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إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة بروج للت�أمين التعاوني وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعند تقديم طلبات لالكتتاب
في الأ�سهم المطروحة للبيع� ،ستتم معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة ،والتي يمكن الح�صول
على ن�سخ منها من ال�شركة �أو البنوك الم�ستلمة� ،أو من موقع ال�شركة الإلكتروني (� )www.burujinsurance.comأو من موقع هيئة ال�سوق المالية
( .)www.cma.org.sa
عينت ال�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية كم�ست�شار مالي ومتعهد التغطية (ي�شار �إليها فيما بعد بـ «مورغان �ستانلي ال�سعودية» �أو «الم�ست�شار المالي») و�شركة
الراجحي المالية مدير ًا لالكتتاب فيما يخت�ص بهذا االكتتاب و�أ�سهم االكتتاب المو�ضحة في هذه الن�شرة فقط.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية
(والم�شار �إليها بـ «الهيئة») .ويتحمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحون الذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (هـ) مجتمعين ومنفردين كامل الم�س�ؤولية عن
دقة المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه  ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات الممكنة و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد
�أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق المالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن
محتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد في
هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
ومع �أن ال�شركة قامت بجميع التحريات المعقولة بالن�سبة لدقة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة في تاريخ �صدورها ،ف�إن جزء ًا كبير ًا من المعلومات المتعلقة
بال�سوق والقطاع م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريها �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من المعلومات
الواردة عن ال�سوق والقطاع غير دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه لم يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من هذه المعلومات ،وال يوجد �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحة �أي من هذه
المعلومات �أو اكتمالها.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير .وعلى وجه الخ�صو�ص ،من الممكن �أن يت�أثر الو�ضع المالي لل�شركة وقيمة �أ�سهم
االكتتاب ب�شكل �سلبي نتيجة لتطورات م�ستقبلية تتعلق بالت�ضخم و�أ�سعار الفائدة وال�ضرائب �أو بعوامل �أخرى منها على �سبيل المثال ال الح�صر الأحداث
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو عوامل �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجوز اعتبار تقديم ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة
ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سيرها �أو االعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من ال�شركة �أو المدراء �أوالم�ؤ�س�سين �أو مدير االكتتاب �أو مورغان �ستانلي ال�سعودية �أو �أي من البنوك ال�سعودية
الم�ستلمة �أو �أي �شخ�ص متعلق بهم بالم�شاركة في االكتتاب .وتعتبر المعلومات الواردة في هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة تم �إعدادها بدون اعتبار لأية �أهداف
ا�ستثمارية فردية �أو �أو�ضاع مالية �أو احتياجات ا�ستثمارية خا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية الح�صول على
ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية الخا�صة
به.
�إن هذا االكتتاب موجه فقط �إلى الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بمن فيهم المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي
حيث يجوز لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها في �أ�سهم االكتتاب على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد االكتتاب
الغي ًا لمن اكتتب با�سم مطلقته..يحظر تماما توزيع هذه الن�شرة وبيع �أ�سهم االكتتاب لأي �أ�شخا�ص �آخرين �أو في �أي دولة �أخرى .و كل متلقي لهذه الن�شرة
مطلوب منه التعرف على �أية قيود نظامية تخ�صه ومراعاة التقيد بها.

�

معلومات عن القطاع والسوق
تم الح�صول على المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بخ�صو�ص قطاع الت�أمين وبيانات ال�سوق من م�صادر مختلفة .ويعتقد �أن هذه المعلومات والم�صادر
والتقديرات موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا و�إلى الحد المعقول للتحقق من �صحة هذه الم�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى �شركة مورغان �ستانلي
ال�سعودية �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من هذه المعلومات المتعلقة بقطاع الت�أمين �أو البيانات المتعلقة بال�سوق غير دقيقة في جوهرها� ،إال �أنه لم يتم التحقق
من دقة هذه المعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال يمكن تقديم �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها من قبل �أي �شخ�ص .ومن تلك الم�صادر ()1
المعلومات والتحليالت الخا�صة بقطاع الت�أمين والتي تم الح�صول عليها من م�صادر ومواد �صادرة عن �أطراف �أخرى ومتاحة للعموم ،ولم يتم الح�صول على
موافقة المزودين بهذه المعلومات للإ�شارة �إلى �أ�سمائهم في هذه الن�شرة ( )2تقارير �أو معلومات �صادرة عن الجهات الواردة �أدناه:
مؤسسة النقد العربي السعودي («مؤسسة النقد»)

مؤسسة النقد العربي السعودي

�ص ب 2992
الريا�ض 11169
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 463 3000 :
فاك�س+966 466 2966 :
www.sama.gov.sa

م�ؤ�س�سة النقد هي الم�صرف المركزي للمملكة العربية ال�سعودية وت�أ�س�ست �سنة 1952م ،وت�شمل �أبرز مهامها ما يلي:








�إ�صدار العملة الوطنية للبالد وهي الريال ال�سعودي
القيام بعمل م�صرف الحكومة
المراقبة والإ�شراف على الم�صارف التجارية العاملة في المملكة
�إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي
�إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف
المراقبة والإ�شراف على �شركات الت�أمين العاملة في المملكة
ت�شجيع نمو النظام المالي والم�صرفي و�ضمان �سالمته

تعتبر المعلومات الم�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد متاحة للجميع ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة االنترنت� .أما الموافقات ال�ستخدام هذه المعلومات في
هذه الن�شرة فلم يتم طلب الح�صول عليها.
الشركة السويسرية إلعادة التأمين («سويس ري»)

مثنكواي 60/50
�ص ب 8022
زيوريخ
�سوي�سرا
هاتف+41 43 285 2121 :
فاك�س+41 43 285 2999 :
www.swissre.com

ب

هي �إحدى ال�شركات العالمية الرائدة في مجال �إعادة الت�أمين وت�أ�س�ست �سنة 1863م في مدينة زيوريخ ب�سوي�سرا ،وتعمل في �أكثر من  25بلد ًا وت�صدر عدد ًا من
التقارير حول �أ�سواق الت�أمين في العالم .وتتوفر هذه التقارير للعموم ويمكن االطالع عليها عبر �شبكة الإنترنت.
بالن�سبة للمعلومات الم�ستخدمة من �سوي�س ري فهي متوفرة للعموم ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة الإنترنت ،لم يتم طلب الح�صول على موافقة �سوي�س ري
ال�ستخدام تقاريرها في هذه الن�شرة.
بزنس مونيتور إنترناشنال («بزنس مونيتور»)

بزنس مونيتور إنترناشنال

ميرميد هاو�س
 2بدل دوك بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �إ�س
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س+44 20 7248 0467 :

www.businessmonitor.com

ت�أ�س�ست �سنة 1984م في مدينة لندن في المملكة المتحدة ،وت�صدر تقارير ودرا�سات اقت�صادية حول مو�ضوعات مختلفة منها المخاطر ال�سيا�سية والتحليالت
والتوقعات التمويلية واالقت�صادية.
قامت بزن�س مونيتور بتقديم موافقتها ال�ستخدام تقريرها ولم تقم ب�سحب تلك الموافقة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن بزن�س مونيتور �إنترنا�شنال والعاملين فيها �أو
�أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة.
المعلومات المالية
تم �إعداد القوائم المالية التوقعية لل�شركة لما بعد االكتتاب والإي�ضاحات المتعلقة بها ،والواردة في هذه الن�شرة ،طبقا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .و�سوف ت�صدر ال�شركة قوائمها المالية بالريال ال�سعودي.
أسعار تحويل العمالت
تم تحويل بع�ض المبالغ الواردة في هذه الن�شرة �إلى الريال ال�سعودي .وقد تم تحويل المبالغ من الدينار الكويتي �إلى الريال ال�سعودي ب�سعر تحويل يبلغ 13.04
ريال �سعودي لكل دينار كويتي واحد ،وهو �سعر التحويل الفوري المعمول به بتاريخ 2009/08/9م .1كما تم تحويل بع�ض المبالغ الواردة في هذه الن�شرة
من الدينار البحريني �إلى الريال ال�سعودي ب�سعر تحويل يبلغ  9.95ريال �سعودي لكل دينار بحريني واحد ،وهو �سعر التحويل الفوري المعمول به بتاريخ
2009/08/9م.2
التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم �إعداد التوقعات والإفادات الم�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف العمل الم�ستقبلية عن
االفترا�ضات الم�ستخدمة ،وبالتالي ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
تمثل بع�ض الإفادات الواردة في ن�شرة الإ�صدار «�إفادات م�ستقبلية» .وي�ستدل على هذه الإفادات من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات دالة على الم�ستقبل مثل
«يخطط»« ،يقدر»« ،يعتقد»« ،يتوقع»« ،يمكن»« ،قد»« ،ينوي»« ،يعتزم»�« ،سوف»« ،ينبغي»« ،من المتوقع» «�سيكون» �أو �صيغ النفي لهذه المفردات وغيرها من
المفردات المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه الإفادات الم�ستقبلية وجهات النظر الحالية لل�شركة و�إدارتها فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها
 1امل�صدر :بلومبريغ () www.bloomberg.com
 2امل�صدر :بلومبريغ () www.bloomberg.com
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لي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .فهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو الإنجازات �أو النتائج التي تحققها وت�ؤدي �إلى اختالفها
ب�شكل كبير عما كان متوقع ًا �صراحة �أو �ضمنيا في هذه الإفادات الم�ستقبلية .وقد تم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر والعوامل التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا
الت�أثير ب�صورة �أكثر تف�صيال في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم «عوامل المخاطرة») .ف�إذا ما تحقق واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو االحتماالت
�أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفترا�ضات التي تم االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك التي تم توقعها �أو تقديرها �أو
التخطيط لها �أو افترا�ضها كما في هذه الن�شرة.
بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعين على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا علمت في �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة
الإ�صدار هذه وقبل ت�سجيلها في القائمة الر�سمية ،ب�أي مما يلي )1( :حدوث �أي تغيير مهم في �أي من الم�سائل الجوهرية الواردة في هذه الن�شرة �أو في �أي
م�ستند مطلوب بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أية م�سائل مهمة �أخرى كان يجب ت�ضمينها في هذه الن�شرة .وفيما عدا هاتين الحالتين ،ف�إن
ال�شركة ال تنوي تحديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو الإفادات الم�ستقبلية الواردة في هذه الن�شرة� ،سواء نتيجة لمعلومات جديدة �أو �أحداث
م�ستقبلية �أو غير ذلك .ونتيجة لهذه العوامل والمخاطر والأمور االحتمالية واالفترا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث والظروف الم�ستقبلية التي تم تناولها في هذه
الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال تحدث �إطالق ًا .وعليه ،يجب على المكتتبين المحتملين درا�سة جميع الإفادات الم�ستقبلية على �ضوء
هذه التف�سيرات وعدم االعتماد على الإفادات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون

اال�س ــم
يا�سر يو�سف محمد ناغي

الجن�سية
�سعودي

العمر
47

المن�صب
رئي�س ًا

خالد �سعود عبد العزيز الح�سن

كويتي

55

ع�ضو ًا

ر�أفت عطية ح�سن ال�سالموني

م�صري

59

ع�ضو ًا

طارق عبد الوهاب مو�سى ال�صحاف

كويتي

50

ع�ضو ًا

�إبراهيم محمد �إبراهيم بترجي

�سعودي

37

ع�ضو ًا

عادل علي ح�سن ال�سيد

�سعودي

48

ع�ضو ًا

عبد العزيز فهد محمد الرا�شد
زياد ب�سام محمد الب�سام
عمار �أحمد �صالح �شطا
محمد بن حمد محمد البوعلي

�سعودي
�سعودي
�سعودي
�سعودي

60
43
48
50

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

التمثيل
ع�ضو غير تنفيذي (يمثل م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية
م�ؤ�س�سة �سعودية تمتلك )%3
ع�ضوغير تنفيذي (يمثل �شركة الخليج للت�أمين �شركة
كويتية تمتلك )%22.5
ع�ضوغير تنفيذي (يمثل �شركة الخليج للت�أمين �شركة
كويتية تمتلك )%22.5
ع�ضوغير تنفيذي (يمثل �شركة الخليج للت�أمين �شركة
كويتية تمتلك )%22.5
ع�ضوغير تنفيذي (يمثل �شركة مجموعة البترجي
ال�صناعية �شركة �سعودية تمتلك )%5
ع�ضوغير تنفيذي (يمثل ال�شركة الخليجية المتحدة
للإ�ستثمار �شركة بحرينية تمتلك )%4
ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)
ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)
ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)
ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

عنوان الشركة

شركة بروج للتأمين التعاوني

مجمع البجعة التجاري  ،مكتب رقم  2و 8
�شارع الأمير �سلطان بن عبد العزيز (الثالثين)،
العليا  ،الريا�ض
المملكة العربية ال�سعودية
�ص.ب 40997 .الريا�ض 11511
هاتف01 2935267 /2935265 / 2935264 :
فاك�س01 217 2350 :
الموقع الإلكترونيwww.burujinsurance.com :

ه

سكرتير مجلس اإلدارة المرشح
محمد م�صطفى بن �صديق
مجمع البجعة التجاري  ،مكتب رقم  2و 8
�شارع الأمير �سلطان بن عبد العزيز (الثالثين)،
العليا  ،الريا�ض ,المملكة العربية ال�سعودية
�ص.ب 40997 .الريا�ض 11511
هاتف -01 2935267 /2935265 / 2935264 :فاك�س2350 217 -01 :
البريد االلكترونيbinsiddiq2000@yahoo.com :
ممثلو الشركة المعتمدون لدى الهيئة
يا�سر يو�سف محمد ناغي و �سامر فايز كنج
مجمع البجعة التجاري ،مكتب رقم  2و 8
�شارع الأمير �سلطان بن عبد العزيز (الثالثين)،
العليا  ،الريا�ض ,المملكة العربية ال�سعودية
�ص.ب 40997 .الريا�ض 11511
هاتف-01 2935267 /2935265 / 2935264 :
فاك�س2350 217 -01 :
البريد االلكترونيsamer@saudipearlins.com ، ynaghi@cigalah.com.sa :
البنك الرئيس للشركة

بنك الرياض

�شارع الملك عبدالعزيز
�ص .ب , 22622 .الريا�ض 11416
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0303 :
فاك�س+966 1 404 2618 :
الموقع الإلكترونيwww.riyadbank.com :
مسجل األسهم
�أبراج التعاونية ،البرج ال�شمالي
طريق الملك فهد
�ص.ب  , 60612الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 218 1200 :
فاك�س+966 1 218 1220 :
الموقع الإلكترونيwww.tadawul.com.sa :

و

المستشارون
المستشار المالي

المستشار القانوني لالكتتاب

مورغان �ستانلي ال�سعودية
الطابق العا�شر ،مبنى الرا�شد� ,شارع المعذر
�ص.ب  , 66633الريا�ض 11586
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف00966 )1( 218 7000 :
فاك�س00966 )1( 218 7085 :
الموقع الإلكترونيwww.morganstanley.com :

مكتب عبد العزيزالع�ساف محامون وم�ست�شارون  ،بالتعاون مع نورتون
روز (ال�شرق الأو�سط)
برج المملكة  ،الدور  ، 24طريق الملك فهد
�ص ب  90217الريا�ض  ,11613المملكة العربية ال�سعودية
هاتف009661 2112000 :
فاك�س009661 2112727 :
الموقع الإلكترونيwww.aaafirm.com :

المحاسب القانوني

مستشار دراسة السوق

الب�سام محا�سبون قانونيون و�إ�ست�شارون
مبنى الغالييني ،الدور الأول ،الملز
�ص.ب ،69658 .الريا�ض 11557
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف009661 2065333 :
فاك�س009661 2065444 :
الموقع الإلكترونيwww.albassamcpa.com :

بزن�س مونيتور �إنترنا�شنال
ميرميد هاو�س
 2بدل دوك بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �إ�س  ,المملكة المتحدة
هاتف0044 20 7248 0468 :
فاك�س0044 20 7248 0467 :
الموقع الإلكترونيwww.businessmonitor.com :

الخبير االكتواري

منار �سيغما للخدمات المالية
�ص.ب 341905 :الريا�ض 11323
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف009661 2113344 :
فاك�س009661 2112434 :
الموقع الإلكترونيwww.manarsigma.com :
تنويه:

قدم الم�ست�شارون �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم في ن�شرة الإ�صدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن جميع الجهات والعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة �أو ب�أي من ال�شركات التابعة لها.

ز

مدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب والبنوك المستلمة
مدير االكتتاب

متعهد تغطية االكتتاب

شركة الراجحي المالية

مورغان ستانلي السعودية

طريق الملك فهد
�ص ب , 28الريا�ض ,11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 279 5801 :
فاك�س+966 )1( 279 5846 :
الموقع الإلكترونيwww.arfs.com :

الطابق العا�شر ،مبنى الرا�شد� ,شارع المعذر
�ص.ب  , 66633الريا�ض 11586
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف00966 )1( 218 7000 :
فاك�س00966 )1( 218 7085 :
الموقع الإلكترونيwww.morganstanley.com :

البنوك المستلمة

ح

مصرف الراجحي

البنك السعودي الفرنسي

مجموعة سامبا المالية

�شارع العليا العام
�ص ب  , 28الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 211 6000 :
فاك�س+966 )1( 460 0705 :
الموقع الإلكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

�شارع المعذر
�ص ب  , 56006الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاك�س+966 )1( 404 2311 :
الموقع الإلكترونيwww.alfransi.com.sa :

طريق الملك عبدالعزيز
�ص ب  , 833الريا�ض 11421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 9676 :
فاك�س+966 1 479 7400 :
الموقع الإلكترونيwww.samba.com :

ملخص االكتتاب

رأس مال الشركة

�شركة بروج للت�أمين التعاوني هي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة (تحت الت�أ�سي�س) وفقا
لقرار مجل�س ال��وزراء رقم  313وتاريخ 1429/10/27ه���ـ (الموافق 2008/10/28م)
والمر�سوم الملكي رق��م م 72/وتاريخ 1429/10/28ه����ـ (الموافق 2008/10/29م)
القا�ضيان بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة وفق ًا لنظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم
الملكي الكريم رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته ونظام مراقبة �شركات الت�أمين
التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية
ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ .
ح�صلت ال�شركة على الموافقة بالترخي�ص لت�أ�سي�سها ك�شركة ت�أمين بموجب قرار مجل�س
الوزراء رقم  313وتاريخ 1429/10/27هـ (الموافق 2008/10/28م) والمر�سوم الملكي
رقم م 72/وتاريخ 1429/10/28ه��ـ (الموافق 2008/10/29م) .وقد ح�صلت ال�شركة
على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بت�أ�سي�سها ،و�سوف يتم ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل
نهائي بعد �إتمام عملية الطرح الأولي لالكتتاب وتبع ًا ل�صدور قرار معالي وزير التجارة
وال�صناعة القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بعد اجتماع الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية.
�سوف تزاول ال�شركة �أعمال الت�أمين التعاوني والأن�شطة ذات العالقة وفقا لنظام مراقبة
�شركة الت�أمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ،بما يطر�أ عليها من تعديالت من وقت لآخر،
وطبقا للأنظمة والقوانين الأخرى ال�سائدة في المملكة .وتلتزم ال�شركة بعد �صدور ال�سجل
التجاري ،بالح�صول على الترخي�ص الالزم من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة
للأن�شطة التي �ستزاولها.
 130.000.000ريال �سعودي

سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد تدفع كاملة عند تقديم طلب االكتتاب

القيمة االسمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

إجمالي عدد األسهم المصدرة

�13.000.000سهم عادي

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

� 5.200.000سهم عادي

نسبة أسهم االكتتاب من األسهم المصدرة

 %40من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتاب

 52.000.000ريال �سعودي

عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

� 5.200.000سهم
� 50سهم ُا

قيمة الحد األدنى لالكتتاب

 500ريال �سعودي

الحد األقصى لالكتتاب

� 100.000سهم

قيمة الحد األقصى لالكتتاب

 1.000.000مليون ريال �سعودي

استخدام متحصالت االكتتاب

تقدر القيمة الإجمالية لمتح�صالت االكتتاب بـ  52.000.000ريال �سعودي .و�سوف
ي�ستخدم �صافي متح�صالت االكتتاب ،بعد خ�صم م�صاريف الت�أ�سي�س باال�ضافة �إلى
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ؤ�س�سين في تمويل التكاليف الإ�ضافية المرتبطة بت�أ�سي�س
ال�شركة والتطوير الأولي لها ،واالحتياجات العامة لر�أ�س المال العامل واالحتفاظ بالحد
الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة  ،وتمويل الجزء الذي تراه ال�شركة لال�ستحواذ على
المحفظة الت�أمينية والأ�صول ذات العالقة ل�شركة الل�ؤل�ؤة (“اال�ستحواذ”) (ف�ض ًال راجع
ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب” وق�سم “اال�ستحواذ”).

الشركة

تأسيس الشركة

أنشطة الشركة

الحد األدنى لالكتتاب

ط

تخصيص أسهم االكتتاب

�سوف يتم الإع�لان عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم الأربعاء
1430/10/25ه���ـ (الموافق 2009/10/14م) و�سيتم التخ�صي�ص بالحد الأدن��ى وهو
(� )50سهم ًا لكل مكتتب .و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب
على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد الأ�سهم المطلوب
االكتتاب فيها .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين مائة و�أربعة �آالف ( )104.000مكتتب ،ف�إن
ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص (� 50سهم) و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على
عدد المكتتبين .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عن عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب،
ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية (ف�ض ًال راجع ق�سمي “�شروط
وتعليمات االكتتاب” و”التخ�صي�ص ورد الفائ�ض”).
�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات
من قبل مدير االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي
ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه 1430/10/25هـ (الموافق 2009/10/14م)( .راجع ق�سم
«�شروط وتعليمات االكتتاب»).
يبد�أ االكتتاب يوم ال�سبت 1430/10/14ه��ـ (الموافق 2009/10/3م �إلى يوم الجمعة
1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م).

توزيع األرباح

يعطي كل �سهم حامله الأحقية في الح�صول على ن�صيبه من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد
تاريخ ت�أ�سي�سها وعن ال�سنوات المالية التي تلي ذلك ،علما ب�أن مجل�س �إدارة ال�شركة ال
يتوقع توزيع �أرباح على الم�ساهمين في ال�سنوات الأولى بعد الت�أ�سي�س (راجع ق�سم «�سيا�سة
توزيع الأرباح»).
لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،حيث يعطي
كل �سهم الحق في �صوت واح��د ،ويحق لكل م�ساهم يملك � 20سهم ًا على الأق��ل ح�ضور
اجتماعات الجمعية العمومية والت�صويت فيها (ف�ض ًال راج��ع ق�سم «ملخ�ص النظام
الأ�سا�سي لل�شركة»).
ال يجوز للم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أي من �أ�سهمهم لمدة ثالث �سنوات كاملة ال تقل كل
منها عن اثني ع�شر �شهر ًا (“فترة الحظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول
على موافقة هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر.
لم يوجد �سوق لأ�سهم ال�شركة داخل المملكة �أو في �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب ،وقد
تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية لت�سجيل الأ�سهم في
القائمة الر�سمية ،وتمت الموافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات
الم�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق المالية .وقد تم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية
الالزمة لعملية طرح الأ�سهم .ومن المتوقع �أن يبد�أ ت��داول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم
ال�سعودية («ال�سوق») في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم و�صدور
القرار ال��وزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة (راجع «تواريخ مهمة للمكتتبين» في ال�صفحة
(ك) .ومع بدء التداول في �أ�سهم ال�شركة� ،سوف ي�سمح للأ�شخا�ص وال�شركات والبنوك
و�صناديق اال�ستثمار ال�سعودية والمقيمين في المملكة ومواطني دول مجل�س التعاون
الخليجي بالتداول في الأ�سهم.
هناك مخاطر معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب .ويمكن ت�صنيف هذه المخاطر
ب�شكل عام �إلى (�أ) المخاطر المتعلقة بن�شاط ال�شركة و (ب) مخاطر ذات �صلة بال�سوق
والبيئة الت�شريعية و(ج) المخاطر المتعلقة بالأ�سهم العادية .وقد تم تحليل هذه المخاطر
في ق�سم «عوامل المخاطرة» من هذه الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار
باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب.

الفائض

فترة االكتتاب

حقوق التصويت

القيود على األسهم

تسجيل األسهم وإدراجها

عوامل المخاطرة

ي

تواريخ مهمة للمكتتبين
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب
فترة االكتتاب
�آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة المبالغ الفائ�ضة
تاريخ بدء تداول الأ�سهم في ال�سوق

التاريخ
مـن يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق 2009/10/3م �إلى يوم الجمعة
1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م)
يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م)
٭

يوم االربعاء 1430/10/25هـ (الموافق 2009/10/14م)
يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة.
�سيتم الإعالن عن بدء تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�صحف المحلية وموقع
تداول (.)www.tadawul.com.sa

٭ المواعيد الواردة في هذا الجدول هي مواعيد تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن المواعيد الفعلية في ال�صحف المحلية.
كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أبناء ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب في
�أ�سهم االكتتاب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب با�سم
مطلقته .و�سوف تتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة ومواقعها الإلكترونية وموقع ال�شركة .ويمكن االكتتاب
�أي�ض ًا عن طريق االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة للبنوك الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط
التالية � )1( :أن يكون للمكتتب ح�ساب لدى البنك الم�ستلم الذي يقدم هذه الخدمات ،و (� )2أال يكون قد طر�أ �أي تغيير على معلومات المكتتب �أو بياناته
الخا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شترك فيه.
وفيما يخت�ص بطلبات االكتتاب  ،يجب تعبئة طلب االكتتاب وفق ًا للتعليمات المبينة في ق�سم « �شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب
الموافقة وتعبئة جميع الفقرات ذات العالقة الواردة في نموذج طلب االكتتاب  .وتحتفظ ال�شركة بحقها في رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية في
حالة عدم ا�ستيفائه �أي من �شروط االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه لدى �أحد فروع البنوك الم�ستلمة .ويعتبر طلب االكتتاب عندئذٍ
اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب»).

ك

ملخص المعلومات األساسية
يعد هذا الملخ�ص نبذه موجزة عن المعلومات الواردة في هذه الن�شرة ،وال ي�شمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين .ويجب على م�ستلمي هذه الن�شرة
قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم ال�شركة .وقد تم تعريف بع�ض الم�صطلحات المدرجة في هذه الن�شرة في ق�سم «م�صطلحات وتعريفات
« من ن�شرة الإ�صدار هذه.
خلفية عن الشركة
�شركة بروج للت�أمين التعاوني ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) وفقا لقرار مجل�س الوزراء رقم  313وتاريخ 1429/10/27هـ (الموافق
2008/10/28م) والمر�سوم الملكي رقم م 72/وتاريخ 1429/10/28هـ (الموافق 2008/10/29م) .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي في مدينة الريا�ض في
المملكة العربية ال�سعودية.
مق�سما �إلى ( )13.000.000ثالثة ع�شر مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س ( )130.000.000مائة وثالثون مليون ريال �سعودي ّ
قدرها ( )10ع�شر رياالت لل�سهم الواحد .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون بما مجموعه (� )7.800.000سبعة ماليين وثمانمائة �ألف �سهم تمثل  %60من �أ�سهم ر�أ�سمال
ال�شركة عند الت�أ�سي�س و�أودعوا قيمة هذه الأ�سهم البالغة ( )78.000.000ثمانية و�سبعون مليون ريال لدى بنك الريا�ض مقابل �أ�سهمهم ،كما �سيتم طرح
( )5.200.000خم�سة ماليين ومائتي �ألف �سهم لالكتتاب تمثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10ع�شر رياالت لل�سهم الواحد .ومن المتوقع
�أن يبد�أ التداول في �أ�سهم ال�شركة حال ا�ستيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة.
وتعتزم ال�شركة بعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية ،تقديم طلب �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�سها ،و�سوف تعتبر ال�شركة
م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
و�سوف تتقدم ال�شركة بطلب لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أعمال الت�أمين التعاوني وتنوي ال�شركة عند بدء عملياتها في
المملكة اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة وهي �شركة م�ساهمة بحرينية معفاة بموجب �سجل تجاري رقم  18087بتاريخ 1987/03/12
والمعدل بتاريخ  ،2000/11/09بما فيها كافة الأ�صول والحقوق وااللتزمات المتعلقة بها.
ملخص األنشطة التأمينية
بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بت�أ�سي�س ال�شركة واالكتتاب في عملية الطرح الأولي العام� ،سوف تقوم ال�شركة بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد للح�صول
على الترخي�ص بمزاولة الأن�شطة الت�أمينية التالية:








الت�أمين البحري
الت�أمين على المركبات
الت�أمين الهند�سي
الت�أمين على الممتلكات
الت�أمين من الحوادث العامة
الت�أمين ال�صحي
ت�أمين الحماية و االدخار

رؤية الشركة
تطمح ال�شركة ب�أن ت�صبح الخيار الأول للعمالء عند �شراء المنتجات والحلول الت�أمينية في �سوق المملكة العربية ال�سعودية.
رسالة الشركة
�إن هدف ال�شركة هو الو�صول �إلى الريادة في قطاع الت�أمين التعاوني عن طريق بناء عالقات طويلة الأمد مع عمالئها بحيث تتمكن من خاللها تفهم حاجاتهم
الت�أمينية وتقديم الخدمات والحلول المتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
استراتيجية الشركة
ت�سعى ال�شركة الى االلتزام بتلبية احتياجات ال�ضمان للأفراد والمن�ش�آت من خالل توفير منتجات ت�أمينية ذات جودة نوعية مميزة وم�ستويات �أعلى من
الخدمات التي تحقق �أو تفوق توقعاتهم.
�سيتم قيا�س النجاح الذي تحققه ال�شركة من خالل مدى اختيار العمالء لها نتيجة ثقتهم بقدرتها على تحقيق توقعاتهم من حيث الأ�سعار والخدمات
والخبرات.

ل

وفيما يلي بع�ضا من ا�ستراتيجيات ال�شركة التي تنوي اتباعها بعد ح�صولها على الترخي�ص بممار�سة ن�شاطاتها:






تحويل ال�شركة �إلى �شركة رائدة في ال�سوق من حيث نوعية المنتجات الت�أمينية والأ�سعار التي تتنا�سب مع قيمة المنتجات.
اجتذاب العمالء والمحافظة عليهم.
ترويج ا�سم ال�شركة في �أو�ساط العمالء من �شركات و�أفراد وو�سطاء ك�شركة فريدة مقدمة للخدمات المتميزة وتلبي احتياجات ال�سوق مع توفير �أعلى
درجة من ال�ضمان والخدمات المتفوقة واالبتكار.
التنويع في محفظة ال�شركة الت�أمينية وذلك بتوفير �أنواع عديدة من التغطية الت�أمينية

المزايا التنافسية
عند اكتمال عملية اال�ستحواذ� ،ستمتلك ال�شركة امتيازات قوية وبذلك تتوقع ال�شركة �أن تتم ترجمتها لمزايا تناف�سية وربحية عالية لت�صبح ركيزة �أ�سا�سية
مقارنة بمناف�سيها �ضمن قطاع الت�أمين .وت�شمل هذه المزايا ما يلي:








الأعمال الناتجة عن الم�ساهمين
خبرة طويلة في ال�سوق ال�سعودي
�أنظمة وتقنية معلومات متطورة
عالقات �إقليمية قوية مع �شركات ت�أمين �شقيقة
�إتفاقيات �إعادة ت�أمين مع �أكبر ال�شركات المعروفة عالمي ًا
طاقم �إداري ذو خبرة
مجال متنوع من الخدمات الت�أمينية

لالطالع على تفا�صيل المزايا التناف�سية لل�شركة ،يرجى مراجعة ق�سم “المزايا التناف�سية” من ن�شرة الإ�صدار هذه.
تأسيس الشركة وإدراجها
وفقا لنظام ال�شركات ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ال�صادرة بتاريخ 1426/11/8هـ (الموافق 2005/12/10م) ،ال يعتمد
ت�أ�سي�س ال�شركة نظاما ما لم يتم االكتتاب في ر�أ�سمالها بالكامل.
وبناء عليه ،ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سيدعون بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم جميع المكتتبين الذين تم تخ�صي�ص الأ�سهم لهم لح�ضوراجتماع
الجمعية الت�أ�سي�سية الذي �سينعقد وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من ن�شر تلك الدعوة في ال�صحف المحلية .و�سيكون
لكل م�ؤ�س�س ولكل مكتتب تم تخ�صي�ص �أ�سهم له حق ح�ضور الجمعية الت�أ�سي�سية �أي ًا كان عدد الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها له.
وي�ستدعي ن�صاب الجمعية الت�أ�سي�سية ح�ضور عدد من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو المكتتبين يمثلون ن�صف �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .وفي حالة عدم
توفر هذا الن�صاب المطلوب ،توجه الدعوة �إلى اجتماع ثان بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من توجيه الدعوة �إليهم ،ويعتبر ن�صاب االجتماع الثاني
مكتمال �أي ًا كان عدد المكتتبين �أو الم�ؤ�س�سين الحا�ضرين.
تخت�ص الجمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:






التحقق من االكتتاب بجميع �أ�سهم ر�أ�س المال ودفع قيمتها كاملة؛
اعتماد الن�ص النهائي لنظام ال�شركة الأ�سا�سي؛
تعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة؛
تعيين �أول مراقبي لح�سابات ال�شركة وتحديد �أتعابهم؛
والمداولة في تقرير الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين فيما يتعلق بالم�صاريف التي تطلبها ت�أ�سي�س ال�شركة.

يقدم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية طلب ًا �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة،
و�سوف تعتبر ال�شركة قد ت�أ�س�ست نظام ًا ك�شركة م�ساهمة عامة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بهذا ال�ش�أن.
ين�شر القرار الوزاري في الجريدة الر�سمية على ح�ساب ال�شركة ،وخالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ القرار الوزاري ،ويتقدم �أع�ضاء مجل�س الإدارة
المر�شحون بطلب لت�سجيل ال�شركة في �سجل ال�شركات ب�إدارة ال�شركات في وزارة التجارة وال�صناعة.
تتقدم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها و�صدور �سجلها التجاري �إلى الهيئة بطلب ت�سجيل و�إدراج وتداول �أ�سهمها �ضمن القائمة الر�سمية طبقا لنظام ال�سوق المالية
ولوائحه.

م

المساهمون المؤسسون
يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة قبل االكتتاب.
الم�ساهمون
�شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك.
�شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي
�شركة الخليج الطبية المحدودة
�شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة
ال�شركة الخليجية المتحدة للإ�ستثمار �ش.م.ب.
م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية
�شركة �أنوال المتحدة للتجارة
�شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين المحدودة
�شركة الرويتع للمقاوالت المحدودة
طارق �إبراهيم الم�شرف
عمر محمد عمر جمجوم
م�سلم بن علي بن ح�سين م�سلم
محمد عبداهلل المهنا
مجموعة ال�سهو للتجارة والمقاوالت
�سارة محمد ح�سين م�سلم
المكتتبون من الجمهور
المجموع

الجن�سية
الكويت
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
البحرين
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد الأ�سهم
2.925.000
650.000
650.000
650.000
520.000
390.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
195.000
130.000
130.000
5.200.000
13.000.000

قيمة الأ�سهم
29.250.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
5.200.000
3.900.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
1.950.000
1.300.000
1.300.000
52.000.000
130.000.000

الن�سبة %
%22.5
%5.0
%5.0
%5.0
% 4.0
% 3.0
% 2.0
% 2.0
% 2.0
% 2.0
% 2.0
% 2.0
% 1.5
%1.0
%1.0
%40.0
%100.0

*الم�صدر � :شركة الل�ؤل�ؤة

لمزيد من التفا�صيل عن هيكل ملكية ال�شركات التي تملك ح�ص�ص ًا في �شركة بروج للت�أمين التعاوني الرجاء الإطالع على ق�سم “ال�شركات والم�ؤ�س�سات
الم�ساهمة في ال�شركة”.
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1مصطلحات وتعريفات

1
ال�شركة

�شركة الل�ؤل�ؤة
اال�ستحواذ

الم�ست�شارون
المجل�س �أو مجل�س الإدارة
النظام الأ�سا�سي
نظام ال�سوق المالية
المدير العام
المدير المالي
الرئي�س
لجنة المراجعة
الهيئة
نظام ال�شركات
مجل�س الت�أمين ال�صحي التعاوني
()CCHI
CII

الجمعية الت�أ�سي�سية
�أع�ضاء المجل�س
ال�سوق
الع�ضو التنفيذي
اللجنة التنفيذية
الم�ؤ�س�سون
الجمعية العمومية
مجل�س التعاون
الحكومة
المعهد الم�صرفي
نظام الت�أمين
الالئحة التنفيذية

�شركة بروج للت�أمين التعاوني وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س تم الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها
بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )313بتاريخ 1429/10/27هـ والمر�سوم الملكي رقم (م )72/بتاريخ
1429/10/28هـ.
�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان �ش.م.ب.م� ،.أ�س�ست و�سجلت في تاريخ 1987/03/12م في البحرين ك�شركة
م�ساهمة بحرينية معفاة لممار�سة ن�شاط الت�أمين خارج البحرين بموجب ال�سجل التجاري رقم (.)18087
اال�ستحواذ المقترح على المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة وما يتعلق بها من �أ�صول والتزامات وذلك بعد
الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد وطبق ًا ل�شروط اال�ستحواذ الموافق عليها من قبل ال�شركة وم�ساهمي �شركة
الل�ؤل�ؤة (راجع ق�سم «اال�ستحواذ»).
الم�ست�شارون المذكورون في ال�صفحة (ز)
مجل�س �إدارة ال�شركة الذي يتم تعيينه من وقت لآخر بما في ذلك مجل�س الإدارة المر�شح كما هو مبين في ال�صفحة
(هـ).
النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة.
نظام ال�سوق المالية بالمملكة ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 2003/7/31م.
المدير العام المر�شح لل�شركة (ف�ضال راجع ق�سم «الهيكل التنظيمي»).
المدير المالي المر�شح لل�شركة (ف�ضال راجع ق�سم «الهيكل التنظيمي»).
رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة المر�شح (ف�ضال راجع ق�سم «الهيكل التنظيمي»).
لجنة المراجعة المقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم «الهيكل التنظيمي».
هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية.
نظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ (الموافق
 20يوليو 1965م) ،بما يطر�أ عليه من تعديالت حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.
مجل�س الت�أمين ال�صحي التعاوني القائم وفقا لنظام الت�أمين ال�صحي التعاوني ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي
رقم م 10 /وتاريخ 1420/5/1هـ (الموافق � 13أغ�سط�س 1999م).
معهد الت�أمين القانوني وهي منظمة مقرها لندن وتقدم خدمات تعليمية للعاملين في قطاع الت�أمين.
االجتماع الأول للجمعية العمومية لم�ساهمي ال�شركة التي تنعقد عند االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم.
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المعينون من وقت لآخر بما فيهم الأع�ضاء المر�شحون لمجل�س �إدارة ال�شركة وكلمة
«ع�ضو» تف�سر وفقا لذلك.
�سوق الأ�سهم ال�سعودية.
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة الذي يتم تعيينه من وقت لآخر ويعمل �أي�ضا �ضمن فريق الإدارة التنفيذية لل�شركة.
اللجنة التنفيذية المقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم «اللجنة التنفيذية «.
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة.
الجمعية العمومية لل�شركة كما هي من وقت لآخر.
مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
حكومة المملكة العربية ال�سعودية.
المعهد الم�صرفي التابع لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م 32/بتاريخ  1424/6/2هـ (الموافق
 2003/7/31م).
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادرة بالأمر الوزاري رقم  569/1وتاريخ
1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م) ال�صادر عن معالي وزير المالية.
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الع�ضو الم�ستقل
المحفظة الت�أمينية
المملكة �أو ال�سعودية
مدير االكتتاب
قواعد الت�سجيل والإدراج

القرار الوزاري
مورغان �ستانلي ال�سعودية �أو
الم�ست�شار المالي
ع�ضو غير تنفيذي
�أ�سهم االكتتاب
االكتتاب
فترة االكتتاب
القائمة الر�سمية
الجريدة الر�سمية
الن�شرة /ن�شرة الإ�صدار
ال�شخ�ص
حملة البوال�ص
البنوك الم�ستلمة
هيئة الإ�ستثمار
نموذج طلب االكتتاب
م�ؤ�س�سة النقد
ال�سعودة
ريال
الأ�سهم
الم�ساهم
هيئة المحا�سبين
هام�ش المالءة
االحتياطي النظامي
المكتتب
تداول
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ع�ضو مجل�س الإدارة الذي يتمتع باال�ستقاللية التامة( .الحاالت التي تنافي اال�ستقاللية مذكورة في المادة ( )2من
«الئحة حوكمة ال�شركات»).
كامل المحفظة الت�أمينية �شاملة الموجودات والمطلوبات ل�شركة الل�ؤل�ؤة.
المملكة العربية ال�سعودية.
�شركة الراجحي المالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية.
قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة �سوق المال (القرار رقم  )2004-11-3ال�صادر بتاريخ 1425/8/20هـ
(الموافق 2004/10/4م) بما يطر�أ عليه من تعديالت وفق ًا للمادة رقم ( )6من نظام ال�سوق المالية ال�صادر
بموجب المر�سوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/6/2هـ الموافق 2003/7/31م.
القرار ال�صادر عن معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
مورغان �ستانلي ال�سعودية ،وهي ال�شركة المعينة من قبل ال�شركة ب�صفة م�ست�شار مالي لالكتتاب ومتعهد التغطية.
ع�ضو مجل�س الإدارة غير الم�شارك في الإدارة التنفيذية لل�شركة .
الأ�سهم الجاري طرحها لالكتتاب الأولي العام والبالغ عددها � 5.200.000سهم والتي تمثل  %40من ر�أ�سمال
ال�شركة عند الت�أ�سي�س .
الطرح الأولي العام لعدد � 5.200.000سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية والتي تمثل
 %40من ر�أ�سمال ال�شركة عند الت�أ�سي�س.
فترة االكتتاب كما هي محددة في ال�صفحة (ي).
قائمة بالأوراق المالية تعدها الهيئة وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج.
جريدة �أم القرى ،وهي ال�صحيفة الر�سمية لحكومة المملكة العربية ال�سعودية.
ن�شرة �إ�صدار �شركة بروج للت�أمين التعاوني.
ال�شخ�ص الطبيعي.
حملة بوال�ص الت�أمين ال�صادرة عن ال�شركة �أو تلك المقرر تحويلها �إلى ال�شركة بمقت�ضى اتفاقية تحويل الأعمال
التجارية .
البنوك الم�ستلمة المذكورة في ال�صفحة (ح).
الهيئة العامة لال�ستثمار في المملكة العربية ال�سعودية.
نموذج طلب االكتتاب المو�ضح في ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب».
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تعني ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية ال�سعودية والهادفة �إلى ت�شجيع توظيف المواطنين ال�سعوديين
في القطاع الخا�ص ال�سعودي.
الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.
الأ�سهم العادية لل�شركة والبالغة قيمتها اال�سمية  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .
المالك لعدد من الأ�سهم في �أي وقت من الأوقات.
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
مدى زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن التزاماتها.
الن�سبة المئوية التي يجب على ال�شركة تجنيبها من الأرباح ال�صافية وفقا للمادة ( )15من نظام مراقبة �شركات
الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية.
المواطن ال�سعودي الذي يكتتب في �أ�سهم االكتتاب ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أبناء
ق�صر من زوج غير �سعودي وتكتتب في �أ�سهم االكتتاب ب�أ�سمائهم لح�سابها.
النظام الآلي لبيع و�شراء �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية.

الزكاة
الئحة حوكمة ال�شركات
الت�أمين
وثيقة الت�أمين
الم�ؤ َّمن له
الم� ِّؤمن
الخبير االكتواري
�إعادة الت�أمين
معيد الت�أمين
اال�شتراك (الق�سط)
�صافي الأق�ساط المكت�سبة
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة
�صافي الأق�ساط المكتتبة
ن�سبة المطالبات
مطالبة
مطالبات تم تكبدها
احتياطي المطالبات

وكيل الت�أمين
االكتتاب
خبير المعاينة ومقدر الخ�سائر
�أخ�صائي ت�سوية المطالبات
الت�أمينية

ا�ستحقاق مالي يدفعه الم�سلمون �سنوي ًا بما يعادل  %2.5من �أموالهم عند م�ستوى معين لفئات معينة من المجتمع.
الئحة حوكمة ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بموجب القرار رقم
 2006-212-1وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/13م وتعديالته.
تحويل �أعباء المخاطر من الم�ؤ َّمن لهم �إلى الم� ِّؤمن ،وتعوي�ض من يتعر�ض منهم لل�ضرر �أو الخ�سارة من قبل الم� ِّؤمن.
عقد يتعهد بمقت�ضاه الم� ِّؤمن ب�أن يعو�ض الم�ؤ َّمن له عند حدوث ال�ضرر �أو الخ�سارة المغطى بالوثيقة ،وذلك مقابل
اال�شتراك الذي يدفعه الم�ؤ َّمن له.
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي �أبرم مع الم� ِّؤمن وثيقه الت�أمين.
�شركة الت�أمين التي تقبل الت�أمين مبا�شرة من الم�ؤ َّمن لهم.
ال�شخ�ص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت والإح�صاءات ،التي بموجبها ت�س ّعر الخدمات ،وتقوم االلتزامات،
وتك ّون المخ�ص�صات.
تحويل �أعباء المخاطر الم�ؤمن عليها من الم�ؤمن �إلى معيد الت�أمين و تعوي�ض الم�ؤمن من قبل معيد الت�أمين عما يتم
دفعه للم�ؤمن لهم �إذا تعر�ضوا لل�ضرر �أو الخ�سارة.
�شركة الت�أمين و�/أو �إعادة الت�أمين التي تقبل �إعادة الت�أمين من م�ؤمن لآخر.
المبلغ الذي يدفعه الم�ؤ َّمن له للم� ِّؤمن مقابل موافقة الم� ِّؤمن على تعوي�ض الم�ؤ َّمن له عن ال�ضرر �أو الخ�سارة التي
يكون ال�سبب المبا�شر في وقوعها خطر م�ؤمن منه.
الح�صة التنا�سبية من �صافي الأق�ساط المكتتب بها التي اكت�سبتها �شركة الت�أمين خالل الفترة المنق�ضية من وثيقة
الت�أمين.
�إجمالي �أق�ساط عقود الت�أمين المكتتبة �أو المفتر�ضة خالل فترة محددة دون اقتطاع الأق�ساط المتنازل عنها.
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة خالل فترة محددة ناق�ص الأق�ساط المتنازل عنها لمعيدي الت�أمين خالل نف�س الفترة.
المطالبات التي تم تكبدها بعد خ�صم �إعادة الت�أمين كن�سبة من �صافي الأق�ساط المكت�سبة.
طلب مقدم من الم�ؤ َّمن له لتعوي�ضه من قبل �شركة الت�أمين عن خ�سارة تعتبر من المخاطر المغطاة.
مجموع المطالبات المدفوعة خالل فترة محا�سبية معدلة بالتغيير في احتياطي المطالبات عن تلك الفترة
المحا�سبية مع الم�صاريف المتعلقة بالمطالبة المعنية.
االحتياطي المجنب من قبل الم�ؤمِّن �أو معيد الت�أمين والمدرج في قامة المركز المالي له لإظهار التكلفة التقديرية
للدفعات التي �سيتعين على الم�ؤمِّن ومعيد الت�أمين دفعها في نهاية المطاف لتعوي�ض الم�ؤَّمن له م�ستقب ًال فيما يتعلق
بالخ�سائر التي وقعت في تاريخ قائمة المركز المالي �أو قبلها مقابل وثائق الت�أمين و�إعادة الت�أمين المكتتبة ،والتي
تم تكبدها.
ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل ال�شركة ،وت�سويق وبيع وثائق الت�أمين ،وجميع الأعمال التي
يقوم بها عادة لح�ساب ال�شركة �أو بالنيابة عنها.
عملية قبول الت�أمين على الخطر.
ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم بفح�ص ومعاينة محل الت�أمين قبل الت�أمين عليه ،ومعاينة الأ�ضرار بعد وقوعها
لمعرفة �أ�سباب الخ�سارة وتقدير قيمتها وتحديد الم�س�ؤولية.
ال�شخ�ص االعتباري الذي يقوم ب�إدارة ومراجعة وت�سوية المطالبات الت�أمينية نيابة عن ال�شركة.
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2عوامل المخاطرة

بالإ�ضافة �إلى المعلومات الأخرى الواردة في هذه الن�شرة ،يتعين على كل من يرغب اال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب درا�سة كافة المعلومات التي تحتويها هذه
الن�شرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب .علم ًا ب�أن المخاطر المو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع
المخاطر التي يمكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �أنه من الممكن وجود مخاطر �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة في الوقت الحالي� ،أو قد تعدها ال�شركة غير جوهرية،
�أو �أنها قد ال تعيق عملياتها .و قد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري في حال حدوث �أو تحقق �أحد
عوامل المخاطر التالية التي يعتقد مجل�س �إدارة ال�شركة في الوقت الحالي �أنها جوهرية� ،أو �أي مخاطر �أخرى لم يت�سنى لمجل�س الإدارة �أن يحددها� ،أو التي
يعتقد �أنها غير جوهري ًة� ،أو �إذا �أ�صبحت هذه الأخيرة جوهرية  .قد ي�ؤدي حدوث �إحدى �أو بع�ض هذه المخاطر �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم االكتتاب مما قد يت�سبب
في خ�سارة الم�ستثمر كامل �أو جزء من ا�ستثماره في الأ�سهم.
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2حداثة عهد الشركة وعدم وجود تاريخ مالي وتشغيلي سابق لها

�إن ال�شركة ما تزال قيد الت�أ�سي�س ،وبا�ستثناء عملية تحويل محفظة �شركة الل�ؤل�ؤة و�أ�صولها التابعة المقترح �إجرا�ؤها بعد الت�أ�سي�س طبق ًا للمتطلبات النظامية
كما هو مو�ضح في ق�سم «عملية اال�ستحواذ» ،ف�إن ال�شركة لي�س لديها �أي تاريخ مالي �أو ت�شغيلي ولم تقم ب�أي ن�شاط ت�أميني ولم تحقق �أية �إيرادات قبل هذا
االكتتاب.
ورغم �أن ال�شركة هي امتداد لعمليات �شركة الل�ؤل�ؤة في المملكة �إال �أنها ما تزال قيد الت�أ�سي�س ولهذا ال تتوفر �أية بيانات مالية مدققة لأية فترة �سابقة ولن
تتوفر هذه البيانات المالية للعموم ومدققة ب�شكل م�ستقل قبل نهاية �سنة مالية بعد الطرح الأولي� .إن من �ش�أن هذا الأمر �أن يجعل تحديد اتجاه ن�شاط ال�شركة
التجاري وتطورها على المدى البعيد �أمر ًا �صعب ًا .وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات المالية التاريخية المراجعة لل�شركة ف�إن المعلومات التي �ستتوفر
للم�ستثمرين المحتملين �ستت�سم بالمحدودية بالن�سبة لتقييم فر�ص نجاح ال�شركة .ونتيجة لهذه المخاطر ف�إن ال�شركة �ستكون عر�ضة لمخاطر فعلية ومالية
يمكن �أن تكون لها �آثار �سلبية وجوهرية على �أعمالها.
2 22222صعوبة الحصول على مصادر التمويل المناسبة
قد تحتاج ال�شركة في الم�ستقبل �إلى �ضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سيع عملياتها و�إ�ضافة خدمات ت�أمين جديدة واال�ستمرار في الوفاء
بالمتطلبات النظامية الخا�صة بكفاية ر�أ�س المال .وقد تن�ش�أ هناك ظروف ال يتوفر فيها لل�شركة ر�أ�س المال الالزم لمواجهة هذه المتطلبات� ،أو قد ال يتوفر في
الوقت المنا�سب� ،أو ربما يتوفر ولكن ب�شروط غير منا�سبة .ومن �أجل ذلك قد تحتاج ال�شركة للبحث عن م�صادر تمويلية �سواء عن طريق البنوك �أو من خالل
�إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو من نتائج الت�شغيل .وال توجد �ضمانات �أن تكون ظروف الأ�سواق المالية مالئمة في ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل �أو قد
ي�ؤخر من الح�صول عليه ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي وجوهري على نمو ال�شركة وربحيتها.
2 22222كفاية االحتياطات
كجزء من �أي ن�شاط ت�أميني وتم�شي ًا مع متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ف�إن ال�شركة تحتفظ باحتياطيات ومخ�ص�صات
لتغطية المطالبات وااللتزامات المالية والمطلوبات المتوقعة م�ستقب ًال.
�إن عملية تقدير االحتياطيات المطلوبة عملية �صعبة ومعقدة وتت�ضمن العديد من العوامل والمتغيرات واالفترا�ضات التقديرية .ونظر ًا لطبيعة الأخطار ذات
ال�صلة وارتفاع درجة انعدام اليقينية التي تحيط بعملية تحديد االلتزامات المتعلقة بالمطالبات غير الم�سددة لبوال�ص الت�أمين ،ف�إن ال�شركة قد ال ت�ستطيع
�أن تحدد بال�ضبط المبلغ الذي �سيدفع في النهاية لت�سوية هذه االلتزامات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن حداثة عهد �سوق الت�أمين ال�سعودي ومحدودية البيانات
المتوفرة حول قطاع الت�أمين في المملكة من حيث الخبرة في المطالبات يمكن �أن ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على و�ضع االفترا�ضات المنا�سبة والدقيقة لمنتجات
معينة .ونتيجة لذلك ،فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات المخ�ص�صة لمواجهة مطالبات بوال�ص الت�أمين وبالتالي قد تحتاج ال�شركة �إلى زيادة احتياطياتها،
وهذا ما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
2 22222عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة
تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة ب�شكل جزئي على حجم الدخل الذي تحققه من ا�ستثماراتها .وتخ�ضع نتائج اال�ستثمار لعدة مخاطر ا�ستثمارية منها المخاطر
المرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية العامة وم�ستوى التذبذب في ال�سوق وتقلب �أ�سعار الفائدة في ال�سوق ومخاطر ال�سيولة والعملة واالئتمان� ،إ�ضافة �إلى الأو�ضاع
ال�سيا�سية.
�إذا لم تتمكن ال�شركة من موازنة محفظتها اال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها ،ف�إنها قد ت�ضطر لت�صفية ا�ستثماراتها في �أوقات وب�أ�سعار غير منا�سبة.

4

و�أمام هذه المعطيات ،ف�إنه ال يمكن �أن يكون هناك ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من تحقيق عوائد ا�ستثمارية �صافية تكون عند �إ�ضافتها �إلى دخل عمليات الت�أمين
كافية لمواجهة التزاماتها المتعلقة بالمطالبات والم�صاريف .ف�إذا ما عجزت ال�شركة عن النجاح في ربط محفظتها اال�ستثمارية ومواءمتها مع التزاماتها،
ف�إنها قد ت�ضطر �إلى ت�سييل ا�ستثماراتها في بع�ض الأوقات وب�أ�سعار غير مواتية ولي�ست من اختيارها ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على الو�ضع
المالي لل�شركة ونتائج عملياتها.
كما تخ�ضع المحفظة اال�ستثمارية �أي�ض ًا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية معينة ،مثل الم�شتقات المالية ،والتي يمكن �أن تقلل من نطاق التنوع في فئات
الأ�صول المختلفة الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تقليل العائد على اال�ستثمار .وتتطلب �إدارة هذه اال�ستثمارات نظام �إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة
اال�ستثمارات وتنوعها وقد ي�ؤدي �إخفاق ال�شركة في ذلك �إلى انخفا�ض عائداتها وبالتالي حقوق م�ساهميها.
2 22222مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم
تنوي ال�شركة �إحالة بع�ض المخاطر التي تتعر�ض لها �إلى �أطراف �أخرى من خالل ترتيبات �إعادة ت�أمين تتحمل بموجبها �شركات ت�أمين �أخرى جزء ًا من
الخ�سائر والم�صاريف المرتبطة بالمطالبات بالخ�سائر المبلغ عنها وغير المبلغ عنها مقابل جزء من �أق�ساط البوال�ص المعنية .ويتوقف توفر �إعادة الت�أمين
وحجمها وتكلفتها على الظروف العامة لل�سوق ويمكن �أن تتفاوت بدرجة كبيرة .ورغم �أن ال�شركة تخطط للتعاقد مع معيدي ت�أمين ت�ؤمن با�ستقرارهم المالي،
ف�إن �أي نق�ص في حجم �إعادة الت�أمين �سيزيد من خطر الخ�سارة بالن�سبة لل�شركة .وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن ال�شركة ،حتى في حالة ح�صولها على �إعادة
ت�أمين ،تظل م�س�ؤولة عن تلك المخاطر المحولة �إذا لم يف معيد الت�أمين بالتزاماته .ولذا ،ف�إن عدم قدرة معيدي الت�أمين على الوفاء بالتزاماتهم المالية يمكن
�أن يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
ولكي يتم االلتزام بالالئحة التنفيذية ف�إن ال�شركة قد تكون مطالبة ب�أن تحتفظ بن�سبة  %30من الأق�ساط المكتتبة ،الأمر الذي قد يكون من ال�صعب الح�صول
عليه �أو مكلف ًا .وهكذا ،ف�إن خ�سارة �أية تعوي�ضات �إعادة ت�أمين من معيدي الت�أمين ه�ؤالء (المحليين �أو الدوليين) ب�سبب م�صاعب تتعلق بالمالءة المالية �أو
غيرها يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
2 22222االعتماد على الموظفين الرئيسيين وعدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين
مع �أن ال�شركة �سيكون لديها فريق �إدارة يمتاز بالكفاءة العالية والخبرة الوا�سعة في مختلف مجاالت الت�أمين التي تعتزم ال�شركة التعامل بها� ،إال �أن نجاح
ال�شركة �سيتوقف على مدى قدرتها على االحتفاظ به�ؤالء الأ�شخا�ص.
كما يعتمد نجاح ال�شركة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب الموظفين الم�ؤهلين الجدد واالحتفاظ بهم و�إيجاد بدائل للموظفيين الرئي�سيين الذي يغادرون
ال�شركة ،وعلى مقدرة �إدارتها العليا وكبار م�س�ؤوليها الآخرين على تطبيق �سيا�سات العمل التي تعتمدها ال�شركة .ولي�س هناك من ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن
من االحتفاظ بخدمات موظفيها �أو من رفع م�ستوى قواها العاملة عند الحاجة وفي الوقت المنا�سب بالرغم من تقديم �أجور ومكاف�آت وبرامج تدريبية م�شجعة.
كذلك قد تحتاج ال�شركة لزيادة الأجور لكي تحافظ على موظفيها وت�ستقطب كوادر جديدة ذات م�ؤهالت منا�سبة.
من جهة �أخرى� ،إذا تعذر على ال�شركة الح�صول على العنا�صر الماهرة من ال�سوق المحلية ،فقد ت�ضطر ال�ستقدام موظفين من خارج المملكة .لكن ال�شركة ال
ت�ستطيع �ضمان �أنها �ستتمكن من الح�صول على العدد الكافي من ت�أ�شيرات العمل الالزمة من وزارة العمل بالمملكة ،ال �سيما في ظل متطلبات ال�سعودة.
وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة لخدمات واحد �أو �أكثر من �أع�ضاء �إدارتها العليا� ،أو عدم قدرتها على ا�ستقطاب الموظفين الم�ؤهلين واالحتفاظ بهم� ،إلى �إعاقة
تطبيق ا�ستراتيجية عملها ،الأمر الذي �سيكون له بالتالي ت�أثير �سلبي كبير على �أعمالها وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
2 22222الخبرة في إدارة الشركات العامة
لقد تم تر�شيح �أع�ضاء مجل�س الإدارة بناء على خبراتهم ومعرفتهم في �إدارة ال�شركات العامة و�إدارة �شركات الت�أمين.
ومن المتطلبات التي تترتب على �إدراج ال�شركة في القائمة الر�سمية وتداول �أ�سهمها في ال�سوق �أنه �سيكون مطلوب ًا من ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها والإدارة
التنفيذية تقديم عدة �أنواع من التقارير والإف�صاح عن بيانات معينة و�سيخ�ضعون لقيود معينة بمقت�ضى القواعد والأنظمة واللوائح ال�صادرة عن الهيئة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تفر�ض الهيئة ح�سب تقديرها مزيد ًا من متطلبات الإف�صاح والتقارير وتطلب التقيد بالمزيد من قواعد الحوكمة.
تلتزم ال�شركة بالوفاء بمتطلبات ومبادئ الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية ،ولتطبيق هذه المبادئ ،تخطط ال�شركة لو�ضع وتطبيق �ضوابط
و�إجراءات داخلية تتعلق بعملها ك�شركة م�ساهمة .وقد يفر�ض هذا التحول قدرا كبيرا من ال�ضغط على �إدارة ال�شركة وموظفيها ومواردها الأخرى ،وهو ما قد
ي�ؤثر بدوره� ،إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وفعالية ،على �أعمال ال�شركة و�أدائها المالي.
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2 22222مخاطر االستحواذ وتقييم المحفظة التأمينية
بعد االنتهاء من �إجراءات الت�أ�سي�س ،وح�صولها على الموافقات الالزمة من الجهات الر�سمية المخت�صة ،والتي من �ضمنها موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،تعتزم
ال�شركة على القيام باال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية ل�شركة الل�ؤل�ؤة .وتتكون المحفظة الت�أمينية من �أق�ساط ت�أمين وبوال�ص ت�أمين �صادرة في المملكة،
بما في ذلك جميع االلتزامات التي التزمت بها �شركة الل�ؤل�ؤة �سابق ًا .يرجى مراجعة ق�سم «عملية اال�ستحواذ» لمزيد من التفا�صيل حول عملية اال�ستحواذ على
المحفظة الت�أمينية ل�شركة الل�ؤل�ؤة.
ويخ�ضع اال�ستحواذ لموافقة م�ؤ�س�سة النقد في المملكة وموافقة الجمعية العمومية .ويتوقف �صدور هذه الموافقات على تقدير الجهات الر�سمية المخت�صة
التي لها �صالحية فر�ض �أحكام و�شروط قد ال تكون في �صالح ال�شركة .و�إذا ت�أخرت تلك الموافقات �أو لم يتم منحها ،ف�إن ذلك قد يمنع ال�شركة من تطوير
ن�شاطاتها التجارية؛ الأمر الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على الأو�ضاع المالية لل�شركة �أو نتائج الت�شغيل والأرباح .وقد ي�ؤدي كذلك �إلى تحمل ال�شركة
لنفقات �إ�ضافية قد ت�ؤثر �سلب ًا على ربحية ال�شركة.
كما يتوقف �إنجاز اال�ستحواذ على ح�صول ال�شركة على الترخي�ص الالزم لمزاولة �أعمال الت�أمين من م�ؤ�س�سة النقد وعلى موافقة �أطراف �أخرى .ولي�س هناك
من ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من الح�صول على هذه الموافقات.
وح�سب خطاب م�ؤ�س�سة النقد المذكور في الق�سم « 2-5االنتهاء من تقييم المحفظة الت�أمينية» ،ف�إن هنالك �شروط ًا محددة لطريقة دفع قيمة اال�ستحواذ من
خالل تحديد دفعة �أولية ودفعات دورية يتم دفعها بنا ًء على التقارير المالية لل�سنة المنتهية في 2009/12/31م وعدم ال�سماح بدفع �أي دفعات دورية بعد �سنة
2015م وهذا الأمر قد يكون له �أثر �سلبي على مقدرة ال�شركة على الإحتفاظ بمتطلبات المالءة المالية الالزمة ،كما قد يكون له �أثر �سلبي على ربحية ال�شركة
خالل ال�سنوات التي يتم فيها دفع تلك الدفعات.
اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة البوالص الحاليين

�ستكون ال�شركة �شركة ت�أمين جديدة بدون �أي ن�شاط �أو تاريخ مالي �سابق و�سوف تعمل في �سوق ت�أمين يت�سم بالمناف�سة العالية .ومن المتوقع �أن تكون مدة
بوال�ص الت�أمين التي �ست�صدرها ال�شركة ب�شكل عام � 12شهر ًا .و�إذا لم تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار في تجديد وثائق الت�أمين ال�صادرة من �شركة الل�ؤل�ؤة �أو
الوثائق التي �ست�صدرها ال�شركة في الم�ستقبل على النحو المتوقع ،فقد يت�أثر م�ستوى االق�ساط المكتتبة في ال�سنوات القادمة والنتائج الم�ستقبيلة لعملياتها
ب�شكل �سلبي وجوهري مما قد ي�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة .وبناء عليه ،ف�إن ال�شركة ال تقدم �أي ت�أكيد ب�أنها �ستتمكن من االحتفاظ بحملة البوال�ص الذين
�سيحولون �إليها.
2 22222المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
يعتبر ا�ستخدام و�سائل تقنية المعلومات ذا �أهمية كبرى في �إدارة ومعالجة ن�شاط الت�أمين وعملياته� ،إال �أن ذلك يعر�ض ال�شركة لمخاطر تعطل نظم تقنية
المعلومات ،بما فيها انهيار النظام وف�شل �أو خرق الأمن والفيرو�سات وعدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها .وتخطط ال�شركة
ال�ستخدام نظام لتقنية المعلومات قد تم ا�ستخدامه من قبل داخل مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين� ،إ�ضافة �إلى و�سائل وقائية مثل الن�سخ االحتياطية
وخطط ا�ستعادة العمل في حاالت الطوارئ �أو الكوارث .ومع ذلك ،ف�إنه ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن �أعمال ال�شركة لن تتعر�ض للتوقف �أو ل�ضرر كبير في حالة
التعطل الكلي �أو الجزئي لأي من �أنظمة تقنية المعلومات �أو االت�صاالت الرئي�سية التي ت�ستخدمها �أو ف�شل �أو خرق الأمن.
2 2-2222مخاطر التصنيف
عند االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة والبدء في �أعمالها ،ف�إنه يجب على ال�شركة �أن تقوم بتعيين �شركة متخ�ص�صة بهدف تقييم مالءتها المالية وت�صنيفها ح�سب
ال�شروط المتعارف عليها .وقد ال تح�صل ال�شركة على ت�صنيف جيد في حال كانت المخاطر لديها �أعلى من الحد المتعارف عليه في �سوق الت�أمين مما قد ي�ؤثر
ت�أثيرا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إن الالئحة التنفيذية تقت�ضي �أن على ال�شركة في حالة �إعادة الت�أمين �أن تختار معيد ًا للت�أمين حا�صل بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي ()BBB
من وكالة الت�صنيف االئتماني �ستاندرد �آند بورز( � )S&Pأو ت�أمين مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العالمية المعترف بها� .أما �إذا كان معيد الت�أمين
حا�ص ًال على تقييم �أدنى من (� )BBBأو ت�صنييف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،ف�إنه �سيتوجب على ال�شركة �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمين �إذا لم يتم الح�صول على
الموافقة الخطية من م�ؤ�س�سة النقد لال�ستمرار بتلك الترتيبات مع معيدي الت�أمين ،مما قد يزيد من �أعباء ال�شركة ويعر�ضها للمزيد من المخاطر.
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2 2-2222سوء سلوك الموظفين
على الرغم من اتخاذ ال�شركة �ضوابط رقابة فاعلة و�إجراءات داخلية تمكنها من منع حدوث �سوء �سلوك من الموظفين ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها
ت�ستطيع دائم ًا منع هذه الحاالت .وبالتالي ،ربما ينتج عن �سوء �سلوك الموظف مخالفة النظام من قبل ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية �أو �إ�ضرار
ج�سيم ب�سمعة ال�شركة .لذا ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك موظفيها لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضعها المالي �أو نتائج عملياتها.
2 2-2222سياسات إدارة المخاطر
مع �أن ال�شركة �ست�شكل لجنة للمراجعة و�سيكون لديها �سيا�سات و�إجراءات لإدارة المخاطر و�ضوابط داخلية معدة وفق ًا لأف�ضل الممار�سات العالمية� ،إال �أن
�سيا�سات �إدارة المخاطر هذه وال�ضوابط الداخلية قد ال تكفي لتفادي المخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة في جميع �أحوال ال�سوق �أو للحد من جميع �أنواع
المخاطر ،بما فيها المخاطر غير المحددة �أو غير المتوقعة.
وتعتمد بع�ض طرق �إدارة المخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق ،ولذلك ،ف�إن هذه الطرق قد ال تتمكن من التنب�ؤ بدقة بالمخاطر المحتملة م�ستقب ًال
والتي قد تكون �أكبر من تلك التي تم ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية .وهناك طرق �أخرى لإدارة المخاطر تعتمد على تقييم المعلومات المتاحة حول
ظروف عمل ال�شركة وال�سوق �أو �أمور �أخرى .وفي ظل �شح البيانات الكافية المتوفرة حول �سوق الت�أمين ال�سعودي� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى ،ف�إن هذه المعلومات
قد ال تكون دقيقة �أو كاملة �أو محدثة �أو لم يتم تقييمها على الوجه ال�صحيح في جميع الحاالت.
وف�ض ًال عن ذلك� ،إن �إدارة المخاطر النظامية والت�شريعية ت�ستدعي من �ضمن ما ت�ستدعيه تطبيق �سيا�سات و�إجراءات تمكن من قيد عدد كبير من العمليات
والأحداث والتحقق من �صالحيتها� ،إ�ضافة �إلى �أنظمة منا�سبة للرقابة الداخلية .وفي هذا ال�سياق ،قد ال تكون �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها و�ضوابطها
الداخلية فعالة تمام ًا في جميع الأحوال والظروف الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى ح�صول ال�شركة على معلومات غير وافية لكي تقوم بالطريقة ال�صحيحة بتقدير
تعر�ضها للمخاطر .ونتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى المخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة نتيجة لذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا وبدرجة كبيرة على الو�ضع المالي لل�شركة
ونتائج عملياتها.
�إن من الممار�سات المتعارف عليها ل�شركات الت�أمين �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�ض الحد من المخاطر الم�صاحبة لأعمالها .ويتعين
على ال�شركة في مثل هذه الحاالت �أن تح�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات المالية .وعليه ،ف�إن احتمال عدم ح�صول ال�شركة على
موافقة م�ؤ�س�سة النقد قد يحد من الو�سائل المتاحة �أمام ال�شركة لإدارة هذه المخاطر في الم�ستقبل .وفي حال ا�ستعمال �أي ًا منها دون موافقة م�ؤ�س�سة النقد
ف�إن ال�شركة معر�ضة لمختلف الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك �سحب الترخي�ص.
2 2-2222الدعاوى والقضايا النظامية
قد تتعر�ض ال�شركة في �سياق عملها االعتيادي لق�ضايا ودعاوى ق�ضائية تتعلق بعملياتها الت�أمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء الت�أميني .ونتيجة لذلك ،قد
تخ�ضع ال�شركة لمراجعات حكومية �أو �إدارية وتحقيقات ومرافعات في �سياق ال�ضوابط الجديدة على قطاع الت�أمين في المملكة .وبطبيعة الحال ،اليمكن لل�شركة
التنب�ؤ بنتائج تلك المراجعات والتحقيقات والمرافعات �إذا ما حدثت ،وال ت�ضمن �أن ال يكون لتلك المراجعات والتحقيقات والمرافعات �أو الدعاوى الق�ضائية �أو
�أي تعديالت في ال�سيا�سات �أو الإجراءات الت�شغيلية ت�أثير جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
2 2-2222عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير
�إن ا�ستراتيجية ال�شركة تت�ضمن خطط ًا تو�سعية لتو�سيع االنت�شار الجغرافي والتنوع في الخدمات .بالرغم من تحقيق �شركة الل�ؤل�ؤة معدل نمو ثابت في الما�ضي،
�إال �أنه ال يمكن �ضمان الحفاظ على معدل النمو .ويتطلب للحفاظ على هذا النمو من �إدارة ال�شركة �أن توفر موارد �إدارية وت�شغيلية كبيرة كما �سيتطلب �أ�شياء
�أخرى على الإدارة مراعاتها وتوفيرها.
وال ت�ستطيع ال�شركة �ضمان النجاح المطلق في �إدارة النمو الم�ستقبلي كما حدث بالما�ضي ،وبالتحديد قد تظهر بع�ض ال�صعوبات كالتالي:



توظيف وتدريب عدد كافي من الأفراد الم�ؤهلين لمواكبة النمو في عدد العمالء وفي نف�س الوقت الوفاء بمتطلبات ال�سعودة
رفع كفاءة وتطوير وتو�سيع نظم تكنولوجيا المعلومات ب�صورة �أ�سرع ال�ستيعاب قاعدة العمالء المتنامية وب�شكل رئي�سي في مجال الت�أمين الطبي
والت�أمين على ال�سيارات

وفي حالة عدم قدرة ال�شركة على �إدارة النمو ال�سريع بنجاح ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة.
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2 2-2222الطرح األولي لألسهم قبل التسجيل
�إن ال�شركة لم يتم ت�أ�سي�سها ب�شكل نهائي بعد ،ولن يتم ت�أ�سي�سها حتى تتم عملية الطرح الأولي لأ�سهم ال�شركة ،وانعقاد الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية ،والح�صول
على قرار وزير التجارة وال�صناعة طبق ًا لنظام ال�شركات .ومن الممكن �أن ال يتم ا�ستكمال واحد �أو �أكثر من المتطلبات الالزمة لإتمام ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل
نهائي ،مما يعني عدم قيام ال�شركة والحاجة لرد مبالغ االكتتاب للم�ستثمرين.
2 2-2222حماية العالمة التجارية
ال يوجد لل�شركة �أي عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في �أي نظام تمار�س ال�شركة �أعمالها �ضمنه.وبما �أن و�ضع ال�شركة
التناف�سي يعتمد جزئي ًا على قدرتها في ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها على خدماتها في الأنظمة التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها� ،إن عدم قدرة ال�شركة
على منع انتهاك حقوقها في الدول �صاحبة االخت�صا�ص الق�ضائي التي تمار�س ال�شركة فيها �أعمالها يمكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على عالمتها ويمكن �أن يجعل ممار�سة
عملها �أكثر تكلفة وبالتالي ي�ؤثر على نتائج ال�شركة الت�شغيلية .وربما يت�أثر عمل ال�شركة �أكثر �إذا كان عليها �أن تتناف�س مع عالمات تجارية م�شابهة �ضمن الأ�سواق
الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية.
222

2مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية

2 22222نظام التأمين
تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح ال�سائدة في المملكة ،والتي من �ضمنها نظام ال�شركات ونظام الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ،ولإ�شراف م�ستمر من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وتعنى لوائح الت�أمين بمجاالت الت�أمين الم�سموح بها والم�ستويات المطلوبة بالن�سبة لر�أ�س المال والمالءة المالية و�أنواع
وحجم اال�ستثمارات وحدود االكتتاب الت�أميني و�إجراءات التعامل ونماذج البوال�ص و�إجراءات التعاطي مع المطالبات وكفاية االحتياطي ونواح �أخرى مالية
وغير مالية من ن�شاط �شركات الت�أمين.
وبالنظر �إلى �أن ال�سوق التي �ستعمل فيها ال�شركة حديثة العهد ودائمة التطور ،ف�إن ذلك يمكن �أن يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق وقد
ي�ضطرها �إلى تكبد نفقات �سنوية كبيرة للتقيد بالقوانين واللوائح النظامية .ولذا ،ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن القوانين �أو الإطار التنظيمي لقطاع الت�أمين في
المملكة لن ي�شهد مزيد ًا من التغيرات التي قد ت�ؤثر بدرجة كبيرة �أو �سلبية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي �أو نتائج عملياتها.
وهكذا� ،إذا لم تلتزم ال�شركة بالقوانين والأنظمة ال�سارية ،ف�إنها قد تخ�ضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الترخي�ص الخا�ص بمزاولة
ن�شاط الت�أمين ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة �أو نتائج عملياتها.
2 22222متطلبات المالءة
وفقا للمواد ( )66و ( )67و ( )68لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني يتعين على ال�شركة االحتفاظ بهام�ش المالءة المطلوب باعتماد الأعلى لأي من
الطرق الثالث الآتية:
�أ) الحد الأدنى لر�أ�س المال
ب) مجموع الأق�ساط المكتتبة
ج) المطالبات
وا�ستثناء من ذلك تطبق طريقة مجموع الأق�ساط المكتتبة في احت�ساب هام�ش المالءة لل�سنوات الثالث الأولى من ت�سجيل ال�شركة.
هام�ش المالءة قد يت�أثر ب�شكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق الت�أمين المباعة والأنظمة المتعلقة بتحديد
االحتياطي النظامي .كما �أن ذلك يت�أثر بعدة عوامل �أخرى ت�شمل هام�ش الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف الت�أمين و�إعادة الت�أمين� .إذا وا�صلت ال�شركة
نموها ب�سرعة �أو �إذا زاد الحد المطلوب للمالءة م�ستقب ًال فقد يتعين على ال�شركة زيادة ر�أ�س المال لمواجهة حد المالءة المطلوب وهو ما قد ي�ؤدي الى ت�ضخيم
ر�أ�س المال .و�إذا لم تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها فقد تجبر على الحد من نمو �أن�شطتها وبالتالي عدم الإعالن عن �أية �أرباح� .أو قد ينتج عن ذلك تطبيق
�إجراءات جزئية في حق ال�شركة قد ت�صل �إلى �سحب ترخي�صها في بع�ض الحاالت اال�ستثنائية.
2 22222التقارير المطلوبة
ي�شترط نظام الت�أمين والئحته التنفيذية على ال�شركة �أن تقدم �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قوائم مالية وتقارير �سنوية ،معدة على �أ�س�س محا�سبية
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نظامية ،ومعلومات �أخرى بما فيها معلومات حول العمليات المتعلقة بالن�شاط العام لل�شركة وهيكل ر�أ�س المال والملكية والو�ضع المالي لل�شركة ،بما في ذلك،
ك�شف ًا �سنوي ًا لإجمالي العموالت الطارئة المدفوعة .وقد تخ�ضع ال�شركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو ر�أت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن ال�شركة
ف�شلت في التقيد ب�أي من القوانين �أو الأنظمة المرعية .وعليه ،ف�إن �أي تق�صير في التقيد بالقوانين المطبقة يمكن �أن ي�ؤدي �إلى فر�ض قيود ملمو�سة تحد من
قدرة ال�شركة على مزاولة �أعمالها �أو فر�ض غرامات كبيرة يمكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على نتائج �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي.
2 22222الترخيص بمزاولة العمل
�إذا لم ت�ستطع ال�شركة الح�صول على موافقة الجهات المعنية وبالتالي لم تتمكن من البدء في �إ�صدار وثائق الت�أمين فقد ي�ؤثر ذلك على قدرتها على تحقيق
الإيرادات .ويتوجب على ال�شركة الح�صول على موافقات من مجل�س الت�أمين ال�صحي التعاوني ومن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حتى تتمكن من �إ�صدار
وثائق الت�أمين في المملكة .ولن تتمكن ال�شركة من تحقيق �أي �إيرادات في حال لم تتمكن من �إ�صدار وثائق الت�أمين �أو في حال حدث ت�أخير في قدرتها على
الح�صول على الموافقات الالزمة مما قد ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على البدء في ن�شاطها الت�شغيلي.
2 22222خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي
لقد تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة بناء ًا على �شروط معينة قامت �أو �ستقوم ال�شركة با�ستيفائها في الم�ستقبل ،و�سوف تقوم ال�شركة� ،أ�سو ًة
بباقي �شركات الت�أمين في المملكة ،وبعد �صدور ال�سجل التجاري بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد بطلب الح�صول على ترخي�ص بمزاولة �أن�شطة الت�أمين التي ترغب
ال�شركة بممار�ستها .وفي حال عدم قدرة ال�شركة على ا�ستيفاء هذه ال�شروط ف�إن ال�شركة قد ال تح�صل على الترخي�ص بمزاولة الن�شاط� ،أو قد يتم �سحب
الترخي�ص �إذا تم الح�صول عليه .علم ًا ب�أن هذه ال�شروط �سوف تطبق على جميع �شركات الت�أمين.
كما �أنه وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام الت�أمين يتوجب على �شركات الت�أمين (بما فيها ال�شركة) �أن تقدم العديد من االلتزامات لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وتن�ص المادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أن لم�ؤ�س�سة النقد حق �سحب الترخي�ص في الحاالت التالية:











�إذا لم تمار�س ال�شركة الن�شاط المرخ�ص لها به خالل �ستة �أ�شهر
�إذا لم تف بمتطلبات النظام �أو الالئحة
�إذا تبين للم�ؤ�س�سة تعمد ال�شركة تزويد الم�ؤ�س�سة بمعلومات غير �صحيحة
�إذا �أفل�ست ال�شركة
�إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب غير �سوي
�إذا انخف�ض ر�أ�س المال عن الحد الأدنى المقر
�إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى الم�ستوى الذي ترى الم�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائها
�إذا رف�ضت ال�شركة دفع المطالبات الم�ستحقة دون وجه حق
�إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش المكلف من قبل الم�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته في فح�ص �سجالتها
�إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر في �أي من النزاعات الت�أمينية

وفي حال تم �سحب الترخي�ص من ال�شركة ف�إن ذلك �سوف يت�سبب ب�إعاقة ا�ستمرار عملها ب�شكل نظامي.
2 22222متطلبات السعودة
بنا ًء على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ف�إنه ينبغي على ال�شركات التي يبلغ عدد موظفيها �أكثر من ع�شرين
موظف ًا �أن ال تقل عن  %30مع نهاية ال�سنة الأولى من العمل .وبالرغم من اعتزام ال�شركة التقيد بن�سبة ال�سعودة المطلوبة� ،إال �أنه ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن
ال�شركة �سوف تنجح في تطبيق ن�سب ال�سعودة المطلوبة والإبقاء على هذه الن�سب �ضمن الم�ستويات المقررة نظاما ،مما قد يعر�ض ال�شركة لعقوبات في حال
عدم التزامها بالقرارات ال�صادرة بهذا الخ�صو�ص وقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد ت�صل �إلى ايقاف ت�أ�شيرات العماله الالزمة لل�شركة .وقد تتاثر �أعمال
ال�شركة وخططها التو�سعية ب�سبب عدم تمكنها من ت�أمين العمالة والخبرات الالزمة لل�شركة �سواء من ال�سوق المحلية �أو عن طريق اال�ستقدام .وبنا ًء عليه،
وقوع �أي مما ذكر يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها.
2 22222مخاطر النمو المتوقع للسوق
مع �أن جميع الم�ؤ�شرات ت�شير �إلى �أن قطاع الت�أمين ال�سعودي �سي�شهد نمو ًا ملمو�س ًا� ،إال �أنه قد تظهر هناك عوامل غير منظورة وغير متوقعة تعيق هذا النمو
المتوقع مدعوم ًا بالإيرادات النفطية وم�شاريع البنية التحتية ال�ضخمة الجاري تطويرها في المملكة ،حيث �أن الو�ضع االقت�صادي في المملكة قد ي�شهد حالة
من التذبذب .وبالرغم من محاوالت التنويع الحثيثة من جانب الحكومة� ،إال �أن االقت�صاد ال�سعودي ما زال يعتمد على النفط .ولذا ،ف�إن �إيرادات المملكة تظل
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عر�ضة للتقلبات وتبقى الخطط المالية هي الأخرى معر�ضة لقوى خارج نطاق �سيطرة الحكومة .وهذا ما قد ي�شكل عائق ًا ال�ستمرار النمو بالن�سبة للم�شاريع
ال�صناعية وال�سكنية  ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ن�شاط الت�أمين في المملكة.
2 22222محدودية البيانات التاريخية للسوق
رغم �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمين �إال �أنه لم يتم تنظيمه �إال منذ فترة قريبة .ولذلك لم يتم جمع وتوفير المعلومات والبيانات
التاريخية المطلوبة لبناء الجداول الت�أمينية ب�شكل دقيق .وب�سبب ذلك تعتمد �شركات الت�أمين في تقدير الخ�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترتقي
للم�ستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد ن�سبة المخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما قد ي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر لل�شركة.
2 22222المنافسة
ح�صلت العديد من �شركات الت�أمين على ترخي�ص من مجل�س الوزراء لت�أ�سي�س �شركات ت�أمين م�ساهمة يتم ترخي�صها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لمزاولة �أعمال الت�أمين و�إعادة الت�أمين .كما �أن هناك العديد من ال�شركات التي ال تزال تحت الترخي�ص مما �سي�سهم في تعميق قطاع الت�أمين وزيادة المناف�سة
في �سوق الت�أمين في المملكة.
و�سيعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها المالي والنطاق الجغرافي لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها
وحجم �أق�ساط الت�أمين المكتتبة ،و�أحكام و�شروط وثائق الت�أمين ال�صادرة ،والخدمات والمنتجات المقدمة بما في ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج
ت�أمين وفق ًا لمتطلبات ال�سوق ،وكذلك �سرعة �سداد المطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخبرة وكفاءة الموظفين ومدى التواجد في ال�سوق المحلي.
�إن الزيادة الحادة في المناف�سة قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأق�ساط المكتتبة وكذلك زيادة �أحكام و�شروط وثائق الت�أمين التي تزيد من �أعباء �شركات
الت�أمين ،مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على نمو ال�شركة وربحيتها وح�صتها في ال�سوق.
2 2-2222تأثير تراجع ثقة المستهلك
تعتبر ثقة الم�ستهلك بقطاع الت�أمين على م�ستوى العالم على �أهمية بالغة لتعزيز ديمومة قوة هذا القطاع .و�أي انخفا�ض في ثقة الم�ستهلك في �صناعة الت�أمين
ب�شكل عام �أو ثقته في ال�شركة �أو في ا�سم «بروج» قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء بوال�ص الت�أمين وا�سترجاع الأموال وقد ي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات المنتجات
الجديدة.
2 2-2222مخاطر الكوارث الغير متوقعة
ت�شكل عمليات الت�أمين على المن�ش�آت ال�صناعية والمباني ال�سكنية والتجارية مورد َا هام َا لل�شركة مما تتقا�ضاه ك�أجر على �إدارة المحفظة الم�شتملة عليها
وا�ستثمار �أموالها ،وقد تتعر�ض المحفظة �إلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي مخاطر الممتلكات ،كما يمكن �أن تنتج الكوارث عن �أ�سباب متعددة
�سواء منها الطبيعية �أو الغير طبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة الحال �أمر َا ال يمكن التنب�ؤ به مثل العوا�صف الثلجية �أو الرملية ،الفي�ضانات ،الرياح ،الحرائق،
االنفجارات ،الحوادث ال�صناعية والعمليات الإرهابية مما قد ين�ش�أ عنه عجز بالتغطية.
�إن مدى الخ�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما ( )1المبلغ الإجمالي المعر�ض للخطر الم�ؤ َّمن عليه في المنطقة المت�أثرة بالحادث و()2
ج�سامة الحادث .يمكن �أن ت�سبب الكوارث خ�سائر في مجموعة متعددة من �أنواع ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤولية ويمكن �أن ت�سبب المطالبات المتعلقة بالكوارث
تقلبات كبيرة في النتائج المالية لل�شركة في ربع ال�سنة المالية �أو ال�سنة المالية ،كما �أن �أحداث الكوارث الج�سيمة يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي جوهري على
الو�ضع المالي لل�شركو ونتائج عملياتها.
2 2-2222المخاطر المتعلقة باألوضاع اإلقتصادية
يعتمد الأداء المالي ل�شركات الت�أمين ب�صورة كبيرة على الأو�ضاع االقت�صادية المحلية داخل المملكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العالمية التي ت�ؤثر على
اقت�صاد المملكة العربية ال�سعودية� .إن الأو�ضاع الإقت�صادية العالمية غير الم�ستقرة و�إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد ي ّكون عامال م�ؤثر على �إقت�صاد
المملكة؛ وبما �أن �أداء ال�شركة الإقت�صادي يرتبط �إلى حد ما بو�ضع الإقت�صاد في المملكة وفي العالم ،ف�أن النتائج المالية لل�شركة قد تت�أثر بالتغيرات التي قد
تطر�أ والتي قد ينتج عنها �إنخفا�ض بالطلب على منتجات وخدمات ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن اتجاهات الأق�ساط والمطالبات في �أ�سواق الت�أمين تعتبر
متقلبة في طبيعتها والأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم والمناف�سة قد ت�ؤثر على حجم المطالبات الم�ستقبلية بالتالي
ينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات �شركات الت�أمين
كما �أن �إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة قد ي�ؤثر على الدخل المحلي والن�شاط الإقت�صادي ومداخيل الأفراد وبالتالي على ال�شركات العاملة في المملكة
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العربية ال�سعودية ومن بينها ال�شركة .وبما �أنه لي�س في مقدور التنب�ؤ بالأو�ضاع الإقت�صادية وتقلباتها الم�ستقبلية ،وبالتالي ال يمكن الت�أكيد ب�أن الأو�ضاع
الم�ستقبلية لن ت�ؤثر على على نتائج ال�شركة المالية وال توجد �أي �ضمانات ب�أن ال تكون للأحوال الم�ستقبلية ت�أثير �سلبي جوهري على �أرباح وعائدات ال�شركة.
2 2-2222مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين
�إ�ضاف ًة �إلى فترة الحظر المفرو�ضة من قبل الهيئة والتي يخ�ضع لها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون حيث يحظر بيع �أ�سهمهم خالل ثالث �سنوات مالية كاملة من
تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وينبغي الح�صول على موافقة الهيئة قبل بيع �أيا من تلك الأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر ،يفر�ض نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني
والئحته التنفيذية بع�ض القيود على تملك الأ�سهم في �شركات الت�أمين .فوفقا للمادة التا�سعة من نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والمادة التا�سعة
والثالثين من الئحته التنفيذية ال يجوز ل�شركة الت�أمين افتتاح فروع في الداخل �أو الخارج �أو االتفاق على االندماج �أو تملك �أي ن�شاط م�صرفي �أوت�أميني �أو
ال�سيطرة عليه �أو امتالك �أ�سهم �شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين �أخرى �إال بموافقة مكتوبة من م�ؤ�س�سة النقد .كما تن�ص المادة الثامنة والثالثون من الالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني على وجوب �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص يملك � %5أو �أكثر من �أ�سهم ال�شركة ب�شكل دوري
و�إطالع الم�ؤ�س�سة كتابي ًا ب�أي تغيير يطر�أ على ن�سب الملكية ،كما تم ن�شر قائمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد تحدد الحدود الدنيا والق�صوى لملكية �شركات الت�أمين
والم�صارف وال�شخ�صيات العتبارية والطبيعية في �شركات الت�أمين التعاوني .ووفق ًا لهذه المتطلبات يتوجب على �شركات الت�أمين الح�صول على موافقة خطية
م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد قبل اكت�ساب �أو دمج �أو نقل للملكية مع �أي �شركة ت�أمين م�سجلة �أو حدوث تغيير جذري في هيكل ملكيتها� .إن من �ش�أن ذلك �أن يعيق
(في بع�ض الحاالت) قدرة ال�شركة على االتفاق مع م�ستثمر مالي �أو ا�ستراتيجي وذلك في حال رف�ضت م�ؤ�س�سة النقد ذلك �أو قامت بت�أخير الموافقة عليه �أو
قامت ب�إخ�ضاعه ل�شروط غير مقبولة ،مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة.
2 2-2222دورية األعمال التأمينية
�شهد قطاع الت�أمين على الم�ستوى العالمي تغيرات دورية مع تذبذبات ملمو�سة في نتائج العمليات يرجع �سببها �إلى المناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركات العاملة في ال�صناعة الت�أمنية� .إن الدورية المذكورة يكمن �أن تتولد منها
فترات تتو�صف بالمناف�سة في الأ�سعار الناتجة عن فائ�ض العر�ض وكذا فترات يتاح في خاللها لل�شركات الح�صول على �أق�ساط فا�ضلة لل�صناعة التامينية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن االرتفاعات في تكرر وج�سامة الخ�سائر التي ت�صيب الم�ؤمنين يمكن �أن تكون لها ت�أثير ملمو�س على الأدوار المذكورة .ومن المتوقع �أن
ت�شاهد ال�شركة �آثار الدورية المذكورة.
222

2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

2 22222عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
ال يوجد في الوقت الحا�ضر �سوق عامة لأ�سهم ال�شركة ،وال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد لإمكانية ن�شوء �سوق قوية لأ�سهمها� ،أو ب�ش�أن ا�ستمرار مثل هذه ال�سوق فيما لو
ن�ش�أت بعد هذا االكتتاب ،حيث �أن العديد من العوامل ،ومنها على �سبيل المثال ال الح�صر ،النتائج المالية الم�ستقبلية لل�شركة والأو�ضاع العامة لقطاع الت�أمين
وقوة االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل عام �أو عوامل �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،مما قد ي�ؤثر على �أعمال ال�شركة ونتائجها.
2 22222خطر تذبذب سعر السهم
قد ال يتمكن المكتتبون في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب من بيع �أ�سهمهم ب�سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلة منه ،حيث يمكن لل�سهم في ال�سوق �أن يت�أثر ب�صورة
ملمو�سة بعدة عوامل منها تفاوت نتائج عمليات ال�شركة وظروف ال�سوق وتغير الأنظمة الحكومية .ويمكن �أن ت�ؤثر تقلبات ال�سوق والأو�ضاع االقت�صادية �سلب ًا
على �سعر الأ�سهم في ال�سوق.
2 22222بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقب ً
ال
قد ي�ؤثر بيع كمية كبيرة من الأ�سهم من قبل الم�ساهمين في ال�سوق بعد انتهاء عملية االكتتاب وبدء التداول في �أ�سهم ال�شركة� ،أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات
�ستحدث ،يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي على �سعر �سهم ال�شركة في ال�سوق.
و�سيخ�ضع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لفترة حظر مدتها ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة (كل �سنة ال تقل عن � 12شهرا) ،يحظر عليهم خاللها
الت�صرف ب�أي من الأ�سهم التي يملكونها ويجب الح�صول على موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء
فترة الحظر.
وقد ي�ؤدي �إ�صدار �أو قيام �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ببيع كميات كبيرة من الأ�سهم عقب انتهاء فترة الحظر �إلى الت�أثيرعلى �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق وبالتالي
انخفا�ض �سعر ال�سهم.
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2 22222السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين
بعد اكتمال االكتتاب� ،سوف يمتلك الم�ؤ�س�سون مجتمعين  %60من �أ�سهم ال�شركة .لذا ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ �س�سين (مجتمعين �أو من خالل �أي و�ضع تحالفي)
وممثليهم في مجل�س الإدارة ،مجتمعين �أو ب�شكل منف�صل� ،سوف يتمكنون من الت�أثير على قرارات ال�شركة الهامة .وبالتحديد ،ف�سوف يكون ب�إمكانهم الت�أثير
على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة بما في ذلك تعيين وعزل �أع�ضاء مجل�س الإدارة (با�ستثناء ما ورد في المادة ( )69و ( )70من نظام
ال�شركات) ،والمادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ،وقد يقوموا با�ستخدام القدرة في الت�أثير على القرارات الهامة بطريقة ت�أثر ت�أثيرا جوهريا على ن�شاط
ال�شركة ومركزها المالي ونتائج الأعمال.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن حق الم�ؤ�س�سين في تعيين غالبية �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة قد يمنع �أو يف�شل محاوالت الم�ساهمين ال�ستبدال �أو عزل الإدارة الحالية
لل�شركة .وب�سبب و�ضعهم كمالكين لح�صة م�سيطرة ،ف�إن الم�ؤ�س�سين وممثليهم في مجل�س الإدارة� ،سيتمتعون� ،إذا ما �صوتوا معا �أو ب�شكل م�ستقل ،بالقدرة على
الت�أثير ب�شكل ملمو�س في جميع القرارات الرئي�سية المتعلقة بال�شركة.
2 22222توزيع األرباح
يعتمد قرار ال�شركة بتوزيع �أية �أرباح على الم�ساهمين في الم�ستقبل على عدة عوامل منها الأرباح التي تحققها ال�شركة وو�ضعها المالي واحتياجات ر�أ�س المال
واالحتياطيات القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة لل�شركة ،بالإ�ضافة �إلى الأو�ضاع االقت�صادية العامة و�أية عوامل �أخرى يعتبرها مجل�س الإدارة مهمة من
وقت لآخر.
ومع �أن ال�شركة تنوي توزيع �أرباح �سنوية على الم�ساهمين� ،إال �أنها ال تقدم �أي ت�أكيد ب�ش�أن توزيع �أرباح فعلية في الم�ستقبل �أو �أي ت�أكيد بخ�صو�ص مبلغ تلك
الأرباح �إذا تقرر توزيعها في �أي �سنة .ويخ�ضع توزيع الأرباح لعدد من القيود المن�صو�ص عليها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم " ملخ�ص
النظام الأ�سا�سي لل�شركة ")
2 22222مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية
ت�شكل بع�ض البيانات الواردة في هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�ض الأمور غير الم�ؤكدة التي قد ت�ؤثر على نتائج
ال�شركة .وت�شمل هذه البيانات على �سبيل المثال ال الح�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع المالي وا�ستراتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى
العمليات الم�ستقبلية ( بما في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة بخدمات ال�شركة) .و�إذا تبين �أن �أي ًا من االفترا�ضات غير دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن
النتائج الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة.
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3

3نبذة على السوق

333

3مصادر البيانات

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

م�ؤ�س�سة النقد هي البنك المركزي للمملكة العربية ال�سعودية وت�أ�س�ست �سنة 1952م ،وت�شمل �أبرز م�س�ؤوليتها ما يلي:







�إ�صدار العملية الر�سمية للبالد ،الريال ال�سعودي
العمل كبنك للتعامالت الم�صرفية للحكومة ال�سعودية
الإ�شراف على البنوك التجارية العاملة في المملكة
�إدارة احتياطيات المملكة من العمالت الأجنبية
و�ضع ال�سيا�سات النقدية الهادفة �إلى تعزيز ا�ستقرار الأ�سعار و �أ�سعار ال�صرف
دعم نمو النظام المالي والم�صرفي و�ضمان �سالمته

تعتبر المعلومات الم�ستخدمة من م�ؤ�س�سة النقد متاحة للجميع ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة االنترنت� .أما الموافقات ال�ستخدام هذه المعلومات في هذه
الن�شرة فلم يتم الح�صول عليها.
•الشركة السويسرية إلعادة التأمين (“سويس ري”)

هي �إحدى ال�شركات العالمية الرائدة في مجال �إعادة الت�أمين وت�أ�س�ست �سنة 1863م في مدينة زيوريخ ب�سوي�سرا ،وتعمل في �أكثر من  25بلدا وت�صدر عددا من
التقارير حول �أ�سواق الت�أمين في العالم .وبالن�سبة للمعلومات الم�ستخدمة من �سوي�س ري فهي متوفرة للجميع ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة االنترنت ،ولم
يتم الح�صول على موافقة �سوي�س ري ال�ستخدام تقاريرها في هذه الن�شرة.
•بزنس مونيتور إنترناشنال («بزنس مونيتور»)

ت�أ�س�ست بزن�س مونيتور �سنة 1984م في مدينة لندن في المملكة المتحدة ،وت�صدر تقارير ودرا�سات اقت�صادية حول مو�ضوعات مختلفة منها المخاطر
ال�سيا�سية والتحليالت والتوقعات التمويلية واالقت�صادية.
وقد �أعطت بزن�س مونيتور موافقتها على ا�ستخدام تقاريرها في هذه الن�شرة كما في تاريخ �صدورها ولم ت�سحب هذه الموافقة.
قامت بزن�س مونيتوربتقديم موافقتها ال�ستخدام تقريرها ولم تقم ب�سحب تلك الموافقة .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن بزن�س مونيتور �إنترنا�شنال والعاملين فيها �أو
�أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة.
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3نظرة على االقتصاد السعودي

كان الأداء المالي في عام 2008م هو الأقوى في تاريخ المملكة .ونتيجة لذلك ارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2008م متجاوزا الم�ستوى الم�ستهدف بن�سبة %24.4
وزاد بن�سبة  %9.44عن م�ستواه في عام 2007م مقابل  %18.56في عام 2006م .3وكان فائ�ض الميزانية البالغ  590مليار ريال هو الأكبر على الإطالق والذي
زاد كثيرا عن الرقم القيا�سي 176.5مليار ريال والذي �سجل في عام 2007م ،وذلك نتيجة الرتفاع �إيرادات النفط بن�سبة  .4%35ومع ذلك فقد كان الإنفاق
�سخيا جدا فاق توقعات الجميع ليرتفع �إلى م�ستوى قيا�سي غير م�سبوق .وقد ا�ستخدم �أغلب الفائ�ض في بناء �أ�صول �أجنبية لدى البنك المركزي (�ساما)
وخف�ض الدين المحلي الذي و�صل �إلى  %13.5من الناتج المحلي الإجمالي .5كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد �إلى  69.494ريال ( 18.531دوالر
�أمريكي) ،وهو الأعلى منذ عام 1981م حينما كان تعداد ال�سكان في المملكة  9.8مليون ن�سمة مقابل  25مليون ن�سمة في الوقت الحا�ضر.6
3
4
5
6

تقرير �ساب بتاريخ  24دي�سمرب 2008م
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تقرير �ساب بتاريخ  24دي�سمرب 2008م
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13

يعتمد االقت�صاد ال�سعودي بدرجة �أ�سا�سية على النفط حيث تمتلك المملكة �أكثر من  7%20من احتياطيات النفط الم�ؤكدة في العالم وتعتبر �أكبر دولة منتجة
وم�صدرة للنفط وتلعب دورا قيادي ًا في منظمة الدول الم�صدرة للنفط (�أوبك) وي�شكل �إنتاجها من النفط  %29من الإنتاج الكلي للدول التابعة للمنظمة.8
وت�شكل �إيرادات المملكة من النفط حوالي  %89من الميزانية العامة و %68من الناتج المحلي الإجمالي و %94من �إيرادات ال�صادرات .9وي�أتي نحو  10%40من
الناتج المحلي الإجمالي من القطاع الخا�ص .وقد �أدى ارتفاع �أ�سعار النفط �إلى زيادة نمو االقت�صاد في المملكة والإيرادات الحكومية و�أر�صدة المملكة من
الأ�صول الأجنبية �إ�ضافة �إلى تمكين الحكومة من خف�ض الدين المحلي.
وتعمل الحكومة على ت�شجيع القطاع الخا�ص وتنمية دوره خ�صو�صا في قطاع توليد الطاقة واالت�صاالت والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيماويات ،وذلك
بهدف الحد من اعتماد المملكة على ال�صادرات النفطية وزيادة فر�ص العمل للمواطنين.
وفي �إطار جهودها الهادفة �إلى ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية وتنويع االقت�صاد ،ان�ضمت المملكة �إلى منظمة التجارة العالمية في دي�سمبر 2005م ،و�أعلنت
الحكومة عن خطط لإقامة �ست مدن اقت�صادية 11في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز اقت�صادها وتنويعه.
ت�شير �أحدث التقديرات ال�صادرة عن برنامج االمم المتحدة الإنمائي �إلى �أن �إجمالي �سكان المملكة بلغ نحو  24مليون ن�سمة في عام 2007م بزيادة �سنوية
ن�سبتها  .12%2.3وبح�سب م�صلحة الإح�صاءات العامة في المملكة ،ي�شكل ال�سكان ال�سعوديون نحو  %72.9من �إجمالي عدد ال�سكان في منت�صف عام 2007م،
في حين ي�شكل غير ال�سعوديين  ،%27.1وي�شكل عدد ال�سكان ال�سعوديين الواقعة �أعمارهم تحت �سن  30عام ًا نحو  67.1في المئة من �إجمالي عدد ال�سكان
ال�سعوديين.13
وبح�سب برنامج االمم المتحدة الإنمائي بلغ �إجمالي القوى العاملة بالمملكة خالل عام 2007م نحو  11.9مليون عامل منهم  3.9مليون عامل من ال�سعوديين
ي�شكلون نحو  ،%32.8فيما ت�شكل العمالة الأجنبية نحو � % 67.2أي حوالي  8.0مليون عامل.14
وي�صحب هذا النمو الكبير في التعداد ال�سكاني زيادة في الطلب على جميع خدمات الت�أمين ب�شكل عام ،وعلى خدمات الت�أمين الفردي ب�شكل خا�ص ،عل �سبيل
المثال ال الح�صر الت�أمين ال�صحي والت�أمين على المركبات ،مما �سيدفع �أي�ض ًا �شركات الت�أمين لزيادة طلبها على �إعادة الت�أمين.
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في عام 2008م ارتفعت �أحجام الأق�ساط المكتتبة عالمي ًا لت�صل �إلى ( )4.270مليار دوالر �أمريكي ،بما يعادل ( )16.013مليار ريال �سعودي ،يمثل الت�أمين
ال�صحي منها ( 2.490مليار دوالر �أمريكي) �أي حوالي ( )9.338مليار ريال �سعودي وبقية �أنواع الت�أمين تمثل ( 1.779مليار دوالر �أمريكي) حوالي ()6.671
مليار ريال �سعودي .15ولأول مرة منذ عام 1980م تنخف�ض الأق�ساط المكتتبة بالمعدالت الحقيقية والتي ت�أخذ باالعتبار ت�أثير الت�ضخم على معدل النمو .حيث
انخف�ضت بن�سبة  %2مقابل ارتفاع في عام 2007م بن�سبة .%3.3
رغم �أن الخ�سائر التي ترتبت عليها هذه التراجعات عالية ن�سبي ًا �إال �أن قطاع الت�أمين تكيف ب�شكل جيد مع �أ�شد �أزمة مالية يمر بها العالم منذ عام 1930م،
حيث �أن معظم �شركات الت�أمين كانت تملك احتياطي لمواجهة الخ�سائر ،با�ستثناء �شركات ت�أمين ال�سندات الأمريكية وبع�ض ال�شركات الأوروبية والأمريكية
التي طلبت العون والم�ساعدة من حكوماتها.
قطاع الت�أمين قد يت�أثر من الأزمة االقت�صادية العالمية من ناحيتين ،الأولى �أن الم�ؤمنين بو�صفهم م�ستثمرين م�ؤ�س�سين كبار قد يحملون �أ�صول مرتبطة
بالرهن العقاري ،والثانية �أن الم�ؤمنين قد يكونوا عر�ضة لعدم القدرة على الوفاء بااللتزامات نظرا لعدم توفرال�سيولة الالزمة ب�سبب �أزمة ال�سيولة العالمية.
�إن الأزمة المالية �ست�ستمر في الت�أثير على بع�ض �شركات الت�أمين ولكن قطاع الت�أمين ككل لن يت�أثر بالأزمة المالية العالمية كما هو الحال مع قطاع الم�صارف
والبنوك.16
) www.gulfbase.comGulf Base ( 7
) www.gulfbase.comGulf Base ( 8
) www.gulfbase.comGulf Base ( 9
) www.gulfbase.comGulf Base ( 10
) www.gulfbase.comGulf Base ( 11
 12املوقع االلكرتوين لربنامج االمم املتحدة الإمنائي ()www.undp.org.sa
 13املوقع االلكرتوين لوزارة االقت�صاد والتخطيط ()www.mep.gov.sa
 14املوقع االلكرتوين لربنامج االمم املتحدة الإمنائي ()www.undp.org.sa
� 15سوي�س ري «ورلد �إن�شوران�س ريبورت 2008م
� 16سوي�س ري «ورلد �إن�شوران�س ريبورت 2008م
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3سوق التأمين في الشرق األوسط

يعتبر �سوق الت�أمين في ال�شرق الأو�سط حديث العهد ن�سبيا من حيث الحجم وم�ستوى التطور بالمقارنة مع الأ�سواق الأخرى .وقد �شكل �سوق الت�أمين في دول
ال�شرق الأو�سط  %0.52من �إجمالي �سوق الت�أمين العالمي في عام 2008م ( %0.44في عام 2007م) .17وقد ارتفعت هذه الح�صة بن�سبة  %18.2في 2008م
نتيجة الرتفاع م�ستوى الطلب على خدمات الت�أمين .ويبين الجدول التالي الحجم الن�سبي لقطاع الت�أمين في عدد من دول ال�شرق الأو�سط لأعوام 2006م
و2007م و 2008م:
الجدول  :1قطاع التأمين في بعض دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا (2006م 2008 -م)

الدولة

الإمارات العربية المتحدة
�إيران
المملكة العربية ال�سعودية
المغرب
قطر
م�صر
الجزائر
لبنان
تون�س
الكويت
عمان
الأردن

�إجمالي الأق�ساط
2006م
(مليون ريال)
10.530
10.860
6.945
6.281
1.819
3.229
2.344
2.460
2.438
2.404
1.406
1.369

�إجمالي الأق�ساط
2007م
(مليون ريال)
13.331
13.144
8.509
8.074
2.018
4.088
2.666
2.854
2.603
2.753
1.553
1.526

�إجمالي الأق�ساط
2008م
(مليون ريال)
18.790
15.245
11.513
9.113
5.790
5.148
3.532
3.309
2.745
2.651
2.291
1.688

الن�سبة من ال�سوق
العالمية في 2008م
%0.12
%0.10
%0.07
%0.06
%0.04
%0.03
%0.02
%0.02
%0.02
%0.02
%0.01
%0.01

الم�صدر� :سوي�س ري «ورلد �إن�شوران�س ريبورت 2008م»
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3 33333لمحة عامة
يعتبر �سوق الت�أمين في المملكة حديث العهد ن�سبيا حيث د�أبت �صناعة الت�أمين في الما�ضي على تغطية احتياجات �سوقي الت�صدير والنفط فقط في ال�سبعينيات
من القرن الما�ضي ،وواجه قطاع الت�أمين عدة م�صاعب ب�سبب غياب القوانين المنظمة .وكان هناك �أكثر من � 100شركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من
الخارج كو�سطاء ت�أمين عالميين �أو كوكالء ل�شركات ت�أمين خا�صة ،بغر�ض تقديم خدمات الت�أمين في المملكة ،وكانت هذه ال�شركات م�سجلة في البحرين
نظرا لقربها الجغرافي من المملكة .وفي ظل غياب �إطار تنظيمي ،كان حملة بوال�ص الت�أمين يعانون من افتقار ال�سوق لجهة ر�سمية تعنى بحماية م�صالح
الم�ستهلكين من الأعمال االحتيالية �أو غير الم�شروعة .وهذا ما مهد الطريق فيما بعد لإجراء �إ�صالحات و�إعادة ت�شكيل لقطاع الت�أمين في المملكة ،ثم جاء
القرار رقم  51وتاريخ 1397/4/4هـ (الموافق 1977/3/23م) عن هيئة كبار العلماء في المملكة والذي اعتبرت بموجبه الت�أمين التعاوني �صيغة من عقد
التبرع وبالتالي فهو مقبول في ال�شريعة الإ�سالمية .وفي عام 1406هـ (1986م)� ،أ�س�ست الحكومة �أول �شركة للت�أمين التعاوني ،ال�شركة الوطنية للت�أمين
التعاوني (“التعاونية”) ،بهدف تغطية احتياجات الت�أمين المحلية وتلبية طموح الحكومة في وجود قطاع ت�أمين يخ�ضع ل�سيطرتها.
تتولى م�ؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع الت�أمين والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايير الترخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمين ،ويفر�ض النظام الجديد على
�شركات الت�أمين �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة في المملكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي تزاول �أعمال الت�أمين في المملكة .وتنطبق القوانين الجديدة لي�س على
�شركات الت�أمين وح�سب ،بل وعلى �شركات �إعادة الت�أمين وو�سطاء �إعادة الت�أمين والوكاالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية الخ�سائر.

� 17سوي�س ري «ورلد �إن�شوران�س ريبورت 2008م
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3 33333إجمالي األقساط المكتتبة ومستوى انتشار التأمين
في عام � ،2008شهد �سوق الت�أمين نموا ملمو�سا بلغت ن�سبته  %27و�صل معه �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ع�شرة مليارات وت�سعمائة مليون ( 10.9مليار) ريال مقابل
ثمانية مليارات و�ستمائة مليون ( 8.6مليار) ريال في عام 2007م .18ومن العوامل التي ت�ساعد على نمو قطاع الت�أمين ال�سعودي فر�ض الت�أمين الإلزامي على
المركبات والت�أمين ال�صحي.19






ارتفع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين العام ،الذي �شكل %51من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %6.3لي�صل �إلى  5.5مليار ريال في عام 2008م مقابل  5.2مليار
في عام 2007م.20
ارتفع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ال�صحي ،الذي �شكل  %44من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %57لي�صل �إلى  4.8مليار ريال في عام 2008م مقابل  3.1مليار
ريال في عام2007م.21
ارتفع �إجمالي �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار ،الذي �شكل  %5من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %82لي�صل �إلى  0.59مليار ريال في عام 2008م مقابل
 0.33مليار ريال في عام 2007م.22

وفي �سنة 2008م� ،شكل قطاعا الت�أمين الإلزامي ،وهما الت�أمين على المركبات والت�أمين ال�صحي ،نحو  %67من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ،وبقي الت�أمين ال�صحي
القطاع الت�أميني الأكبر م�شك ًال  %44من �إجمالي الأق�ساط (مقابل  %36في 2007م) ،بينما احتل قطاع الت�أمين على المركبات المرتبة الثانية م�شكال  %23من
�إجمالي الأق�ساط ( ،مقابل  %28في 2007م) .23وكان قطاعي الحماية واالدخار وال�صحي �أ�سرع القطاعات نمو ًا مرتفعين بن�سبة  %82و %57على التوالي .فيما
�شهد قطاعا المركبات والممتلكات �أبط�أ القطاعات نمو ًا بن�سبة  %4و %8على التوالي.24
الجدول  :2إجمالي أقساط التأمين لكل قطاع من قطاعات التأمين لألعوام  2007 ،2006و2008م

نوع الت�أمين
�صحي
المركبات
الممتلكات
الهند�سي
البحري
الحماية واالدخار
الحوادث وااللتزامات
الطاقة
الطيران
المجموع

2006م
مليون ريال  %من الإجمالي
32
2.222
28
1.920
11
769
8
544
6
431
3
218
8
580
2
127
2
126
100
6.937

الم�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي2008 ،م

18
19
20
21
22
23
24
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تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

2007م
مليون ريال  %من الإجمالي
36
3.065
28
2.440
9
742
6
480
6
532
4
327
7
577
4
305
1
114
100
8.583

2008م
مليون ريال  %من الإجمالي
44
4.805
23
2.542
7
798
6
682
6
620
5
594
5
531
2
208
1
139
100
10.919

ن�سبة النمو
2008-2007
%57
%4
%8
%42
%17
%82
%8%32%21
%27

ويو�ضح الجدولين التاليين معدالت تركز وكثافة الت�أمين في المملكة ح�سب مجال ن�شاط الت�أمين:
الجدول  :2معدل تركز التأمين في المملكة (إجمالي األقساط المكتتبة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي):

ن�شاط الت�أمين
مجموع الت�أمين العام
مجموع الت�أمين ال�صحي
مجموع ت�أمين الحماية واالدخار
المجموع

2006م
%
0.34
0.17
0.02
0.53

2007م
%
0.37
0.22
0.02
0.61

2008م
%
0.31
0.27
0.03
0.62

ن�سبة التغير%
2008-2007م
14.226.4
46.4
2.6

الم�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي2008 ،م

وقد بلغت ن�سبة انت�شار الت�أمين ،وهي �إجمالي �أق�ساط الت�أمين كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي ،في المملكة  %0.53في عام 2006م وارتفعت �إلى %0.61
في عام 2007م وثم �إلى  %0.62في عام 2008م ب�سبب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2008م .25
الجدول  :3كثافة التامين في المملكة ( إجمالي األقساط المكتتبة للفرد الواحد):

ن�شاط الت�أمين
مجموع الت�أمين العام
مجموع الت�أمين ال�صحي
مجموع ت�أمين الحماية واالدخار
المجموع

2006م
ريال �سعودي
189.9
93.8
9.2
292.9

2007م
ريال �سعودي
214.1
126.4
13.5
354.1

2008م
ريال �سعودي
222.5
193.7
23.9
440.1

ن�سبة التغير%
2008-2007م
2.8
51.5
75.5
23.0

الم�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي2008 ،م

بالن�سبة لكثافة الت�أمين ،وهي �إجمالي �أق�ساط الت�أمين للفرد الواحد ،فقد ارتفعت من  293ريال في عام 2006م �إلى  358ريال في عام 2007م ،وثم �إلى 440
ريال في عام 2008م �أي بن�سبة نمو قدرها .26%23
333

 3آخر التطورات في سوق التأمين السعودي

3 33333التأمين الصحي اإللزامي
فر�ضت المملكة الت�أمين ال�صحي �إلزاميا للمقيمين وذلك بموجب نظام الت�أمين ال�صحي الإلزامي ال�صادر بمقت�ضى المر�سوم الملكي رقم م 10/وتاريخ
1420/5/1هـ (الموافق 1999/8/13م) .ويهدف هذا النظام �إلى تخفيف العبء المالي عن الحكومة ال�سعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية المجانية
لأكثر من  22مليون �شخ�ص .ومن المقرر تطبيق برنامج الت�أمين ال�صحي التعاوني الجديد على ثالث مراحل و�سيغطي ما بين  7 – 6ماليين �شخ�ص من
العمالة الأجنبية .وقد تم تطبيق المرحلة الأولى منه في يونيو 2006م ،والتي ا�شترطت على ال�شركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن � 500شخ�ص توفير
غطاء ت�أميني لموظفيها ،وهذا ما �شمل حوالي � 450شركة يعمل لديها �أكثر من  500.000موظف �أجنبي� .أما المرحلة الثانية والتي تم البدء في تطبيقها منذ
�سبتمبر 2008م ،فت�شمل ال�شركات التي يعمل لديها ما بين � 100إلى � 500أجنبي ،بينما �ستغطي المرحلة الثالثة والأخيرة ال�شركات التي يقل عدد العاملين فيها
من غير ال�سعوديين عن  100عامل .ومن المتوقع �أي�ضا فر�ض الت�أمين ال�صحي الإلزامي بالن�سبة للمواطنين ال�سعوديين في نهاية المطاف.
3 33333التأمين اإللزامي على السيارات
في �سنة 2002م ،ومع ارتفاع معدل حوادث ال�سيارات ،فر�ضت المملكة ت�أمين الم�س�ؤولية تجاه الغير بالن�سبة لل�سيارات الأجنبية �أثناء عبورها الأرا�ضي ال�سعودية
�إ�ضافة �إلى الت�أمين على المركبة (“ت�أمين المركبات”) على المواطنين ال�سعوديين والأجانب المقيمين في المملكة ح�سب قرار مجل�س الوزراء رقم 271
وتاريخ 1427/12/25هـ .وقد مثلت مبادرة الت�أمين الإلزامي ،والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات الم�سجلة في المملكة ،فر�ص ازدهار كبيرة بالن�سبة
ل�شركات الت�أمين.
 25تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
 26تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

17

�أما قرار ت�أمين الرخ�صة الإلزامي فقد تم تطبيقه بناء ًا على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )222بتاريخ � 13شعبان 1422هـ (الموافق � 30أكتوبر 2001م) .وقد
�أ�صدر مجل�س الوزراء الموقر م�ؤخر ًا قرار ًا ب�إلزامية ت�أمين الم�س�ؤولية تجاه الغير للمركبات عو�ض ًا عن الت�أمين على الرخ�صة.
3 33333تأمين الحماية واالدخار
�إن ت�أمين الحماية واالدخار ال وجود له تقريب ًا في المملكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل �أخرى كغياب التوعية بخ�صو�ص
منتجات ت�أمين الحماية واالدخار .ومع تحول ال�سوق لت�صبح �سوق ًا منظمة ب�صفة ر�سمية و�أكثر تطور ًا� ،إلى جانب ازدياد الوعي في �أو�ساط الم�ستهلكين ،ف�إنه
من المتوقع �أن يرتفع م�ستوى انت�شار منتجات ت�أمين الحماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمع دخول �شركات جديدة �إلى �سوق الت�أمين ال�سعودية ،فيتوقع من كل �شركة ت�أمين �أن تقدم منتجات �أكثر تطور ًا ومهي�أة لأغرا�ض مطلوبة
لزيادة ح�صتها ال�سوقية والتي �ست�ؤدي �إلى تغير في منتجات الت�أمين التي تقدم .فمنتجات كالت�أمين االئتماني وت�أمين الرهن العقاري وت�أمين الحماية واالدخار
القابل لال�سترجاع والتعديل ،وكل هذه المنتجات غير متوفرة في ال�سوق ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق
ات�ساع ًا.
3 33333نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
ن�ص نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية على ال�سماح بت�أ�سي�س �شركات ت�أمين محلية بممار�سة ن�شاط الت�أمين في المملكة .وت�ضطلع
م�ؤ�س�سة النقد بم�س�ؤولية تنظيم قطاع الت�أمين والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايير الترخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمين .ثم تبع ذلك �صدور عدد من
المرا�سيم الملكية منذ 1427/9/16هـ (الموافق 2006/10/9م) بالموافقة على ت�أ�سي�س عدد من �شركات الت�أمين .ومن المتوقع الترخي�ص لمزيد من
ال�شركات في الم�ستقبل .وقد تم حتى الآن �إدراج � 21شركة ت�أمين في �سوق الأ�سهم ال�سعودية وهناك � 6شركات وافق مجل�س الوزراء على الترخي�ص بت�أ�سي�سها
(لمزيد من التفا�صيل ،راجع ق�سم “المناف�سة”).
3 33333المنافسة
ت�أ�س�ست التعاونية ك�أول �شركة للت�أمين التعاوني في المملكة بموجب المر�سوم الملكي رقم م 5/وتاريخ 1405/4/17هـ (الموافق 1985/4/5م) ،وظلت ال�شركة
الوحيدة المرخ�صة لمزاولة �أعمال الت�أمين في المملكة حتى عام 2007م عندما بد�أ �إدراج وترخي�ص �شركات الت�أمين بح�سب نظام مراقبة �شركات الت�أمين
التعاوني والئحته التنفيذية ال�صادر من م�ؤ�س�سة النقد.
في عام 2008م ،بلغ عدد �شركات الت�أمين العاملة في المملكة ما مجموعه � 43شركة .ووفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية يتعين
على ال�شركات الحالية التي لم تقدم طلبات ترخي�ص الخروج من ال�سوق ،حيث تم منحها فترة �سماح انتهت بتاريخ � 9أبريل 2008م .وبالن�سبة ل�شركات الت�أمين
ومزودي خدمات الت�أمين الآخرين الذين هم في مرحلة الح�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد فقد تم منحهم تمديد ًا يتراوح بين �شهرين و�ستة �أ�شهر وذلك
بناء على المرحلة التي قطعوها في عملية الح�صول على الترخي�ص.27
وفي 1430/8/26هـ (الموافق 2009/8/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد تعميما بخ�صو�ص الطلبات المقدمة لت�أ�سي�س �شركات ت�أمين في المملكة وت�ضمن
التعميم �أ�سماء � 31شركة ت�أمين ما بين �شركات مرخ�صة ومدرجة في �سوق الأ�سهم �أو �شركات ح�صلت على موافقة مجل�س الوزراء على ت�أ�سي�سها.28
�شركات الت�أمين المدرجة في �سوق الأ�سهم بح�سب موقع تداول االلكتروني كما في 2009/7/14م:










ال�شركة التعاونية للت�أمين
ال�شركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التعاوني
�شركة اتحاد الخليج للت�أمين التعاوني
�شركة الدرع العربي للت�أمين التعاوني
�شركة �ساب للتكافل
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سايكو)
�شركة الت�أمين العربية التعاونية
�شركة مالذ للت�أمين للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�شركة المتو�سط والخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني (ميدغلف)

 27م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي2007 ،م
 28م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي2007 ،م

18


















ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمين التعاوني
�شركة �أياك ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سالمة)
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التعاوني
�شركة �سند للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�شركة الأهلي للتكافل
�شركة االتحاد التجاري للت�أمين التعاوني
�شركة ال�صقر للت�أمين التعاوني
ال�شركة المتحدة للت�أمين التعاوني
ال�شركة الأهلية للت�أمين التعاوني
�شركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني (�أ�سيج)
�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمين التعاوني (�إعادة)
�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
�شركة وقاية للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�شركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�شركة �إي�س العربية للت�أمين
�شركة �أك�سا للت�أمين التعاوني

ال�شركات التي وافق مجل�س الوزراء على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بح�سب تعميم م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 1430/8/26هـ (الموافق 2009/8/17م):







�شركة بروج للت�أمين التعاوني
ال�شركة الخليجية العامة للت�أمين التعاوني
ال�شركة العالمية للت�أمين التعاوني
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل
�شركة طوكيو مارين ال�سعودية
�شركة �أمانة للت�أمين التعاوني «�أمانة»
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3اآلفاق المستقبلية

من المتوقع �أن يمر قطاع الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية في تطور ملمو�س نتيجة لأنظمة الت�أمين الجديدة ،وب�سبب تغيرات عامة في عوامل االقت�صاد
الكلي وكذلك في ال�سيا�سات الحكومية الجديدة .وتعتقد الإدارة ب�أن هذه التطورات �ست�ؤثر �أو �ست�شمل النقاط التالية:











�ست�صبح ال�سوق �أكثر جاذبية للعديد من �شركات الت�أمين ،مع �أن ر�سملة كثير من ال�شركات الحديثة الت�أ�سي�س (وب�صورة رئي�سية �شركات الت�أمين
الأجنبية الكبيرة) ت�شير �إلى �أنها لن تح�صل على ح�صة كبيرة من ال�سوق.
وفق ًا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ،ت�صدر م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التراخي�ص فقط لل�شركات طالبة الترخي�ص
التي ت�ستوفي متطلبات التراخي�ص .ومع مراعاة المهلة التي حددها المر�سوم الملكي� ،ستجبر بقية ال�شركات العاملة في ال�سوق ال�سعودية والتي ال
ت�ستوفي متطلبات الترخي�ص على الإقفال و�إنهاء عملياتها في المملكة� ،أو التحول �إلى و�سيط �أو االندماج مع �شركات �أخرى.
بع�ض البنوك ال�سعودية �أبرمت اتفاقيات �شراكة ت�ضامنية مع �شركات ت�أمين متخ�ص�صة محلية �أو عالمية البع�ض منها �شركات جديدة في ال�سوق.
مع تنظيم ال�سوق ر�سمي ًا ،ربما يكون لدى �شركات الت�أمين العالمية ،غير الممثلة حالي ًا في ال�سوق ال�سعودية ،اهتمام في �إقامة فروع �أعمال لها في
المملكة العربية ال�سعودية .وفي ت�صور م�شابه ،ربما تقرر تلك ال�شركات العالمية الموجودة �أ�ص ًال في ال�سوق من خالل ممثلين �أو كفالء محليين دخول
ال�سوق من خالل ا�ستثمار مبا�شر �أو من خالل اتفاقيات �شراكة ت�ضامنية مع �شركائهم المحليين الحاليين.
من المتوقع �أن ت�صبح �سوق الت�أمين غير ت�أمين الحماية واالدخار �أقل تجزئة في الم�ستقبل حيث �أفادت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�أنها لن ت�صدر
�أي تراخي�ص جديدة لمدة خم�س �سنوات.
ربما ت�ؤدي �شدة المناف�سة �إلى انخفا�ض في �أ�سعار الأق�ساط ،وهو ما يخف�ض بالتالي مقدار الأرباح .وفي ظل تلك الأحوال التناف�سية من المحتمل
حدوث اتحاد عن طريق االندماجات �أو الخروج من ال�سوق قبل �أن يكتمل نمو اال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.
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كما �أ�سلفنا ف�إنه نظر ًا للمناف�سة ال�شديدة ف�إن عدد �شركات الت�أمين العاملة �سينخف�ض ب�صورة ملمو�سة ومن المرجح �أن يكون البقاء في ال�سوق فقط
لل�شركات التي تمتلك القدرة المالية والفنية.
من المحتمل �أن تعمل ال�شركات المرخ�صة في بيئة عمل �أكثر �شفافية نتيجة لو�ضعها النظامي ك�شركات م�ساهمة والتقارير المطلوب تقديمها بمقت�ضى
النظام.
�إن تطبيق الت�أمين الطبي الإلزامي بالن�سبة للوافدين ونظام مماثل ي�شمل ال�سعوديين من �ش�أنه �أن يزيد بدرجة كبيرة من قاعدة العمالء بالن�سبة
للوافدين ونظام مماثل ي�شمل ال�سعوديين من �ش�أنه �أن يزيد بدرجة كبيرة من قاعدة العمالء بالن�سبة ل�شركات الت�أمين.
�سوف تخ�ضع �شركات الت�أمين المرخ�صة لعمليات مراجعة من قبل �أخ�صائيي محا�سبة ت�أمين للت�أكد من محافظتها على ن�سب المالءة المالية ون�سب
الأداء الأخرى المطلوبة.
�إن وجود العمالء في �سوق منظمة تخ�ضع للرقابة الر�سمية يعني تمتع العمالء بدرجة حماية �أكبر.
ربما يجري �إطالق منتجات ت�أمينية جديدة في �سوق الت�أمين ال�سعودي نتيجة للتغيرات ال�سريعة في ن�شاطات �أعمال ال�شركات ،ونتيجة لذلك �سيكون
للم�ستهلك خيارات وبدائل متعددة.
يتوقع �أن تزداد قدرات الأداء المالية لل�شركات نتيجة لفر�ض نظام االحتياطي النظامي عليها.
بنا ًء على ال�سمعة الممتازة لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كمنظم لقطاع البنوك ف�إن قطاع الت�أمين �سيتمتع بتنظيم جيد من خالل تطبيق الإطار
التنظيمي.
قد تلج�أ بع�ض �شركات الت�أمين العاملة في قطاعات الت�أمين العام غير المتعلق بت�أمين الحماية واالدخار �إلى تنويع ن�شاطها ب�إدخال ن�شاط ت�أمين
الحماية واالدخار خ�صو�ص ًا �إذا زادت حدة التناف�س في الأ�سواق على الت�أمين ال�صحي والت�أمين على ال�سيارات ب�أكثر من التوقعات.
ت�أمين الحماية واالدخار يكاد يكون منعدم ًا في ال�سوق ال�سعودي حالي ًا ،ولكن في حال تقدم وتنظيم ال�سوق ومع تزايد الوعي المتنامي بين الم�ستهلكين
ف�إنه من المتوقع �أن يحقق ت�أمين الحماية واالدخار التقليدي وكذلك الت�أمين التكافلي ازدياد ًا ملمو�س ًا عن م�ستويات االنت�شار الحالية.

4

4الشركة
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4مقدمة

�شركة بروج للت�أمين التعاوني ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) وفقا لقرار مجل�س الوزراء رقم  313وتاريخ 1429/10/27هـ (الموافق
2008/10/28م) والمر�سوم الملكي رقم م 72/وتاريخ 1429/10/28هـ (الموافق 2008/10/29م) .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي في مدينة الريا�ض في
المملكة العربية ال�سعودية.
مق�سمة �إلى ثالثة ع�شر مليون (� )13.000.000سهم عادي ،بقيمة ا�سمية
ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة وثالثون مليون ( )130.000.000ريال �سعوديّ ،
قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد .وتعتزم ال�شركة بعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية ،تقديم طلب �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة
لإعالن ت�أ�سي�سها ،و�سوف تعتبر ال�شركة م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ومن المتوقع
�أن يبد�أ التداول في �أ�سهم ال�شركة حال ا�ستيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة.
قبل االكتتاب ،قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون باالكتتاب ب�سبعة ماليين و ثمانمائة �ألف (� )7.800.000سهم ،قيمة كل منها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية ،تمثل
�ستين بالمائة ( )%60من ر�أ�سمال ال�شركة .وقد تم �إيداع المبالغ التي دفعت من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين مقابل الأ�سهم التي اكتتبوا بها والبالغة ثمانية
و�سبعين مليون ( )78.000.000ريال �سعودي لدى بنك الريا�ض .و�سيكون الطرح الأولي لالكتتاب لخم�سة ماليين ومائتي �ألف (� )5.200.000سهم وبقيمة
ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم وتمثل �أ�سهم االكتتاب بمجملها �أربعين بالمائة ( )%40من ر�أ�س مال ال�شركة.
و�سوف تتقدم ال�شركة بطلب لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أعمال الت�أمين التعاوني وتنوي ال�شركة عند بدء عملياتها
في المملكة اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة ،بما فيها كافة الأ�صول والحقوق وااللتزمات المتعلقة بها( .ف�ضال راجع ق�سم «عملية
اال�ستحواذ»)
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4هيكل ملكية الشركة

يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة:
الجدول  :4هيكل ملكية الشركة

الم�ساهمون
�شركة الخليج للت�أمين (�شركة كويتية)
�شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي
�شركة الخليج الطبية المحدودة
�شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة
ال�شركة الخليجية المتحدة للإ�ستثمار(�شركة بحرينية)
م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية
�شركة �أنوال المتحدة للتجارة
�شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين المحدودة
�شركة الرويتع للمقاوالت المحدودة
طارق �إبراهيم الم�شرف
عمر محمد عمر جمجوم
م�سلم بن علي بن ح�سين م�سلم
محمد عبداهلل المهنا
مجموعة ال�سهو للتجارة والمقاوالت
�سارة محمد ح�سين م�سلم
المكتتبون من الجمهور
المجموع

الجن�سية
الكويت
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
البحرين
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة العربية ال�سعودية
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد الأ�سهم
2.925.000
650.000
650.000
650.000
520.000
390.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
195.000
130.000
130.000
5.200.000
13.000.000

قيمة الأ�سهم
29.250.000
6.500.000
6.500.000
6.500.000
5.200.000
3.900.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.600.000
1.950.000
1.300.000
1.300.000
52.000.000
130.000.000

الن�سبة
%22.5
%5.0
%5.0
%5.0
%4.0
%3.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%2.0
%1.5
%1.0
%1.0
%40.0
%100

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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4كبار المساهمين
1هناك �أربعة م�ساهمين رئي�سين في ال�شركة يملك كل منهم كحدٍ �أدنى  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،وهم:
�2شركة الخليج للت�أمين� ،شركة م�ساهمة كويتية مدرجة فى �سوق الكويت للأوراق المالية ،و�ستمتلك بعد ت�أ�سي�س ال�شركة  %22.5من �أ�سهم ر�أ�س
مال ال�شركة
�3شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي المحدودة ،و�ستمتلك بعد ت�أ�سي�س ال�شركة  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
�4شركة الخليج الطبية المحدودة ،و�ستمتلك بعد ت�أ�سي�س ال�شركة  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
�5شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة ،و�ستمتلك بعد ت�أ�سي�س ال�شركة  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
4الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة

4 44444شركة الخليج للتأمين ،شركة مساهمة عامة كويتية (ش.م.ك)
ت�أ�س�ست �شركة الخليج للت�أمين ك�شركة م�ساهمة كويتية في عام 1962م بموجب �سجل تجاري رقم  ،9390وهي �شركة مدرجة في �سوق الكويت للأوراق المالية،
وتبلغ قيمتها ال�سوقية بتاريخ 2009/2/25م ( )135.7مليون دينار كويتي (ما يعادل  1.8مليار ريال �سعودي)� .شركة الخليج للت�أمين هي من ال�شركات
الأ�سا�سية التابعة لمجموعة �شركات الم�شاريع القاب�ضة وبر�أ�سمال  11.3مليون دينار كويتي ( 147.352.000ريال �سعودي) .تت�ضمن �أن�شطة ال�شركة القيام
بكافة �أنواع الت�أمين و�إ�ستثمار ر�أ�س المال والممتلكات في مختلف مجاالت الإ�ستثمار المالي والعقاري على ال�صعيدين المحلي والدولي .ولقد ا�ستطاعت �شركة
الخليج للت�أمين بدعم مركزها المالي وتقويته وزيادة �أرباحها ب�شكل م�ستمرعن طريق التركيزعلى تقديم �أف�ضل الخدمات والبرامج الت�أمينية لعمالئها ورفع
كفاءة ومهارات الكوادر الب�شرية لديها وا�ستخدام التكنولوجيا المتطورة وا�ساليب الت�سويق الحديثة.
لقد بلغت �إجمالي الأق�ساط المكتتبة لعام 2008م مبلغ  86.60مليون دينار كويتي ( 1.1مليار ريال �سعودي) وبلغت �صافي �أرباح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي
ال�شركة الأم مبلغ  3.6مليون دينار كويتي ( 46.9مليون ريال �سعودي) كما بلغت �إجمالي حقوق الم�ساهمين في  2008/12/31مبلغ  76.9مليون دينار كويتي
( 1.0مليار ريال �سعودي).
والجدير بالذكر� ،أن ال�شركة حا�صلة على تقييم دولي من قبل �شركة �ستاندرد �أن بورز ( )S&Pبتقدير ( +BBBجيد) بنظرة �إيجابية م�ستقبلية .كما �أنها
عملت على تو�سيع نطاق ن�شاطها وتنويع محفظتها الت�أمينية وذلك من خالل �إ�ستراتيجية التو�سع الإقليمي وممار�سة ن�شاطها في عديد من الدول العربية وذلك
خالل �شركاتها التابعة ،ويو�ضح الجدول التالي ال�شركات التابعة ل�شركة الخليج للت�أمين مع ن�سب الملكية لكل �شركة:
الجدول  :5الشركات التابعة لشركة الخليج للتأمين

ال�شركة
�شركة الل�ؤل�ؤة
�شركة المجموعة العربية الم�صرية للت�أمين
�شركة فجر الخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين
ال�شركة ال�سورية الكويتية للت�أمين
�شركة الخليج لت�أمينات الحياة
ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمين

الجن�سية
البحرين
م�صر
لبنان
�سوريا
الكويت
البحرين

ن�سبة التملك
%99.9
%85.3
%51.0
%44.4
%98.6
%51.2

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويو�ضح الجدول التالي كبار م�ساهمي �شركة الخليج للت�أمين (المالكون لـ  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر) كما في  3يوليو 2009م هم:
الجدول  :6كبار مساهمي شركة الخليج للتأمين

الم�ساهمون
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة
عدد من الأفراد وال�شركات (جميعهم يملكون �أقل من )%5
المجموع
*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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ن�سبة الح�صة
%66.67
%33.33
%100.00

ويو�ضح الجدول التالي كبار م�ساهمي �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (المالكون لـ  %3من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر) كما في  3يوليو 2009م هم:
الجدول  :7كبار مساهمي شركة مشاريع الكويت القابضة

الم�ساهمون
�شركة الفتوح القاب�ضة
ال�شركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية
�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (�أ�سهم الخزينة)
بهاء الدين رفيق الحريري
عبداللطيف خالد عبدالعزيز ال�سهلي
�شركة مجموعة الأوراق المالية
عدد من الأفراد وال�شركات (جميعهم يملكون �أقل من )%3
المجموع

ن�سبة الح�صة
%49.68
%7.55
%7.41
%5.01
%3.53
%3.93
%22.89
%100.00

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويو�ضح الجدول التالي كبار م�ساهمي �شركة الفتوح القاب�ضة (المالكون لـ  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر) كما في  3يوليو 2009م هم:
الجدول  :8كبار مساهمي الفتوح القابضة

الم�ساهمون
ال�شيخ حمد �صباح الأحمد ال�صباح
ال�شيخ نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح
ال�شيخ �أحمد فهد الدعيج ال�صباح
ال�شيخ دعيج فهد الدعيج ال�صباح
�أع�ضاء �آخرين من عائلة ال�صباح (جميعهم يملكون �أقل من )%5
المجموع

ن�سبة الح�صة
%35.68
%35.60
%7.94
%7.94
%12.84
%100.00

ويو�ضح الجدول التالي كبار م�ساهمي ال�شركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية (المالكون لـ  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر) كما في  3يوليو
2009م هم:
الجدول  :9كبار مساهمي الشركة األمريكية المتحدة للخدمات العقارية

الم�ساهمون
ال�شيخة � /شوق محمد عبدالعزيز ال�صباح
ال�شيخ  /عبداهلل نا�صر ال�صباح
�أفراد �آخرون (جميعهم يملكون �أقل من )%5
المجموع

ن�سبة الح�صة
%50.00
%45.00
%5.00
%100.00

4 44444شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي بوجب �سجل تجاري رقم  4030141450في عام 1423هـ .ويبلغ ر�أ�س مالها ( )1.000.000مليون ريال
�سعودي .هي �شركة تقوم بالتجارة في المواد الغذائية والأدوات والأجهزة الكهربائية و�أجهزة الإت�صاالت والحا�سبات الألية والأواني المنزلية والعطور .كما ان
لل�شركة وكاالت تجارية ح�صرية في مجال ا�ستيراد وبيع ال�سيارات والأجهزة الإلكترونية لعالمات تجارية عالمية .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة
يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي:
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الجدول  : 10هيكل ملكية شركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
هدى بنت محمد عمر جمجوم
محمد يو�سف محمد ناغي
يا�سر يو�سف محمد ناغي
�صالح يو�سف محمد ناغي
عمار يو�سف محمد ناغي
المجموع

ن�سبة الح�صة
%20
%20
%20
%20
%20
%100

*الم�صدر�:شركة الل�ؤل�ؤة

4 44444شركة الخليج الطبية المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الخليج الطبية في عام 1405ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .4030045393ويبلغ ر�أ�س مالها ( )3,000,000ثالثة ماليين ريال �سعودي .وهي
�شركة تقوم بتجارة الجملة في الأدوات والمعدات الطبية و�صيانتها ،وتجارة الجملة في �أثاث الم�ست�شفيات والم�ستو�صفات والعيادات والتجهيزات الطبية .كما
تقوم ب�إ�ستيراد وتجهيز �سيارات الإ�سعاف .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة الخليج الطبية:
الجدول :11هيكل ملكية شركة الخليج الطبية

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
محمد يو�سف محمد ناغي
يا�سر يو�سف محمد ناغي
�صالح يو�سف محمد ناغي
عمار يو�سف محمد ناغي
المجموع

ن�سبة الح�صة
%25
%25
%25
%25
%100

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

4 44444شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة مجموعة البترجي ال�صناعية في عام 1395ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .4030131423ويبلغ ر�أ�س مالها (� )24,000,000أربعة وع�شرون مليون
ريال �سعودي .وهي �شركة تقوم ب�أعمال تجارة الجملة والتجزئة في �سلع متعددة كما تقوم ال�شركة بن�شاط التطوير العقاري وهي �شركة متخ�ص�صة �أي�ضا في
�صناعات متعددة مثل الأدوية واالغذية وم�ستح�ضرات الأطفال وتكرير الزيوت والإ�سمنت والحديد والع�صائر والخدمات الطبية .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل
ملكية �شركة مجموعة البترجي ال�صناعية:
الجدول  :12هيكل ملكية شركة مجموعة البترجي الصناعية

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
محمد �إبراهيم ح�سن بترجي
مازن محمد �إبراهيم بترجي
محمود محمد �إبراهيم بترجي
�إبراهيم محمد �إبراهيم بترجي
المجموع
*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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ن�سبة الح�صة
%70
%10
%10
%10
%100

4 44444الشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار
ت�أ�س�ست ال�شركة الخليجية المتحدة للإ�ستثمار في عام 1411ﻫ (1991م) .وهي �شركة م�ساهمة عامة بحرينية بموجب �سجل تجاري رقم  24377ويبلغ ر�أ�سمالها
 20,000,000دينار بحريني ( 199.000.000ريال �سعودي ).وتبلغ قيمتها ال�سوقية بتاريخ 2009/2/25م ( )30مليون دينار بحريني (ما يعادل 298.5
مليون ريال �سعودي) .وهي �شركة تقوم ب�إ�ستثمار �أموالها في مختلف �أوجه الإ�ستثمار ال�صناعي في دول الخليج العربية وعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،ت�أ�سي�س
و�إمتالك والم�شاركة في م�شاريع و�شركات �صناعية ،والقيام ب�أعمال ال�صيانة والت�شغيل ال�صناعي ون�شاطات تجارية وت�سويقية لخدمة الأغرا�ض ال�صناعية،
وتملك الحقوق والإمتيازات وبراءات الإختراع و�أية ن�شاطات �أخرى مكملة لأغرا�ضها.
كذلك تقوم ال�شركة بالإ�ستثمار في ال�شركات الخا�صة القائمة كما ت�ساهم في الطروحات الأولية العامة لتلك ال�شركات  ،كما �أنه ومنذ منت�صف عام 2006م
بد�أت ال�شركة في �إن�شاء محافظ �إ�ستثمارية للأ�سهم وال�سندات في مختلف الأ�سواق العالمية مع تركيز خا�ص على الأ�سواق المحلية والأ�سيوية.
وكبار م�ساهمي ال�شركة الخليجية المتحدة للإ�ستثمار (المالكون لـ  %3من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أكثر) كما في  3يوليو 2009م هم:
الجدول  :13كبار مساهمي الشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار

الم�ساهمون
�شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده
�سليمان �أحمد �سعيد الحوقاني
�سليمان عبدالمح�سن عبداهلل �أبانمي
�شركة �صالح المطلق الحناكي التجارية
�سعد �إبراهيم عبدالعزيز المعجل
عبدالعزيز محمد بن محمد عبدالقادر
عبدالعزيز عبداهلل بن عدوان واخوانه
�صالح الدين يو�سف عبدالجواد
عدد من الأفراد وال�شركات (جميعهم يملكون �أقل من )%3
المجموع

ن�سبة الح�صة
%27.88
%8.35
%4.93
%4.43
%3.53
%2.51
%2.21
%2.21
%43.95
%100

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويو�ضح الجدول التالي كبار م�ساهمي �شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد و�أوالده:
الجدول  :14كبار مساهمي شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

الم�ساهمون
عبد العزيز را�شد عبد الرحمن الرا�شد
عبد المنعم را�شد عبد الرحمن الرا�شد
عبد الرحمن را�شد عبد الرحمن الرا�شد
عبد المح�سن را�شد عبد الرحمن الرا�شد
�صالح را�شد عبد الرحمن الرا�شد
المجموع

ن�سبة الح�صة
%20
%20
%20
%20
%20
%100

*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

4 44444مؤسسة سقالة التجارية
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية في عام 1402ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  4030034129ور�أ�س مالها ( )3,000,000ثالثة ماليين ريال �سعودي .وهي
م�ؤ�س�سة تقوم بتجارة الجملة والتجزئة في الأدوية العطورات و�أدوات التجميل والمواد الغذائية والتبغ حيت تمتلك عدد من الوكاالت الح�صرية لبع�ض من
العالمات التجارية العالمية في هذا المجال.
م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية مملوكة بالكامل لل�سيد يا�سر يو�سف محمد ناغي.
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4 44444شركة أنوال المتحدة للتجارة المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة �أنوال المتحدة للتجارة في عام 1422ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .1010169256ويبلغ ر�أ�س مالها ( )1,000,000مليون ريال �سعودي .وهي
�شركة تقوم ب�أعمال تجارة الجملة والتجزئة في المالب�س الجاهزة حيث تمتلك عدد من الوكاالت الح�صرية لعالمات تجارية عالمية .كما تقوم ال�شركة بتجارة
الجملة في الأقم�شة والعطورات ولوازم التجميل والم�صنوعات الجلدية و�أثاث وم�ستلزمات غرف الأطفال .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة �أنوال
المتحدة للتجارة:
الجدول  :15هيكل ملكية شركة أنوال المتحدة للتجارة

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
جميل عبد الرحمن القنيبط
وجيه عبد الرحمن القنيبط
المجموع

ن�سبة الح�صة
%90
%10
%100

٭الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

4 44444شركة صالح وعبد العزيز أباحسين المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين في عام 1378ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .2051000622ويبلغ ر�أ�س مالها ( )50,000,000خم�سون مليون ريال
�سعودي .وهي �شركة تقوم بتجارة الجملة والتجزئة في المعادن الخام والم�صنعة (الحديد وال�صلب ،والنحا�س وااللمنيوم وال�صفائح والق�صدير والخردوات
والوكاالت التجارية .كما تقوم ال�شركة بتجارة الجملة والتجزئة في �أجهزة الحا�سب الألي وقطع غيارها وم�ستلزماتها و�صيانتها ،وبرامج الحا�سب الألي
وتركيبها و�أجهزة الإت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وقطع غيارها وتركيبها و�صيانتها .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين:
الجدول  :16هيكل ملكية شركة صالح وعبد العزيز أباحسين

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
عبداهلل �صالح �إبراهيم �أباح�سين
�إبراهيم �صالح �إبراهيم �أباح�سين
محمد �صالح �إبراهيم �أباح�سين
عبد المح�سن �صالح �إبراهيم �أباح�سين
هيلة �صالح �إبراهيم �أباح�سين
جوهرة �صالح �إبراهيم �أباح�سين
رقية �صالح �إبراهيم �أباح�سين
نورة �صالح �إبراهيم �أباح�سين
ح�صة �صالح �إبراهيم �أباح�سين
عثمان عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
منيرة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
ح�صة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
قما�شة عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
دالل عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
نوال عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
ندى عبدالعزيز �إبراهيم �أباح�سين
�سارة عبدالرحمن �سليمان الرزيزا
المجموع
*الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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ن�سبة الح�صة ()%
%16
%8
%8
%6
%4
%4
%4
%4
%4
%8
%4
%4
%4
%4
%4
%8
%6
%100

4 44444شركة الرويتع للمقاوالت المحدودة
ت�أ�س�ست �شركة الرويتع للمقاوالت في عام 1395ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .1010139922ويبلغ ر�أ�س مالها ( )10,000,000ع�شرة ماليين ريال �سعودي .وهي
�شركة تقوم بتنفيذ م�شاريع حكومية وغير حكومية في �إطار مجاالت �أعمال �شبكات المياه وال�صرف ال�صحي وكل الأعمال الإن�شائية والكهربائية والميكانيكية
المرتبطة بها .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة الرويتع للمقاوالت:
الجدول  :17هيكل ملكية شركة الرويتع للمقاوالت

ن�سبة الح�صة
%50
%50
%100

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
�صالح محمد عبد العزيز الرويتع
عبداهلل محمد عبد العزيز الرويتع
المجموع
٭الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

4 4-4444مجموعة السهو للتجارة والمقاوالت المحدودة
ت�أ�س�ست مجموعة ال�سهو للتجارة والمقاوالت في عام 1411ﻫ بموجب �سجل تجاري رقم  .1010082246ويبلغ ر�أ�س مالها ( )1,500,000مليون وخم�سمائة
الف ريال �سعودي .وهي �شركة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في المواد ال�صحية ومواد البناء و�أعمال المقاوالت ال�صحية .كما تقوم ال�شركة ب�إدارة
وت�شغيل المطاعم و�شراء الأرا�ضي لإقامة مباني عليها و�إ�ستثمارها بالبيع �أو الإيجار ل�صالح ال�شركة .وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل مجموعة ال�سهو للتجارة
والمقاوالت:
الجدول  :18هيكل مجموعة السهو للتجارة والمقاوالت

ن�سبة الح�صة
%25
%25
%25
%25
%100

م�ؤ�س�سو ال�شركة الم�ساهمة في ال�شركة
عبداهلل علي حمود ال�سهو
محمد علي حمود ال�سهو
حمود علي حمود ال�سهو
عبد المح�سن علي حمود ال�سهو
المجموع
٭الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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4الملكية المباشرة وغير المباشرة للمساهمين في الشركة

الجدول  :19الملكية المباشرة وغير المباشرة للمساهمين في الشركة

اال�س ــم
�شركة الخليج للت�أمين (�شركة كويتية)
�شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي
�شركة الخليج الطبية المحدودة
�شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة
ال�شركة الخليجية المتحدة للإ�ستثمار(�شركة بحرينية)
م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية
�شركة �أنوال المتحدة للتجارة
�شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين المحدودة
�شركة الرويتع للمقاوالت المحدودة
طارق �إبراهيم الم�شرف

الن�سبة المبا�شرة
%22.5
%5
%5
%5
%4
%3
%2
%2
%2
%2

الن�سبة غير المبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المجموع
%22.5
%5
%5
%5
%4
%3
%2
%2
%2
%2
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اال�س ــم
عمر محمد عمر جمجوم
م�سلم بن علي بن ح�سين م�سلم
محمد عبداهلل المهنا
مجموعة ال�سهو للتجارة والمقاوالت
�سارة محمد ح�سين م�سلم
المجموع

الن�سبة غير المبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الن�سبة المبا�شرة
%2
%2
%1.5
%1
%1
%60

المجموع
%2
%2
%1.5
%1
%1
%60

٭الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ومن الجدير بالذكر� ،أن �شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك الكويتية تمتلك  %99.99من �شركة الل�ؤل�ؤة.
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4الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة المرشحين

الجدول  :20الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة المرشحين

اال�س ــم
يا�سر يو�سف محمد ناغي

الن�سبة المبا�شرة
ال يوجد

الن�سبة غير المبا�شرة
%5.25

خالد �سعود عبد العزيز الح�سن
ر�أفت عطية ح�سن ال�سالموني
طارق عبدالوهاب مو�سى ال�صحاف
�إبراهيم محمد �إبراهيم بترجي
عادل علي ح�سن ال�سيد
عبدالعزيز فهد محمد الرا�شد
زياد ب�سام محمد الب�سام
عمار �أحمد �صالح �شطا
محمد حمد محمد البوعلي
المجموع

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
%0.5
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
%5.50

444

المجموع
 %100( %5.25من م�ؤ�س�سة �سقالة التجارية  %20 +من �شركة
يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي  %25 +من �شركة الخليج الطبية
المحدودة )
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
 %10( %0.5من �شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة )
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
%5.50

 4الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة

يو�ضح الجدول التالي الملكية المبا�شرة وغير المبا�شرة لأع�ضاء مجل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية في ال�شركة:
الجدول  :21الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة

اال�س ــم
�سامر فايز كنج
خليل �إيليا بو�شديد
�سيد رياز ريزفي
ظفار م�سعود �أحمد
عبدالعزيز عبداهلل خمي�س
المجموع
٭الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة
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الن�سبة المبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الن�سبة غير المبا�شرة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

المجموع
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

وال يوجد لأع�ضاء مجل�س الإدارة الآخرين �أو المدراء التنفيذيين �أو �سكرتير مجل�س الإدارة �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في ال�شركة
حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
444

4المزايا التنافسية

تتوقع ال�شركة اال�ستفادة من المزايا التالية:
•خبرة طويلة في السوق السعودي

�شركة الل�ؤل�ؤة التي تنوي ال�شركة اال�ستحواذ عليها بالكامل بعد ت�أ�سي�سها وبعد الح�صول على الموافقات الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تعمل في
المملكة على مدار الـ  30عاما الما�ضية وكونت من خاللها خبرة ومعرفة عميقة في �إحتياجات ال�سوق ال�سعودي و�سوف ت�ستثمر ال�شركة هذه الخبرة والمعرفة
المكت�سبة بالعمل على �إجتذاب عمالء جدد وتوطيد عالقاتها مع العمالء الحاليين والمحافظة عليهم.
•األعمال الناتجة عن المساهمين

�إن ل�شركة الل�ؤل�ؤة عالقات مميزة مع العديد من ال�شركات ال�سعودية وخا�صة الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين .ويمتلك ه�ؤالء الم�ؤ�س�سون م�شاريع متعددة و�أعمال ذات
�أ�صول ذات حجم كبيرتحتاج الى وثائق ت�أمين لتغطيتها من مختلف المخاطر .لذا �سوف تقوم ال�شركة بتغطية جميع ت�أمينات هذه الأطراف مع مراعاة التقيد
والإلتزام ب�أحكام المادة  69و  70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات بهذا الخ�صو�ص( .لمزيد من المعلومات ف�ض ًال راجع ق�سم «�شركة
الل�ؤل�ؤة»).
•أنظمة وتقنية معلومات متطورة

�ستقوم ال�شركة بمتابعة مختلف �أعمال الت�أمين من خالل برنامج �آلي متطور ومعروف في مجال الت�أمين من حيث الإ�صدار ومتابعة التعوي�ضات ومت�صل ب�شبكة
الإنترنت مما �سيجعلها قادرة على تطوير الحلول ب�سرعة وفعالية لتلبية �إحتياجات عمالئها .والجدير بالذكر �أن نظام المذكور تم �إثبات جدارته في العديد من
�شركات الت�أمين مما �سيعطي ال�شركة �إمكانية في �سرعة �إ�صدار الوثائق و�إدارة المطالبات والتقارير الإح�صاءات الالزمة.
•عالقات إقليمية قوية مع شركات تأمين شقيقة

تتواجد ن�شاطات �شركة الخليج للت�أمين الكويتية (وهي �أكبر م�ؤ�س�سي ال�شركة) في كل من الكويت والبحرين ولبنان وم�صر و�سوريا ،وهذا الإمتداد يعطي
ال�شركة الإمكانية والمرونة الالزمة لخدمة عمالئها الكبار الذين يمتلكون م�شاريع وا�ستثمارات في الخارج بتغطية �أعمالهم من خالل ال�شركات ال�شقيقة هذه
مما يوفرعامل جذب �إ�ضافي للعمالء.
•إتفاقيات إعادة تأمين مع أكبر الشركات المعروفة عالميا

�إن ل�شركة الل�ؤل�ؤة عالقات متميزة مع العديد من كبرى �شركات �إعادة الت�أمين العالمية ومنها �شركة �سوي�س ري لإعادة الت�أمين وهانوفر ري وغيرها بالإ�ضافة
الى عالقتها الطويلة والمميزة مع م�ست�شار وو�سيط �إعادة الت�أمين ات�ش ا�س بي �سي ان�شوران�س في لندن ،وقد �أهلها ذلك لأن تح�صل على تغطية عملياتها
ب�شروط تف�ضيلية .ومن المتوقع �أن ت�ستمرهذه العالقات القوية مع ال�شركة.
•طاقم إداري ذو خبرة

لدى �شركة الل�ؤل�ؤة طاقم �إداري لديه خبرات متنوعة في كافة م�ستلزمات مجال الت�أمين و�سوق المملكة العربية ال�سعودية .و�سوف تنتقل بع�ض تلك الكوادر الى
ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها.
•مجال متنوع من الخدمات التأمينية

�ستقوم ال�شركة بتطوير خدمات ومنتجات ت�أمينية متنوعة تلبي �أي�ضا �إحتياجات خا�صة ل�شرائح معينة من العمالء في ال�سوق وذلك �سوف ي�ؤدي الى تعزيز مكانة
ال�شركة و�إك�سابها قاعدة جيدة من العمالء.
•األبحاث والتطوير

لي�س لدى ال�شركة �أي ق�سم مخت�ص بالأبحاث والتطوير ولكن لدى ال�شركة خدمات ومنتجات يمكن تطويرها لتلبي احتياجات عمالئها.
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�سوف تعمل ال�شركة على تحقيق طموح مزدوج يهدف �إلى �أن تكون المثال الذي يحتذى في المملكة في ن�شاط الت�أمين الرئي�سي الذي تتعامل به وتحقيق الريادة
في ال�سوق من خالل جودة منتجاتها وخدماتها .ولتحقيق هذا الطموح في الريادة ،عمدت ال�شركة �إلى بناء ا�ستراتيجية م�ستندة �إلى نموذج عملي ومجموعة
من الأولويات الت�شغيلية الوا�ضحة المعالم.
يدعو نموذج عمل ال�شركة �إلى تقوية �إمكانات النمو الأ�سا�سية وتعزيزها وتطويرها والمحافظة على العمالء الحاليين الناتجين من عملية اال�ستحواذ واكت�ساب
عمالء �آخرين جدد .وتركز الجهود التطويرية لل�شركة على القطاعات الأكثر ربحية وتعزيز مركزها في ال�سوق ال�سعودية المت�سمة بارتفاع معدل النمو.
و�سوف تعمل ال�شركة على التقيد ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية في �أعمالها و�أجه ن�شاطها عن طريق الإ�ستعانة بخبراء مخت�صين� ،سيقدمون الم�شورة لل�شركة
بمدى �إلتزامها بالنهج ال�شرعي في تعامالتها وتكون قراراتها ملزمة فيما ت�صدر ب�ش�أنه.
وقد حددت ال�شركة ا�ستراتيجيات للتغيير والنمو تعرف في مجموعها بمحركات النمو الخم�سة:







تطوير المنتجات :وهو م�صدر من م�صادر التنوع يعك�س رغبة ال�شركة في تقديم قيمة �إ�ضافية في كل مرة تطرح فيها منتج ًا جديد ًا في �أحد
�أ�سواقها.
الخبرة في الن�شاط الرئي�سي :هدف ال�شركة هو تقديم �أف�ضل الخدمات ب�أف�ضل الأ�سعار.
�إدارة التوزيع :تعزيز �أداء المبيعات من خالل تخفيف الأعباء الإدارية على موزعيها.
جودة الخدمة :وذلك من خالل الحر�ص على تقديم خدمات جيدة ومميزة للعمالء.
الإنتاجية :ت�سعى ال�شركة �إلى خف�ض تكاليف الت�شغيل وتح�سين الجودة كل �سنة وذلك من خالل الحر�ص على دقة الم�ستندات و�سرعة ت�سليمها
والت�سوية ال�سريعة لمطالبات العمالء زمراجعة م�ستمرة لوثائق وبرامج الت�أمين ل�ضمان الحماية الأمثل للعمالء.

وللو�صول �إلى التميز في الأداء الت�شغيلي في كل مجال من مجاالت العمل الرئي�سية ،فقد انتهجت ال�شركة برنامج ًا للتح�سين الم�ستمر لإجراءات العمل ي�ستند
�إلى الإ�صغاء دوما ل�صوت العميل .كما ت�شجع ال�شركة �أق�سام العمل المحلية لديها لإيجاد فر�ص للتعاون بينها في الإمكانيات والمواد.
وبناء عليه� ،سيكون لل�شركة ا�ستراتيجيتها الت�سويقية لل�سنوات الأولى والتي تركز ب�صفة �أ�سا�سية على قاعدة م�ساهميها وعمالئها �إلى جانب ما يبذله فريق
المبيعات وموظفو الت�سويق في ال�شركة من جهود للتغلغل في ال�سوق وا�ستقطاب المزيد من ال�صفقات.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستقوم ال�شركة بالإعالن عن منتجاتتها من خالل �إعالنات عامة للجمهور في �صحف ومجالت مختارة.
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4رؤية ورسالة الشركة

الرؤية

تطمح ال�شركة ب�أن ت�صبح الخيار الأول للعمالء عند �شراء المنتجات والحلول الت�أمينية في �سوق المملكة العربية ال�سعودية.
الرسالة

�إن هدف ال�شركة هو الو�صول الى الريادة في قطاع الت�أمين التعاوني عن طريق بناء عالقات طويلة الأمد مع عمالئها بحيث تتمكن من خاللها فهم حاجاتهم
الت�أمينية وتقديم الخدمات والحلول المتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
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5االستحواذ المقترح على المحفظة التأمينية لشركة اللؤلؤة

بعد االنتهاء من �إجراءات الت�أ�سي�س وا�ستخراج ال�سجل التجاري ،تعتزم ال�شركة �إبرام اتفاقية تحويل الأعمال التجارية مع �شركة الل�ؤل�ؤة لتوثيق عملية اال�ستحواذ
وا�ستكمالها ب�شرط الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والجهات ذات العالقة على اال�ستحواذ .تتوقع ال�شركة اال�ستفادة من عدد من الميزات التي تتمتع بها
�شركة الل�ؤل�ؤة بما في ذلك القاعدة الوا�سعة من العمالء والأداء التاريخي والإيرادات بالإ�ضافة �إلى البنية التحتية للأنظمة والموظفين الم�ؤهلين الذين يتمتعون
بخبرة وا�سعة في مجال الت�أمين.
حال ا�ستالم جميع الموافقات الالزمة من الجهات الر�سمية المعنية ال�ستكمال عملية اال�ستحواذ� ،سوف تطلب ال�شركة موافقة الم�ساهمين من خالل الت�صويت
ل�صالح �إتمام اال�ستحواذ في اجتماع الجمعية العمومية حيث �سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول اال�ستحواذ للم�ساهمين �أثناء الجمعية العمومية ،مع
الت�شديد على التزام �أع�ضاء مجل�س الإدارة بن�ص المادتين  69و  70من نظام ال�شركات ،ون�ص المادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.
و�سوف ت�صبح ال�شركة بعد �إنجاز عملية اال�ستحواذ المالك الوحيد للمحفظة الت�أمينية و�سوف تتولى جميع الم�صالح والأعباء المت�صلة بالأق�ساط وبوال�ص
الت�أمين والأ�صول والحقوق والمطلوبات الم�شمولة فيها.
و�سوف يتم تقييم المحفظة الت�أمينية التابعة لل�شركة وفقا للمعايير والأ�س�س التي تقررها م�ؤ�س�سة النقد و�سيتم �إعالم الم�ساهمين في ال�شركة بهذا التقييم في
�أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد.
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5االنتهاء من تقييم المحفظة التأمينية

تم االنتهاء من تقييم المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة وفقا للمعايير والأ�س�س التي قررتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وح�صلت ال�شركة على
نتيجة التقييم فع ًال بموجب خطاب الم�ؤ�س�سة رقم /2297م ظ/م ت بتاريخ 1429/11/28هـ (الموافق 2008/11/26م) الذي حدد قيمة المحفظة وال�شروط
الالزمة لإكمال عملية اال�ستحواذ (الخطاب متاح للمعاينة لمدة �أ�سبوع قبل االكتتاب وخالل فترة االكتتاب كما هو مو�ضح في ق�سم «الم�ستندات المتاحة
للمعاينة») .ولم تتم الإ�شارة �ضمن خطاب الم�ؤ�س�سة الم�شار �إليه �أعاله �إلى قيمة الأ�صول في نهاية عام 2006م نظر ًا لأن الأ�صول وااللتزامات التي �سوف تنقل
فعلي ًا �إلى �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية في تاريخ النقل تختلف عن تلك الأ�صول وااللتزامات التي وردت �ضمن تقييم المحفظة الت�أمينية لل�شركة في 2006/12/31م،
و�أو�ضحت الم�ؤ�س�سة في خطابها ب�أنه لن يكون هناك قيمة لل�شهرة و�أن القيمة التي يمكن نقلها هي قيمة �صافي الأ�صول فقط ،و�سيتم �إعادة تقييم �صافي الأ�صول
من قبل م�ؤ�س�سة النقد في تاريخ يحدد الحق ًا وب�أثر رجعي .وينبغي نقل المحفظة �إلى ال�شركة في حال �أن قيمة الأ�صول ت�ساوي �أو �أعلى من قيمة االلتزامات
بتاريخ النقل .كما �أكد خطاب التقييم على اتباع ال�شركة لبع�ض ال�شروط مثل الدعوة لجمعية عامة عادية لإطالع الم�ساهمين على النتيجة النهائية لعملية
التقييم و�إتخاذ قرار ب�شراء تلك المحفظة من عدمه ،وكذلك الت�أكيد على �أنه ال يحق للم�ساهمين في ال�شركة الجديدة الذين يمتلكون ح�ص�ص ًا في �شركة الل�ؤل�ؤة
الت�صويت على ال�شراء خالل انعقاد الجمعية المذكورة .وكذلك الت�أكيد على التزام �أع�ضاء مجل�س الإدارة في ال�شركة باالف�صاح عن جميع م�صالحهم المالية
التي تت�ضمنها عملية االنتقال وفق ًا لأحكام المادة  69و 70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.
وتم تقييم المحفظة الت�أمينية التابعة لل�شركة طبقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد .وتما�شيا مع تلك التعليمات ،فقد قامت ال�شركة بتعيين المنار
�سيغما كخبراء اكتواريين م�ستقلين ،للت�أكد من كفاية االحتياطيات ومكالرينز يونغ انترنا�شيونال في ال�سعودية كخبير ت�سوية التعوي�ضات؛ كما تم تعيين ديلويت
�أند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاه كمحا�سبين قانونيين م�ستقلين لإ�صدار القيمة المقدرة للمحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة با�ستخدام نماذج م�ؤ�س�سة
النقد.
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5شركة اللؤلؤة

ت�أ�س�ست �شركة الل�ؤل�ؤة في البحرين عام 1987م تحت ا�سم �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة ك�شركة م�ساهمة بحرينية معفاة لممار�سة ن�شاط الت�أمين
خارج البحرين بموجب ال�سجل التجاري رقم  .18087ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  3.000.000دوالر �أمريكي ( 11,250,000ريال �سعودي) مق�سمة �إلى  3مليون
�سهم بقيمة  1دوالر لل�سهم الواحد.
وفي عام 2000م قامت �شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك الكويتية ب�شراء �أغلبية �أ�سهم ال�شركة البالغ عددها � 3.000.000سهم (انظر الق�سم � “ 1-4-4شركة
الخليج للت�أمين” لمزيد من المعلومات) .وفيما يلي هيكل ملكية �شركة الل�ؤل�ؤة:
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الجدول  :22هيكل ملكية شركة اللؤلؤة

الم�ساهم
�شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك
في�صل �أحمد العيار
المجموع

الن�سبة
%99.9999997
%0.0000003
%100.00

عدد الأ�سهم
2.999.999
1
3.000.000

الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويغطي ن�شاط �شركة الل�ؤل�ؤة المملكة العربية ال�سعودية فقط وذلك من خالل مركزها الرئي�سي في مدينة الريا�ض وفروعها العاملة في جدة والخبر.
قامت �شركة الل�ؤل�ؤة بعملياتها في المملكة من خالل وكيلها الح�صري ،م�ؤ�س�سة الخدمات والتجارة العالمية ،التي يملكها المر�شح لع�ضوية مجل�س �إدارة
ال�شركة ال�سيد محمد حمد البوعلي .و�سوف تتوقف �شركة الل�ؤل�ؤة عن �إ�صدار وثائق الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية بعد �إ�ستحواذ ال�شركة على محفظتها
الت�أمينية .كما �ستتوقف م�ؤ�س�سة الخدمات والتجارة العالمية عن تمثيلها في المملكة.
والجدير بالذكر �أنه ال توجد على �شركة الل�ؤل�ؤة �أي رهونات �أو التزامات عدا االلتزامات العادية الناتجة عن الوثائق الت�أمينية ال�صادرة عنها.
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5األداء المالي السابق لشركة اللؤلؤة

يو�ضح الجدول التالي الأداء ال�سابق ل�شركة الل�ؤل�ؤة خالل الأعوام المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2006و  2007و2008م:
الجدول  :23األداء السابق لشركة اللؤلؤة خالل األعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر  2006و  2007و2008م

2006م
(مدققة)
با ّالف الرياالت
35.997
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة
11.594
�صافي الأق�ساط المكت�سبة
ن�سبة الأق�ساط المكت�سبة من الإجمالي %32.21
4.993
�صافي المطالبات المتحققة
%43
معدل الخ�سائر
3.476
�أرباح الإكتتاب
%9.65
ن�سبة �أرباح الإكتتاب من �إجمالي
الأق�ساط المكتتبة
2.792
�صافي الأرباح
%8
ن�سبة �صافي الأرباح من �إجمالي
الأق�ساط المكتتبة
58.965
�إجمالي الأ�صول
40.985
�إجمالي الخ�صوم
17.979
حقوق الم�ساهمين
%15.53
العائد على حقوق الم�ساهمين

ن�سبة النمو %

ن�سبة النمو %

2008م
(مدققة)
با ّالف الرياالت
40.659
18.243
%44.87
7.034
%39
5.150
%12.66

%155.47

3.643
%10

%30.48

4.524
%11.12

%24.18

%17.14
(%)20.59
%18.09

73.233
35.113
21.623
%16.85

%24.20
(%)14.33
%20.27

85.712
59.566
26.146
%17.30

%17.04
%69.64
%20.91

%14.79
%3.01
(%)6.60
(%)2.33

2007م
(مدققة)
با ّالف الرياالت
36.894
17.294
%46.87
8.479
%49
4.306
%11.67

%2.49
%49.16
%69.82
%23.88

ن�سبة النمو %

%10.20
%5.49
(%)17.04
%19.60

الم�صدر :القوائم المالية المدققة ل�شركة ال�ؤل�ؤة و�إدارة �شركة الل�ؤل�ؤة

في  31دي�سمبر 2008م ،كان �إجمالي �أق�ساط الت�أمين لدى �شركة الل�ؤل�ؤة  40.7مليون ريال مرتفع ًا من  36.0مليون ريال في عام 2006م بمعدل نمو قدره .%13
كما وارتفع �صافي الأق�ساط المكت�سبة من  11.6مليون للعام المنتهي في  31دي�سمبر 2006م �إلى  18.2مليون ريال �سعودي للعام المنتهي في  31دي�سمبر
2008م� ،أي بزيادة قدرها  6.6مليون ريال �سعودي .وفي نف�س فترة ال�سنتين هذه ارتفعت �صافي المطالبات المتحققة من  5.0مليون ريال �سعودي �إلى 7.0
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مليون� ،أي بزيادة قدرها  2.0مليون ،مما رفع �أرباح الأق�ساط (�صافي الأق�ساط المحققة ناق�ص ًا المطالبات ال�صافية) من  6.6مليون ريال �إلى  11.2مليون
بن�سبة زيادة قدرها  .%69.7كما ت�ضاعفت الأرباح ال�صافية ما بين  31دي�سمبر  2006و  31دي�سمبر 2008م لترتفع من  2.8مليون ريال �سعودي �إلى  4.5مليون
ريال �سعودي في 2008م ما يعك�س قدرة ال�شركة على متابعة ا�ستراتيجية نمو الأرباح مع تو�سيع قاعدة عمالئها.
وقد نمى �إجمالي الأق�ساط المكتتبة بن�سبة  %10,20عام 2008م مقارنة ﺒ  %2,49لعام 2007م� .أما �أرباح الإكتتاب فقد بلغت  %12,66من �إجمالي �أق�ساط
عام 2008م مقارنة بـ  %11,67لعام 2007م ،و %9,65لعام 2006م .وقد ارتفع �إجمالي الأ�صول بن�سبة  %17,04عام 2008م لي�صل الى  85مليون ريال تقريبا.
بالمقابل ارتفع �إجمالي الخ�صوم بن�سبة  %69,64لي�صل الى  59مليون ريال تقريبا وقد و�صل معدل �صافي الخ�سائر الى  %39عام 2008م.
ويبين الجدول التالي تفا�صيل �إجمالي الأق�ساط موزعة بين البوال�ص الم�شمولة في المحفظة الت�أمينية:
الجدول  :24إجمالي األقساط موزعة بين البوالص المشمولة في المحفظة التأمينية

2006م
(�آالف الرياالت)

2007م
(�آالف الرياالت)

2008م
(�آالف الرياالت)

الحرائق والممتلكات

4.639

4.304

4.496

الن�سبة من الإجمالي
ال�شحن البحري

%13
7.430

%12
9.845

%11
12.144

الن�سبة من الإجمالي
الهند�سي
الن�سبة من الإجمالي
المركبات
الن�سبة من الإجمالي
حوادث عامة

%21
10.005
%28
10.930
%30
2.993

%26
2.740
%7
15.641
%42
1.994

%30
3.022
%7
17.986
%44
1.973

الن�سبة من الإجمالي
الحماية والإدخار

%8
-

%5
2.371

%5
1.038

الن�سبة من الإجمالي
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة

35.997

%6
36.894

%2
40.659

الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويمثل الت�أمين على المركبات في الوقت الحالي الح�صة الأكبر ( )%44من �إجمالي الأق�ساط الت�أمينية المكتتبة ،يليه الت�أمين على ال�شحن البحري بن�سبة
( )%30من الإجمالي .وقد كان الأمر على ما هو عليه في ال�سنتين الأخيرتين با�ستثناء عام 2006م عندما كان الت�أمين الهند�سي ي�أتي في المرتبة الثانية بعد
المركبات وبن�سبة ( )%28من الإجمالي.
555

5األصول الثابتة والموظفون

في �إطار عملية اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية ،تنوي ال�شركة �أن ت�ستحوذ على الأ�صول الثابتة ل�شركة الل�ؤل�ؤة والتي تت�ضمن �أنظمة تقنية المعلومات التي
ت�ستخدمها �شركة الل�ؤل�ؤة في �إدارة �أعمالها .كما تنوي ال�شركة اال�ستعانة بموظفي �شركة الل�ؤل�ؤة الذين يتمتعون بخبرة عالية في الت�أمين وذللك كجزء من
عملية اال�ستحواذ.
555

5موافقات المساهمين والجهات الحكومية

يخ�ضع تقييم اال�ستحواذ لموافقة م�ؤ�س�سة النقد والجهات الحكومية المخت�صة بالبحرين.
حال ا�ستالم جميع الموافقات الالزمة من الجهات الر�سمية المعنية ال�ستكمال عملية اال�ستحواذ� ،سوف تطلب ال�شركة موافقة الم�ساهمين من خالل الت�صويت
ل�صالح �إتمام اال�ستحواذ في اجتماع الجمعية العمومية حيث �سيتم تقديم المزيد من المعلومات حول اال�ستحواذ للم�ساهمين �أثناء الجمعية العمومية؛ �آخذين
بعين االعتبار التزام �أع�ضاء مجل�س الإدارة بن�ص المادتين  69و  70من نظام ال�شركات ،ون�ص المادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.

33

555

5إنهاء اتفاقية الوكالة

وافق كل من �شركة الل�ؤل�ؤة وم�ؤ�س�سة الخدمات والتجارة العالمية ،وك�شرط لإنجاز اال�ستحواذ ،على �إنهاء العمل باتفاقيات الوكالة المبرمة مع م�ؤ�س�سة الخدمات
والتجارة العالمية .و�ستتوقف م�ؤ�س�سة الخدمات والتجارة العالمية عن االكتتاب في �أية �أعمال ت�أمين كوكيل ل�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة -
�ش.م.ب.م .ب�شرط عندما تح�صل ال�شركة على ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد بالعمل ك�شركة ت�أمين.
555

5تمويل االستحواذ

تتوقع ال�شركة �أن تمول عملية اال�ستحواذ بالإ�ضافة �إلى الر�سوم والتكاليف المتعلقة بها با�ستخدام �صافي متح�صالت االكتتاب ومن خالل اختيار م�صادر
التمويل المتوفرة والأن�سب التي تراها ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة ال�شركة في ذلك الحين� ،شرط الح�صول على موافقة الجهات الر�سمية المعنية .و�سوف
تعمل ال�شركة على االحتفاظ بالحد الأدنى لر�أ�س المال المطلوب نظاما بعد �إتمام عملية اال�ستحواذ.
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6األنشطة الرئيسية

666

6منتجات التأمين المقترحة

تعتزم ال�شركة ب�أن توفر طيف ًا وا�سع ًا من منتجات وحلول الت�أمين لعمالئها من الأفراد وال�شركات 29ت�شمل ما يلي:
•منتجات التأمين الموجهة لألفراد

	)أ (الت�أمين البحري
ينق�سم هذا النوع من الت�أمين الى فئتين رئي�سيتين هما ت�أمين الب�ضائع والت�أمين على �أج�سام ال�سفن.




يق�صد بالت�أمين على الب�ضائع ت�أمين الب�ضائع المنقولة بحرا وجوا وبرا �ضد مخاطر الفقدان �أو التلف خالل النقل والتحميل والتنزيل� .ستقوم ال�شركة
بتوفير مجموعة متنوعة من وثائق ت�أمين الب�ضائع كوثائق الرحلة التي تغطي مو�ضوع الت�أمين خالل رحلة معينة ،ووثائق ت�أمين لفترة زمنية ثابتة ت�سمى
بولي�صة الت�أمين المفتوحة.
�أما ت�أمين �أج�سام ال�سفن في�شمل التغطية من مخاطر العطب نتيجة الحوادث والغرق التي تتعر�ض لها جميع �أنواع ال�سفن.

)ب( الت�أمين على المركبات
ي�شمل هذا النوع من الت�أمين ت�أمين المركبات الخا�صة والتجارية والنقل .تغطي بوال�ص الت�أمين على المركبات الأ�ضرار والخ�سائر التي تلحق بال�سيارات
والم�س�ؤولية عن اال�ضرار التي تلحقها ال�سيارات بالغير من �إ�صابات ج�سدية �أو وفاة للأ�شخا�ص بالإ�ضافة الى تعوي�ض الأ�ضرار المادية من �إ�صالح �أو تبديل في
المركبات .وينق�سم هذا النوع من الت�أمين الى ت�أمين المركبات ال�شامل وت�أمين الم�س�ؤولية تجاه الغير .وتتوقع ال�شركة �أن ي�شهد هذا القطاع نموا بارزا وذلك
بعد تعميم قانون الت�أمين الإلزامي على جميع المركبات.
)ج(الت�أمين الهند�سي
يت�ضمن هذا النوع من الت�أمين التغطية على �أخطار المقاولين و�أخطار التركيب والإن�شاءات والت�شييد ،وت�أمين االت ومعدات المقاولين والأجهزة الإلكترونية
والكهربائية ,والت�أمين �ضد �أعطال وتلف االالت وغيرها من التغطيات الت�أمينية الى تقع في هذا المجال.
)د(الت�أمين على الممتلكات
يغطي الت�أمين على الممتلكات الت�أمين �ضد خطر الحريق وال�سرقة والخ�سائر الناتجة عنها ،والأخطار الإ�ضافية االخرى كالكوارث الطبيعية وانفجار الأنابيب
والفيا�ضانات والزالزل .كما ان الت�أمين على الممتلكات ي�شمل تعوي�ض اال�ضرار التي تلحق بالأبنية ال�سكنية �أو التجارية ومحتوياتها وغيرها.
)ه (الت�أمين من الحوادث العامة
يت�ضمن هذا النوع من الت�أمين ت�أمين حوادث العمل والحوادث ال�شخ�صية وال�سرقة والنقد المنقول والنقد بالخزائن وت�أمين م�س�ؤولية رب العمل وتعوي�ض العمال
وت�أمين الم�س�ؤولية عن المنتجات والم�س�ؤولية العامة والمهنية وغيرها.
)و( الت�أمين ال�صحي
ي�شمل الت�أمين على التكاليف الطبية واالدوية وجميع الخدمات والم�ستلزمات العالجية والطبية من حيث الإقامة في الم�ست�شفى وخدمات العيادات الخارجية.
وتعتزم ال�شركة توفير مجموعة من برامج الت�أمين الطبي التي ت�سمح للم�ؤ�س�سات بتزويد موظفيهم وعائالتهم بالت�أمين الطبي.
)ز(ت�أمين الحماية واالدخار
يغطي هذا الت�أمين التعوي�ض المادي عن وفاة الم�ؤمن له �أو �إ�صابته بعجز دائم �أو م�ؤقت ،كلي �أو جزئي وذلك نتيجة لمر�ض �أو حادث طارئ .كما ي�شمل عمليات
الت�أمين التي يدفع بموجبها الم�ؤمن مبلغ ًا �أو مبالغ (بما فيها ح�صة االدخار) في تاريخ م�ستقبلي مقابل ما يدفعه الم�ؤمن له من ا�شتراكات.

 29امللخ�صات الواردة يف هذا الق�سم ( )1-6املتعلقة بوثائق الت�أمني املقرتحة التي تقدمها ال�شركة ،مت ت�ضمينها لأغرا�ض التو�ضيح فقط .وعلى امل�ستثمرين املحتملني �أال يتعاملوا مع قراءة هذه امللخ�صات
على �أنها بديل لقراءة الأحكام الواردة يف وثائق الت�أمني كل على حدة ،حيث تتغري الأحكام والأ�سعار وم�ستويات التغطية الواردة يف �أية وثيقة من وثائق التامني بنا ًء عل طبيعة حامل الوثيقة املعني.
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•منتجات التأمين الموجهة للشركات

ي�شكل قطاع ال�شركات والم�ؤ�س�سات� ،أو القطاع التجاري ،الجزء الأكبر من حجم �أعمال ال�شركة .ويمكن �أن يتم تق�سيم هذا القطاع �إلى عدد من الأجزاء ،كما
يلي:
	)أ(المن�ش�آت �صغيرة الحجم
	)ب(المن�ش�آت متو�سطة الحجم
	)ج(المن�ش�آت كبيرة الحجم
وتع ّرف ال�شركة لأغرا�ضها الخا�صة المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة والكبيرة على النحو التالي:
الجدول  :25المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

الأق�ساط ال�سنوية
دون  100.000ريال �سعودي
دون  5.000.000ريال �سعودي
�أكثر من  5.000.000ريال �سعودي

الجزء
من�ش�آت �صغيرة الحجم
من�ش�آت متو�سطة الحجم
من�ش�آت كبيرة الحجم

فيما يتعلق بالقطاع التجاري� ،سوف تركز ال�شركة جهودها الت�سويقية على مجموعات العمالء من ال�شركات المتو�سطة والكبيرة ا حيث �أنها �أثبتت تقليد ًيا �أنها
�أكثر ربحية ل�شركات الت�أمين نظ ًرا لتوزيع الخ�سائر على �أق�ساط ت�أمينية �أكبر ونظ ًرا لأن تكاليف البيع لهذه المجموعات �أقل مقارنة بتكاليف البيع للمن�ش�آت
�صغيرة الحجم ،مما ي�ؤدي بالتالي �إلى تحقيق هوام�ش ربح �أعلى.
عموما في الدخول في
كذلك ف�إن المن�ش�آت متو�سطة الحجم �أو الكبيرة تتميز بم�ستويات �أعلى من الخبرات المهنية والوعي بالمنتجات الت�أمينية وهي ترغب ً
عالقات طويلة المدى مع ال�شركة وتظهر تقدي ًرا �أعلى وقبو ًال �أكبر للجهود المبذولة لمنع الخ�سائر و�إدارة المخاطر ولأهمية العمل ب�شكل وثيق مع �شركات
الت�أمين التي يتعاملون معها لم�ساعدتهم على تحقيق �أهدافهم و�أغرا�ضهم.
تدرك ال�شركة �أن المن�ش�آت التي ت�شكل القطاعات التي ت�ستهدفها تطلب م�ستوى �أعلى من الخدمات وهي �أكثر ح�سا�سية لل�سعر ،ولكن ال�شركة مقتنعة ب�أنها �سوف
تنجح في تحقيق معدالت عالية لتجديد الأغطية الت�أمينية من خالل توفير م�ستويات �أعلى من الخدمات وتوفير ترتيبات �ضمان من الدرجة الأولى.
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6توزيع المنتجات

�سوف تطور ال�شركة �شبكة متنوعة لتوزيع منتجاتها المقترحة تحت ق�سم “منتجات الت�أمين المقترحة” ت�شمل القنوات التالية:
•االتصال المباشر

�سوف تطور ال�شركة فرق مبيعات م�ؤهلة لالت�صال بالعمالء والو�صول �إليهم وتقديم الخدمات والمنتجات الجديدة لهم في مجال االكتتاب الت�أميني ،و�ستعمل
ال�شركة كل ما بو�سعها لتوظيف الكوادر ال�سعودية وتدريبهم و�إك�سابهم مهارات البيع الالزمة وتعزيز معرفتهم بال�سوق المحلية العربية.
•وسطاء ووكالء التأمين

�سوف تبني ال�شركة عالقات مع و�سطاء ووكالء الت�أمين وتحتفظ بهذه العالقة كمدخل �إلى عمالء جدد ال ي�صلهم فريق المبيعات التابع لل�شركة.
•الموقع اإللكتروني

�سوف تطرح ال�شركة موقعا �إلكترونيا على الإنترنت يمكنها من الرد �إلكترونيا على ا�ستف�سارات عمالئها المتعلقة بمنتجات الت�أمين الموجهة �إلى الأفراد
وال�شركات .ومع �أن من المرجح �أن تبقى التجارة الإلكترونية في المملكة بطيئة االنت�شار ن�سبي ًا في الوقت الحالي� ،إال �أن مجل�س �إدارة ال�شركة يعتبر الإنترنت
و�سيلة التعامل التجاري التي �ستهمين في الم�ستقبل.
•فروع الشركة

�سوف تعمل ال�شركة من خالل ثالثة مكاتب في جدة والريا�ض والخبر لكي تمهد الطريق لتو�سيع �شبكة التوزيع الخا�صة بها في عموم المملكة.
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7األقسام الرئيسية

777

7االكتتاب التأميني

يخ�ضع هذا الق�سم لإ�شراف مدير ال�ش�ؤون الفنية وت�شمل مهام هذا الق�سم تقييم مخاطر العرو�ض المقدمة للوثائق الجديدة و�إعدادها و�إ�صدار وثائق الت�أمين
و�إعادة تقييم الوثائق عند تجديدها و�إلغاء تلك الوثائق في بع�ض الأحيان.
يتم �إتخاذ قرار التغطية و�إ�صدار وثائق الت�أمين من قبل هذه الدائرة بناء على المعلومات المقدمة من العميل وتقارير الخبراء ووفقا لمعايير محددة م�سبقا
من قبل �إدارة ال�شركة ،ويتم مراجعتها والت�أكد من �صالحيتها ب�شكل دوري ،كما يتم الت�أكد من تغطية المخاطر المن�صو�ص عليها في الوثيقة ح�سب حاجات
العميل وت�أثير ذلك على الق�سط الذي �سيتم �إحت�سابه .عند قبول العميل لعر�ض ال�سعر يتم �إ�صدار وثيقة الت�أمين �إ�ضافة �إلى �إ�شعار مدين� .أما في حال عدم
الموافقة فيتم حفظ عر�ض الأ�سعار لدى الق�سم.
وتقوم دائرة الإكتتاب الت�أميني بتحديد ن�سبة المخاطرة المتعلقة بالوثائق الم�صدرة التي �سيتم تغطيتها من قبل ال�شركة وتحويل الن�سب الفائ�ضة الى �شركات
�إعادة الت�أمين من خالل ق�سم �إعادة الت�أمين.
يتم �إ�صدار لوائح بوثائق الت�أمين الم�شارفة على �إنتهاء �صالحيتها ،حيث تقوم دائرة الإكتتاب الت�أميني بمراجعة المطالبات ال�صادرة عن تلك الوثائق لتحديد
ما �إذا كانت ال�شركة ترغب بتجديدها و�إعادة ت�سعيرها.
�إ�ضافة الى ذلك تقود دائرة الإكتتاب الت�أميني بتعديل الوثائق القائمة في العديد من الحاالت مثل �إ�ضافة �أو �إلغاء بع�ض الأمور الم�شمولة في التغطية وذلك
ح�سب نوع الت�أمين ،وغيرها من المهام ك�إعداد التقارير والبيانات والإح�صائيات عن �أعمال الق�سم ومتابعة �إر�سالها الى الإدارات المخت�صة ب�صفة دورية.
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7التعويضات

تخ�ضع هذه الدائرة لإ�شراف مدير ال�ش�ؤون الفنية وتنق�سم الى ق�سمين وهي تعوي�ضات ت�أمين المركبات وتعوي�ضات �أنواع الت�أمين الأخرى.
تقوم �أق�سام ت�سوية التعوي�ضات بت�سجيل المطالبات والتحقق منها وفح�ص وتقييم الأ�ضرار ،كما تقوم ب�إخطار �شركات �إعادة الت�أمين بالمطالبات المتكبدة،
ورف�ض المطالبات عند وجود خلل ب�أحد بنود و�شروط الوثيقة .بالإ�ضافة الى مهام �أخرى كالأتي:





�إعداد �إحتياطي التعوي�ضات للحوادث تحت الت�سوية للفروع.
�صرف التعوي�ضات المقررة بعد �إ�ستكمال �إجراءاتها طبقا للتعليمات وفي حدود الإخت�صا�ص.
الإ�شتراك في اللجان التي تتطلب عمله الإ�شتراك فيها.
�إعداد التقارير والبيانات والإح�صائيات عن �أعمال الق�سم ومتابعة �إر�سالها الى الإدارات المخت�صة ب�صفة دورية.
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7إعادة التأمين

�إعادة الت�أمين هي الآلية التي يتم بموجبها نقل الأخطار الم�ؤمن عليها و جزء منها من ال�شركة الم�ؤﱢمنة �إلى ال�شركة المعيدة للت�أمين لتوزيع الأخطار والحد
من الخ�سائر.
�إن ال�شركة �ستقوم ب�إبرام ما يلزم من �إتفاقيات �إعادة الت�أمين مع معيدي الت�أمين مما �سوف يوفر لل�شركة قدرة اكتتابية مالئمة وم�ساعدة الإدارة على الحد
من تعر�ضها لخ�سائر ممكنة ناتجة عن مخاطر كبيرة و�إتاحة فر�صة �أكبر للنمو .وتتوزع تغطية �إعادة الت�أمين على الإعادة االختيارية واتفاقيات �إعادة الت�أمين
الن�سبية وغير الن�سبية� .ستعتمد ال�شركة في �إختيارها ل�شركات الت�أمين على الأ�س�س التالية )1( :الت�صنيف الإئتماني من قبل �شركات عالمية )2( .م�ستوى
جودة الخدمات )3( .الت�سوية ال�سريعة لمطالبات الت�أمين� )4( .شروط التغطية )5( .الأ�سعار .وت�ضم قائمة مهام هذا الق�سم:







درا�سة وتحليل محافظ فروع الت�أمين المختلفة بال�شركة من حيث نتائجها
توزيع ح�ص�ص الإتفاقيات على معيدي الت�أمين المختلفين داخل المملكة وخارجها مع الأخذ بالإعتبار الت�صنيف الإئتماني لمعيد الت�أمين.
متابعة تنفيذ الإتفاقيات مع �أق�سام الت�أمين المختلفة من حيث تنفيذ التطبيقات للأ�س�س والقواعد المتفق عليها وتو�ضيح بنود الإكتتاب.
مراجعة الح�سابات الفنية ال�صادرة والت�أكد من مطابقتها مع هذه الإتفاقيات.
تحليل ودرا�سة عرو�ض و�إتفاقيات �إعادة الت�أمين الواردة و�إتخاذ قرارات القبول فيها من عدمه.
الإلتزام والعمل وفق الالئحة التنظيمية لأعمال �إعادة الت�أمين ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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7المبيعات والتسويق

�سوف ت�ستخدم ال�شركة في �سيا�ستها الت�سويقية عدة قنوات للو�صول الى عمالئها منها ( )1فروعها في المملكة كبداية في كل من الريا�ض ،جدة ،والخبر)2( .
منتجين تابعين لل�شركة )3( .و�سطاء ت�أمين ووكالء ت�أمين.
ت�شمل مهام هذا الق�سم تجميع وفح�ص ودرا�سة المعلومات الواردة من ال�سوق وتزويد الإدارة بها ،ب�إلإ�ضافة الى بحث متطلبات ال�سوق من الخدمات الت�أمينية
الجديدة وعر�ضها عاى الإدارة .ومن مهام هذا الق�سم �أي�ضا:






الإ�شتراك في و�ضع تقرير الخطة الإنتاجية ال�سنوية لل�شركة
الإ�شراف على تنفيذ الخطة الإنتاجية لل�شركة و�إتمام �إجراءات �إختيار وتعيين المنتجين.
الإت�صال بال�شركات والعمالء فيما يخ�ص جلب عمليات الإنتاج ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والأق�سام المخت�صة بال�شركة.
�إعداد الكوادر الإنتاجية في فروع ال�شركة ومتابعة تنفيذ الخطة الإنتاجية لكل فرع.
كما تت�ضمن دائرة العمليات ق�سم خدمة العمالء الذي من مهامه متابعة حركة العمالء بكافة الفروع ومراقبة م�ستوى الخدمة المقدمة.
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7اإلدارة المالية

تتولى هذه الإدارة تح�ضير الح�سابات والقيود وت�سجيل المعامالت اليومية والتح�صيل ،و�إعداد التقارير المالية للإدارة وبيانات ال�شركة المالية لأغرا�ض
الم�ساهمين والهيئات الرقابية ،بالإ�ضافة الى الم�شاركة في �إعداد �سيا�سات الرقابة الداخلية الخا�صة بعمليات المحا�سبة وتطبيقها من خالل التعليمات
والإجراءات المتبعة.
كما تقوم الإدارة المالية بالتن�سيق مع مدراء الفروع ب�إعداد موازنة ال�شركة ال�سنوية والقيام بمقارنة النتائج الفعلية لل�شركة ب�أرقام الموازنة وتف�سير الإنحرافات
بناءا على المعطيات الفعلية في كافة الدوائر.
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7تقنية المعلومات

يتولى هذا الق�سم الإ�شراف على �صيانة النظم الم�ستخدمة وتطويرها والحفاظ على بيانات ال�شركة و�إعداد التعليمات الفنية المنظمة لكافة الأعمال المتعلقة
بدورة التحليل وت�صميم النظم الآلية والإ�شراف على توثيقها .كذلك يقوم الق�سم ب�إخراج البيانات المطلوبة لكافة الإدارات وفروع ال�شركة وو�ضع �ضوابط
الإ�ستخدام للحا�سب الآلي وبرامجه ،وتحديث و�صيانة موقع ال�شركة على الإنترنت .والجدير بالذكر �أن لدى ال�شركة برنامج حا�سب من �أف�ضل البرامج
الخا�صة ب�شركات الت�أمين ،ومن مميزات هذا البرنامج �أنه يقوم بربط جميع المعلومات المدخلة من جميع الإدارات في ال�شركة .وهو �سيربط بين جميع فروع
ال�شركة وذلك عن طريق الإنترنت ،ل�ضمان تبادل �آمن للمعلومات المطلوبة لت�سهيل �إ�صدار الوثائق ومتابعة المطالبات .و�أي�ضا يقوم بجميع العمليات الح�سابية
الخا�صة بجميع �أنواع الـت�أمين و�إعادة الت�أمين ،كما يقوم ب�إعداد التقارير �آليا .وهو �آمن من ناحية �سرية المعلومات ،بالإ�ضافة الى �أن جميع التقارير والح�سابات
التي يوفرها قابلة للتدقيق والتعديل.
777

 7الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

تتولى هذه الإدارة �إعداد خطة للموارد الب�شرية و�إدارة �ش�ؤون العاملين وتوزيع الأعمال وتن�سيقها و�إعداد ملفات لكل موظف يت�ضمن كافة البيانات والأوراق
المتعلقة و�إعداد ك�شوف الرواتب ال�شهرية والإعالن عن الوظائف ال�شاغرة والإعداد لإختيار المطلوبين .كذلك تقوم هذه الإدارة بتجميع �إحتياجات الإدارات
والفروع من القوى العاملة والم�ستلزمات المكتبية ،والإ�شراق والترقيات ومراقبة الح�ضور والإن�صراف ومتابعة �ش�ؤون الت�أ�شيرات والإقامات وتجديدها و�أية
�أعمال �أخرى تتعلق بالجهات الحكومية .
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7الشؤون القانونية

يخ�ضع هذا الق�سم لإ�شراف الم�ست�شار القانوني لل�شركة الذي ين�سق ويزود الإدارة العامة والمدراء والأق�سام بالإ�ست�شارات القانونية .كما يبدي ر�أيه حول جميع
ال�ش�ؤون القانونية للت�أكد من المطابقة والإلتزام بمتطلبات الأنظمة في المملكة بما فيها نظام العمل والأنظمة التجارية وجميع الأنظمة ذات ال�صلة .بالإ�ضافة
الى �صياغة العقود الخا�صة بال�شركة مع الغير والإت�صال بالجهات الحكومية والهيئات التي تقت�ضي طبيعة عملها ذلك خا�صة المحاكم واللجان الخا�صة بوزارة
التجارة .كما يبدي ر�أيه عند الطلب حول العقود والإتفاقيات التي تزمع ال�شركة عقدها مع الغير وجميع الأمور القانونية المحالة �إليه من ال�شركة .وهو م�س�ؤول
�أي�ضا عن متابعة جميع الق�ضايا التي ترفع على ال�شركة �أو من قبلها.
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7التدقيق الداخلي

�ستقوم ال�شركة ب�إن�شاء دائرة للتدقيق الداخلي تكون م�س�ؤولة مبا�شرة �أمام مجل�س الإدارة من خالل لجنة المراجعة ،و�سير�أ�س هذه الدائرة �شخ�ص م�ؤهل تكون
من مهامه الإ�شراف على الرقابة الداخلية لل�شركة و�ضمان ح�سن �سير الإجراءات وال�ضوابط المالية والفنية ،و�سوف يرفع تقاريره ب�صورة دورية مبا�شرة الى
لجنة التدقيق.
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الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من ع�شرة �أع�ضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وال يخل ذلك التعيين بحق
ال�شخ�ص المعنوي في ا�ستبدال من يمثله في المجل�س ،وا�ستثنا ًء من ذلك عين الم�ؤ�س�سون في عقد الت�أ�سي�س ال�شركة �أول مجل�س �إدارة لمدة ثالث �سنوات تبد�أ
من تاريخ �صدور القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و�ستقوم الجمعية الت�أ�سي�سية ب�إقرار النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
وفيما يلي نبذة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحين:
ً
عاما
ياسر يوسف محمد ناغي47 ،

يا�سر ناغي وهو �سعودي الجن�سية هو رئي�س مجل�س الإدارة المقترح،وهو رجل اعمال و�شريك في العديد من ال�شركات التي تعمل في �إ�ستيراد وتوزيع الأدوية
والمعدات الطبية والمواد الغذائية وتقديم الخدمات لمختلف القطاعات ال�صحية الخا�صة والحكومية كوزارة ال�صحة والم�ست�شفيات .فقد �أ�س�س م�ؤ�س�سة
�سقالة التجارية (�سنة 1986م) و�شغل من�صب المدير العام لها منذ ت�أ�سي�سها .كما �شغل �أي�ضا من�صب رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الخليج الطبية المتخ�ص�صة
في �إ�ستيراد المعدات والآالت الطبية وتوزيعها على الم�ست�شفيات في جميع �أنحاء المملكة ،وال يزال حتى تاريخه ي�شغل المن�صبين المذكورين �أعاله .بالإ�ضافة
الى �شغله من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة في �شركة التموين العربي للأطعمة منذ العام 1990م  ،ومن�صب ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة «�صدق» ون�شاطها �صناعة
ال�سيراميك والإ�ستثمارات العامة .يحمل يا�سر ناغي بكالوريو�س �إقت�صاد و�إدارة �أعمال من ق�سم محا�سبة في جامعة الملك عبد العزبز بجدة عام 1984م.
ً
55عاما
خالد سعود عبد العزيز الحسن،

خالد الح�سن وهو كويتي الجن�سية ،هوع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة ويتمتع بخبرة ت�أمينية و�إدارية ومالية تمتد لأكثر من  30عام ام�ضاها في الن�شاط الت�أميني
حيث بدء عمله ب�شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك وقد تولى من�صب المدير العام من تاريخ  1991/10/20وحتى تاريخ  .2002/2/16وتولى من�صب الع�ضو
المنتدب والرئي�س التنفيذي منذ تاريخ  2002/2/17حتى تاريخه بالإ�ضافة الى قيامه بوظيفة ع�ضو مجل�س الإدارة .كما �أنه ممثال ل�شركة الخليج للت�أمين في
ع�ضوية مجال�س �إدارة ال�شركات التابعة لها وهي �شركة فجر الخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين في لبنان و�شركة المجموعة العربية الم�صرية للت�أمين في م�صر
للت�أمين منذ عام  2005وال�شركة ال�سورية الكويتية للت�أمين في �سوريا منذ عام  2006وال�شركة البحرينية الكويتية في البحرين منذ عام  .2003يحمل خالد
الح�سن بكالوريو�س علوم �سيا�سية و�إقت�صاد من جامعة الكويت في مدينة الكويت عام 1976م.
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رأفت عطية حسن السالموني 59 ،عاما

ر�أفت ال�سالموني وهو م�صري الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة ويعمل حاليا من�صب نائب المدير العام لل�ش�ؤون المالية ل�شركة الخليج للت�أمين منذ
عام  1998وهو يتمتع بخبرة ت�أمينية و�إدارية ومالية طويلة حيث بد�أ عمله ب�شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك �إعتبارا من  1975/9/2عمل خاللها في مجاالت
ال�ش�ؤون المالية والإ�ستثمارية والإدارية وكان ع�ضوا في كافة اللجان الم�شكلة لإدارة �أن�شطة ال�شركة المختلفة بالإ�ضافة الى قيامه بوظيفة امين �سر مجل�س
الإدارة �إعتبارا من عام  .1997وهو ع�ضو مجل�س �إدارة في كل من �شركة فجر الخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين  -لبنان منذ عام 2003م و�شركة المجموعة
العربية الم�صرية للت�أمين – م�صر منذ عام  2005و�شركة الل�ؤل�ؤة منذ عام  2007و�شركة الخليج لت�أمينات الحياة وال�صحي – الكويت منذ عام  .2007يحمل
ر�أفت ال�سالموني بكالوريو�س محا�سبة من جامعة الإ�سكندرية في م�صر عام 1971م.
ً
عاما
طارق عبدالوهاب موسى الصحاف50 ،

طارق ال�صحاف وهو كويتي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة ويتمتع بخبرة ت�أمينية و�إدارية تمتد لأكثر من  28عام �أم�ضاها في العمل الت�أميني وهو
ي�شغل حاليا من�صب مدير عام �شركة الخليج للت�أمين منذ عام  2007وقد عمل �أي�ضا بمن�صب نائب للمدير العام في نف�س ال�شركة من عام  1998الى عام
 .2007وال�سيد ال�صحاف هو رئي�س مجل�س �إدارة �شركة الخليج لت�أمينات الحياة وال�صحي في الكويت منذ عام  2007وع�ضو مجل�س �إدارة في ال�شركة ال�سورية
الكويتية للت�أمين في �سوريا منذ عام  2006وع�ضو مجل�س �إدارة في ال�شركة المتحدة للمخازن والتبريد في الكويت منذ عام  .2003يحمل طارق ال�صحاف
�شهادة بكالوريو�س �إدارة �أعمال الت�أمين ودبلوم تخ�ص�صي من كلية الت�أمين في نيويورك بالواليات المتحدة الأمريكية عام 1984م.
ً
عاما
إبراهيم محمد إبراهيم بترجي37 ،

�إبراهيم بترجي وهو �سعودي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وهو رجل �أعمال حيث تولى من�صب المدير العام لم�صنع البترجي للأي�س كريم
والع�صيرات منذ ( 14عاما) ،وي�شغل �أي�ضا من�صب المدير العام لم�صنع البترجي للمالب�س منذ العام (1998م) ،ومن�صب نائب رئي�س لمجموعة البترجي
ال�صناعية منذ (� 10سنوات) .وهذه ال�شركات الثالثة تقوم ب�إنتاج المواد الغذائية والمالب�س والأدوية وتوزيعها في جميع مدن المملكة العربية ال�سعودية .يحمل
�إبراهيم بترجي ماج�ستير �إدارة �أعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2002م ودرجة بكالوريو�س �إدارة و�إقت�صاد ق�سم محا�سبة من جامعة
الملك عبد العزيز بجدة عام 1994م.
ً
عاما
عادل علي حسن السيد48 ،

عادل ال�سيد وهو �سعودي الجن�سية ،هوع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وي�شغل حالي ًا من�صب المدير التنفيذي لل�شركة الخليجية المتحدة لال�ستثمار (يوجك)
ومقرها المنامة منذ عام  2006وهي �شركة �صناعية متخ�ص�صة في تطوير الإ�ستثمار في الم�شاريع ال�صناعية في دول مجل�س التعاون ،وقد عمل �سابقا كنائب
مدير تطوير االعمال في م�ؤ�س�سة الخليج للإ�ستثمار في الكويت من �سنة  2004وحتى 2006م ومدير الإ�ستثمار المبا�شر في بنك البحرين الدولي من �سنة
2000م وحتى 2004م وكذلك مدير وحدة تمويل ال�شركات والإ�ست�شارات في مجموعة �سامبا المالية من �سنة 1996م وحتى 2000م  ،ونائب المدير العام في
�شركة رنا للإ�ستثمار في الريا�ض من �سنة 1994م وحتى 1996م �إ�ضافة الى عمله في البنك الدولي في وا�شنطن كمحلل مالي في م�شاريع البنك في منطقة
ال�شرق االو�سط من �سنة 1992م حتى 1994م .وهو ع�ضو مجل�س �إدارة في كل من �شركة الخليج لل�سبائك المعدنية (�سبائك) في الجبيل وكذلك �شركة حماية
العالمية (حماية) في مدينة جدة .يحمل عادل ال�سيد �شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة جورج وا�شنطن في مدينة وا�شنطن العا�صمة – الواليات
المتحدة الأمريكية عام 1993م ودرجة الماج�ستير في الإدارة الهند�سية من معهد ملواكي للهند�سة – ميلووكي – الواليات المتحدة االمريكية عام 1989م
ودرجة بكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1977م.
ً
عاما
عبدالعزيز فهد محمد الراشد60 ،

عبدالعزيز الرا�شد وهو �سعودي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وي�شغل حاليا من�صب مدير الت�سويق مجموعة الخدمات الإ�ستثمارية في البنك
العربي الوطني منذ عام 2004م وقد عمل �سابقا كمدير فرع ال�ستين في البنك العربي الوطني من �سنة 2001م وحتى �سنة 2004م ومدير فرع في البنك
ال�سعودي المتحد من �سنة 1997م لغاية �سنة 2001م و�شغل �أي�ضا عدة منا�صب قبل ذلك في كل من بنك القاهرة ال�سعودي من �سنة  1990لغاية �سنة 1997
وبنك البحرين والكويت في الكويت �سنة  1978لغاية �سنة  .1989والأ�ستاذ عبد العزيز الرا�شد ح�صل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية في القطاع
الم�صرفي .يحمل عبدالعزيز الرا�شد �شهادة بكالوريو�س في التجارة – �إدارة �أعمال من جامعة القاهرة – م�صر عام .1977
ً
عاما
زياد بسام محمد البسام43 ،

زياد الب�سام وهو �سعودي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وهو رجل �أعمال و�شريك في العديد من ال�شركات المحلية والعالمية التي تعمل في مختلف
المجاالت وهو الرئي�س التنفيذي لمجموعة �شركات الب�سام التجارية ونائب رئي�س مجل�س �إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة منذ 1426هـ ،وع�ضو مجل�س
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�إدارة �شركة جبل عمر منذ 1428هـ ،ورئي�س مجل�س �إدارة �شركة عقارية منذ 1425هـ ،ورئي�س مجل�س �إدارة �شركة نوافذ المعلومات للتقنية منذ 1426هـ ،
ورئي�س مجل�س �إدارة البالغ الإعالمية منذ 1403هـ ،وع�ضو مجل�س �إدارة �شركة الزاد الأمريكية للإ�ستثمارات منذ 1999م ،وع�ضو مجل�س �إدارة مجموعة
�سبي�س تون الإعالمية منذ 2002م ،ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة �شباب الم�ستقبل للن�شر منذ 2002م .يحمل زياد الب�سام �شهادة بكالوريو�س �إدارة �أعمال من
جامعة الملك عبد العزيز بجدة عام 1987م بالإ�ضافة الى العديد من الدورات والبرامج التدريبية.
ً
عاما
عمار أحمد صالح شطا48 ،

عمار �شطا وهو �سعودي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وهو الم�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لمكتب الخبير للإ�ست�شارات المالية منذ عام 2004م
وهي �شركة مالية متخ�ص�صة في مجال الإ�ستثمار البنكي وفي تقديم الحلول المالية المتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .تتجاوز خبرات عمار �شطا المهنية
�سبعة ع�شرة عاما في المجال الم�صرفي والإ�ستثماري حيث �شغل من�صب مدير تطوير المنتجات في البنك الأهلي التجاري لمدة � 6سنوات من 2004-1998م
ومن�صب م�ساعد المدير العام لل�ش�ؤون المالية والإ�ستثمار في �شركة البركة للإ�ستثمار ،ومحلل مالي لدى البنك الإ�سالمي للتنمية .وهو �أي�ضا ع�ضو مجل�س �إدارة
في �شركة خطوط (�سما) الجوية منذ 2006م ،و�شركة الخبير الوطني لإدارة الم�شاريع التجارية منذ 2006م ،ودار المراجعة ال�شرعية منذ 2005م ،و�شركة
الخبير للإ�ست�شارات المالية ،و�شركة الخبير الدولي (تحت الت�أ�سي�س) .يحمل عمار �شطا �إمتياز محلل مالي معتمد ( )CFAمن الواليات المتحدة الأمريكية
عام 2001م ودرجة الماج�ستير في التخطيط الإقت�صادي من جامعة جنوب كاليفورنيا – الواليات المتحدة الأمريكية عام  1989م و�شهادة البكالوروي�س في
الهند�سة الكهربائية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1986م.
ً
عاما
محمد حمد محمد البوعلي50 ،

محمد البوعلي وهو �سعودي الجن�سية ،هو ع�ضو مجل�س الإدارة بال�شركة وهو رجل �أعمال والمدير التنفيذي والع�ضو المنتدب ل�شركة فنادق الدمام المحدودة
منذ عام 1996م ،وتدرج بعدة منا�صب �إدارية خالل حياته العملية حتى و�صل الى المن�صب الحالي ،وقد تولى قبل ذلك من�صب مدير عام ال�ش�ؤون الإدارية
في �شركة �أوبروي ال�سعودية المحدودة من �سنة � 1981إلى �سنة 1991م ثم �إنتقل بعدها للعمل في �شركة �أعمال المدينة كممثل المالك من �سنة � 1991إلى
�سنة 1996م .والأ�ستاذ محمد البوعلي هو �أحد م�ؤ�س�سي �شركة الل�ؤل�ؤة في البحرين عام 1985م .يحمل محمد البوعلي �إنت�ساب �إدارة �أعمال من جامعة والية
�إنديانا – الواليات المتحدة الأمريكية عام 1980م.
8 88888سكرتير مجلس اإلدارة
ً
عاما
محمد مصطفى بن صديق58 ،

محمد بن �صديق وهو �سعودي الجن�سية ،هو �سكرتير مجل�س الإدارة بال�شركة وقد �شغل العديد من المنا�صب الإدارية في �شركات عدة فقد �سبق له العمل في
الخطوط الجوية العربية ال�سعودية لمدة  11عاما من 1977-1966م حيث �شغل عدة منا�صب منها م�شرف المراجعة الفنية وكبير مراجعي التدقيق ،ومن عام
1991 -1977م �شغل من�صب مدير عام �شركة دلة التجارية وعدة منا�صب �أخرى في �شركة مجموعة دلة البركة .ويعمل حاليا كم�ست�شار �إدارى بترخي�ص رقم
� 33إلى جانب كونه ع�ضو مجل�س المديرين في عدة �شركات �أخرى ،وقد �شارك محمد بن �صديق في �أكثر من  80دورة تدريبية والعديد من الندوات والم�ؤتمرات
كما له العديد من المقاالت ال�صحفية المتخ�ص�صة في مجاالت الإدارة.
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8إقرارات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وسكرتير مجلس اإلدارة

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين والع�ضو المنتدب والمراقب المالي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�سكرتير مجل�س الإدارة بما يلي:
	)أ(�أنهم لم ي�شهروا في �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم ولم يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س ،و�أنه لي�س لديهم وال لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم عالقة ب�أ�سهم �أو
�أدوات الدين الخا�صة بال�شركة؛
	)ب(با�ستثناء ما تم االف�صاح عنه في ق�سم “العقارات التي تملكها ال�شركة �أو ت�ست�أجرها”�،أنه لي�س لهم وال لأي من �أقاربهم �أية م�صلحة جوهرية في �أي عقد
�أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو محتمل وذي �أهمية لعمل ال�شركة وقت الطرح؛
	)ج(�أنه لي�س هناك نية �أو توجه لإجراء �أي تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�شركة؛
	)د(�أال تقدم ال�شركة قر�ضا نقديا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغير عمال بالمادة  71من نظام
ال�شركات؛
	)ه(يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيير �سلبي جوهري في الو�ضع المالي والتجاري �أو تعديل جوهري في ر�أ�س مال �شركة الل�ؤل�ؤة خالل ال�سنتين
الماليتين المنتهيتين في  31دي�سمبر 2006م و2007م حتى تاريخ هذه الن�شرة.
	)و(يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أن جميع المعلومات المالية ل�شركة الل�ؤل�ؤة المذكورة في الن�شرة وقائمة المركز المالي الم�ستقبلية لل�شركة قد ا�ستخرجت
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من المعلومات المالية لل�شركة دون �إجراء �أي تغيير جوهري عليها ،و�أنه قد تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية وفق ًا لمعايير المحا�سبة المتعارف
عليها في المملكة العربية ال�سعودية وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
	)ز(يقر الأع�ضاء ب�أنه ال يوجد لدى ال�شركة وال لدى ال�شركة المراد اال�ستحواذ عليها (�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية) �أي ن�شاطات تجارية خارج المملكة العربية
ال�سعودية
888

8تضارب المصالح

�إن الوثائق الت�أ�سي�سية لل�شركة ال تمنح �أية �صالحيات تمكن ع�ضو مجل�س الإدارة من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية� ،سواء ب�صفة مبا�شرة
�أو غير مبا�شرة ،وذلك تنفيذ ًا للمادة  69من نظام ال�شركات التي تن�ص على �أنه ال يجوز �أن يكون لع�ضو مجل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في
التعامالت والعقود التي تتم لح�ساب ال�شركة �إال بموافقة من الجمعية العمومية العادية يتم تجديدها كل �سنة.
ووفقا لن�ص المادة المذكورة ف�إنه يتعين على ع�ضو المجل�س �أن يبلغ مجل�س الإدارة بما له من م�صالح �شخ�صية في التعامالت والعقود التي تتم لح�ساب
ال�شركة ،ويف�صح رئي�س المجل�س للجمعية العمومية (عند انعقادها) عن التعامالت والعقود التي يكون فيها لأي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية
فيها على �أن يكون هذا الإف�صاح م�شفوعا بتقرير خا�ص من مراقب الح�سابات .ويتم �إثبات هذا التبليغ في مح�ضر اجتماع المجل�س وال يجوز للع�ضو ذي
الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت في هذا ال�ش�أن.
وبناء على ما �سبق ،يلتزم �أع�ضاء مجل�س الإدارة بما يلي:
1 -1االلتزام بالعمل طبق ًا للمواد  69و 70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات
2 -2يتم الت�صويت على جميع العقود المبرمة مع الأطراف ذات العالقة في اجتماعات الجمعية العمومية
�أنهم لن يدخلوا في مناف�سة �ضد �أعمال ال�شركة و�أن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة في الم�ستقبل �سوف تتم على �أ�سا�س تناف�سي كما تن�ص المادة
 70من نظام ال�شركات.
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8المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وسكرتير مجلس
اإلدارة في أسهم الشركة

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين والع�ضو المنتدب والمراقب المالي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�سكرتير مجل�س الإدارة �أنه حتى تاريخ هذا االكتتاب لم
يكن لديهم وال لدى �أي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أ�سهم ال�شركة.
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8مكافأة رئيس المجلس وأعضاء المجلس

يتقا�ضى رئي�س المجل�س مكاف�أة بقيمة  180.000ريال �سعودي �سنويا مقابل خدمته كرئي�س للمجل�س ،في حين يح�صل ع�ضو مجل�س الإدارة مقابل خدمته في
المجل�س على مكاف�أة بقيمة  120.000ريال �سعودي �سنويا .كما ُيدفع للرئي�س وكل ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س مبلغا مقداره  3.000ريال �سعودي عن كل اجتماع
يح�ضره من اجتماعات المجل�س ومبلغ  1.500ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يزيد
المبلغ الإجمالي الذي يح�صل عليه الرئي�س و�أع�ضاء المجل�س ك�أتعاب عن  %5من الأرباح ال�صافية لل�شركة طبقا للنظام الأ�سا�سي.
كما �أنه ال يحق لمجل�س الإدارة الت�صويت على مكافات تمنح لهم.
والجدير بالذكر �أن مجل�س �إدارة �شركة الل�ؤل�ؤة ال يتقا�ضى �أي مكاف�آت مقابل خدمتهم.
888

8خطة السعودة وتدريب الموظفين

8 88888السعودة
�سوف تتبع ال�شركة �سيا�سة طموحة بالن�سبة لل�سعودة بما يتما�شى مع نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية وتخطط للو�صول بن�سبة ال�سعودة
�إلى  %30بنهاية ال�سنة الأولى من عملها ورفع هذه الن�سبة بمعدل � %5سنويا .ويو�ضح الجدول التالي خطة التوظيف لل�شركة في �أول �سنة من بدء عملياتها:
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الجدول  :27خطة التوظيف للشركة

الإدارة
المبيعات
اكتتابات الت�أمين
المطالبات
المالية
الإدارة وتقنية المعلومات
الإجمالي

غير �سعودي
6
14
7
7
4
38

�سعودي
6
0
8
0
3
17

ن�سبة ال�سعوديين
%50
%0
%53
%0
%43
%30

المجموع
12
14
15
7
7
55

الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ويبين الجدول التالي عدد الموظفون ون�سبة ال�سعودة المتوقعة للثالث �سنوات الأولى من بدء عملياتها:
الجدول  :28عدد الموظفون ونسبة السعودة المتوقعة

ال�سنة
2009م
2010م
2011م

�سعودي
17
22
27

غير �سعودي
38
41
41

المجموع
55
63
68

ن�سبة ال�سعوديين
%30
%35
%40

الم�صدر� :شركة الل�ؤل�ؤة

ومن الجدير بالذكر �أن عدد الموظفين في �شركة الل�ؤل�ؤة كما في 2008/12/31م بلغ  37موظف ،منهم � 6سعوديين بن�سبة �سعودة .%16
8 88888التدريب
�سوف توفر ال�شركة لموظفيها ،وخ�صو�صا ال�سعوديين منهم ،فر�ص التدريب والتعليم من خالل برامج تدريبية ت�سهم في بناء قاعدة قوية من المعرفة لديهم
في حقل الت�أمين وذلك انطالقا من مبد�أ تنمية كفاءتهم المهنية وقدرتهم على القيام ب�أعمالهم اليومية و�إك�سابهم الخبرة الوظيفية العميقة و�إتاحة الفر�صة
لهم لتولي مختلف الأدوار والم�س�ؤوليات وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم لكي يتمكنوا من المناف�سة بقوة للتقدم في ال�سلم الوظيفي.
كما تخطط ال�شركة للتن�سيق مع معاهد متخ�ص�صة كمعهد العلوم الم�صرفية والمالية في البحرين ،بهدف تدريب الموظفين ال�سعوديين وم�ساعدتهم في
الح�صول على ال�شهادات الأكاديمية المنا�سبة في مجال الت�أمين من م�ؤ�س�سات مهنية عالمية كالمعهد العالمي لعلوم الت�أمين ومعهد الت�أمين القانوني (المملكة
المتحدة) ومعهد �إدارة المخاطر (المملكة المتحدة) .و�سوف تلتزم ال�شركة بت�سهيل وت�شجيع م�شاركة موظفيها في الدورات التدربية والم�ؤتمرات المتعلقة
ب�صناعة الت�أمين التعاوني والتي تنظم في المملكة على الأخ�ص تلك التي تتم برعاية م�ؤ�س�سة النقد.
888

8عقود عمل أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين

كما في تاريخ هذه الن�شرة لم يوقع �أي من �أع�ضاء المجل�س �أو المدراء التنفيذيين عقود عمل مع ال�شركة.
888

8واجبات ومسؤوليات رئيس المجلس واألعضاء والمدير العام

8 88888رئيس المجلس







ت�شمل واجبات رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة وم�س�ؤولياته ما يلي:
الت�أكد من و�ضوح مهام المجل�س وم�س�ؤولياته وواجباته و�أ�س�س تحديد الم�س�ؤوليات وتوزيعها.
 تحديد عمل المجل�س و�أولويات المو�ضوعات التي ترفع �إليه.
الت�أكد من �أن م�س�ؤوليات المجل�س ت�ضمن ا�ستثمار موارد ال�شركة وا�ستخدام �أ�صولها ب�أف�ضل م�ستوى ممكن.
تحديد الم�س�ؤوليات لكل من المدير العام و ال�شركة و�أع�ضاء الإدارة.
تعزيز روح الفريق الواحد �ضمن �أع�ضاء المجل�س.
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المتابعة مع الإدارة بخ�صو�ص تطبيق قرارات المجل�س.
المتابعة الم�ستمرة لعمل اللجان التابعة للمجل�س.
و�ضع وتطبيق المعايير والأنظمة المنا�سبة لقيا�س �أداء المجل�س و�أع�ضائه.

8 88888أعضاء المجلس







الفهم الوا�ضح لو�ضع ال�شركة وظروفها.
المتابعة الم�ستمرة لكافة التطورات والم�ستجدات التي تحدث في قطاع الت�أمين وتهم ال�شركة.
مراقبة ال�شركات المناف�سة والإلمام التام بتطورات ال�سوق.
الت�أكد من انتهاج وتطبيق الخطط اال�ستراتيجية ال�سليمة
توفير الموارد الالزمة لتطبيق خطط ال�شركة.
توفير الم�ساندة الالزمة للإدارة عند وجود �أية م�شاكل �أو ت�أخير في العمل.

8 88888المدير العام










تن�سيق الخطط والخطوات التي تحقق �أهداف ال�شركة.
رفع التو�صيات وتطبيق ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات من �أجل تحقيق �أهداف ال�شركة.
مراقبة �أعمال ال�شركة وتقديم الم�ساندة الإدارية الالزمة للإدارة العليا.
تعميم قرارات المجل�س على الإدارة العليا ومتابعة تطبيق هذه القرارات.
متابعة مختلف �أعمال ال�شركة.
مراقبة فعالية الهيكل التنظيمي واقتراح التح�سينات المنا�سبة.
م�ساندة قرار الخطط اال�ستراتيجية.
م�ساندة �أعمال �ضبط الجودة وت�شجيع مفهوم الجودة وتر�سيخه في عموم ال�شركة.
تنفيذ قرارات المجل�س.

8-88

8حوكمة الشركة

تلتزم ال�شركة بمعايير رفيعة في الحوكمة وتعتبر هذا الجانب عام ًال �أ�سا�سي ًا في نجاحها .ينظر �إلى الحوكمة الفاعلة لل�شركة باعتبارها �شيئ ًا �أ�سا�سي ًا بالن�سبة
لنجاح ال�شركة الذي يتطلب تنفيذ �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن مجل�س الإدارة يعمل من �أجل تحقيق �أف�ضل الم�صالح للم�ساهمين
ويقدم �صورة وا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة المالية ونتائج العمليات.
لل�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بين مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وفي �إطار المحافظة على �أف�ضل الممار�سات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة
ال�شركات ،هناك �أربعة من �أع�ضاء المجل�س �سوف يكونون م�ستقلين .تتكون الإدارة العليا لل�شركة والتي تخ�ضع لتوجيه رئي�س مجل�س الإدارة ،من فريق ذو خبرة
ومتمتع بالمهارة المطلوبة وقد تم منحه �سلطة تنفيذية كافية من �أجل �إدارة ال�شركة بفاعلية في �إطار التوجهات المو�ضوعة بوا�سطة رئي�س المجل�س واللجنة
التنفيذية.
قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �أنظمة وعمليات رقابة داخلية جيدة� .سوف يكون لل�شركة �إدارة تدقيق داخلية مزودة ب�أفراد محترفين للقيام بمراجعات م�ستقلة �ضمن
ال�شركة .يقدم المراجعون الخارجيون لل�شركة تقارير �سنوية لمجل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى خطاب الإدارة ال�سنوي وهم ال يقدمون خدمات �أخرى في غير هذا
ال�سياق .و�ستلتزم ال�شركة ب�أ�سلوب الت�صويت التراكمي عند الت�صويت الختيار �أع�ضاء مجل�س الإدارة في الجمعية العمومية.
وفي ما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة المقترح:
الجمعية العمومية للم�ساهمين :يجب �إبالغ الم�ساهمين بجميع التطورات الأ�سا�سية داخل ال�شركة عبر قناة ات�صال مفتوحة وتقديم تقارير الأداء المالية
الدورية وتحفيز م�شاركة الم�ساهمين الذبن ال يمثلون �شركات �أو م�ؤ�س�سات في الجمعية العمومية ال�سنوية لل�شركة.
مجل�س الإدارة� :سيكون هناك مجل�س �إدارة مخت�ص م�س�ؤول ب�صورة كاملة عن ت�سيير ال�شركة من �أجل توفير قيادة فعالة والمحافظة على نظام جيد للرقابة
الداخلية حتى تتم المحافظة على م�صالح م�ساهمي ال�شركة.
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الأع�ضاء الم�ستقلون غير التنفيذيين :من �أجل المزيد من التطوير لبنية الحوكمة �سيتم تعيين �أربعة �أع�ضاء م�ستقلين في مجل�س الإدارة لتمثيل جمهور
الم�ساهمين العمومية .يق�صد بالأع�ضاء الم�ستقلين الأع�ضاء الذين لي�س لهم منا�صب وظيفية في ال�شركة غير من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة ،والذين ال يحتفظون
ب�شكل م�ستقل.
ب�أي عالقات مع ال�شركة وم�ساهميها الأ�سا�سيين والتي يمكن �أن تمنعهم من �إ�صدار حكم مو�ضوعي ٍ
رئي�س مجل�س الإدارة و الع�ضو المنتدب� :سيتم و�ضع ا�ستراتيجيات وا�ضحة بالن�سبة لم�شاركة الم�س�ؤولية بين الع�ضو المنتدب و رئي�س مجل�س الإدارة من �أجل
�ضمان �شراكة متوازنة في ال�سلطة وال�صالحية.
توازن المجل�س� :سيكون معظم �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين ،من �أجل توفير المو�ضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل مجل�س الإدارة.
تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى� :سوف يكون مجل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن تزويد الم�ساهمين ب�صورة حقيقية وعادلة لأداء ال�شركة المالي،
بالإ�ضافة �إلى ذلك �سيكون هنالك �آلية ل�ضمان ا�ستالم مجل�س الإدارة للمعلومات المنا�سبة في التوقيت المنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية
�سيك ّون مجل�س الإدارة لجان ًا لتمكينه من �ضمان �إدارة ال�شركة ب�شكل �أف�ضل
لجان مجل�س الإدارةِ :
�إن.الإطار العام لنظام الحوكمة في ال�شركة يو�ضح ويحدد كيفية توجيه ال�شركة و�إدارتها من خالل و�ضع الأمور التي يخت�ص بها مجل�س الإدارة و�أ�س�س عمل
المجل�س واللجان الإدارية وتحديد المهام واالخت�صا�صات وال�سيا�سات والأنظمة والإجراءات وال�ضوابط .ويتمثل نظام الحوكمة في ال�شركة من خالل تحديد
الهيكل العام لأربع لجان �أ�سا�سية و�إطار عمل كل لجنة منها ،كما هو مو�ضح فيما يلي:
8 888-88اللجنة التنفيذية
كما هو مو�ضح في النظام الأ�سا�سي ،ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ولي�س �أكثر من خم�سة �أع�ضاء .و�سيتم ت�شكيل اللجنة
التنفيذية مع االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة ،على �أن يتم تعيين �أع�ضاء اللجنة من قبل مجل�س الإدارة .و�ستقوم اللجنة التنفيذية ب�أداء �أعمالها كما هي مو�ضحة
في ال�صالحيات والمهام التي �سي�صدرها المجل�س مع الأخذ في االعتبار ب�أي توجيهات من م�ؤ�س�سة النقد .و�ستقوم اللجنة التنفيذية بم�ساعدة المدير العام
فيما يتعلق ب�إدارة ال�شركة.
�سوف ت�ضم اللجنة التنفيذية الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
(� )1سامر فايز كنج  -المدير العام « ذكرت �سيرته المهنية الحق ًا في هذا الق�سم»
( )2خليل �إيليا بو�شديد – مدير العمليات « ذكرت �سيرته المهنية الحق ًا في هذا الق�سم»
(� )3سيد رياز ريزفي  -مدير ال�ش�ؤون الفنية « ذكرت �سيرته المهنية الحق ًا في هذا الق�سم»
( )4ظفار م�سعود �أحمد – المدير المالي « ذكرت �سيرته المهنية الحق ًا في هذا الق�سم»
( )5عبد العزيز عبداهلل خمي�س – مدير ال�ش�ؤون الإدارية والموظفين « ذكرت �سيرته المهنية الحق ًا في هذا الق�سم»
8 888-88لجنة المراجعة
ت�ضطلع لجنة المراجعة بم�س�ؤولية مراجعة �أعمال �إدارة المخاطر وتقييم �إجراءات عمل ال�شركة فيما يتعلق بالمخاطر ونظام �ضبطها .كما تتولى لجنة المراجعة
مهمة مراقبة القوائم المالية لل�شركة والت�أكد من �سالمتها وفعالية عملية المراجعة الخارجية وعمل التدقيق الداخلي.
�سوف ت�ضم لجنة المراجعة الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
( )1خالد �سعود الح�سن  -ع�ضو غير تنفيذي « ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم»
( )2عادل علي ال�سيد – ع�ضو غير تنفيذي « ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم»
( )3ع�صام جميل مرعي  -لي�س ع�ضو ًا في مجل�س الإدارة «�سيرته مو�ضحة �أدناه»
ً
عاما
عصام جميل مرعي59 ،

ع�صام مرعي وهو �أردني الجن�سية ،يحمل خبرة �أكثر من ثالثين عام في مراكز تنفيذية عليا  ،منها � 10سنوات في مجال المراجعة والإ�ست�شارات والتنظيم
الإداري ،وخبرة وا�سعة في المجال المالي والمحا�سبي وتقييم الأنظمة ،بالإ�ضافة الى الخبرة الأكاديمية في تدري�س المحا�سبة لمدة ثمان �سنوات في بع�ض
الجامعات االمريكية المرموقة .كما ي�شغل جميل مرعي حاليا من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لمجموعة محمد يو�سف ناغي منذ عام 1995م ،وقد عمل
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في ال�سابق ك�شريك في �شركة �إرن�ست ويونغ العالمية في مجال المراجعة والخدمات الإدارية ونظم المعلومات من �سنة 1987م لغاية �سنة 1990م  ،ومدقق
وم�ست�شار في �شركة براي�س واترهاو�س العالمية من �سنة 1978م لغاية �سنة 1985م .كما يتمتع جميل مرعي بخبرة �أكاديمية حيث �شغل من�صب �أ�ستاذ م�ساعد
في جامعة و�سكن�سن في الواليات المتحدة الأمريكية �سنة 1977م لغاية �سنة 1980م  ،ومحا�ضر في جامعة تك�سا�س في الواليات المتحدة االمريكية �سنة 1974م
لغاية �سنة 1977م .جميل مرعي محا�سب قانوني ( )CPAمن الجمعية الأمريكية للمحا�سبين القانونيين ،والية وي�سكن�سن في الواليات المتحدة الأمريكية عام
1989م.ع�صام مرعي لديه �شهادة الدكتوراه في المحا�سبة من جامعة تك�سا�س في الواليات المتحدة الأمريكية عام 1977م ،و�شهادة الماج�ستير في العلوم
المالية والم�صرفية من جامعة ميزوري في الواليات المتحدة الأمريكية عام 1974م ،وبكالوريو�س محا�سبة من الجامعة الأردنية عام 1969م.
8 888-88لجنة االستثمار والمالية
تتمثل الم�س�ؤولية الرئي�سية للجنة اال�ستثمار والمالية في و�ضع اال�ستراتيجية اال�ستثمارية لل�شركة والإ�شراف على �أداء ا�ستثمارات ال�شركة.
�سوف تتكون لجنة اال�ستثمار والمالية من �أربعة �أع�ضاء �أع�ضاء ،هم:
( )1يا�سر يو�سف محمد ناغي “ .ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
( )2خالد �سعود عبد العزيز الح�سن “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
( )3عمار �أحمد �صالح �شطا “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
( )4عبدالعزيز فهد محمد الرا�شد “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
8 888-88لجنة المكافآت والترشيحات
تتولى لجنة المكاف�آت والتر�شيحات المهام التالية:




�ضمان ال�شفافية والنزاهة في �إجراءات تعيين �أع�ضاء المجل�س على �أن تتم م�صادقة الجمعية العمومية لل�شركة على جميع قرارات تعيين الأع�ضاء
و�إعادة تعيينهم وعزلهم.
الت�أكد من �أن الجزء الأكبر من المكاف�آت ينبني ب�شكل �أ�سا�سي على الأداء.

�ست�ضم لجنة المكاف�آت والتر�شيحات الأع�ضاء الأربعة التالية �أ�سما�ؤهم:
(((1خالد �سعود الح�سن – ع�ضو غير تنفيذي “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
(((2عبد العزيز فهد الرا�شد –ع�ضو م�ستقل “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
(((3زياد ب�سام الب�سام  -ع�ضو م�ستقل “ ذكرت �سيرته المهنية م�سبق ًا في هذا الق�سم”
8 888-88أعضاء اإلدارة التنفيذية المرشحون
تم اقتراح �سامر فايز كنج لمن�صب المدير العام ،وخليل �إيليا بو �شديد لمن�صب م�ساعد مدير عام ومدير العمليات ،و�سيد رياز ريزفي لمن�صب مدير ال�ش�ؤون
الفنية ،وظفار م�سعود احمد لمن�صب المدير المالي ،وعبد العزيز عبداهلل خمي�س لمن�صب مدير ال�ش�ؤون الإدارية والموظفين على �أن يتم تعيينهم ب�شكل نهائي
من قبل مجل�س الإدارة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة� .أما بالن�سبة لباقي المنا�صب ف�ستقوم ال�شركة بالتعاقد مع الأ�شخا�ص المنا�سبين لتولي المهام المطلوبة:
ً
عاما
سامر فايز كنج42 ،

�سامر كنج وهو �أمريكي الجن�سية ،هو المدير العام لل�شركة و�سبق �أن �شغل عدة منا�صب في مجاالت �إدارة الت�سويق والعمليات والموارد الب�شرية مع �شركات في
الواليات المتحدة االمريكية منها �شركة جي �سي بني ( )JC Pennyو�شركة �سوبيرير نا�شيونال ان�شورن�س (� .)Superior National Insuranceإنتقل للعمل
مع �شركة الت�أمين العربية في لبنان في العام 1994م حيث �شغل عدة منا�صب مع ال�شركة في لبنان والمملكة العربية ال�سعودية والكويت لغاية عام 2004م .وهو
يعمل حاليا مع �شركة الل�ؤل�ؤة في الريا�ض كمدير عام لل�شركة منذ العام 2004م .يحمل �سامر كنج �شهادة بكالوريو�س في �إدارة االعمال – الأنظمة الإدارية من
جامعة كاليفورنيا-نورثريدج في الواليات المتحدة الأمريكية في العام 1991م وخ�ضع للعديد من الدورات في مجال الت�أمين و�إعادة الت�أمين و�إدارة المخاطر
وغيرها في كل من الواليات المتحدة الأمريكية و�سوي�سرا ودبي ولبنان.
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ً
عاما
خليل إيليا بو شديد62 ،

خليل بو �شديد وهو لبناني الجن�سية ،هو مدير العمليات بال�شركة ولديه خبرة تمتد لثالثين عام ًا في مجال الت�أمين بدء ًا من العام 1970م في ال�شركة الوطنية
لل�ضمان ( -)SNAلبنان وقد تبو�أ عدة منا�صب في ال�شركات التي عمل بها منها من�صب نائب مدير عام في �شركة الل�ؤل�ؤة لل�ضمان لمدة  17عام ًا من عام
1987م لغاية 2004م ،ومن�صب مدير تنفيذي في �شركة الم�شرق للت�أمين و�إعادة الت�أمين من عام 2004م لغاية 2008م وقد التحق مجددا مع ال�شركة ب�صفة
م�ساعد مدير عام – العمليات .وقد ح�صل على �شهادة مجاز في العلوم التجارية من جامعة الروح القد�س – الك�سليك -لبنان وقد تابع عدة دورات تدريبية
في لبنان والخارج ومنها في ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمين – زيوريخ عام 1974م.
ً
عاما
سيد رياز ريزفي56 ،

�سيد ريزفي وهو باك�ستاني الجن�سية ،هو مديرال�ش�ؤون الفنية بال�شركة ويحمل زمالة المعهد القانوني للت�أمين ( )ACIIفي المملكة المتحدة ،ولديه ما يزيد
على  20عاما من الخبرة في مجال الت�أمين منها � 10أعوام في �سوق الت�أمين ال�سعودي ،قبل �إالتحاقه ب�شركة الل�ؤل�ؤة عام 2007م كمدير لل�ش�ؤون الفنية �شغل
منا�صب قيادية عديدة منها :م�ساعد مدير عام في �شركة نيو جوبيلي للت�أمين في باك�ستان ،كما �شغل اي�ضا من�صب مدير المنطقة ال�شرقية في �شركة الخليج
التعاونية للت�أمين من عام  1997ولغاية  ،2001مدير المنطقة الو�سطى في �شركة الو�سطاء ال�سعوديون للت�أمين و�إعادة الت�أمين من عام 2001م ولغاية 2003م،
ومدير ال�ش�ؤون الفنية في �شركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني (�أ�سيج) من عام 2003م ولغاية 2007م .وهو حا�صل على درجة البكالوريو�س في العلوم
من جامعة بونجاب في باك�ستان ودبلوم في علوم الحا�سب الألي من جامعة الهند�سة والتكنولوجيا في باك�ستان.
ً
عاما
ظفار مسعود أحمد56 ،

ظفار �أحمد وهو باك�ستاني الجن�سية ،هو المدير المالي لل�شركة وقد عمل في مجال المحا�سبة مع �شركات محلية في باك�ستان� .إنتقل للعمل مع �شركة الل�ؤل�ؤة عام
1979م كمحا�سب �أول ومن ثم �أ�صبح رئي�سا للح�سابات في العام 1981م حيث رقي بعدها في عام 1987م لي�شغل من�صب المدير المالي في نف�س ال�شركة لمدة
واحد وع�شرون عاما .يحمل ظفار م�سعود �أحمد �شهادة بكالوريو�س في التجارة من جامعة بونجاب في باك�ستان في العام 1972م
عبدالعزيز عبداهلل خميس 35 ،عاما

عبدالعزيز خمي�س وهو �سعودي الجن�سية ،هو مدير ال�ش�ؤون الإدارية والموظفين بال�شركة .ح�صل عبدالعزيز خمي�س على �شهادة البكالوريو�س في العلوم ق�سم
ادارة عامة من كلية االقت�صاد واالدارة من جامعة الملك عبدالعزيز �سنة 2003م .ولديه خبرة عملية حوالي � 13سنة .وقبل التحاقة ب�شركة الل�ؤل�ؤة كمدير
الموارد الب�شرية واالدارية ،عمل في �سنة 1996م ب�شركة البحر االحمر للت�أمين بق�سم المطالبات والعالقات العامة وبقي فيها حتى نهاية �سنة 1998م حيث
انتقل للعمل في �شركة الت�أمين العربية العالمية بوظيفة م�سئول ق�سم المطالبات والعالقات العامة بالمنطقة الغربية وتدرج في العمل بها حتى ا�صبح م�ساعد
مدير الموارد الب�شرية واالداريه للمنطقة الغربية حتى 2008/08م حيث انتقل الى �شركة الت�أمين العربية التعاونية ليعمل بها كنائب مدير الموارد الب�شرية
واالدارية لجميع فروع ال�شركة حتى تاريخ التحاقة ب�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية بعام 2009م .
ً
عاما
سامر أحمد سعد28 ،

�سامر �سعد وهو لبناني الجن�سية ،هو مدير ق�سم الموازنة والتقارير المالية بال�شركة ويحمل �شهادة محا�سب �إداري معتمد ( )CMAمن الواليات المتحدة
الأمريكية في عام 2008م .وقد عمل في مجال المحا�سبة والتدقيق مع �شركة مور �ستيفنز �إنترنا�شونال في لبنان من نوفمبر 2004م لغاية �أغ�سط�س 2006م.
التحق للعمل مع �شركة الل�ؤل�ؤة في �أغ�سط�س 2006م ب�صفة م�ساعد مدير مالي .وقد عمل على جميع �إجراءات الت�أ�سي�س الخا�صة بال�شركة .وهو محا�ضر في
معهد تقنية المحا�سبة (مورغان �إنترنا�شونال) ل�شهادة ( )CMAمن نوفمبر 2008م لغاية تاريخه .وهو ع�ضو جمعية المحا�سبين الإداريين ( )IMAفي
الواليات المتحدة الأمريكية منذ عام 2004م وحا�صل على �شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة والتمويل من الجامعة اللبنانية عام 2003م.
ً
عاما
أشرف محمد موسى29 ،

�أ�شرف مو�سى وهو لبناني الجن�سية ،هو مدير ق�سم الح�سابات بال�شركة  .وقد عمل في مجال المحا�سبة والتدقيق مع �شركات محلية في لبنان من عام 2003م
لغاية عام 2007م .التحق للعمل مع �شركة الل�ؤل�ؤة عام 2007م ب�صفة م�ساعد مدير مالي وهو حا�صل على �شهادة الماج�ستير في المحا�سبة من الجامعة اللبنانية
الدولية عام 2005م و�شهادة البكالوريو�س في المحا�سبة والتمويل من الجامعة اللبنانية عام 2003م.
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9المعلومات المالية

999

9مراجعو الحسابات

قام مكتب الب�سام (محا�سبون قانونيون وم�ست�شارون) بفح�ص التوقع المالي الذي يقت�صر على قائمة المركز المالي الم�ستقبلية لل�شركة كما في التاريخ المتوقع
لبدء الن�شاط ،والمعدة من قبل ال�شركة .ومن الطبيعي �أن توجد اختالفات بين المتوقع والنتائج الفعلية باعتبار �أن الأحداث والظروف المحيطة قد ال تتحقق
كما تم توقعها ،ولهذا ف�إن المركز المالي الم�ستقبلي قد ال يتحقق حيث قد تتنتج اختالفات جوهرية بينه وبين المركز المالي الفعلي .وقد تم الفح�ص وفق ًا
لمعيار القوائم المالية الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
999

9االلتزامات المتعلقة بإصدار التقارير

تلتزم ال�شركة بااللتزامات الخا�صة بالإف�صاح ومتطلبات التقارير الدورية وفق ًا لنظام هيئة ال�سوق المالية ال�صادر بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم91
وتاريخ  1رجب 1424هـ )الموافق � 29أغ�سط�س 2003م( ،وقواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم  2004-11-3بتاريخ �20شعبان
 1425هـ )الموافق � 4أكتوبر 2004م) والئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة بموجب قرار رقم  2006-212-1بتاريخ � 21شوال 1427هـ )الموافق
2006/11/12م (و�ستقدم ال�شركة لهيئة ال�سوق المالية التقارير المالية الدورية والبيانات المالية الأخرى المن�صو�ص عليها في نظام هيئة ال�سوق المالية
واللوائح والقواعد المعتمدة من قبل مجل�س الهيئة .كما تعتزم ال�شركة تقديم تقرير�سنوي يت�ضمن القوائم المالية المراجعة لم�ساهميها.
وعمال بالالئحة التنفيذية لنظام الت�أمين التعاوني� ،سوف تقوم ال�شركة بتقديم القوائم المالية المدققة لم�ؤ�س�سة النقد خالل ت�سعين يوم ًا من نهاية ال�سنة
المالية .كما �ستقوم بتقديم تقرير المحا�سب القانوني والقوائم المالية لم�ؤ�س�سة النقد خالل �ستين يوم ًا من نهاية ال�سنة المالية للموافقة عليها قبل ن�شرها
في الجريدة الر�سمية.
999

9تقرير المراجعة الخاصة

تم �إعداد تقرير المراجعة الخا�ص من قبل الب�سام محا�سبون قانونيون وتم ت�ضمينها في الملحق  1من ن�شرة الإ �صدار .ويت�ضمن هذا التقرير معلومات عن
م�صاريف ما قبل الت�شغيل و قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
وتو�ضح قائمة المركز المالي الم�ستقبلية و�ضع ال�شركة المتوقع عند البدء في عملياتها .وقد ينتج اختالفات جوهرية بين قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
وقائمة المركز المالي الفعلية لذا فقد تختلف الموجودات والمطلوبات الفعلية عن المذكور في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
999

9مصاريف التأسيس

يمكن ت�صنيف م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س والتي تقدر بحوالي  10.257.058على النحو التالي:
الجدول  :29مصاريف التأسيس

الم�صاريف
�أتعاب و م�صاريف اكتتاب
()2
م�صاريف بنكية
()3
�أتعاب ا�ست�شارية ور�سوم �أخرى
()4
عوائد �أر�صدة ا�ستثمارية ق�صيرة الأجل
المجموع
()1

()1
()2
()3
()4
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�ألف ريال
5.500.000
3.834.072
1.661.006
()738.020
10.257.058

تتمثل في �أتعاب الم�ست�شار المالي والبنك المتعهد بالتغطية والبنوك الم�ستلمة و�أتعاب مهنية ور�سوم الإدراج والعلم وتداول وم�صاريف الحملة
الإعالمية والطباعة والمرا�سالت
تتمثل فى �ضمانات بنكية متعلقة بت�أ�سي�س ال�شركة
تتمثل في م�صاريف لها عالقة بتقديم الملف لم�ؤ�س�سة النقد وت�أ�سي�س ال�شركة
تتمثل في العوائد المتعلقة با�ستثمار ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين عن الفترة من تاريخ دفع ح�ص�صهم في ر�أ�س المال �إلى 28
مار�س 2009م.

999

9السياسات المحاسبية

تم �إعداد القوائم المالية لل�شركة وفق ًا لمبد�أ التلكفة التاريخية با�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق المحا�سبي وعلى �أ�سا�س مبد�أ ا�ستمرارية العمليات .وقد تم �إعداد
القوائم المالية وفق ًا لمعايير العر�ض والإف�صاح العامة ال�صادرة عن وزارة التجارة ووفق ًا للمعايير المحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين
القانونيين.
�إن �إعداد القوائم المالية الم�ستقبلية لل�شركة تقت�ضي من الإدارة �أن ت�ضع تقديراتها وتعمل ب�أحكامها .وقد ت�ضمين ال�سيا�سات المحا�سبية لل�شركة في المالحظات
المرفقة في القوائم المالية الم�ستقبلية لل�شركة.
999

9قائمة المركز المالي المستقبلية

تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية والإي�ضاحات المرفقة بها والواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه كما في التاريخ المتوقع لبدء عمليات ال�شركة ،وتمت
مراجعتها من قبل الب�سام محا�سبون قانونيون وذلك وفق ًا لقواعد المراجعة المتعارف عليها لإ�صدار القوائم المالية الم�ستقبلية بما يتما�شى مع المعايير
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .يجب قراءة قائمة المركز المالي الم�ستقبلية مع) الملحق ”1تقرير المحا�سب القانوني”) .
�إن الب�سام محا�سبون قانونيون ال تمتلك �أي ح�صة �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة .كما ال يوجد لأي من �أقاربهم �أو �أي تابع لهم �أي �أ�سهم �أو م�صالح في
ال�شركة .وقد �أعطى الب�سام محا�سبون قانونيون الموافقة الكتابية على ن�شر �إفادتهم في ن�شرة الإ�صدار ولم يتم �سحب تلك الموافقة.
الجدول  :30قائمة المركز المالي المستقبلية

�ألف ريال �سعودي
الموجودات
الموجودات المتداولة:
النقدية و�شبه النقدية
النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

78.738.020
52.000.000

�إجمالي الموجودات المتداولة

130.738.020

الموجودات غير المتداولة
م�صاريف الت�أ�سي�س
م�صاريف ما قبل الت�شغيل

10.257.058
920.250

مجموع الموجودات غير المتداولة

11.177.308

�إجمالي الموجودات

141.915.328

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
مطلوب لجهة ذات عالقة و�أر�صدة دائنة �أخرى

11.915.328

حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ؤ�س�سين
ر�أ�س المال المتوقع من االكتتاب العام
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

78.000.000
52.000.000
130.000.000
141.915.328
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9إقرار بخصوص المعلومات المالية

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين �أن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المتوقعة قد تم ا�ستخراجها من تقرير المراجعة الخا�صة دون �إجراء �أي تغييرات
جوهرية عليها ،و�أنه تم �إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ( الرجاء
مراجعة الملحق “ 1تقرير المحا�سب القانوني”).
كما يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيير جوهري �سلبي في الو�ضع المالي لل�شركة حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وقد راجعت ال�شركة التدفقات
النقدية المحتملة والتي تحتاجها ال�شركة لأعمالها في االثني ع�شر �شهرا القادمة وتعتقد ب�أن ال�شركة �سيكون عندها ما يكفي من ر�أ�س المال العامل خالل هذه
الفترة.
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1وصف األسهم

1110

1رأس المال

حدد ر�أ�س مال �شركة بروج للت�أمين التعاوني بمبلغ( 13.000.000ريال �سعودي) مائة وثالثون مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ثالثة ع�شر مليون �سهم
( )13.000.000مت�ساوية القيمة قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية وجميعها �أ�سهم عادية.
لقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في عدد من �أ�سهم ال�شركة تبلغ (� )7.800.000سبعة ماليين وثمانمائة �ألف �سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة الأ�سهم
وتم �إيداع المبلغ في ح�ساب ال�شركة لدى بنك الريا�ض ،وباقي مبلغ ر�أ�س المال البالغ (� )52.000.000إثنين وخم�سين مليون ريال �سعودي مق�سومة على
( )5.200.000خم�سة ماليين ومائتي �ألف �سهم �سيتم طرحها لالكتتاب العام.
يجوز للجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة �شركات
الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق المالية (“الهيئة”) .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين
الأ�صليين �أولوية االكتتاب بالأ�سهم الجديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر في جريدة يومية عن قرار زيادة ر�أ�س المال و�شروط الإكتتاب ،ويبدي كل
م�ساهم رغبته في ا�ستعمال حقه في الأولوية خالل خم�سة ع�شر( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر الم�شار �إليه .وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين
الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم
الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم
الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء ًا على مبررات مقبولة ،وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وم�ؤ�س�سة النقد والهيئة ،تخفي�ض ر�أ�س
مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن
االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض
نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة
يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�شركة
�أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
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1األسهم

تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز �أن ت�صدر بقيمة �أعلى على �أن ي�ضاف فرق القيمة �إلى الإحتياطي
الإلزامي لل�شركة حتى ولو بلغ حدّه الأق�صى .ال يتم تجزئة ال�سهم في حالة امتالكه من قبل عدة �أ�شخا�ص �إال �إذا قاموا بتعيين �شخ�ص واحد للت�صرف نيابة
عنهم في ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الحالة يكونوا م�س�ؤولين بالت�ضامن عن �أية التزامات تترتب على ملكية ال�سهم .ويخ�ضع تحويل ملكية
الأ�سهم للوائح ال�سارية على ال�شركات الم�سجلة في تداول و يعد الغي ًا تحويل الملكية الذي ال يتم وفق ًا لهذه اللوائح.
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية .ال يجوز للم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أي من �أ�سهمهم
لمدة ثالث �سنوات كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا (“فترة الحظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية
وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر.
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1حقوق المساهمين

با�ستثناء الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية التي يمكن ان يح�ضرها م�ساهمون يملكون �أي عدد من الأ�سهم ،يحق لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على
الأقل ح�ضور الجمعيات العمومية للم�ساهمين ،بالأ�صالة �أو النيابة ،ويجوز لأي م�ساهم �أن يوكل م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة
بموجب توكيل كتابي وذلك لح�ضور اجتماع الجمعية العمومية للم�ساهمين بالنيابة عنه.
1110

1حقوق التصويت

لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعيات العمومية ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العمومية .وتح�سب الأ�صوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد
لكل �سهم ممثل في االجتماع� .،شريطة �أنه في حالة الت�صويت على تعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة يتم فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت التراكمي.
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ت�صدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى (وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة
النقد) وفي هذه الحاالت اليكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
يمتلك كل م�ساهم الحق في مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب
الح�سابات ،ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا �شعر الم�ساهم �أن الرد
على �س�ؤاله غير مقنع احتكم �إلى الجمعية العمومية ،ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
1110

1الجمعيات العمومية للمساهمين

الجمعية العمومية المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة .تكون الجمعيات العمومية
للم�ساهمين �إما عادية �أو غير عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العمومية غير العادية ،تخت�ص الجمعية العمومية العادية بجميع الأمور المتعلقة
بال�شركة وتعقد مرة واحدة على الأقل في ال�سنة وذلك خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى
كلما دعت الحاجة �إلى ذلك .ويجب على مجل�س الإدارة طلب عقد جمعية عمومية عندما يطلب منه مراجعوالح�سابات �أوعدد من الم�ساهمين يملكون ما اليقل
عن خم�سة بالمئة( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وللإدارة العمومية لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة �إذا لم يقم مجل�س الإدارة بالدعوة �إلى عقد تلك الجمعية
خالل �شهر واحد من التاريخ المحدد النعقادها ،وبناء على طلب م�ساهمين يملكون ما اليقل عن اثنين بالمئة ( )%2من ر�أ�س مال ال�شركة �أن تطلب اجتماع
الجمعية العمومية �أوبناء على قرار من وزير التجارة.
تخت�ص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور
الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العمومية العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة .ويتم ن�شر مح�ضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية
العمومية في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ()25
يوم ًا على الأقل.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر هذا
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها
الن�صاب في االجتماع الأولّ ،
ً
ً
في المادة ( )88من نظام ال�شركات ويعتبر االجتماع الثاني �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر
هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا
ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.
ير�أ�س الجمعية العمومية رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه في حالة غيابه ،ويعين �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع الجمعية مح�ضر
يت�ضـمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت
وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في �سجل
خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
1110

1مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة
بقرار ت�صدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل .وذلك بعد الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والهيئة.
1110

1حل الشركة وتصفيتها

وعند انتهاء مدة ال�شركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين م�صفي ًا
�أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفين ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين .ويراعى في الت�صفية حفظ حق الم�شتركين في فائ�ض عمليات الت�أمين واالحتياطات المكونة ح�سب
المن�صو�ص عليه في النظام الأ�سا�سي الت�أ�سي�سي .
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1ملخص النظام األساسي للشركة

يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود المذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا الملخ�ص اعتما ًد تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي يمكن
معاينته في مقر ال�شركة الرئي�سي.
التأسيس

ت�ؤ�س�س طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ونظام ال�شركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �شركة م�ساهمة �سعودية بين مالكي الأ�سهم
المبينة �أحكامها �أدناه.
اسم الشركة

�شركة بروج للت�أمين التعاوني�« .شركة م�ساهمة �سعودية»
أغراض الشركة

تنفيذ �أعمال الت�أمين التعاوني وجميع الأن�شطة ذات ال�صلة مثل �إعادة الت�أمين والوكاالت والتمثيل والمرا�سلة والو�ساطة وفق ًا لقوانين و�أنظمة المملكة العربية
ال�سعودية .ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو ا�ستثمار �أموالها ،و �أن تقوم بتمتلك وتحريك
الأموال الثابتة و النقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجيرها بوا�سطتها مبا�شرة �أو من بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شتريها �أو باال�شتراك مع جهات �أخرى وفق
ال�ضوابط ال�شرعية وبعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد.
موقع المكتب الرئيسي

يقع المكتب الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض.
مدة الشركة

مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها �شركة م�ساهمة .يجوز دائم ًا �إطالة مدة
ال�شركة بقرار �صادر من الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة وثالثون مليون ريال �سعودي ( 130.000.000ريال �سعودي) مق�سمة �إلى ثالثة ع�شر مليون �سهم ( )130.000.000مت�ساوية
القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لكل �سهم.
تخفيض رأس المال

يجوز تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفق ًا لمبررات مقبولة وبعد الح�صول على موافقة الجهات المخت�صة �إذا تجاوز ر�أ�س
المال متطلبات ال�شركة �أو تكبدت ال�شركة خ�سائر.
يجوز فقط اتخاذ هذا القرار بعد �سماع تقرير مراجع الح�سابات الذي يذكر الأ�سباب التي تبرر تخفي�ض ر�أ�س المال وعن الإلتزامات التي لل�شركة و�أثر
التخفي�ض في هذه الإلتزامات وموافقته لقانون ال�شركات كما يبين القرار طريقة تخفي�ض ر�أ�س المال.
�إذا ما تم تخفي�ض ر�أ�س المال نتيجة لتجاوزه متطلبات ال�شركة يجب دعوة دائني ال�شركة لتقديم اعترا�ضاتهم خالل �ستين  60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار
تخفي�ض ر�أ�س المال في جريدة يومية ت�صدر في موقع المكتب الرئي�سي لل�شركة� .إذا اعتر�ض �أي دائن على تخفي�ض ر�أ�س المال وقدم �إلى ال�شركة في خالل
الفترة المذكورة م�ستندات مطالبته يجب على ال�شركة �أن تدفع دينه بالكامل �إذا حل موعد ا�ستحقاقه وتقديم �ضمان منا�سب لدفع الدين �إذا لم يحل موعد
ا�ستحقاقه.
مجلس اإلدارة

يدير ال�شركة مجل�س �إدارة مكون من ع�شرة �أع�ضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،واليخل ذلك التعيين بحق ال�شخ�ص المعنوي
في ا�ستيدال من يمثله في المجل�س ،وتمتد فترة المجل�س الأول ثالثة �سنوات اعتبار ًا من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن ت�أ�سي�س ال�شركة.
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إتفاقية إلدارة الخدمات الفنية

ب�إمكان ال�شركة ان تعقد ،بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد� ،إتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع �شركة �أو �أكثر من ال�شركات الم�ؤهلة في مجال الت�أمين.
العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة

تنتهي ع�ضوية مجل�س الإدارة بانتهاء المجل�س �أو ا�ستقالة �أو وفاة ع�ضو مجل�س الإدارة �أو بعزل �أو حرمان الع�ضو من حقوقه وفق ًا لأية قوانين �أو نظم �سارية �أو
ح�سبما توافق عليه الجمعية العمومية� .إذا �شغرت وظيفة ع�ضو مجل�س الإدارة يجوز للمجل�س �أن يعين ع�ضو ًا م�ؤقت ًا بد ًال منه ب�شرط �أن يتم هذا التعيين قبل
الجل�سة الأولى التالية للجمعية العمومية العادية ،ويكمل الع�ضو الجديد المعين باقي مدة �سلفه� .إذا لم يبلغ اجتماع مجل�س الإدارة الن�صاب المطلوب يتم عقد
اجتماع جمعية عمومية ب�سرعة قدرالإمكان لتعيين العدد المطلوب لأع�ضاء الن�صاب.
سلطة مجلس اإلدارة

مع عدم الم�سا�س ب�صالحيات الجمعية العمومية يتمتع مجل�س الإدارة ب�أو�سع ال�صالحيات لإدارة �ش�ؤون ال�شركة و�أعمالها ويجوز كذلك لمجل�س الإدارة �أن
يفو�ض بع�ض المهام المحددة �إلى ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو �إلى الغير.
مكافآت مجلس اإلدارة

تكون مكاف�أة رئي�س مجل�س الإدارة لقاء الخدمات التي يقوم بها بقيمة  180.000مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنويا ،ويح�صل كل ع�ضو �آخر في مجل�س
الإدارة مقابل خدماته على مكاف�أة بقيمة  120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سعودي �سنويا .كما يدفع للرئي�س وكل ع�ضو �آخر من �أع�ضاء المجل�س مبلغا
مقداره  3.000ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات المجل�س ومبلغ � 1.500ألف وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره
من اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجل�س الإدارة .كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور
اجتماعات المجل�س �أو اللجان المنبثقة من مجل�س الإدارة بما في ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .وفي كل الأحوال ،ال يجوز �أن يزيد مجموع ما
ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة عن ( )%5خم�سة في المائة من �صافي الأرباح ،ويجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال كافة التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت
والتعوي�ضات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها ،كما �أن على ال�شركة
الت�أكد من موافقة الجمعية العمومية على �شروط المكاف�آت والتعوي�ضات في جمعية عمومية ال يكون لع�ضو مجل�س الإدارة المعني �أو �أحد كبار الأع�ضاء حق
الت�صويت فيها على هذه ال�شروط .ويجوز تعديل مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.
الرئيس والعضوالمنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة

يعين مجل�س الإدارة �أحد �أع�ضائه رئي�س ًا ويجوز �أن يعين �أحد �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا .يتمتع الرئي�س والع�ضوالمنتدب ب�شكل مت�ضامن ومنفرد ب�صالحيات تمثيل
ال�شركة �أمام المحاكم و�أمام الغير .يعد الع�ضوالمنتدب م�س�ؤو ًال عن الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويعيين المجل�س �سكرتير ًا ويجوز له �أن يعيين م�ست�شاريين له في
مختلف المجاالت ،و�أن يحدد مكاف�آتهم.
اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع مجل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س ويجب على الرئي�س �أن يدعو �إلى االجتماع �إذا طلب ذلك ع�ضوين من �أع�ضاء مجل�س الإدارة .ال يعد
اجتماع مجل�س الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثي �أع�ضاء المجل�س على الأقل ب�شرط �أن ال يقل عدد �أع�ضاء المجل�س الحا�ضرين �أ�صالة عن �أربعة �أع�ضاء.
ويجتمع المجل�س �أربع مرات خالل العام المالية ب�شرط �أن ال تتعدى الفترة بين الإجتماعات مدة �أربعة �أ�شهر.
ت�صدر قرارات المجل�س بالأغلبية المطلقة .وفي حالة الخالف ،ت�صدر القرارات ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين �أوالممثلين� .إذا كان لأي من
الأع�ضاء م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي مو�ضوع مطروح يجب عليه �أن يبلغ المجل�س �أو اللجنة التنفيذية بذلك .ال يحق لأع�ضاء مجل�س الإدارة �إبرام
�أي �إتفاقيات ت�أمينية مع ال�شركة لهم م�صلحة فيها �إال بموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
محاضر إجتماعات المجلس

تدون مداوالت وقرارات المجل�س في محا�ضر يوقعها رئي�س المجل�س وال�سكرتيروتحفظ في �سجل خا�ص يوقع عليه كل من رئي�س المجل�س وال�سكرتير.
لجنة المراجعة

ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكثر ممن ال ي�شغل من�صب المدير التنفيذي لل�شركة ،وتكون
�أغلبية �أع�ضائها من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة وبموجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة والهيئة.
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اللجنة التنفيذية

ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيـذية مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكثر .ير�أ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية رئي�س يعينه
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم وفي حال غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بين �أع�ضائها الحا�ضرين ،ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا
اخر له حق الت�صويت ولثالثة اجتماعات فقط .وتكون ع�ضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�ضوية المجل�س وي�سد المجل�س �أية �شواغر في اللجنة التنفيذية .
الجمعيات العمومية للمساهمين

تمثل الجمعية العمومية العادية �أو غير العادية المنعقدة الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها مكتب ال�شركة الرئي�سي .ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد
�أ�سهمه حق ح�ضور الجمعية الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غيره من المكتتبين ويجوز لكل م�ساهم يمتلك � 20سهم ًا على الأقل �أن يح�ضر اجتماع
الجمعية العمومية العادي �أوغيرالعادي .وللم�ساهم �أن يعين م�ساهم ًا �آخر لي�س ع�ضو ًا في مجل�س الإدارة �أو م�س�ؤول ال�شركة لح�ضور اجتماعات الجمعية
العمومية باعتباره وكي ًال له.
الجمعية الت�أ�سي�سية








تخت�ص الجمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
التحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س المال؛
و�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ،ولكن ال يجوز للجمعية �إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�ض عليها �إال بوافقة جميع المكتتبين
الممثلين فيها؛
تعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة؛
تعيين مراقبي ح�سابات ال�شركة وتحديد �أتعابهم؛
والمداولة في تقرير الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين فيما يتعلق بالم�صاريف التي تطلبها ت�أ�سي�س ال�شركة.

وال يكون اجتماع الجمعية الت�أ�سي�سية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره مكتتبين يمثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا لم تتوفر هذه الأغلبية ،وجهت دعوة �إلى
اجتماع ثان بعد خم�سة ع�شرة يوما على الأقل بعد الدعوة �إليه .ويعتبر ن�صاب االجتماع الثاني مكتمال �أيا كان عدد المكتتبين �أو الم�ؤ�س�سين الحا�ضرين .وت�صدر
القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها.
الجمعية العمومية غير العادية

تخت�ص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة في
اخت�صا�ص الجمعية العمومية العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية العمومية العادية.
وال يعد اجتماع الجمعية العمومية �صحيح ًا �إذا لم يح�ضر م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة الم�صرح به� .إذا لم يكتمل ن�صاب ح�ضور
االجتماع كما هو مقرر �سلف ًا يتم توجيه �إ�شعار باجتماع ثان ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
الجمعية العمومية العادية

فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العمومية غير العادية ،تخت�ص الجمعية العمومية العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة ،وتعقد مرة على الأقل في
ال�سنة خالل الأ�شهرال�ستة التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة ،ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية �صحيح ًا ما لم يح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا لم يكتمل ن�صاب الح�ضور لالجتماع يتم
�إر�سال �إ�شعار الجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .يعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد الح�ص�ص الممثلة فيه.
قرارات الجمعيات العمومية

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة في الجمعية .كما يتم اتخاذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية ب�أغلبية ثلثي
الأ�سهم الممثلة في الجمعية� .أما القرارات التي تتعلق بزيادة �أو نق�ص ر�أ�س مال ال�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى �أو تمديد مدة ال�شركة �أو
�إغالق ال�شركة ،ف�إنه يتعين موافقة ثالثة �أرباع ممثلي الأ�سهم في االجتماع.
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مراجع الحسابات

تعين الجمعية العمومية �سنوي ًا اثنين من مراجعي الح�سابات الم�صرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكاف�أتهما ،وللجمعية العمومية �أن تعيد تعيينهم.
لمراقب الح�سابات في كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغير ذلك من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة
الح�صول عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة والتزاماتها.
يقدم مراقب الح�سابات �إلى الجمعية العمومية تقرير ًا يبين فيه موقف ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها وما يكون قد
ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام هذا النظام ور�أيه في مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
السنة المالية

تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة اعتبار ًا من �أول يناير من ال�سنة المالية وتنتهي في الواحد والثالثين من دي�سمبر من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى
لل�شركة بعد ت�أ�سي�سها اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري الخا�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وحتى الواحد والثالثين من دي�سمبر من العام التالي.
توزيع األرباح

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية على الوجة الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5

1تجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة
2يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور �إجمالي
ر�أ�س المال المدفوع
3للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة �أن تجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي وتخ�صي�صه لعر�ض
�أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العامة
4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع
5يوزع الباقي على الم�ساهمين كح�صة �إ�ضافية من الأرباح �أو يتم تحويلها �إلى ح�ساب الأرباح المتبقاة.

يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد المنظمة لذلك وال�صادرة
من الجهات المخت�صة.
تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق المالية دون ت�أخير ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على الم�ساهمين في المكان والمواعيد
التي يحددها مجل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية الم�سبقة لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالث �أرباع ر�أ�س المال وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها المعين بالمادة ( )5من النظام الأ�سا�سي ،وين�شر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الر�سمية.
حل وتصفية الشركة

تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء المدة المحددة لها وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي �أو وفق ًا للأحكام المن�صو�ص عليها في نظام ال�شركات ،وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو
في حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير العادية ،بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعين م�صفي ًا �أو �أكثر وتحدد �صالحياتهم
و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص الم�صفين.
تطبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ومظام ال�شركات ونظام ال�سوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في�س
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
األحكام

تطبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره
في هذا النظام الأ�سا�سي.
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12

1معلومات قانونية

1112

1تفاصيل التأسيس

�إ�ستناد ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ،ال يجوز ت�أ�سي�س �شركة ت�أمين و�إعادة ت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية �إال بترخي�ص
ي�صدر بمر�سوم ملكي بنا ًء على قرار من مجل�س الوزراء وعر�ضه وزير التجارة وال�صناعة .وبالفعل ،فقد تم الترخي�ص لل�شركة بممار�سة �أعمال الت�أمين و�إعادة
الت�أمين ا�ستناد ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )313ال�صادر بتاريخ 1429/10/27هـ والمر�سوم الملكي رقم م 72/ال�صادر بتاريخ 1429/10/28هـ.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة وثالثون مليون ( )130,000,000ريال �سعودي مق�سم �إلى ثالثة ع�شر مليون (� )13,000,000سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها ()10
ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد («الأ�سهم»).
�ستزاول ال�شركة العديد من �أن�شطة الت�أمين وفق ًا لمبد�أ الت�أمين التعاوني وتحت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الجهة النظامية الم�س�ؤولة عن تطبيق
ومراقبة نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية.
1112

1الشركات التابعة

لتاريخه ،لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة �أو �شقيقة داخل المملكة العربية ال�سعودية �أو خارجها .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن محفظة �شركة الل�ؤل�ؤة التي تنوي ال�شركة
اال�ستحواذ عليها مملوكة بالكامل ( )%99.99ل�شركة الخليج للت�أمين والتي بدورها تملك ( )%22.5من ال�شركة ،كما هو مو�ضح في ق�سم «ال�شركة».
1112

1عقود األطراف ذات العالقة

لم تبرم ال�شركة حتى تاريخه �أية عقود مع �أطراف ذات عالقة .وقد تقوم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها ب�إبرام بع�ض العقود مع �أطراف ذات عالقة بما في ذلك �إ�صدار
وثائق ت�أمين لتغطية �أعمال وممتلكات بع�ض الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين واتفاقيات دعم فني مع �شركة الل�ؤل�ؤة .وتلتزم ال�شركة عند ابرام تلك العقود بان تكون جميع
التعامالت على �أ�سا�س تناف�سي تجاري بحت ي�ضمن حقوق الم�ساهمين و�أن يتم الت�صويت على تلك العقود من قبل الجمعية العمومية لل�شركة بدون م�شاركة
الم�ساهمين الذين لهم م�صالح في تلك العقود.
وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وم�ساهموها الم�ؤ�س�سون �إلتزامهم بتطبيق المادتين ( )69و( )70من نظام ال�شركات والمادة ( )18من الئحة حوكمة
ال�شركات
1112

1ملخص العقود المهمة

بطبيعة �أن ال�شركة في طور الت�أ�سي�س ولم تكت�سب ال�شخ�صية المعنوية بعد فهي لم توقع بعد �أي �إتفاقيات ب�إ�سمها .ومن المتوقع بعد �إ�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�س
ال�شركة و�صدور التراخي�ص الالزمة لممار�سة �أعمالها �أن تدخل ال�شركة في �إتفاقيات يكون لها دور مهم في ت�سيير �أعمال ال�شركة.
ونتيجة لإ�ستحواذ ال�شركة على المحفظة الت�أمينية العائدة ل�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م .وكافة الحقوق والإلتزامات المتعلقة بها
فمن المفتر�ض �أن تتابع ال�شركة تنفيذ العقود الموقعة �سابقا من قبل �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م .بما يتما�شى مع ،ويخدم م�صالح
ال�شركة.
�إن الإتفاقيات المهمة التي من المتوقع �أن تتابع ال�شركة تنفيذها ،هي التالية:
أ -إتفاقيات إعادة التأمين:

فور الإنتهاء من �إجراءات الت�أ�سي�س �ستقوم ال�شركة بمتابعة تنفيذ مختلف عقود �إعادة التامين التي �أبرمتها �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة
�ش.م.ب.م .مع عدة �شركات �إعادة ت�أمين عالمية ذات �سمعة جيدة ،وذلك بهدف تغطية المحفظة الت�أمينية التي تكون قد �إ�ستحوذت عليها من �شركة الل�ؤل�ؤة
ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م.
ب -إتفاقيات إيجار:

تمار�س �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م� .أعمالهما من خالل ثالثة فروع في الريا�ض وجدة والخبر ومن �أجل ذلك دخلت ال�شركة
المذكورة من خالل ممثلها التجاري م�ؤ�س�سة الخدمات والتجارة العالمية في عقود �إيجار مباني بهدف �إ�ستعمال المباني الم�ؤجرة كمكاتب لممار�سة اعمالها.
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بالموازات مع عملية الإ�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية العائدة ل�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م� .ستقوم ال�شركة بالح�صول على
الموافقات اللآزمة للحلول محل الوكيل التجاري ل�شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م .في العقود المذكورة �أعاله ومتابعة تنفيذها بما
يتما�شى مع م�صلحتها.
ج -اتفاقيات تقديم خدمات تأمينية (نجم):

لدى �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م .عقد خدمات ت�أمينية مع �شركة نجم لخدمات الت�أمين .تعتزم ال�شركة متابعة هذه الإتفاقية في
ما يخدم م�صلحتها.
كما �أن �شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية لل�ضمان المحدودة �ش.م.ب.م قد وقعت مع �شركة غلوب ميد ال�سعودية عقد  TPAومن المتوقع �أن تكمل ال�شركة تنفيذ هذا
العقد لت�أمين �سير العمليات وعدم �إنقطاع الأعمال.
د -اتفاقية شراء المحفظة التأمينية:

�ستعمل ال�شركة على الإتفاق مع �شركة الل�ؤل�ؤة وم�ؤ�س�سة الخدمات التجارية العالمية من �أجل التو�صل �إلى الإتفاق على �سعر �شراء محفظة �شركة الل�ؤل�ؤة ،ح�سبما
تراه ال�شركة يحقق م�صلحتها ،وذلك بما يتما�شى مع تعليمات وتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،مع المحافظة على هام�ش المالءة المطلوب ومبلغ
الحد الأدنى من ر�أ�س المال .كما ت�ؤكد ال�شركة �أن ال�شراء �سيتم على �أ�س�س تجارية دون الأخذ بعين االعتبار الم�صالح القائمة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �ضمن
هذه المحفظة على �أنّ تتوقف �شركة الل�ؤل�ؤة بعد ذلك عن ممار�سة ن�شاطها في المملكة العربية ال�سعودية.
بعد توقيع الإتفاقية �سوف تعفى �شركة الل�ؤل�ؤة من �أية م�س�ؤولية ،مطالبة ،دعوى �أو تعوي�ضات ،تبعات �أو موجبات متعلقة ب�أعملها ال�سابقة �أو عقود الت�أمين التي
�أبرمتها مع العمالء على �أن تتحمل بعدها ال�شركة جميع هذه الم�س�ؤوليات والإلتزامات وتكون �أي�ض ًا ملزمة بتنفيذ جميع مندرجات العقود التي �أبرمتها �شركة
الل�ؤل�ؤة مع الأ�شخا�ص الثالثين.
بموجب الإتفاقية �سوف تتعهد م�ؤ�س�سة الخدمات التجارية العالمية بالتوقيع على جميع الأوراق والم�ستندات والتنازالت الآيلة �إلى نقل ملكية جميع العقود
والحقوق والموجبات والممتلكات �إلى ال�شركة التي �ستعفي الم�ؤ�س�سة بعد ذلك من جميع الم�س�ؤوليات والإلتزامات والمطالبات والدعاوى.
تجدر الإ�شارة �إلى �أنّ المحفظة تت�ضمن جميع الممتلكات المنقولة والغير منقولة والحقوق وعقود الت�أمين والعالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والديون
المتعلقة بالن�شاط التجاري ل�شركة اللول�ؤة.
�سوف تكون نتيجة تقييم المحفظة الت�أمينية التي ترغب ال�شركة باال�ستحواذ عليها ،خا�ضعة للمراجعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد التي تقوم بالت�أكد من اتباع
المعايير المو�ضوعة من قبل الم�ؤ�س�سة فيما يتعلق بتقييم �شركات الت�أمين.
1112

1العقارات التي تملكها الشركة أو تستأجرها

حتى تاريخه ،ال تملك ال�شركة �أو ت�ست�أجر �أية عقارات �أو �أ�صول ت�ستخدمها لممار�سة ن�شاطها ويعود ذلك �إلى عدم تمتع ال�شركة قبل �إعالن ت�أ�سي�سها بال�شخ�صية
المعنوية التي تخولها بتوقيع العقود با�سمها .تنوي ال�شركة عند �إنهاء �إجراءات الت�أ�سي�س و�صدور القرار الوزاري ب�إعالن الت�أ�سي�س ،الحلول محل م�ؤ�س�سة
الخدمات والتجارة العالمية في عقود الإيجار التي وقعتها مع �أطراف ثالثة وذلك لت�أمين مكاتب م�ؤهلة لمتابعة العمل دون �إنقطاع.
1112

1عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين

ال يوجد حالي ًا �أي عقود عمل مو ّقعة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدراء التنفيذيين المر�شحين .لقد �أبرم بع�ض �أفراد الإدارة العليا وكبار
التنفيذين عقود خدمة مع �شركة الل�ؤل�ؤة تت�ضمن �شروط توظيفهم ومخ�ص�صاتهم ،وكما �سبق وذكرنا فمن المتوقع �أن تتبع ال�شركة نف�س الهيكلة فور ت�أ�سي�سها
وذلك نتيجة ال�ستقطابها موظفي �شركة الل�ؤل�ؤة.
1112

1الدعاوى القضائية

�إن ال�شركة ما تزال تحت الت�أ�سي�س وهي بالتالي لي�ست طرفا في �أية دعوى ق�ضائية يمكن �أن يكون لها �أي ت�أثير يذكر على �أعمالها �أو �أمورها المالية .وت�ؤكد
ال�شركة ح�سب علمها �أنه لي�س هناك �أية منازعات مهمة بخ�صو�ص الأعمال �ستطال ال�شركة �أو �ست�ؤثر على اال�ستحواذ.
كما �أنه ال يوجد �أي دعاوي �أو مطالبات جوهرية �ضد �شركة الل�ؤل�ؤة والمحفظة الت�أمينية التابعة لها والمزمع اال�ستحواذ عليهما من قبل ال�شركة.
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1112

1التأمين

ب�إعتبار�أن ال�شركة مازالت قيد الت�أ�سي�س ولي�س لها �أي �صفة اعتبارية تخولها حق التملك والتعاقد مع الغير والدخول في التزامات �أي ًا كانت طبيعتها ،وبالتالي
لم ت�ستح�صل لتاريخه على �أية بوال�ص ت�أمين من �أي نوع كانت.
1112

1عالمات تجارية

ال يوجد لل�شركة �أي عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها في �أي نظام تمار�س ال�شركة �أعمالها �ضمنه.
�ستقوم ال�شركة فور �إ�ستخراج ال�سجل التجاري بمراجعة وزارة التجارة وال�صناعة لت�سجيل عالمتها التجارية.
12112

1مراقب الحسابات

يتم تعيين �أول مراقبي ح�سابات لل�شركة خالل
�إن �شركة بروج للت�أمين التعاوني هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم تعين لتاريخه مراقبي ح�سابات� .سوف ّ
الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية لل�شركة التي �ستنعقد تبع ًا لتنفيذ الطرح.
12112

1العمولة

لي�س هناك �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غير نقدي قامت ال�شركة بمنحها �أو منحت بالنيابة عنها خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة
لتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
12112

1استمرارية األعمال

�إن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم ي�سبق لها ولتاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار �أن مار�ست �أي �أن�شطة ت�أمين .وال يوجد �أي نية لإجراء �أي تغيير جوهري على
طبيعة الن�شاط .كما �أنه لم يحدث �أي انقطاع في �أعمال �شركة الل�ؤل�ؤة يمكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثيرا ملحوظا على الو�ضع المالي خالل الأ�شهر االثني
ع�شرة الأخيرة.
12112

1تعهد تغطية االكتتاب

قامت مورغان �ستانلي ال�سعودية بالتعهد بتغطية خم�سة مليون ومائتي �ألف (� )5.200.000سهم عادي تمثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة.
12112

1رأس المال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  130.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 13.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون
في � 7.800.000سهم ودفعوا قيمتها بالكامل و�أودعوها لدى بنك الريا�ض في ح�ساب با�سم ال�شركة ،بينما �سيتم طرح الـ � 5.200.000سهم الباقية على
الجمهور من خالل هذا االكتتاب .وي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن ر�أ�سمال ال�شركة ال يخ�ضع كما في تاريخ هذه الن�شرة لأي حق خيار.
12112

1الرسملة والمديونية

ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل �أو التزامات محتملة بتاريخ هذه الن�شرة .كما ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لديها
�أي �أ�صول �أو �أي �شركة تابعة لها م�شمولة بحق خيار .كما يقر مجل�س الإدارة �أي�ض ًا ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة غير م�شمول بحق خيار.
يوجد في ح�ساب ال�شركة لدى بنك الريا�ض مبلغ  738.020ريال �سعودي يمثل فائدة م�ستحقة على ر�أ�س المال الأولي وقدره  78.000.000ريال �سعودي الذي
�أودعه الم�ؤ�س�سون قبل االكتتاب .هذا المبلغ �سيتم توزيعه بين الم�ؤ�س�سين بح�سب ن�سبهم في ال�شركة بعد االنتهاء من االكتتاب.
12112

1رأس المال العامل

قامت ال�شركة بمراجعة متطلبات ر�أ�س المال العامل الالزم لت�سيير �أعمال ال�شركة خالل الإثني ع�شر �شهر ًا التالية لإ�صدار هذه الن�شرة ،وترى ال�شركة ب�أن
لديها الموارد المالية الكافية لتغطية متطلبات ر�أ�س المال العامل لهذه الفترة.
12112

1الرهونات واألعباء والحقوق على ممتلكات الشركة

ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها لغاية تاريخ هذه الن�شرة.
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12112

1اتفاقيات إعادة التأمين

�سوف تقدم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها اتفاقيات �إعادة الت�أمين ل�شركات الت�أمين المبا�شر وذلك من خالل �إبرام اتفاقيات مع تلك ال�شركات.
12112

1التراخيص الهامة والموافقات الرسمية

الجدول  :31التراخيص الهامة والموافقات الرسمية

الرخ�صة /الموافقات
الموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة
الموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

�صادرة عن
مجل�س الوزراء
المقام ال�سامي

التاريخ
1429/10/27هـ (الموافق 2008/10/28م)
1429/10/28هـ (الموافق 2008/10/29م)

المو�ضوع
قرار مجل�س الوزراء رقم 313
المر�سوم الملكي رقم م72/

وتلتزم ال�شركة بعد �صدور ال�سجل التجاري ،بالح�صول على الترخي�ص الالزم من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالن�سبة للأن�شطة التي �ستزاولها.
وعقب اكتمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة� ،ستقوم ال�شركة باال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة في �أقرب فر�صة ممكنة .و�سوف يتوقف
ا�ستكمال اال�ستحواذ على �أخذ الموافقات الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والجهات ذات العالقة في المملكة وفي البحرين .ولمزيد من المعلومات
عن اال�ستحواذ ،يرجى مراجعة ق�سم «عملية اال�ستحواذ» من ن�شرة اال�صدار.
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13

1سياسة توزيع األرباح

1113

1شروط اإلعالن عن توزيع األرباح على المساهمين

تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على الأ�سهم بهدف تعزيز القيمة اال�ستثمارية للم�ساهمين وذلك بناء على م�ستوى الإنفاقات الر�أ�سمالية المطلوبة وا�ستثمارات
ال�شركة .لكن ال�شركة ال تتوقع توزيع �أرباح على الم�ساهمين في ال�سنوات الأولى بعد الت�أ�سي�س وال تقدم �أي ت�أكيد ب�أنها �ستوزع �أية �أرباح بعد ذلك وال �أي ت�أكيد
ب�ش�أن المبلغ الذي �سيتم توزيعه في �أي �سنة في الم�ستقبل .وتوزع الأرباح على الم�ساهمين من الأرباح ال�صافية مع مراعاة لل�شروط التالية المن�صو�ص عليها
في المادة  44من النظام الأ�سا�سي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1تُجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُ 2يجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي .وللجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا االحتياطي �إجمالي ر�أ�س المال
المدفوع.
3للجمعية العمومية العادية ،بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن تُجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطيي �إ�ضافي يخ�ص�ص
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العمومية.
4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
5يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة في الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
ً
6يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة � 4أعاله وفقا للقواعد واللوائح ذات العالقة ال�صادرة
من الجهات المخت�صة.

تلتزم ال�شركة ب�إبالغ هيئة ال�سوق المالية دون ت�أخير بما يلي ( )1قرارات توزيع الأرباح على الم�ساهمين ( )2التو�صية بتوزيع �أرباح على الم�ساهمين .وتدفع
هذه الأرباح �إلى الم�ساهمين في الأماكن والمواعيد المقررة من المجل�س طبقا للتعليمات ال�صادرة وزارة التجارة وال�صناعة وبعد الح�صول على موافقة خطية
م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.
�سوف يعتمد الإعالن عن توزيع الأرباح على الم�ساهمين على م�ستوى �أرباح ال�شركة وو�ضعها المالي وو�ضع الأ�سواق والمناخ االقت�صادي العام وعوامل �أخرى
مثل تحليل الفر�ص اال�ستثمارية واحتياجات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والمتطلبات الر�أ�سمالية والتوقعات الم�ستقبلية لأعمال ال�شركة بالإ�ضافة �إلى
اعتبارات قانونية ونظامية �أخرى والقيود التي تحكم قرار توزيع الأرباح بمقت�ضى �أي اتفاقيات لقرو�ض تمويلية تبرمها ال�شركة.
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1أثر االستحواذ على توزيع األرباح

تجدر الإ�شارة �إلى �أنه ،ووفقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بخ�صو�ص تقدير قيمة المحفظة الت�أمينية من قبل ال�شركات ال�سعودية المرخ�صة من
م�ؤ�س�سة النقد والم�ؤ�س�سة وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ،من المتوقع �أن ت�سدد ال�شركة  %50من قيمة اال�ستحواذ ل�شركة الل�ؤل�ؤة
عند �إتمام اال�ستحواذ؛ بينما يتوقع �أن ت�سدد ال�شركة الـ  %50المتبقية من �أرباحها ال�صافية على �أق�ساط �سنوية وفقا لل�شروط التالية:









تحدد الدفعات كن�سبة مئوية ثابتة من الأرباح ح�سبما تقرره م�ؤ�س�سة النقد بعد الت�شاور مع ال�شركة والأخذ في االعتبار خطة عمل ال�شركة المقدمة
لم�ؤ�س�سة النقد.
فر�ض قيد على الفترة التي يمكن خاللها �سداد الدفعات.
ال يجوز �أن تزيد ن�سبة الأرباح الموزعة كل �سنة عن  %50من الأرباح المحققة في تلك ال�سنة.
يجب �أن ي�أخذ المبلغ الإجمالي المتعلق باال�ستحواذ القيمة الزمنية للأموال وفقا للأ�س�س التي تقررها م�ؤ�س�سة النقد في تاريخ التحويل.
في حالة عدم تحقيق �أرباح في �سنة من ال�سنوات لن يتم دفع �أي مبلغ عن تلك ال�سنة .وال يجوز ت�سديد �أية دفعات من الأرباح الم�ستبقاة من ال�سنوات
ال�سابقة.
يجب الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل دفع �أي ق�سط.

وبناء على ما �سبق ،ف�إن توزيع �أية �أرباح من قبل ال�شركة على الم�ساهمين �سيخ�ضع اللتزام ال�شركة بت�سديد  %50من القيمة المدفوعة ل�شركةالل�ؤل�ؤة بعد
اال�ستحواذ.
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1استخدام متحصالت االكتتاب

يتوقع �أن ي�صل مبلغ متح�صالت االكتتاب �إلى  52.000.000ريال ،وتقدر م�صاريف الت�أ�سي�س بحوالي  10.257.058ريال ت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي
والم�ست�شار القانوني والمحا�سبين ومدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة �إ�ضافة �إلى م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع المتعلقة باالكتتاب .و�سوف ت�ستخدم
ال�شركة �صافي متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم هذه الم�صاريف في تمويل  )1التكاليف الإ�ضافية المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة والتطوير الأولي لها ()2
االحتياجات العامة لر�أ�س المال العامل و االحتفاظ بالحد الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني
والئحته التنفيذية والمحافظة الحد الأدنى المطلوب من ر�أ�س المال ( )3تمويل الجزء الذي تراه ال�شركة منا�سب ًا لال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية والأ�صول
ذات العالقة ل�شركة الل�ؤل�ؤة («اال�ستحواذ») (راجع الق�سم  « 5اال�ستحواذ» ).
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1شروط وتعليمات االكتتاب

على جميع المكتتبين قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث �أن توقيع نموذج طلب االكتتاب يعد �إقرار ًا بالقبول
والموافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب.
يقت�صر هذا االكتتاب على المواطنين ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على
�أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب با�سم مطلقته� .سوف تتوفر نماذج طلب االكتتاب
�أثناء فترة االكتتاب لدى فروع والبنوك الم�ستلمة وعلى مواقعها الإلكترونية .كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أي من �أجهزة ال�صراف
الآلي التابعة لمدير االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة التي توفر �إحدى هذه الخدمات �أو جميعها للمكتتبين الذين �سبق لهم االكتتاب في �إحدى عمليات االكتتاب التي
جرت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى مدير االكتتاب �أو البنك الم�ستلم الذي يقدم هذه الخدمات ،و(� )2أن ال تكون قد طر�أت �أي تغييرات
على المعلومات �أو البيانات الخا�صة بالمكتتب منذ �آخر اكتتاب �أجراه.
تدعو ال�شركة المكتتبين المعنيين ل�شراء الأ�سهم المطروحة ،علما ب�أن توقيع طلب االكتتاب وت�سليمه لدى �أي من البنوك الم�ستلمة يعد اتفاقية ملزمة بين
ال�شركة والمكتتب.
تمثل �أ�سهم االكتتاب  %40من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،هذا االكتتاب هو موجه فقط �إلى المواطنين ال�سعوديين ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة
والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،كما هو مو�ضح في ق�سم «االكتتاب» من هذه الن�شرة .وال تقبل طلبات االكتتاب من
ال�شركات �أو البنوك �أو ال�صناديق اال�ستثمارية �أو الم�ؤ�س�سات الفردية .ويمكن للمكتتبين المحتملين الح�صول على ن�شرة االكتتاب الرئي�سية والمخت�صرة وعلى
نموذج طلب االكتتاب من البنوك التالية:

مجموعة سامبا المالية

البنك السعودي الفرنسي

مصرف الراجحي

طريق الملك عبدالعزيز
�ص ب  , 833الريا�ض 11421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 477 9676 :
فاك�س+966 1 479 7400 :

�شارع المعذر
�ص ب  , 56006الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاك�س+966 )1( 404 2311 :

�شارع العليا العام
�ص ب  , 28الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 211 6000 :
فاك�س+966 )1( 460 0705 :

www.samba.com

www.alfransi.com.sa

www.alrajhibank.com.sa

تبد�أ البنوك الم�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب من خالل فروعها في المملكة وذلك على مدى � 7أيام اعتبارا من يوم 1430/10/14هـ ،الموافق 2009/10/3م
وحتى يوم 1430/10/20هـ ،الموافق 2009/10/9م .وعند توقيع طلب االكتتاب وتقديمه� ،سيقوم البنك الم�ستلم بختمه وتزويد المكتتب ب�صورة منه .و�سوف
يعتبر طلب االكتتاب الغي ًا في الحاالت التالية :






�إذا تبين �أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة �أو غير �صحيحة.
�إذا لم يتم �سداد كامل قيمة الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها كما هو محدد في طلب االكتتاب وهو ما يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب م�ضروبا في
�سعر االكتتاب .ويخ�صم هذا المبلغ من ح�ساب المكتتب لدى �أحد البنوك الم�ستلمة .و�إذا لم يكن للمكتتب ح�ساب لدى �أحد البنوك الم�ستلمة ،وجب
عليه �أن يفتح ح�سابا وفقا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد.
�إذا لم ُيختم طلب االكتتاب بوا�سطة البنك الم�ستلم.
�إذا كان عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها �أكثر من � 100.000سهم �أو �أقل من � 50سهما.

يجب على المكتتب �أن يو�ضح في طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ،ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حا�صل �ضرب عدد
الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ ( )10رياالت �سعودية� .إن الحد الأدنى لالكتتاب ( )50خم�سون �سهما ولكل فرد الحق في االكتتاب بهذا
القدر وم�ضاعفاته على �أال يزيد عن ( )100.000مائة �ألف �سهم للمكتتب الواحد.
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على المكتتب �أن يقدم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب مرفق ًا بالوثائق التالية:








�أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال المدنية� ،أو دفتر العائلة
مبلغ يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها م�ضروبا في �سعر االكتتاب
�أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �أو �صك الإعالة ال�شرعي
�أ�صل و�صورة �صك الوالية بالن�سبة للأيتام
�أ�صل و�صورة وثيقة الطالق (بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية المطلقة التي تكتتب با�سم �أطفالها الق�صر من زوج غير �سعودي)
�أ�صل و�شهادة الوفاة (بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية الأرملة التي تكتتب با�سم �أطفالها الق�صر من زوج غير �سعودي)
�أ�صل و�صورة �شهادة الميالد (للأبناء الق�صر للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي)

في حالة تقديم طلب اكتتاب نيابة عن المكتتب )الآباء والأبناء فقط) ،يجب ذكر ا�سم ال�شخ�ص الموقع نيابة عن المكتتب في نموذج طلب االكتتاب ،و�إرفاق
�أ�صل و�صورة وكالة �سارية المفعول تثبت �صالحية هذا ال�شخ�ص بالتوقيع نيابة عن المكتتب .ويجب �أن تكون الوكالة �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للأ�شخا�ص
المقيمين داخل المملكة .وبالن�سبة للأ�شخا�ص المقيمين خارج المملكة ،يجب ت�صديق التوكيل من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية في الدولة المعنية .و�ستقوم
البنوك الم�ستلمة بمطابقة ال�صور مقابل الأ�صول و�إعادة الأ�صول �إلى مقدم الطلب.
يكتفى بطلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع �أفراد الأ�سرة الم�شمولين في دفتر العائلة بعدد مت�ساو من الأ�سهم .وفي حالة االكتتاب ب�أعداد مختلفة من
الأ�سهم يجب تعبئة طلب منف�صل لكل فرد من �أفراد الأ�سرة .ويجب تقديم طلب اكتتاب منف�صل في الحاالت التالية:
((�(1إذا كان مطلوبا ت�سجيل الأ�سهم ،التي �سيتم تخ�صي�صها ،با�سم فرد �آخر غير المكتتب الرئي�سي /رب العائلة� ،أو
((�(2إذا رغب المكتتبون التابعون االكتتاب في عدد من الأ�سهم يختلف عن ما يكتتب به المكتتب الرئي�س.
((�(3إذا �أرادت الزوجة �أن تكتتب با�سمها وت�سجيل التي الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها با�سهما ،يجب عليها �أن تقدم طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب رئي�سي.
وفي هذه الحالة ،يتم �إلغاء الطلب الذي قدمه الزوج نيابة عنها ويقبل البنك الم�ستلم طلب اكتتاب الزوجة.
يوافق المكتتب على االكتتاب في الأ�سهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها بمبلغ يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها م�ضروبا في
�سعر االكتتاب البالغ  ١٠رياالت لل�سهم .ويعتبر كل مكتتب قد ا�شترى الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها له عند تحقق ال�شروط التالية:
	)أ(تقديم طلب االكتتاب �إلى �أي بنك م�ستلم من قبل المكتتب.
	)ب(ت�سديد المكتتب لكامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى البنك الم�ستلم
	)ج(عند �إر�سال البنك الم�ستلم �إ�شعار تخ�صي�ص �إلى المكتتب يحدد عدد الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب.
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1تخصيص األسهم ورد الفائض

�ستقوم البنوك الم�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته «االكتتاب العام ل�شركة بروج للت�أمين التعاوني»  .ويجب على كل بنك م�ستلم �أن يودع المبالغ التي قام
بتح�صيلها من المكتتبين في ح�ساب الأمانة المذكور.
تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى
أ�سا�س
�سيتم تخ�صي�ص � 50سهما كحد �أدنى لكل مكتتب ،و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة على � ٍ
ٍ
�إجمالي الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها .وال ت�ضمن ال�شركة هذا الحد الأدنى للتخ�صي�ص� 50 ،سهما .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين  104.000مكتتب ،ف�سوف يتم
التخ�صي�ص بالت�ساوي بين المكتتبين .و�إذا زاد عدد المكتتبين عن عدد �أ�سهم االكتتاب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سبما تقرره هيئة ال�سوق المالية.
و�سوف يتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى المكتتبين في موعد �أق�صاه يوم 1430/10/25هـ (الموافق
2009/10/14م).
�سوف تر�سل البنوك الم�ستلمة �إ�شعارات ت�أكيد �إلى المكتتبين تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم التي تم تخ�صي�صها لهم والمبالغ التي �سيتم ردها لهم ،حيث
�ستقوم البنوك الم�ستلمة برد �أية �أموال تتعلق بالأ�سهم التي لم يتم تخ�صي�صها للمكتتبين ،كما يو�ضحه �إ�شعار ت�أكيد التخ�صي�ص .وتعاد �أموال فائ�ض االكتتاب
كاملة بدون �أية ر�سوم �أو خ�صومات بقيدها في ح�سابات المكتتبين في البنوك المعنية.
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بموجب طلب االكتتاب وتقديمه ،ف�إن المكتتب:
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يوافق على االكتتاب في عدد الأ�سهم المحدد في طلب االكتتاب؛
يقر ب�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار بكافة محتوياتها بعناية وفهم م�ضمونها؛
يوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعليمات االكتتاب وال�شروط والأحكام الواردة في ن�شرة الإ�صدار ونموذج طلب االكتتاب؛
يحتفظ بحقه بمطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غير �صحيحة �أو غير
كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر في قراره ب�شراء الأ�سهم؛
يقر ب�أنه لم ي�سبق له �أو لأي من �أفراد �أ�سرته الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة ،ويقبل ب�أن لل�شركة الحق
في رف�ض جميع ا�ستمارات الطلبات في حال ثبت ذلك.
يقبل عدد الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها له؛
يلتزم بعدم �إلغاء نموذج طلب االكتتاب �أو تعديله بعد تقديمه �إلى البنك الم�ستلم

1115

1أحكام متفرقة

يعد نموذج طلب االكتتاب والأحكام وال�شروط والتعهدات المتعلقة به ملزمة ونافذة ل�صالح �أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي ومدراء و�صاياهم
والورثة �شريطة �أنه با�ستثناء ما ن�صت عليه هذه الن�شرة تحديد ًا ،ال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أية حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه من قبل �أي
طرف من �أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تم �إ�صدار هذه الن�شرة باللغتين العربية والإنجليزية .وفي حالة التعار�ض بين الن�سختين ،تعتمد الن�سخة العربية فقط وتكون المرجع الحا�سم.
1115

1سجل األسهم وترتيبات التعامل

تحتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمين يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم و�أرقام ت�سل�سل الأ�سهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة من
قيمة هذه الأ�سهم.
1115

1السوق المالية السعودية (تداول)

تم ت�أ�سي�س نظام «تداول» �سنة 2001م كبديل لنظام معلومات الأ�سهم الإلكتروني .وقد بد�أ تداول الأ�سهم في المملكة ب�شكل �إلكتروني كامل �سنة 1990م .وبلغت
القيمة ال�سوقية لل�شركات المتداولة في ال�سوق  1.13تريليون ريال �سعودي في نهاية 2009/9/8م .ويبلغ عدد ال�شركات الم�ساهمة المدرجة في النظام في
تاريخه � 135شركة.
ويغطي نظام تداول عمليات التداول ب�شكل متكامل بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا
وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء ويتم من خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .ويمكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات الجديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا قبل جل�سة االفتتاح (التي تبد�أ
ال�ساعة � 11صباح ًا) .وتتغير هذه الأوقات في �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول .وتنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وتنفيذ
الأوامر ال�صحيحة وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تُنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أو ًال ،يليها الأوامر محددة ال�سعر (الأوامر ب�سعر محدد) ،وفي حالة �إدخال
عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ،فيتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم تداول بتوزيع نطاق �شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة منها موقع تداول على
الإنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي يوفر بيانات التداول ب�شكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز .وتتم ت�سوية ال�صفقات بالآنية� ،أي نقل
ملكية الأ�سهم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول .وتقع على عاتق تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق بهدف
�ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق.
1115

1تداول أسهم الشركة

يتوقع البدء في تداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة ،و�سيتم الإعالن في �سوق الأ�سهم (تداول) بهذا الخ�صو�ص .وتعتبر المواعيد
والتواريخ الواردة في هذه الن�شرة هي مواعيد وتواريخ مبدئية لغر�ض اال�ستدالل فقط ،ويمكن �أن تتغير �أو تمدد ح�سب تقدير ال�شركة وموافقة تداول وهيئة
ال�سوق المالية و اللجنة الم�شرفة على تداول الأ�سهم.
ال يمكن التداول في الأ�سهم المطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم في ح�سابات المكتتبين  ،وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها في
ال�سوق المالية «تداول» ويحظر التداول فيها حظر ًا تام ًا قبل التداول الر�سمي ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك الأن�شطة المحظورة من التداول
الم�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية في هذه الحالة.
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1المستندات المتاحة للمعاينة

16


�سوف تتوفر الم�ستندات التالية للمعاينة بمقر ال�شركة الكائن في مدينة الريا�ض العليا� ،شارع الأمير �سلطان بن عبدالعزيز(الثالثين) ،مجمع البجعة
التجاري ،مكتب رقم  2و ،8وذلك بين ال�ساعة � 8:30صباح ًا وال�ساعة  5:00ع�صر ًا من يوم ال�سبت حتى الأربعاء وبين ال�ساعة  1:30ظهر ًا وال�ساعة
 5:00ع�صر ًا ليومي الخمي�س والجمعة وذلك قبل �أ�سبوع من تاريخ االكتتاب وخالل فترة االكتتاب التي تبد�أ يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق
2009/10/3م) وتنتهي يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م).



عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�صدق من كتابة العدل



النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة



قرار مجل�س الوزراء رقم  313وتاريخ 1429/10/27هـ (الموافق 2008/10/28م) بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة



المر�سوم الملكي رقم م 72 /وتاريخ 1429/10/28هـ (الموافق 2008/10/29م)



ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار



موافقة هيئة ال�سوق المالية على عملية طرح الأ�سهم



موافقة خطية من الم�ست�شار المالي (�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية) على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار



موافقة خطية من المحا�سب القانوني (الب�سام محا�سبون وقانونيون) على ن�شر ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار



موافقة خطية من الم�ست�شار القانوني (مكتب عبد العزيزالع�ساف محامون وم�ست�شارون ،بالتعاون مع نورتون روز (ال�شرق الأو�سط)) على �إدراج ا�سمه
كم�ست�شار قانوني لالكتتاب �ضمن ن�شرة الإ�صدار



موافقة خطية من الخبير االكتواري (منار �سيغما للخدمات المالية) على �إدراج ا�سمه كخبير اكتواري لالكتتاب �ضمن ن�شرة الإ�صدار



قائمة المركز المالي الم�ستقبلية لل�شركة



خطاب التقييم ال�صادر من م�ؤ�س�سة النقد



تقارير ال�سوق لكل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،بزن�س مونيتور �إنترا�شيونال ،و�سوي�س ري.



القوائم المالية المراجعة ل�شركة الل�ؤل�ؤة للأعوام المنتهية في  31دي�سمبر 2006م2007 ،م و2008م.



م�سودات االتفاقيات القانونية التالية:
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اتفاقية تحويل الأعمال التجارية
 �إتفاقيات �إعادة الت�أمين
�إتفاقيات �إيجار
اتفاقيات تقديم خدمات ت�أمينية
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1الملحق  1تقرير المحاسب القانوني

شركة بروج للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس
كما في تاريخ بداية النشاط
 31مارس 2009م
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شركة بروج للتأمين التعاوني

�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في تاريخ بداية الن�شاط المتوقع ( 31مار�س 2009م)
كافة المبالغ بالريال ال�سعودي
�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة:
النقدية و�شبه النقدية
النقدية المتوقعة من االكتتاب العام
�إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
م�صاريف الت�أ�سي�س
م�صاريف ما قبل الت�شغيل
�إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة:
مطلوب لجهة ذات عالقة و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إجمالي المطلوبات المتداولة
�إجمالي المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ؤ�س�سين
ر�أ�س المال المتوقع من االكتتاب العام
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

4

ريال �سعودي

78.738.020
52.000.000
130.738.020

5
6

7

10.257.058
920.250
141.915.328

11.915.328
11.915.328
11.915.328

8
9

78.000.000
52.000.000
130.000.000
141.915.328

تعتبر الإي�ضاحات المرفقة من (� )1إلى ( )9جزء ًا ال يتجز�أ من قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني

�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في تاريخ بداية الن�شاط المتوقع ( 31مار�س 2009م)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 .1األنشطـة

�شركة بروج للت�أمين التعاوني هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س جاري ا�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة بموجب قرار مجل�س الوزراء الموقر
رقم 313بتاريخ 1429/10/27هـ الموافق /10/27م 2008والم�صادق عليه بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 72/بتاريخ 1429/10/28هـ الموافق
2008/10/28م  ،بترخي�ص ال�شركة لتقديم الت�أمين التعاوني في المملكة العربية ال�سعودية.
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة الت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة و لل�شركة �أن
تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو ا�ستثمار �أموالها و �أن تقوم بتملك و تحريك الأموال الثابتة و النقدية �أو
بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجيرها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شتريها �أو باال�شتراك مع جهات �أخرى ,ويجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون
لها م�صلحة �أو ت�شترك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعمال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال المالية �أو التي تعاونها على تحقيق غر�ضها �أو �أن تدمجها
فيها �أو ت�شتريها و تبا�شر ال�شركة جميع الأعمال المذكورة �سواء داخل المملكة �أو خارجها.
لقد �ساهم الم�ؤ�س�سون والمبينة �أ�سمائهم بالإي�ضاح رقم ( )8بمبلغ  78.000.000ثمانية و�سبعون مليون ريال �سعودي �أي بما يمثل ن�سبة  %60من ر�أ�سمال
ال�شركة البالغ 130.000.000مائة وثالثون مليون ريال �سعودي �أما بالن�سبة للمبلغ المتبقي والبالغ � 52.000.000إثنين وخم�سين مليون ريال �سعودي ويمثل
ن�سبة  %40المقيدة في ر�أ�س المال ف�سوف يتم طرحها لالكتتاب العام (�إي�ضاح رقم .)9
 .2السياسات المحاسبية الهامة

تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية ونورد فيما يلي بيان ب�أهم ال�سيا�سات
المحا�سبية المتبعة:
أأسس اإلعداد والعرف المحاسبي

.

تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية للمعامالت المحا�سبية حتى تاريخ  31دي�سمبر 2008م وبا�ستخدام مبد�أ
اال�ستحقاق المحا�سبي �إ�ضافة �إلى تقديرات الم�صاريف والإيرادات حتى  31مار�س 2009م مع افترا�ض ا�ستمرارية الن�شاط.
.

بمصاريف التأسيس

�سيتم تحميل م�صاريف الت�أ�سي�س على قائمة الدخل في �أول فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�شاط� .إال �إذا �أمكن تحديد منافع م�ستقبلية لهذه الم�صاريف .وفي
هذه الحالة �سيتم �إطفاء م�صاريف الت�أ�سي�س بطريقة الق�سط الثابت على فترة � 7سنوات �أو الفترة المتوقعة للمنافع الم�ستقبلية �أيهما اقل.
.

جمصاريف ما قبل التشغيل

�سيتم تحميل م�صاريف ما قبل الت�شغيل على قائمة الدخل في �أول فترة مالية بعد تاريخ بداية الن�شاط.
.

دالعمالت األجنبية

تح ّول المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل �أر�صدة الموجودات والمطلوبات
النقدية الم�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
و.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�شبه النقدية في الأر�صدة لدى البنوك والنقد بال�صندوق واال�ستثمارات ق�صيرة الأجل القابلة للتحويل �إلى مبالغ نقدية معروفة وت�ستحق خالل
فترة � 3أ�شهر �أو اقل عند �شرائها.
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شركة بروج للتأمين التعاوني

�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في تاريخ بداية الن�شاط المتوقع ( 31مار�س 2009م)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 .3استخدام التقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية

قامت الإدارة بتطوير تقديرات وتوقعات تم تطبيقها عند �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية .والتي �أثرت على �أر�صدة الموجودات والمطلوبات وحقوق
الم�ساهمين المدرجة في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية .قد ينتج هناك اختالف جوهري بين الأر�صدة الفعلية كما في تاريخ بدء الن�شاط المتوقع للموجودات
والمطلوبات وحقوق الم�ساهمين عن الأر�صدة المذكورة بقائمة المركز المالي الم�ستقبلية ،وذلك نظر ًا لعدم توافق الأحداث والظروف الواقعية عن تلك التي
�أعدت على �أ�سا�سها قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.
�أعدت قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة على �أ�سا�س �أن تاريخ بداية الن�شاط المتوقع هو  31مار�س 2009م.
 .4النقدية وشبه النقدية

تتمثل �أر�صدة النقدية و�شبه النقدية في �أر�صدة ال�شركة اال�ستثمارية ق�صيرة الأجل لدى �أحد البنوك المحلية.
 .5مصاريف التأسيس

ريال �سعودي
5.500.000

٭

�أتعاب وم�صاريف اكتتاب
م�صاريف بنكية
�أتعاب ا�ست�شارات ور�سوم اخرى
٭٭

عوائد �أر�صدة ا�ستثمارية ق�صيرة الأجل

3.834.072
1.661.006
()738.020
10.257.058

٭ تتمثل �أتعاب وم�صاريف االكتتاب في الآتي:
�أتعاب الم�ست�شار المالي و البنك المتعهد بالتغطية و البنك الم�ستلم
�أتعاب مهنية
ر�سوم االدراج و العلم و تداول
م�صاريف الحملة الإعالمية و الطباعة و المرا�سالت

ريال �سعودي
2.370.000
175.000
1.700.000
1.255.000
5.500.000

٭٭ تتمثل عوائد �أر�صدة ا�ستثمارية ق�صيرة الأجل في العوائد المتعلقة با�ستثمار ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين عن الفترة من تاريخ دفع
ح�ص�صهم في ر�أ�س المال �إلى  28مار�س 2009م.
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�شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في تاريخ بداية الن�شاط المتوقع ( 31مار�س 2009م)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 .6مصاريف ما قبل التشغيل

ريال �سعودي
668.316
24.284
142.917
84.732
920.250

تكلفة الموظفين
م�صاريف �سفر و�أقامه
�إيجارات
م�صاريف تدريب
 .7مطلوب لجهة ذات عالقة وأرصدة دائنة أخرى

يتمثل المبلغ المطلوب لجهة ذات عالقة وار�صدة دائنة في الفرق بين الموجودات وحقوق الم�ساهمين والم�ستحق للم�ؤ�س�سين و�أية ار�صدة دائنة اخرى.
 .8رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين

اال�سـم
�شركة الخليج للت�أمين �ش.م.ك( .الكويت)
�شركة يو�سف محمد عبد الوهاب ناغي
�شركة الخليج الطبية.
�شركة مجموعة البترجي ال�صناعية المحدودة
ال�شركة الخليجية المتحدة لال�ستثمار �ش.م.ب (البحرين)
م�ؤ�س�سة �سقاله التجارية
�شركة �أنوال المتحدة للتجارة
�شركة �صالح وعبد العزيز �أباح�سين المحدودة
�شركة الرويتع للمقاوالت المحدودة
طارق �إبراهيم الم�شرف
عمر محمد عمر جمجوم
م�سلم بن علي بن ح�سين م�سلم
محمد بن عبد اهلل المهنا
مجموعة ال�سهو للتجارة والمقاوالت.
�ساره محمد ح�سين م�سلم
الإجمالي

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

�إجمالي قيمة
عدد
الأ�سهم
الأ�سهم
(ريال �سعودي)
29.250.000 2.925.000
6.500.000
650.000
6.500.000
650.000
6.500.000
650.000
5.200.000
520.000
3.900.000
390.000
2.600.000
260.000
2.600.000
260.000
2.600.000
260.000
2.600.000
260.000
2.600.000
260.000
2.600.000
260.000
1.950.000
195.000
1.300.000
130.000
1.300.000
130.000
78.000.000 7.800.000

الن�سبة
%22.50
%5
%5
%5
%4
%3
%2
%2
%2
%2
%2
%2
%1.5
%1
%1
%60

 .9رأس المال المتوقع من االكتتاب العام

يمثل هذا المبلغ  %40من ر�أ�س المال وهو قيمة  5.200.000خم�سة ماليين ومائتي �ألف �سهما �ستطرح لالكتتاب العام بالقيمة اال�سمية لكل �سهم وهي 10
ريال �سعودي.
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