ تكاليف اقتناء مؤجلة
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٣ ـ ١٥ االستهالك


















٣ ـ ١٦ توزيع لحملة الوثائق




٣ ـ ١٧ العمولة المكتسبة
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٤ ـ استخدام االفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بقائمة رأس المال العامل

٤ ـ ١ رأس المال العامل
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٤ ـ ٤ الموجودات غير الملموسة
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التغطية ومتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار 
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