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2008/5/12 ≥aGƒŸG 1429/5/7 ïjQÉJh (133) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
2008/5/13 ≥aGƒŸG1429/5/8 ïjQÉJh (22/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh
(Ω 2009/4/27≥aGƒŸG) `g1430/5/2 Ωƒj ƒgh ¥ÓZ’G Ωƒj á∏eÉ°T ΩÉjCG (10) IóŸ ôªà°ùJh (Ω2009/4/18≥aGƒŸG) `g1430/4/22 Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
≥aGƒŸG) `g 1429/5 /7 ïjQÉJh (133) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" hCG "á«Hô©dG ¢ùjG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ¢ùjG ácô°T
Iô°ûY (10^000^000) ¤EG ¬ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj .(Ω2008/5 /13 ≥aGƒŸG ) `g1429 /5 /8 ïjQÉJh 22/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ h (Ω2008/5 /12
‹É©e ¤EG Ö∏W Ëó≤J ºàj ±ƒ°S ,á«°ù«°SCÉàdG áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fGh (√ÉfOCG ¬Øjô©J OQh Éªc) ΩÉ©dG ÜÉààc’G øe AÉ¡àf’G ó©Hh .("º¡°SC’G") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,º¡°S ÚjÓe
.É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH …QGRƒdG QGô≤dG Qhó°U ïjQÉJ øe GQÉÑàYG ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc á°ù°SDƒe ácô°ûdG Èà©Jh .ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYE’ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh
πã“h óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ("ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G") …OÉY º¡°S ÚjÓe á©HQCG (4^000^000) Oó©d ("ΩÉ©dG ÜÉààc’G") ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG º¡«a øÃ Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y Gk ô°üà≤e ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %40 É¡∏ªéÃ
º°ùM ó©H ,("äÓ°üëàŸG ‘É°U") ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ácô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .¬à≤∏£e º°SEÉH ÖààcG øŸ Ék «Z’ ÜÉààc’G Ö∏W ó©jh ô°ü≤dG ∫ÉØWCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y
‘ ,("øjôëÑdG ¢ùjG") øjôëÑdG –IOhóëŸG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ¢ùjG ácô°ûd á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG ≈∏Y ("PGƒëà°S’G") PGƒëà°S’G πjƒªàd ,Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉààc’G äÉahô°üe
.(ÜÉààcE’G äÓ°üëàe º°ùb ™LGQ)ácô°û∏d áeÉ©dG iôNC’G ¢VGôZC’Gh πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àe πjƒªàd ≈≤ÑJ Ée h ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
k
(6^000^000) ¬Yƒª› Ée ‘ ,("Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H É≤M’ Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) Iô°ûædG √òg øe (21) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdGh ácô°û∏d ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG ,ΩÉ©dG ÜÉààc’G ΩÉ“EG πÑb
¿ƒªgÉ°ùŸG ßØàë«°S ,‹ÉàdÉHh ,(010116314000) ºbQ ÜÉ°ù◊G â– …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG ∂æÑdG ‘ É¡YGójG ”h πeÉµdÉH É¡àª«b Gƒ©aOh ,ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG øe áFÉŸG ‘ ¿ƒà°S (%60) πã“ º¡°S ÚjÓe áà°S
.ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” óbh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ¿ƒ°ù°SDƒŸG
äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω 2009/4/27≥aGƒŸG) `g1430/5/2Ωƒj ƒgh ¥ÓZ’G Ωƒj á∏eÉ°T ΩÉjCG (10) IóŸ ôªà°ùjh (Ω2009/4/18 ≥aGƒŸG) `g1430/4/22 Ωƒj øe ÜÉààc’G º¡°SCG ìôW CGóÑj
.ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ("áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG") áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG ´hôa øe …CG ¤EG º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G
k
k
øe ÌcCG ‘ ÜÉààc’G Öààµª∏d Rƒéj ’ ¬fCÉH Éª∏Y ,≈fOCG óëc Éª¡°S Ú°ùªN (50) ‘ ÜÉààcÓd Ö∏£H Ωó≤àj ¿CG ("ÚÑààµŸG" `H Ú©ªà›h "ÖààµŸG" `H Gk OôØæe ¬«dEG QÉ°ûj) áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ Öààµe πc ≈∏Y Öéj
»Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y ,Öààµe πµd Ék ª¡°S ¿ƒ°ùªN (50) ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .≈°übCG óëc º¡°SC’G øe º¡°S ∞dCG áFÉe (100^000)
ádÉ◊G √òg ‘h ,Ék ª¡°S 50 ¢ü«°üîàd ≈fOC’G ó◊G òÄæ«M ácô°ûdG øª°†J ø∏a ,Öààµe ∞dCG ¿ƒfÉªK (80^000) ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°S’G ‹ÉªLEG ¤EG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y AÉæH
±ƒ°Sh .("áÄ«¡dG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .ÚÑààµŸG ™«ªL ÚH …hÉ°ùàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°S
√É°übCG óYƒe ‘ ,óLh ¿EG ,¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ájCG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ≠dÉÑe IOÉYEG ºàj
.("¢†FÉØdG OQh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ – ÜÉààc’G ΩÉµMCGh •hô°T" º°ùb ™LGQ Ók °†a),(Ω2009/5/2 ≥aGƒŸG) `g1430/5/7
Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬µdÉe º¡°S πc íæÁ πH ,á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤ëH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h ,º¡°SC’G øe §≤a IóMGh áÄa á`cô°û∏d
º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .ácƒ∏ªŸG º¡°SC’G Oó©d ≈fOCG óM OƒLh ¿hO ÉgQƒ°†M ºgÉ°ùe …C’ ≥ëj ¬fEÉa á«°ù«°SCÉàdG áeÉ©dG á«©ª÷ÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG .É¡dÓN âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ Ók °†a) É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdGh ΩÉ©dG ÜÉààc’G Ióe AGóàHEG òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡à°üM ÜÉààcÓd áMhô£ŸG
º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ΩÉ©dG ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ,ôNBG ¿Éµe …CG hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ,ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóàd áeÉY ¥ƒ°S óLƒJ ’
âbh ‘ "∫hGóJ" ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y áeRÓdG äÉ≤aGƒŸG áaÉc ≈∏Y â∏°üMh á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘
ÚjOƒ©°ù∏d íª°ùj ±ƒ°S ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóàH AóÑdG ó©Hh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ Ók °†a) á∏°üdG äGP á«ª°SôdG äGAGôLE’G áaÉc ∫Éªµà°SGh º¡°SCÓd »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb
øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH Ék «eÉ¶f Úª«≤ŸG OGôaC’Gh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh
.Iô°ûædG √òg ≥ah ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘
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�إ�شـعار هام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مف�صلة عن �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين وعن الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب يف الأ�سهم
املطروحة �سوف تتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من البنوك امل�ستلمة� ،أو
بزيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (� )www.cma.org.saأو املوقع الإلكرتوين ل�شركة ال�سعودي الهولندي املالية (.)www.shc.com.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة ال�سعودي الهولندي املالية (“ال�سعودي الهولندي املالية”) م�ست�شار ًا مالي ًا ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد ًا وحيد ًا لتغطية االكتتاب فيما يتعلق
بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية (وامل�شار �إليها بـ
“الهيئة”) .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم يف �صفحة (د) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون
ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إىل جعل �أي
�إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها
�صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
على الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات
الواردة عن ال�سوق والقطاع مقتب�س ًا من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من مدرائها �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو امل�ست�شار املايل �أو م�ست�شاري ال�شركة
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (و) من هذه الن�شرة (“امل�ست�شارون”) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوي معلومات غري دقيقة
ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما هي يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي لل�شركة وقيمة �أ�سهمها ب�صورة
�سلبية بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت العوائد وال�ضرائب� ،أو غريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،وال
ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية متعلقة بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب �أو لن يتم تف�سري ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي حال من الأحوال على �أنه
وعد �أو �إقرار بتحقيق �أي من الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
كما ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي من م�ست�شاريهم بامل�شاركة يف هذا االكتتاب .وعالوة على ذلك ف�إن
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان الأهداف اال�ستثمارية الفردية� ،أو الو�ضع املايل� ،أو االحتياجات اال�ستثمارية
اخلا�صة بامل�ستثمر املحتمل .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ،لتقييم
مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني مبن فيهم املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب
ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ويعد طلب االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب ب�إ�سم مطلقته .ويحظر �صراح ًة توزيع
هذه الن�شرة �أو بيع الأ�سهم املطروحة مبوجبها لأية �أ�شخا�ص �آخرين �أو يف �أية دولة �أخرى .وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون امل�ؤ�س�سون وال�سعودي الهولندي املالية من متلقي هذه
الن�شرة التعرف على كافة القيود النظامية املتعلقة بالأ�سهم ومراعاة التقيد بها.

�

بيانات ع� øلقطاع و�ل�شوق
حتتوي هذه الن�سرة على معلومات وبيانات تتعلق باأرقام واإح�سائيات اقت�سادية وتوقعات م�ستقبلية (مبا يف ذلك القت�ساد ال�سعودي وقطاع التاأمني) ،وحقائق جغرافية،
ومبادرات حكومية ،وحقائق معلوماتية اأخرى مت احل�سول عليها من:
 )1تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول تقرير درا�سة �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2007-2005م.

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�س.ب 2992 :الريا�س  11169اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 463 3000 :فاك�س+966 1 466 2966 :
اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ (املوافق 1952م) وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:
d
d
d
d
d

dاإ�سدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي).
dالقيام بعمل م�سرف احلكومة ومراقبة امل�سارف التجارية.
dاإدارة اإحتياطيات اململكة من النقد الأجنبي.
dاإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.
dت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته.

 )2تقرير الربع الأول لعام 2008م حول التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر عن بزني�س مونيرت اأنرتنا�سيونال..
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بيزن�س مونيرت اإنرتنا�سيونال
مريميد هاو�س  2 -بودل دوك  -بالكفريا�س – لندن اإي �سي  4يف  3دي اإ�س  -اململكة املتحدة
هاتف +44 20 7248 0468 :فاك�س+44 20 7248 0467 :
www.businessmonitor.com
تاأ�س�ست بزن�س مونيرت اإنرتنا�سيونال (بي اإم اآي) يف عام 1984م بوا�سطة ريت�سارد لونديزبوراوغ وجوني�سان فريوز الرئي�سان التنفيذيان امل�سرتكني لل�سركة وكالهما يلعب
دور ًا حيوي ًا مبا�سر ًا يف ال�سركة .وهي �سركة تعنى بن�سر تقارير واأبحاث يف خمتلف املوا�سيع الإقت�سادية والتي ت�سمل جمالت التمويل والتحليل والتوقعات القت�سادية.
يتوزع عمالء بي اإم اآي يف اأكرث من  130دولة يف خمتلف اأنحاء العامل ت�سم اأكرث من  400من �سركات جلوبال فور�سن  .500يبلغ عدد العاملني باملكتب الرئي�سي ل�سركة بي
اإم اآي يف بالكفريا�س بلندن يف الوقت احلايل اأكرث من  130موظف اإ�سافة اإىل العديد من حمللي العقود والباحثني املتخ�س�سني .لدى ال�سركة اأي�س ًا مكتب مبيعات ون�سر
يف �سنغافورا.
 )3تقرير اإيكونومي�ست اإنتيلجن�س يونت (ئي اآي يو) للبيانات اخلا�سة باململكة العربية ال�سعودية وال�سادر يف � 30سبتمرب 2008م.

اإيكونومي�ست اإنتيلجن�س يونت (ئي اآي يو)
 26ريد ليون �سكوير – لندن دبليو �سي  1اآر  – 4اململكة املتحدة
هاتف +44 )0( 20 7576 8181 :فاك�س+44 )0( 20 7576 8476 :
تاأ�س�ست اأيكونومي�ست اإنتيلجن�س يونت يف لندن يف عام 1946م كذراع للبحوث الت�سويقية لالإيكونومي�ست .اإيكونومي�ست اإنتيلجن�س يونت �سركة خدمات بحوث وا�ست�سارات
عاملية متكاملة ولديها مكاتب يف اأكرث من  40مدينة يف خمتلف اأنحاء العامل كما لديها �سبكة ت�سم  650من املحللني املتفرغني وامل�ساركني يف اأكرث من  200دولة.

Ü

 )4تقارير الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار
�س.ب 5927 :الريا�س  – 11432اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 1 203 5555 :فاك�س+966 1 263 2849 :
اأن�سئت الهيئة العامة لال�ستثمار بوا�سطة حكومة اململكة العربية ال�سعودية يف اأبريل 2000م اإثر اإطالق النظام اجلديد لال�ستثمار الأجنبي .وقد داأبت الهيئة منذ تاريخ
اإن�سائها على العمل مع الهيئات احلكومية وغري احلكومية لبلورة روؤية تنموية �سعودية للقرن احلادي والع�سرين.
 )5التقديرات والتوقعات اخلا�سة بالإدارة.
يعتقد باأن هذه املعلومات وامل�سادر والتقديرات موثوق بها ،ولكنها مل تدقق ب�سكل م�ستقل من قبل ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها املقرتحني اأو امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو
ال�سعودي الهولندي املالية اأو م�ست�ساريهم ،وبالتايل ل ميكن تقدمي اإقرار ب�سمان �سحتها اأو اكتمالها.
ل متلك بزني�س مونيرت اأنرتنا�سيونال اأو اأي من �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة ،اأي ًا كان نوعها ،يف ال�سركة .واجلدير بالذكر اأن
بزني�س مونيرت اأنرتنا�سيونال قد اأعطت موافقتها املكتوبة ،ومل تقم ب�سحبها ،بخ�سو�س ا�ستخدام وت�سمني بيانات ونتائج اأبحاثها املتعلقة بدرا�سة ال�سوق يف هذه الن�سرة.

املعلومات املالية
مت اإعداد القوائم املالية املتوقعة لل�سركة والإي�ساحات املرفقة بها والتي تبني املركز املايل لل�سركة بعد اكتمال الطرح الأويل لالكتتاب العام والتي مت اإدراجها يف اأق�سام اأخرى
من هذه الن�سرة ،وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .و�سوف تقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات والبيانات امل�ضتقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة ،على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة ،ومن ثم فاإنه
ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.
متثل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة توقعات و تطلعات م�ستقبلية .وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�سورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�س الكلمات مثل
“تعتزم/تخطط” اأو “تقدّر” اأو “تعتقد” اأو “تتوقع” اأو “من املمكن” اأو “�سوف” اأو “ينبغي” اأو “متوقع” اأو “قد” اأو “يعتقد” اأو ال�سيغ النافية من هذه املفردات
وغريها من املفردات املقاربة اأو املعاك�سة لها يف املعنى .وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�سركة احلالية و اإدارتها فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست
�سمان ًا لالأداء امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإىل اأن تكون النتائج الفعلية اأو الأداء اأو الإجنازات التي حتققها ال�سركة ،خمتلفة ب�سكل كبري عن اأية
نتائج اأو اأداء اأو اإجنازات م�ستقبلية ميكن اأن يعرب عنه ًا �سراح ًة اأو �سمن ًا يف بيانات التطلعات تلك .وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل مثل
هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سي ًال يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة (اأنظر ق�سم “عوامل املخاطرة”) .وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة ،اأو
ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها ،فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سوفة يف هذه الن�سرة من توقعات واعتقادات
اأو تقديرات اأو خطط.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يجب على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإىل الهيئة اإذا ثبت لل�سركة يف اأي وقت ،بعد اعتماد الن�سرة من قبل الهيئة
وقبل الإدراج يف القائمة الر�سمية ،ما يلي )1( :وجود تغيري هام يف اأمور جوهرية حتتوي عليها الن�سرة ،اأو اأي وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج ،اأو ( )2علمت
بوجود اأمور مهمة اإ�سافية ينبغي اأن تكون �سمن الن�سرة .وفيما عدا الأحوال امل�سار اإليها اأعاله ،فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو
�سوق اأو بيانات تطلعات م�ستقبلية تت�سمنها هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحداث م�ستقبلية اأو خالف ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر ،وللمخاطر
الأخرى ،والأمور غري املتيقنة ،والفرتا�سات ،فاإن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة ،اأو رمبا ل
حتدث اإطالق ًا ،وعليه فاإنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات ،مع عدم العتماد غري الالزم على بيانات
التطلعات امل�ستقبلية.
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دليل ال�شركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحون
اال�سم

املن�صب

اجلهة التي ميثلها

 -1عبد الكرمي اخلريجي

رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤ�س�سة العاملية
خلدمات التجارة
�شركة اي�س �آي �إن �إيه
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 -6حممد اخلريجي

ع�ضو جمل�س الإدارة

 -7د .فهد حامد حم�سن دخيل
 -8نبيل يو�سف جميل جوخدار
 -9يعني الحقاً*
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74
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بريطاين
فرن�سي
�سعودي
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64
52
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امل�صدر :ال�شركة

*يتم التعني لدى انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية يف �أعقاب انتهاء االكتتاب العام.

�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
(حتت الت�أ�سي�س)
�ص .ب 276 :الدمام31411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 3 832 4441 :
فاك�س +966 3 834 9389 :
www.ace-mena.com

1

�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة

�سيد عمر على �شاه

�ص .ب 276 :الدمام31411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  +966 3 832 4441 :حتويلة228:
فاك�س +966 3 834 9389 :
Syed.Shah@ace-ina.com

1

د

ممثل ال�شركة

عبد العزيز اخلريجي

�ص .ب 276 :الدمام31411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف  +966 3 832 4441 :حتويلة263:
فاك�س +966 3 834 9389 :
aziz@khereijigroup.com

ي�شغل �سيد عمر علي �شاه من�صب �سكرتري جمل�س الإدارة ب�صفة م�ؤقتة حلني تعيني �سكرتري جمل�س �إدارة يف وقت الحق.

امللكية املبا�شرة م�ستقل تنفيذي
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م�سجل االأ�سهم

ت ـ ـ ـ ــداول
اأبراج التعاونية  700 -طريق امللك فهد
�س .ب  60612الريا�س 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 218 1200:
فاك�س+966 1 218 1260 :
www.tadawul.com.sa

البنوك الرئي�سية لل�سركة

بي اإن بي باريبا�س
برج الفي�سلية – طريق امللك فهد
�س.ب56300 :
الريا�س 11554
اململكة العربية ال�سعودية
www.bnpparibas.com

البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س.ب 9802 .الريا�س 11423
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 402 9000 :
فاك�س+966 1 402 7747 :
www.anb.com.sa

البنك ال�سعودي الهولندي
�سارع ال�سباب
�س .ب 1467 :الريا�س 11432
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0288 :
فاك�س+966 1 403 1104 :
www.shb.com.sa

ه

�مل�شت�شارو¿
امل�ست�سار املايل ومتعهد التغطية

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية

املحا�سب القانوين

ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه

امل�ست�سار القانوين لالكتتاب

ديوي اأند ليبوف

�سارع املعذر
�س .ب 1467 :الريا�س11431
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 276 7808 :
فاك�س+966 1 276 6303 :
www.shc.com.sa

حما�سبون عامون
�س.ب182:الدمام 31411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 3 887 3937 :
فاك�س+966 3 8873931 :
www.deloitte.com

DEWEY & LEBOEUF

بالتعاون مع مكتب خالد الثبيتي للمحاماة و ال�ست�سارات القانونية
�سكاي تاورز – الطابق 8
طريق امللك فهد  -العليا
�س .ب 300807 :الريا�س 11372
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 416 9990 :
فاك�س+966 1 416 9980 :
www.deweyleboeuf.com

م�ست�سارو درا�سة ال�سوق

بيزن�س مونيرت اإنرتنا�سيونال
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اخلبري االإكتواري
Manar
Sigma
Financial Consulting

مريميد هاو�س  2 -بودل دوك
بالكفريا�س – لندن اإي �سي  4يف  3دي اإ�س
اململكة املتحدة
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س+44 20 7248 0467 :
www.businessmonitor.com

منار �سيغما للخدمات املالية

�س.ب 341905:الريا�س 11333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 2113344 :
فاك�س+966 1 2112434:
www.manarsigma.com

تنويه :جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على الإ�سارة اإىل ا�سمها و على ن�سر اإفادتها يف هذه الن�سرة ويف هذا ال�سياق ومل يتم �سحب هذه املوافقة .وجتدر
الإ�سارة اإىل اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم اأو تابعيهم ل ميلكون اأ�سهم ًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي من ال�سركات التابعة لها.

و

البنوك امل�ستلمة
البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع ال�ضباب
�ص .ب 1467 :الريا�ض 11432
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0288 :
فاك�س+966 1 403 1104 :
www.shb.com.sa

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  ٣٥٥٥:جدة ٢١٤٨١
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 2 649 3333 :
فاك�س+966 2 643 7426 :
www.alahli.com

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 :الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 404 2618:
www.riyadhbank.com

ز

ملخـ�ص االكتتاب العام
ال�شركة
ت�أ�سي�س ال�شركة
�أن�شطة ال�شركة
ر�أ�س مال ال�شركة
�سعر االكتتاب
�إجمايل عدد �أ�سهم ال�شركة
عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ن�سبة الأ�سهم املطروحة
القيمة اال�سمية
القيمة الإجمالية للأ�سهم املطروحة
لالكتتاب

�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين(“اي�س العربية” �أو “ال�شركة”) وهي �شركة م�ساهمة �سعودية (حتت الت�أ�سي�س)
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ 1429/05/07هـ (املوافق2008/05/12م) ومبوجب املر�سوم امللكي
رقم م 22/وتاريخ 1429 /05 /08هـ ( املوافق 2008/05 /13م).
بعد اكتمال االكتتاب العام واختتام اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية �سيتم تقدمي طلب �إىل وزير التجارة وال�صناعة لإ�صدار
قرار وزاري يق�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و�ستعترب ال�شركة ب�أنها قد ت�أ�س�ست �أ�صو ًال ك�شركة م�ساهمة �سعودية من
تاريخ �صدور القرار الوزاري الذي يعلن ت�أ�سي�سها.
و�سوف متار�س ال�شركة �أن�شطة الت�أمني يف جميع فروع الت�أمني ماعدا ت�أمني احلماية والإدخار ،وذلك ح�سب نظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين.و�سوف يتوجب على ال�شركة بعد ح�صولها على ال�سجل التجاري التقدم مل�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي للح�صول على ترخي�ص مبمار�سة ان�شطة الت�أمني التي ترغب يف ممار�ستها.
 100مليون ريال �سعودي
 10رياالت �سعودية لل�سهم
� 10.000.000سهم عادي
� 4.000.000سهم عادي
متثل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب  %40من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة
 10ريال �سعودي لل�سهم
 40.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
املتعهد بتغطيتها

� 4.000.000سهم

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 40.000.000ريال �سعودي

� 50سهم
احلد الأدنى لالكتتاب
 500ريال �سعودي
قيمة احلد الأدنى لالكتتاب
� 100.000سهم
احلد الأق�صى لالكتتاب
 1.000.000ريال �سعودي
قيمة احلد الأق�صى لالكتتاب
�سوف ت�ستخدم ال�شركة �صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صاريف االكتتاب (“�صايف متح�صالت االكتتاب”)
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
بالإ�ضافة �إىل ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لتمويل اال�ستحواذ على املحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة
اي�س العربية للت�أمني املحدودة– البحرين ،يف اململكة العربية ال�سعودية( ،ف�ض ًال راجع ق�سم “اال�ستحواذ” من هذه
الن�شرة) و�سيتم ا�ستخدام ما يتبقى من متح�صالت االكتتاب ملقابلة االحتياجات الر�أ�سمالية واالحتياجات العامة
لل�شركة مع املحافظة على هام�ش املالءة املطلوب واحلد الأدنى من ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين(ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”)
تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب من املتوقع �أن يتم االعالن النهائي عن عملية تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يوم 1430/05/07هـ
(املوافق2009/05/02م)� .سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة لالكتتاب بحد �أدنى ( )50خم�سون �سهم ًا لكل مكتتب
على �أن يتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س ح�ص�ص تنا�سبية .ولن ت�ضمن
ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى وهو � 50سهم ًا من الأ�سهم املطروحة �إذا جتاوز عدد املكتتبني ( )80.000ثمانون �ألف
مكتتب  .و يف هذه احلالة �سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بني جميع املكتتبني .و�إذا جتاوز عدد املكتتبني
عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية
(“الهيئة”)(.ف�ض ًال راجع “�شروط وتعليمات االكتتاب – ق�سم تخ�صي�ص الأ�سهم و�إعادة الفائ�ض”)
�سوف يتم �إعادة فائ�ض مبالغ االكتتاب (�إن وجد) �إىل املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو
فائ�ض مبالغ االكتتاب
البنوك امل�ستلمة و�سيتم الإعالن عن تخ�صي�ص الأ�سهم ورد الفوائ�ض يف موعد �أق�صاه  1430 /05/07هـ (املوافق /02
2009/05م) (ف�ض ًال راجع “�شروط وتعليمات االكتتاب – ق�سم تخ�صي�ص الأ�سهم و�إعادة الفائ�ض”).
ح

فرتة االكتتاب العام
توزيع الأرباح
حقوق الت�صويت
القيود على الأ�سهم
�إدراج و تداول الأ�سهم

عوامل املخاطر

�سيبد�أ طرح الأ�سهم لالكتتاب يف يوم 1430/04/22هـ (املوافق 2009/04/18م) وي�ستمر ملدة (� )10أيام �شاملة يوم
االغالق وهو يوم 1430/05/02هـ (املوافق2009/04/27م)
�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ بدء فرتة االكتتاب العام ولل�سنوات
املالية التي تليها (للإطالع على �شرح �سيا�سة �أرباح الأ�سهم يف ال�شركة ،ف�ض ًال راجع ق�سم “�سيا�سة �أرباح الأ�سهم”).
لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،وال يعطى �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،بل مينح كل �سهم مالكه احلق يف
�صوت واحد .ويحق لكل م�ساهم ميتلك � 20سهم ًا على الأقل احل�ضور والت�صويت يف اجتماع اجلمعية العامة( .ملزيد من
املعلومات عن حقوق الت�صويت يف ال�شركة ،ف�ض ًال راجع ق�سم “ و�صف الأ�سهم  -حقوق الت�صويت”).
يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن
اثني ع�شر �شهر ًا (“فرتة احلظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة
النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر.
مل تكن هناك �سوق عامة للأ�سهم� ،سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو �أي مكان �آخر ،قبل طرحها لالكتتاب العام.
وقد مت تقدمي طلب لهيئة ال�سوق املالية بغر�ض ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم بالقائمة الر�سمية ،ومت احل�صول على جميع
املوافقات الر�سمية املتعلقة بهذه الن�شرة ومت تقدمي كافة امل�ستندات امل�ؤيدة الأخرى واملطلوبة من قبل هيئة ال�سوق املالية
ومت احل�صول على موافقة كافة اجلهات النظامية ذات العالقة للقيام بعملية طرح الأ�سهم .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول
الأ�سهم يف �سوق الأ�سهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم وا�ستكمال كافة الإجراءات النظامية
ذات ال�صلة (ملزيد من املعلومات ف�ض ًال راجع ق�سم “تواريخ مهمة للم�ستثمرين”).
ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إىل (�أ) خماطر تتعلق ب�أعمال
ال�شركة (ب) خماطر تتعلق بال�سوق والبيئة التنظيمية (ج) خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه
املخاطر يف ق�سم “عوامل املخاطرة” من هذه الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب.
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تواريخ مهمة للمكتتبني
اجلدول الزمني للطرح لالكتتاب

التاريـ ــخ

�آخر يوم لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة املبالغ الفائ�ضة (يف حالة وجود فائ�ض
لالكتتاب)
تاريخ بدء تداول الأ�سهم

بعد االنتهاء من جميع الإجراءات ذات ال�صلة.

فرتة االكتتاب العام

اجلدول الزمني والتواريخ �أعاله تقريبية و�سوف يعلن عن التواريخ الفعلية يف ال�صحف املحلية.

تبد�أ من يوم 1430/04/22هـ (املوافق 2009/04/18م) وت�ستمر ملدة (� )10أيام
�شاملة يوم االغالق وهو يوم 1430/05/02هـ (املوافق 2009/04/27م)
يوم 1430/05 /02هـ (املوافق2009/04/27م)
يوم 1430/05 /07هـ (املوافق 2009/05/02م)

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة على الأ�شخا�ص الطبيعيني من اجلن�سية ال�سعودية فقط ويجوز قبوله من جانبهم ،كما يجوز للمر�آة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي
لديها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأطفال الق�صر ويعد طلب االكتتاب الغي ًا
ملن اكتتب ب�إ�سم مطلقته� .سيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب خالل فرتة طرح الأ�سهم لالكتتاب لدى فروع البنوك امل�ستلمة ،وعلى املواقع الإلكرتونية ملدير االكتتاب والبنوك
امل�ستلمة وال�شركة .وميكن �أي�ض ًا �إمتام االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنوك امل�ستلمة ،والتي تقدم خدمة واحدة �أو كافة
تلك اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق �أن ا�شرتكوا يف اكتتابات جرت م�ؤخر ًا� ،شريطة �أن )1( :يكون للمكتتب ح�ساب لدى البنك امل�ستلم الذي يقدم هذه اخلدمات (� )2أن ال
تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف �أ�سهم جرى طرحها لالكتتاب م�ؤخر ًا.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على كافة الفقرات ذات
العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أية طلبات اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية ،يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط
االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه .وعالوة على ذلك  ،ي�شكل طلب االكتتاب  ،بعد تقدميه ،اتفاق ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع
ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”).

ي

ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية
يعترب هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار وال ي�شمل كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني .ويجب على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل
قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات املدرجة يف هذه الن�شرة يف ق�سم “تعريفات واخت�صارات” من ن�شرة الإ�صدار.

نبذة عن ال�شركة
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة �سعودية (حتت الت�أ�سي�س) مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ 1429/05/07هـ (املوافق
2008/05/12م) و مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 22/وتاريخ 1429/05/08هـ (املوافق 2008/05 /13م).
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي ،يت�ألف من ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم ،وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ،يف عدد
(� )6.000.000ستة ماليني �سهم بقيمة �إجمالية قدرها (� )60.000.000ستني مليون ريال ،متثل  %60من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل .كما �سيتم
طرح (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم بقيمة �إجمالية قدرها (� )40.000.000أربعني مليون ريال ،ومتثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة ،على اجلمهور لالكتتاب فيها من
خالل هذا االكتتاب العام
وبعد االنتهاء من عملية االكتتاب العام وانعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية� ،سوف يتم تقدمي طلب �إىل وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و“تعترب ال�شركة
م�ؤ�س�سة ك�شركة م�ساهمة” �سعودية اعتبارا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
�سوف تزاول ال�شركة �أنواع ًا خمتلفة من ن�شاطات الت�أمني بناء ًا على مبادئ الت�أمني التعاوين وحتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “م�ؤ�س�سة النقد” ،و التي تعترب
اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن تطبيق و تنظيم نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه التنفيذية .و�ست�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�شركة الت�أمني
على احلريق و املمتلكات والت�أمني الهند�سي وت�أمني احلوادث وت�أمني امل�س�ؤولية و ت�أمني ال�سيارات والت�أمني البحري و الت�أمني ال�صحي و ت�أمني الطريان و ت�أمني الطاقة ومنافع
الت�أمني اجلماعي.

ا�سرتاتيجية �أعمال ال�شركة
تنوي ال�شركة الرتكيز على �سوق الت�أمني لل�شركات من خالل اال�ستفادة من قاعدة العمالء القائمة .تخطط ال�شركة لتطبيق ا�سرتاتيجية متميزة لتزويد عمالئها بخدمات
متميزة وتعتزم ال�شركة تنفيذ ا�سرتاتيجيها من خالل ما يلي:
d dالتح�سني املتوا�صل للخدمات واملنتجات والعمليات.
d dبناء وتطوير عالقات وثيقة ودائمة مع العمالء.
d dتقدمي خدمات عالية اجلودة تت�سم بالنزاهة وال�سرعة واملرونة وال�شمولية.
d dتوظيف وتدريب وحتفيز موظفي ال�شركة.
d dتبني �أنظمة تقنية معلومات متقدمة ومواكبة للع�صر.

بيان الر�ؤية والر�سالة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف:
“�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة املعروفة بتقدمي حلول ت�أمني تتميز بالتكلفة املعقولة واجلودة العالية التي تلبي بل تتجاوز احتياجات وتطلعات العمالء”.
ويهدف بيان ر�سالة ال�شركة �إىل تقدمي ر�ؤية مت�سقة خا�صة بال�شركة و�أهداف حمددة لكافة الأطراف املعنية داخل تنظيمها .ويتمثل بيان ر�سالة ال�شركة يف:
d dتزويد عمالئها بخدمات ت�أمني متميزة من خالل الآتي:
d dتطوير قاعدة عمالء تعول على اخلدمة املقدمة من ال�شركة ونهجها القائم على �إ�ضافة القيمة.
d dتزويد عمالئها مبنتجات ت�أمني عالية اجلودة وقادرة على املناف�سة.
d dال�سعي اجلاد لالحتفاظ بعالقات وثيقة وم�ستمرة مع العمالء �أ�سا�سها النزاهة و�سرعة اال�ستجابة وااللتزام بتقدمي اخلدمة.
d dاعتماد الأنظمة الآلية كو�سيلة لتعزيز اخلدمات وحت�سني التوا�صل.

املميزات التناف�سية
عند ا�ستكمال عملية اال�ستحواذ �ستمتلك ال�شركة امتيازات قوية وتتوقع ال�شركة ترجمتها �إىل مزايا تناف�سية وربحية عالية لت�صبح ركيزة �أ�سا�سية مقارنة مبناف�سيها ،وت�شمل
هذه املزايا ما يلي:
d dمورد متجدد منتظم للعمل.
�d dشبكة مبيعات وتوزيع را�سخة الت�أ�سي�س.
d dفريق �إداري و فريق عمل ذو خربة ومهارة.
�d dأنظمة تقنية معلومات و �أنظمة �آلية متقدمة.
d dاجلودة والإن�صاف واملهنية العالية يف ت�سوية املطالبات.
d dعالقات قوية مع �شركات �إعادة ت�أمني رائدة.
�d dإجراءات وقائية �صارمة لتجنب اخل�سارة.
ك
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١التعريفات واملخت�صرات

امل�صطلح
اي�س �آي �إن �إيه
اي�س البحرين
اي�س العربية �أو ال�شركة
اال�ستحواذ
اخلبري الإكتواري
امل�ست�شارون
جمموع الأق�ساط املكتتبة
املجل�س �أو جمل�س الإدارة
النظام الأ�سا�سي
معدل النمو ال�سنوي املركب
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة
نظام ال�شركات
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية
هام�ش املالءة بطريقة املطالبات
جمل�س الوزراء
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
تداول
�إعادة الت�أمني االختياري
امل�ست�شار املايل
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
جمل�س التعاون اخلليجي
الناجت املحلي
اجلمعية العامة
احلكومة
ICTCS

الالئحة التنفيذية
وكالة ت�أمني

التعريف

�شركة اي�س �آي �إن �إيه �إنرتنا�شيونال هولدينغز ليمتد ،وهي �شركة قائمة ت�أ�س�ست �أ�صو ًال وفق ًا لقوانني والية ديالوير الأمريكية،
وهي �شركة قاب�ضة ولي�س لديها عمليات ت�شغيلية مبا�شرة تخ�صها ،وميثل ر�أ�س املال امل�ساهم به يف �شركات الت�أمني التابعة
ل�شركة اي�س �آي �إن �إيه مبثابة املكون الرئي�سي لأ�صولها.
�شركة اي�س العربية للت�أمني املحدودة هي �شركة قائمة ت�أ�س�ست وفق ًا لقوانني مملكة البحرين.
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين (حتت الت�أ�سي�س) (ت�شمل قبل الإقفال� ،أ�صول الت�أمني ،وبعد الإقفال� ،شركة اي�س العربية
للت�أمني التعاوين بعد اال�ستحواذ)
التملك املقرتح لأ�صول الت�أمني (“الأ�صول”) التابعة ل�شركة اي�س البحرين ح�سب التقييم املوافق عليه من قبل م�ؤ�س�سة النقد
و�سوف يخ�ضع قرار �شراء املحفظة للت�صويت من قبل امل�ساهمني مع االلتزام مبتطلبات املادة ( )69واملادة ( )70من نظام
ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
ال�شخ�ص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت والإح�صاءات ،التي مبوجبها ت�سعر اخلدمات ،وتقوم االلتزامات ،وتكون
املخ�ص�صات.
م�ست�شارو ال�شركة املو�ضحة �أ�سمائهم على ال�صفحة (و)
يحت�سب �صايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�صم ما يخ�صه من �إعادة الت�أمني بحيث ال يقل عن  %50من �إجمايل الأق�ساط لهذا
الفرع.
جمل�س �إدارة ال�شركة املقرتح
النظام الأ�سا�سي املقرتح لل�شركة
معدل النمو ال�سنوي املجمع
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين الذي يتم تعيني �أع�ضائه من قبل جمل�س الوزراء
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية
نظام ال�شركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/بتاريخ  22ربيع الأول
1385هـ وما طر�أ عليه من تعديالت.
اجتماع مل�ساهمي ال�شركة ينعقد �أ�صو ًال وفق ًا للنظام الأ�سا�سي والأنظمة ال�سعودية
يتم ت�صنيف جمموع املطالبات بنا ًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالث ال�سابقة لكل فرع من فروع الت�أمني ويتم احت�ساب
هام�ش املالءة املطلوب ب�ضرب معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد يف �صايف املطالبات املعدل.
جمل�س الوزراء يف اململكة العربية ال�سعودية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحون وتظهر �أ�سما�ؤهم على �صفحة (د)
�سوق تداول الأ�سهم يف اململكة العربية ال�سعودية
طريقة اختيارية لإعادة الت�أمني لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد الت�أمني اخليار يف قبول املخاطر املعرو�ضة عليه �أو
رف�ضها
�شركة ال�سعودي الهولندي املالية
امل�ساهمون الذين �أ�س�سوا ال�شركة وتظهر �أ�سما�ؤهم على �صفحة ()21
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي
الناجت املحلي الإجمايل
اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة
حكومة اململكة العربية ال�سعودية
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات ،وهي م�ؤ�س�سة قائمة ت�أ�س�ست مبوجب الأنظمة ال�سعودية وحا�صلة على ال�سجل
التجاري رقم ( )205002418وهي تعمل حتى تاريخه كوكيل ل�شركة اي�س البحرين ملزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )32/بتاريخ
1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م)
هيئة معنوية تقوم مقابل �أجر �أو تعوي�ض بتمثيل �شركة الت�أمني جلذب و�إقناع العمالء والتفاو�ض من �أجل �إبرام عقود ت�أمني
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امل�صطلح
�أ�صول الت�أمني
نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين
وثيقة الت�أمني
امل�ؤمَن له
امل�ؤمِ ـن
اململكة
قواعد الت�سجيل والإدراج
متعهد التغطية
مدير االكتتاب
الإدارة
�صايف املتح�صالت
�سعر االكتتاب
�أ�سهم مطروحة لالكتتاب
الطرح لالكتتاب العام �أو الطرح
العام الأويل للأ�سهم
فرتة االكتتاب العام
اجلريدة الر�سمية
القائمة الر�سمية
ال�شخ�ص
ن�شرة الإ�صدار
�صاحب وثيقة الت�أمني
اتفاقية حتويل املحفظة
هام�ش املالءة بطريقة جمموع
الأق�ساط املكتتبة
البنوك امل�ستلمة
�إعادة الت�أمني
معيد الت�أمني
الرخ�صة
م�ؤ�س�سة النقد (�ساما)
ريال
امل�ساهم
الأ�سهم
الهيئة العامة لال�ستثمار
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
املكتتب
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التعريف

املحفظة الت�أمينية ال�سعودية ( ح�سب تعريف م�ؤ�س�سة النقد) املزمع �إن ت�ستحوذ عليها ال�شركة من اي�س العربية للت�أمني –
البحرين وفق ًا التفاقية حتويل املحفظة.
نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م و�أي
تعديالت طر�أت عليها
عقد ت�صدره ال�شركة للم�ؤمن له تبني فيه �شروط العقد لتعوي�ض امل�ؤمن له �ضد اخل�سارة وال�ضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل
ق�سط يدفعه امل�ؤمن له
ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي الذي يربم عقد الت�أمني
�شركة الت�أمني التي تقبل عقود الت�أمني من امل�ؤمن له وتتوىل التعوي�ض عن الأخطار التي يتعر�ض لها امل�ؤمن له ب�شكل مبا�شر
اململكة العربية ال�سعودية
قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبقت�ضى املادة 6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر باملر�سوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م
�شركة ال�سعودي الهولندي املالية
�شركة ال�سعودي الهولندي املالية
الإدارة املقرتحة ل�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
�صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم امل�صاريف ذات ال�صلة
 10ريال �سعودي لكل �سهم
� 4.000.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة
الطرح العام الأويل لعدد � 4.000.000سهم عادي متثل  %40من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدرة
وهي املدة املحددة لطرح الأ�سهم لالكتتاب وتبد�أ من يوم 1430/04/22هـ (املوافق 2009/04/18م) وت�ستمر ملدة ()10
�أيام �شاملة يوم االغالق وهو يوم 1430/05/02هـ (املوافق 2009/04/27م)
جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية
قائمة الأوراق املالية التي حتتفظ بها هيئة ال�سوق املالية مبقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج
ال�شخ�ص الطبيعي
هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب العام
ال�شخ�ص الذي يحمل وثائق ت�أمني �صادرة عن ال�شركة �أو حازت عليها مبوجب عملية اال�ستحواذ وذلك وفق ًا ل�سجالت
ال�شركة
هي اتفاقية مربمة بني اي�س البحرين وال�شركة بعد ت�أ�سي�سها تقوم ال�شركة مبوجبها باال�ستحواذ على �أ�صول الت�أمني
يتم احت�ساب هام�ش املالءة ب�ضرب معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد لكل فرع من فروع الت�أمني يف �صايف الأق�ساط
املعدل.
البنك ال�سعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري وبنك الريا�ض
العملية التي تقوم من خاللها �شركة الت�أمني �أو معيد الت�أمني بالت�أمني �أو �إعادة الت�أمني على م�ؤمن �آخر �أو معيد ت�أمني
�آخر(ال�شركة امل�سندة) �ضد كافة �أو جزء من �أخطار الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني التي تتعهد ال�شركة امل�سندة بتغطيتها وفق
وثيقة ت�أمني واحدة �أو �أكرث
�شركة �إعادة الت�أمني التي تقبل عقود الت�أمني من �شركة ت�أمني �أخرى عن كافة �أو بع�ض الأخطار التي تتحملها
رخ�صة القيادة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
الريال ال�سعودي
حامل الأ�سهم �أو مالك احل�ص�ص اعتبارا من �أي وقت حمدد
الأ�سهم العادية لل�شركة والتي تبلغ القيمة اال�سمية للواحد منها  10رياالت
الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم مطروحة لالكتتاب

امل�صطلح
منوذج طلب االكتتاب
توزيع الفائ�ض
تداول
املخ�ص�صات الفنية  /االحتياطيات
�إعادة الت�أمني االتفاقي

متعهد التغطية
اتفاقية التعهد بالتغطية

التعريف

منوذج طلب االكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�شراء �أ�سهم مطروحة لالكتتاب
وهي الطريقة التي يتم مبوجبها توزيع ربح �شركة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني على �أ�صحاب وثائق الت�أمني
نظام �آيل لبيع و�شراء الأ�سهم ال�سعودية
وهي املبالغ التي تخ�ص�صها ال�شركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�صة بنوع من �أنواع الت�أمني وما ينتج عنها
من التزامات مالية
�إعادة ت�أمني نوع معني �أو فئة حمددة من املخاطر كما يتم تعريفها يف اتفاقية �إعادة الت�أمني بني �شركة ت�أمني رئي�سية �أو �أي
�شخ�ص يعاد الت�أمني عليه ومعيد الت�أمني .ويف املعتاد تلتزم دائم ًا �شركة الت�أمني الرئي�سية �أو ال�شخ�ص املعاد الت�أمني عليه،
وفق ًا لإعادة الت�أمني االتفاقي ،ب�أن يلتزموا بعر�ض جزء ًا حمدد ًا من جميع الت�أمينات التي تقع �ضمن هذا النوع �أو الفئة من
املخاطر املكتتب بها �أ�ص ًال من �شركة امل�ؤمن الرئي�سي �إىل ال�شخ�ص املعاد الت�أمني عليه ويلتزم معيد الت�أمني بقبوله
�شركة ال�سعودي الهولندي املالية
اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�شركة ومتعهد التغطية
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٢عوامل املخاطرة

بالإ�ضافة �إىل املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة ،ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل �أن يدر�س بعناية كافة عوامل املخاطرة املحددة �أدناه ،قبل اتخاذ �أي قرار ب�شراء
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علما ب�أن عوامل املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية لي�ست
معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل� ،أو تعتقد ال�شركة �أنها غري جوهرية مما قد يعيق عملياتها فيما لو حتققت .وقد يت�أثر ن�شاط عمل ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها
املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية وجوهرية يف حال حتقق �أي من هذه املخاطر التالية والتي يعتقد املدراء حاليا ب�أنها جوهرية �أو �أي خماطر �أخرى
مل يحددها املدراء �أو ال يعتربونها حاليا ب�أنها جوهرية .وقد ينخف�ض �سعر الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ب�شكل جوهري ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر �أو غريها،
مما قد يت�سبب يف خ�سائر امل�ستثمرين ال�ستثماراتهم ب�شكل جزئي �أو كلي.

٢ -٢٢٢املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة

٢-٢٢٢٢٢حداثة عهد ال�شركة وعدم وجود تاريخ ت�شغيلي �سابق لها

نظر ًا لأن ال�شركة حديثة الت�أ�سي�س ف�إنها ال تتمتع بخربة �سابقة �أو تاريخ مايل �أو ت�شغيلي ميكن للم�ستثمرين االعتماد عليه يف احلكم على و�ضع ال�شركة .وبحكم �إن ال�شركة
يف مراحلها الأوىل ف�إنها �ستكون عر�ضة ملخاطر ت�شغيلية ومالية وميكن �أن تتكبد خ�سائر فادحة مما قد يرتتب عليه �أثر �سلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل
وتدفقاتها النقدية .وال يعترب �أي ا�ستعرا�ض لأي �أداء مايل �سابق يرد يف هذه الن�شرة مبثابة م�ؤ�شر ملا �سيكون عليه الو�ضع املايل �أو نتائج العمليات �أو التدفقات النقدية
امل�ستقبلية لل�شركة.

٢-٢٢٢٢٢خماطر اال�ستحواذ
تهدف ال�شركة �إىل �إنهاء �شروط اال�ستحواذ وتوقيع اتفاقية حتويل املحفظة الت�أمينية يف �أقرب وقت ممكن بعد ت�أ�سي�س ال�شركة ،وت�أمل ال�شركة يف �ضمان اكتمال عملية انتقال
واندماج �أ�صول الت�أمني �إىل ال�شركة ب�شكل �سل�س وفعال (للمزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع ق�سم “اال�ستحواذ”).
ويجب على ال�شركة ،قبل �أن تتمكن من القيام بذلك ،احل�صول على املوافقة امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملوافقات الأخرى املطلوبة لإكمال عملية اال�ستحواذ.
ويف حال ت�أخر �أو عدم منح تلك املوافقات ،ف�إن ذلك ميكن �أن يهدد بت�أجيل �أو عدم اكتمال عملية الإقفال .وميكن �أن ينتج عن ذلك تكبد نفقات �إ�ضافية من الأموال واملوارد
و�/أو تناق�ص املنافع املتوقعة من عملية اال�ستحواذ بالن�سبة للم�ساهمني.
و�إذا �أفرت �ضنا �أن عملية �إقفال اال�ستحواذ تتم يف حينها ،ف�إن جناح عملية دمج �أ�صول الت�أمني يف ال�شركة �ستتطلب قدر ًا كبري ًا من وقت الإدارة الأمر الذي قد يحد من قدرة
الإدارة على ت�سيري العمل ب�شكل فعال خالل فرتة التنفيذ .و�إذا �أ�سفرت عملية الدمج عن �صعوبات �أكرث عن تلك املتوقعة ف�إن ذلك قد ي�شكل خماطر على العمليات الت�شغيلية
لل�شركة.
قد ي�ؤدي �شراء املحفظة املزمع اال�ستحواذ عليها من �شركة اي�س البحرين �إىل دفع مبالغ �أكرث من القيمة الدفرتية وبالتايل قد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على ربحية ال�شركة خالل
ال�سنوات الأوىل.

٢-٢٢٢٢٢الأحوال االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمني
يعتمد الأداء املايل ل�شركات الت�أمني ب�صورة كبرية على الأو�ضاع االقت�صادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة العربية
ال�سعودية .وقد ي�ؤثر التغري يف الأحوال االقت�صادية على النتائج املالية ل�شركات الت�أمني من خالل ت�أثريه على �أو�ضاع ال�سوق وعائدات اال�ستثمار وكذلك عن طريق التغيري
يف طلب العمالء ملنتجات وخدمات الت�أمني .عالوة على ذلك ف�إن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف �أ�سواق الت�أمني و�إعادة الت�أمني تعترب متقلبة يف طبيعتها والأحداث غري
املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم واملناف�سة والقرارات الق�ضائية قد ي�ؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية وينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات قطاع
و�صناعة الت�أمني.
لي�س يف مقدور ال�شركة التنب�ؤ بالت�أثريات امل�ستقبلية الناجتة عن التغيري يف الأحوال االقت�صادية و �أو�ضاع قطاع الت�أمني على �أعمالها التجارية ،فقد ال تكون تلك الأحوال
والأو�ضاع مواتية وبالتايل ف�إنه ال توجد �أي �ضمانات ب�أن ال تكون للأحوال امل�ستقبلية ت�أثري �سلبي جوهري على �أرباح وعائدات ال�شركة.

٢-٢٢٢٢٢عدم مقدرة ال�شركة على احل�صول على العوائد اال�ستثمارية املقنعة
يعتمد �أداء �شركات الت�أمني �إىل حد ما على �أداء املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة .وقد تخ�ضع نتائج هذه اال�ستثمارات لعدد من املخاطر اال�ستثمارية املختلفة والتي منها املخاطر
املتعلقة بالأو�ضاع االقت�صادية العامة ودرجة التقلب يف ال�سوق وال�سيا�سات احلكومية وتقلبات العوائد وخطر ال�سيولة واالئتمان وخطر التق�صري يف ال�سداد و�أو�ضاع ال�سوق
بوجه عام.
و�أمام هذه املعطيات ،ف�إنه ال ميكن �أن يكون هناك ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من حتقيق عوائد ا�ستثمارية �صافية تكون عند �إ�ضافتها �إىل دخل عمليات الت�أمني كافية
ملواجهة التزاماتها املتعلقة باملطالبات وامل�صاريف .ف�إذا ما عجزت ال�شركة عن النجاح يف ربط حمفظتها اال�ستثمارية ومواءمتها مع التزاماتها ،ف�إنها قد ت�ضطر �إىل ت�سييل
ا�ستثماراتها يف بع�ض الأوقات وب�أ�سعار غري مواتية ولي�ست من اختيارها ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
كما تخ�ضع املحفظة اال�ستثمارية �أي�ض ًا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ،والتي ميكن �أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�صول املختلفة
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الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل 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 يف ذلك �إىل انخفا�ض عائداتها وبالتايل حقوق م�ساهميها.

�٢-٢٢٢٢٢إ�صدار ترخي�ص الت�أمني
�سوف تقوم ال�شركة بعد �صدور القرار الوزاري القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،بالتقدم مل�ؤ�س�سة النقد بطلب احل�صول على الرتخي�ص للبدء مبزاولة �أن�شطة الت�أمني التي ترغب يف
ممار�ستها .و يف حال عدم قدرة ال�شركة على ا�ستيفاء متطلبات الرتخي�ص ف�إن ال�شركة قد ال حت�صل على الرتخي�ص مبزاولة �أن�شطتها� ،أو قد تتعر�ض �إىل �سحب الرتخي�ص.
علم ًا ب�أن هذه ال�شروط تطبق على جميع �شركات الت�أمني.
تن�ص املادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أنه يحق مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(“امل�ؤ�س�سة”) �سحب ترخي�ص ال�شركة يف
احلاالت الآتية:
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

�dإذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص له لفرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص.
�dإذا مل تف ال�شركة مبتطلباتها مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أو الئحته التنفيذية.
�dإذا تبني للم�ؤ�س�سة �أن ال�شركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة يف طلبها للرتخي�ص
�dإذا تبني للم�ؤ�س�سة �أن حقوق امل�ؤمن لهم �أو امل�ستفيدين �أو امل�ساهمني معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�شركة �أن�شطتها املرخ�صة
�dإذا �أفل�ست ال�شركة.
�dإذا تعمدت ال�شركة مزاولة �أعمالها ب�أ�سلوب ينطوي على االحتيال.
�dإذا انخف�ض ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع عن احلد الأدنى املقرر �أو مل ت�ستوف ال�شركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة ( )68من الالئحة التنفيذية.
�dإذا انخف�ضت �أعمال �أو حجم �أن�شطة ال�شركة يف فروع الت�أمني �إىل امل�ستوى الذي ترى معه امل�ؤ�س�سة ب�أن من غري املمكن لل�شركة �أن تعمل يف �ضله.
�dإذا رف�ضت �أو � ّأخرت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.
�dإذا رف�ضت ال�شركة قيام فريق التفتي�ش املكلف من قبل امل�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته يف فح�ص ال�سجالت �أو احل�سابات/امللفات
�dإذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف �أي من املنازعات الت�أمينية.

و�إذا ما مت �سحب الرتخي�ص ف�إنه لن يكون يف ا�ستطاعة ال�شركة اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية.

٢-٢٢٢٢٢التحالف مع اي�س �آي �إن �إيه �إنرتنا�شيونال
�سوف تربم ال�شركة اتفاقية ترخي�ص با�ستخدام العالمة التجارية مع �شركة اي�س ليمتد وهي �شركة قاب�ضة م�ساهمة مدرجة ا�سهمها يف بور�صة نيويورك والتي متلك كامل
ح�ص�ص �شركة اي�س �أي �إن �إيه ،كما �إنها املالك احل�صري الذي لديه حق منح ترخي�ص ا�ستخدام العالمة التجارية واال�سم التجاري “اي�س” يف خمتلف �أنحاء العامل.
ومبوجب اتفاقية الرتخي�ص املذكورة� ،ستقوم اي�س ليمتد مبنح ال�شركة ترخي�ص غري ح�صري ال يرتتب عليه ريع على منح امتياز يف اململكة يخولها ا�ستخدام كل من العالمة
التجارية واال�سم التجاري اململوكة من قبل اي�س ليمتد وحق ا�ستخدام اال�سم التجاري “اي�س” يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بن�شاط ال�شركة الت�أميني .وي�شمل هذا
الرتخي�ص حق ا�ستخدام اال�سم التجاري يف الإعالنات التجارية و�أن�شطة الرتويج واملطبوعات وامل�ستندات الر�سمية لل�شركة و�أي مواد مكتوبة �أخرى ت�ستخدمها ال�شركة يف
ن�شاط �أعمالها.
ونظر ًا لهذا االرتباط ف�إن �سمعة اي�س العربية وجاذبيتها �ستكون عر�ضة لأي ت�أثريات �سلبية قد حتدث الي�س �آي �إن �إيه �إنرتنا�شيونال �أو �إذا خ�سرت اي�س العربية لأي �سبب
احلق يف ا�ستخدام هذه العالمة التجارية فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا وب�صورة جوهرية على عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل وتدفقاتها النقدية.

٢-٢٢٢٢٢الدعاوى واملطالبات والإجراءات
�ضمن �سياق الأعمال االعتيادية ،من املمكن للم�ؤمن �أن يقيم دعاوى �أو مطالبات ق�ضائية �ضد �أطراف �أخرى كما ميكن �أن تقام �ضده دعاوى ق�ضائية .وقد يرتتب على بع�ض
هذه املطالبات قيام ال�شركة بدفع تعوي�ضات كبرية مما ي�ؤثر �سلب ًا على الو�ضع املايل �أو النتائج الت�شغيلية للم�ؤمن .عالوة على ذلك ف�إن امل�ستويات العامة لأحكام املحاكم
معر�ضة ب�صورة دائمة لالرتفاع ب�سبب الت�ضخم الأمر الذي ي�ضطر امل�ؤمن �إىل التكهن ب�أية زيادة يف التوجهات وبالتايل ينعك�س على تقديره للأ�سعار �إن عدم قدرته على
�إجناز ذلك بدقة �أو (ب�سبب �ضغط �أو �إ�شراف تناف�سي) يطبق زيادات الأ�سعار ب�شكل فوري �سي�ؤدي �إىل احتمال انخفا�ض هوام�ش ربح امل�ؤمنني.
ومن املمكن �أي�ض ًا �أن يكون امل�ؤمن عر�ضة للمراجعة امل�ستقبلية يف �أي وقت من قبل اجلهات التنظيمية وقد ال يكون يف مقدور ال�شركة التنب�ؤ بحجم �أو ناجت هذه املراجعات �أو
�أعمال التق�صي �أو تبعاتها (يف حال حدوثها) و�سوف لن ت�ضمن ب�أن تلك املراجعة لن ت�ؤدي �إىل �أية تغيريات من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على نتائج ال�شركة و�أو�ضاعها املالية.

 ٢-٢٢٢٢٢تعامالت الأطراف ذوي ال�صلة
تتعامل ال�شركة يف �أنواع من التعامالت مع �أطراف ذوي �صلة ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�ساهميها امل�ؤ�س�سني .ترى الإدارة ب�شكل قطعي �أن التعامالت مع الأطراف
ذات العالقة يجب �أن تتم مبوجب �شروط ت�ضمن على الأقل م�صالح ال�شركة وبالقدر الذي ميكن مقارنته بتلك التعامالت املرتبة مع �أطراف لي�ست ذات عالقة� ،إال �أنه ال
ميكن �إعطاء �ضمانات ب�ش�أن �شروط تلك التعامالت �أو �أن كافة تعامالت ال�شركة من قبل امل�ساهمني على �أنها متثل الأف�ضل مل�صلحتهم (ف�ض ًال راجع ق�سم”عالقات حمددة
و تعامالت مهمة مع �أطراف ذات عالقة”).
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٢-٢٢٢٢٢ف�شل �أ�ساليب التحكم يف اخل�سائر اخلا�صة بال�شركة
�إن قبول الت�أمني على املخاطر هو م�س�ألة تقديرية ،تت�ضمن افرتا�ضات هامة عن �أمور ال ميكن التنب�ؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،بحيث �أن حتليل
اخلربة التاريخية لها واحتماليتها لن يوفر م�ؤ�شر ًا كافي ًا .وتقوم ال�شركة بالتحكم يف مدى تعر�ضها للخ�سائر الناجتة عن مطالبات تنتج عن حادثة واحدة كبرية �أو ب�سبب
تراكم اخل�سائر .ت�سعى ال�شركة �إىل حتجيم تعر�ضها للمخاطر �إىل م�ستوى يتنا�سب مع مالءتها املالية بوا�سطة و�ضع برنامج �إعادة ت�أمني �شامل� .إن اخلط�أ يف احت�ساب
املخاطر ال�صافية التي تتعر�ض لها ال�شركة ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
ت�ستخدم ال�شركة جمموعة متنوعة من طرق احلد من اخل�سائر مبا يف ذلك اخل�سائر الزائدة عن احلد (مما يعني �أن امل�ؤمن له يتم تعوي�ضه فقط عن اخل�سائر التي تتجاوز
قيمة معينة) وحتديد حجم الربنامج لكل عميل وقيود املناطق اجلغرافية .وقد ال تكون ال�شروط املختلفة يف هذه الوثائق ،مثل القيود واال�ستثناءات من التغطية �أو اختيار
الربامج ،قابلة للتطبيق بالكيفية املبتغاة .ونتيجة لذلك قد تف�ضي حادثة كارثية فردية �أو جمموعة من احلوادث الكارثية �أو غري ذلك من احلوادث �إىل مطالبات تفوق
التوقعات ب�صورة كبرية.
كما �أن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�شركة يف احل�صول على خدمات �إعادة ت�أمني يف ال�سوق م�ستقب ًال .كما قد ي�ؤدي �إع�سار �أو انعدام قدرة �أو ا�ستعداد �أي من
معيدي الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة حالي ًا �أو تتعاقد معهم م�ستقبلي ًا يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها �أو �إخفاقهم يف االلتزام ب�أحكام اتفاقيات
�إعادة الت�أمني املربمة معهم �إىل حدوث ت�أثري �سلبي.

�٢-٢-٢٢٢٢سيا�سات �إدارة املخاطر
يوجد لدى ال�شركة �سيا�سات لإدارة الأخطار و�إجراءات و�ضوابط داخلية تعتمد على �أف�ضل املمار�سات الدولية .رمبا ال تكون هذه ال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط الداخلية
كافية متام ًا يف تخفي�ض مدى التعر�ض للمخاطر يف كافة الظروف� ،أو مقابل بع�ض الأنواع من اخلطر مبا يف ذلك الأخطار التي مل يتم التعرف عليها �أو توقعها .وكنتيجة
لذلك ،ف�إن الو�ضع املايل لل�شركة وعملياتها ميكن �أن تت�أثر �سلبي ًا ب�شكل جوهري بوا�سطة الزيادة الالحقة يف التعر�ض للخطر.
�إن من املمار�سات املتعارف عليها ل�شركات الت�أمني �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لإدارة هذه الأخطار التي ت�صاحب �أعمالها .غري �أنه يجب على ال�شركة
احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل ا�ستعمال هذه الأدوات املالية مثل امل�شتقات املالية �أو �أدوات �إدارة املخاطر املالية الأخرى يف امل�ستقبل.

٢-٢-٢٢٢٢حدوث الكوارث التي ال ميكن توقعها
بحكم كونها ت�ؤمن على املمتلكات والإ�صابات تتعر�ض ال�شركة �إىل خ�سائر ب�سبب الكوارث والتي ميكن �أن تنتج عن �أ�سباب متعددة طبيعية �أو غري طبيعية بحيث يكون حدوثها
و�شدتها بطبيعة احلال �أمر ًا ال ميكن التنب�ؤ به� .إن عمليات ال�شركة يف جمال ت�أمني املمتلكات واال�صابات تعر�ضها ملطالبات تن�ش�أ عن �أحداث متعددة من بينها على �سبيل
املثال ،عوا�صف البرَ َ د ،الفي�ضانات ،الرياح ،احلرائق ،الإنفجارات ،احلوادث ال�صناعية والعمليات الإرهابية.
�إن مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما املبلغ الإجمايل املعر�ض للخطر امل�ؤمن عليه يف املنطقة املت�أثرة باحلادث وج�سامة احلادث .ميكن �أن ت�سبب
الكوارث خ�سائر يف جمموعة متعددة من �أنواع ت�أمني املمتلكات والإ�صابات .وعلى الرغم من حماوالت ال�شركة للتحكم يف التعر�ض للأحداث الكارثية من خالل �ضوابط
االكتتاب و�إعادة الت�أمني� ،إال �أن الأحداث الكارثية معروفة ب�صعوبة التبوء بوقوعها .كما �إن الطبيعة الفعلية لهذه الأحداث ،يف حال وقوعها ،قد تتجاوز يف ج�سامتها ومعدالت
تكرارها توقعات ال�شركة من حيث مقدار التكلفة املالية و م�ستوى �إدارة املخاطر .وميكن �أن ت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف النتائج املالية لل�شركة يف ربع
ال�سنة املالية �أو ال�سنة املالية كما �أن �أحداث الكوارث اجل�سيمة ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.

٢-٢-٢٢٢٢كفاية االحتياطيات
حتتفظ ال�شركة ب�إحتياطات وخم�ص�صات لتغطية املطالبات وااللتزامات وامل�سئوليات امل�ستقبلية املتوقعة وذلك كجزء من �أية عمليات ت�أمني والتزاما بالأنظمة املطبقة.
وحتتفظ ال�شركة باحتياطيات للخ�سائر �أو نفقات اخل�سائر غري امل�سرتدة ح�سب تقديرات املدفوعات امل�ستقبلية للمطالبات املبلغ �أو غري املبلغ عنها للخ�سائر والنفقات
امل�صاحبة وذلك فيما يتعلق باحلوادث امل�ؤمن عليها والتي حدثت يف �أو قبل تاريخ �صدور امليزانية.
�إن عملية تقدير املطلوبات االحتياطية هي عملية �صعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغريات وافرتا�ضات غري مو�ضوعية .وبالنظر �إىل طبيعة الأخطار الكامنة والدرجة العالية من
عدم التيقن امل�صاحبة لتحديد مطالبات وثائق الت�أمني غري امل�سددة ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن حتدد بال�ضبط املبلغ الذي �سيدفع يف نهاية الأمر لت�سوية تلك امل�س�ؤوليات.
ومن املمكن �أي�ض ًا مراجعة االفرتا�ضات التي مت على �أ�سا�سها ح�ساب االحتياطيات يف حال توفر معلومات �أو بيانات �إ�ضافية كظهور طرق حديثة �أو مطورة �أو كت�أثري اجتاه
حركة اخل�سائر والت�ضخم يف املطالبات على املدفوعات امل�ستقبلية �أو يف حال حدوث تغيري يف القوانني القائمة �أو اختالف يف تف�سري ن�صو�صها� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،إن التاريخ
الق�صري ن�سبي ًا والقدر املحدود من البيانات عن قطاع الت�أمني يف ال�سعودية فيما يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات ميكن �أن ي�ؤثر على قدرة ال�شركة لإعداد افرتا�ضات
ح�سابات ت�أمينية ملنتجات معينة ،مثل منتجات ت�أمني الرعاية ال�صحية.
ميكن �أن تتغري االحتياطيات مع مرور الوقت حيث �أن حقائق �إ�ضافية حول مطالبات فردية واجتاهات ت�صبح معروفة خالل فرتة ت�سوية اخل�سارة والتي ميكن �إن متتد �إىل
عدة �سنوات.
كنتيجة ملا ذكر ،ف�إن االحتياطيات التي و�ضعت لت�سديد املطالبات امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني ميكن �أن يثبت �أنها غري كافية و�أن على ال�شركة عندئذ �أن تقوم بزيادة احتياطياتها،
ويف حال حدوث زيادة يف احتياطيات اخل�سائر ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �صايف الدخل و�إذا ما كان حجم االنخفا�ض كبري ًا �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال
ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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 ٢-٢-٢٢٢٢املخاطر اال�ستثمارية

�سوف تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة جزئي ًا على �أداء �أ�صولها امل�ستثمرة والتي تت�ألف من �صناديق �أ�صحاب الوثائق و�صناديق امل�ساهمني .تخ�ضع نتائج اال�ستثمار �إىل
خماطر ا�ستثمار متنوعة ،مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العوائد ،وخماطر ال�سيولة وخماطر االئتمان وعدم الت�سديد.
وقد يكون لهذه املخاطر ت�أثري �سلبي على قيمة هذه اال�ستثمارات وبالتايل على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
قد تختلف بع�ض ال�سندات اال�ستثمارية لل�شركة يف م�ستوى املخاطر التي تكتنفها وقد ينطوي بع�ضها على خماطر عدم جناح �أو خماطر �إئتمانية عالية� .إن املحفظة
اال�ستثمارية لل�شركة موظفة ب�صورة �أ�سا�سية يف �سندات ا�ستثمار على درجة عالية من اجلودة� ،إال �أن ال�شركة ت�ستثمر قدر ًا ي�سري ًا من املحفظة يف �سندات ا�ستثمار �أقل درجة.
و بينما حتقق هذه ال�سندات عائدات �أعلى ف�إنها كذلك تنطوي على خماطر عدم جناح �أو خماطر ائتمانية عالية ،كما �إن هذه ال�سندات قد تكون �أقل قابلية لل�سيولة يف حاالت
�ضعف الأحوال االقت�صادية �أو يف حال عدم اتزان ال�سوق .وعلى الرغم من �إن ال�شركة قد قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم يف �أخطار الإئتمان والت�سييل لأ�صولها
امل�ستثمرة ،ف�إنه من املمكن ،خ�صو�ص ًا يف حاالت �ضعف الأحوال االقت�صادية ،حدوث خ�سائر يف حمفظة ال�شركة مما قد ينتج عنه انخفا�ض يف �صايف الدخل ور�أ�س املال.
و�إىل املدى الذي ال تنجح فيه ال�شركة بربط حمفظتها اال�ستثمارية مع م�س�ؤولياتها رمبا ت�ضطر �إىل ت�سييل ا�ستثماراتها يف �أوقات غري مواتية وب�أ�سعار غري منا�سبة ال تكون
الأف�ضل ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا ب�شكل جوهري على الأو�ضاع املالية لل�شركة ونتائج عملياتها .قد ت�ؤدي اخل�سائر يف اال�ستثمار �إىل انخفا�ض ملحوظ يف القيمة
الدفرتية لل�شركة مما ي�ؤثر على قدرتها يف ت�سيري �أعمالها.

٢-٢-٢٢٢٢خماطر عدم جتديد وثائق الت�أمني
�إن وثائق ت�أمني ال�شركة ب�شكل عام ق�صرية املدة يف طبيعتها ،و�إذا مل تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق الت�أمني ال�صادرة على النحو املتوقع ،ف�إن الأق�ساط املكتتبة
لل�شركة يف ال�سنوات القادمة والنتائج امل�ستقبلية لعملياتها ميكن �أن تت�أثر �سلبي ًا و ب�شكل جوهري.

٢-٢-٢٢٢٢املخاطر املتعلقة ب�أنظمة الت�شغيل وتقنية املعلومات
�إن �أعمال ال�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية تعتمد ب�شكل كبري على قدرة �أنظمة تقنية املعلومات على معاجلة وتخزين ونقل عدد كبري من العمليات يف وقت حمدد ودون انقطاع
خ�صو�ص ًا يف الوقت الذي ت�صبح فيه معاجلة العمليات معقدة ب�شكل متزايد مع منو �أعداد تلك العمليات مبعدل كبري.
�إن الت�شغيل املنا�سب لأنظمة املحا�سبة ،والرقابة املالية ،وخدمة العمالء ،وقاعدة بيانات العمالء ،ومعاجلة البيانات و�أنظمة املعلومات الأخرى مبا فيها تلك التي تتعلق بقبول
الت�أمني على املخاطر ومعاجلة املطالبات ،بالإ�ضافة �إىل �أنظمة االت�صاالت بني املكاتب الإقليمية ومركز تقنية املعلومات باملركز الرئي�سي هو �أمر يف غاية الأهمية لعمليات
ال�شركة ومقدرتها على املناف�سة بنجاح.
ال ميكن �إعطاء �ضمانات على �أن �أن�شطة و�أعمال ال�شركة لن تتعر�ض لالنقطاع �أو تت�أثر ب�شكل جوهري يف حالة ح�صول عطل جزئي �أو كامل لأي من �أنظمة تقنية املعلومات
�أو االت�صاالت الرئي�سية .بالإ�ضافة �إىل �أي اخرتاق �أو تعر�ض للفريو�سات �أو �أي �أحداث �أخرى ت�ؤثر على �أمن املعلومات مما قد ي�ؤثر على �أعمال ال�شركة وي�ؤدي �إىل الإ�ضرار
ب�سمعتها.
وقد تت�أثر ال�شركة �أي�ض ًا يف حال تعر�ض �أحد عمالئها �أو نظرياتها �أو �أي من الأطراف الأخرى الذين تربطهم بها عالقة عمل خللل ج�سيم �أو خروقات يف النواحي الأمنية
لأنظمة معلوماتها �أو ات�صاالتها ،وبنف�س القدر ف�إن عمالء و�شركاء ال�شركة و�أي �أطراف �أخرى تربطها عالقة عمل بال�شركة قد تكون عر�ضة لل�ضرر يف حال حدوث خلل �أو
خروقات يف �أنظمة معلومات وات�صاالت ال�شركة.

�٢-٢-٢٢٢٢سوء �سلوك املوظفني و�أخطائهم
بالرغم من وجود �ضوابط داخلية و�إجراءات للتعامل مع حاالت �سوء �سلوك املوظفني مثل الغ�ش والأخطاء املتعمدة والإخفاق يف توثيق املعامالت ب�صورة حمكمة وعدم
احل�صول على التفوي�ضات الداخلية املطلوبة وعدم كفاية تدريب املوظفني على تفادي الأخطاء غري املتعمدة ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها ت�ستطيع دائم ًا التقليل
من هذه احلاالت �أو منع حدوثها .وبالتايل ،رمبا ينتج عن �سوء �سلوك املوظف �أو خط�أه خمالفة النظام من قبل ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية و�/أو �إ�ضرار
ج�سيم ب�سمعة ال�شركة .ال ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك املوظفني �أو �أخطائهم لن ت�ؤدي �إىل الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.

٢-٢-٢٢٢٢االعتماد على املوظفني الرئي�سيني

يلعب املوظفون الرئي�سيني دور ًا مهم ًا يف جناح �أعمال ال�شركة كما �إن جناحها وتطلعاتها امل�ستقبلية �سوف يعتمدان �إىل حد كبري على قدرتها يف توظيف املوظفني املتميزين
واالحتفاظ بهم.
على الرغم من �أن �شركة اي�س العربية للت�أمني – البحرين لديها القدرة على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني واملتميزين واالحتفاظ بهم و�إيجاد بدائل للموظفني الرئي�سيني
الذين يغادرون ال�شركة ،ف�إنه ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سوف تبقى قادرة على �إيجاد بدالء م�ؤهلني له�ؤالء املوظفني يف الوقت املحدد �أو �أن جتتذب وحتتفظ
مبوظفني م�ؤهلني عندما تن�ش�أ احلاجة �إليهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هنالك مناف�سة عالية يف ال�سوق على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني الذين يتمتعون باخلربة املطلوبة نظر ًا لندرة الأفراد امل�ؤهلني ،ومن �أجل املحافظة
على العنا�صر املتمر�سة وامل�ؤهلة فقد ت�ضطر ال�شركة �إىل تقدمي رواتب �أعلى ومميزات �إ�ضافية .كما �إن ال�شركة غري م�ؤمنة �ضد الأ�ضرار التي قد تلحق ب�أعمالها ب�سبب فقدان
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�أو ف�صل �أي من موظفيها الرئي�سيني كما �إنها ال تعطي �أي ت�أكيدات ب�أنها �ستنجح يف ا�ستقطاب واالحتفاظ ب�أفراد من املوظفني الرئي�سيني تكون لديهم القدرة على حتقيق
�أهداف ال�شركة .و رمبا تت�أثر ال�شركة �سلبي ًا �إذا خ�سرت خدمات �شخ�ص �أو �أكرث من الأع�ضاء الرئي�سيني على املدى الق�صري �إىل املتو�سط الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تعطيل �أعمال ال�شركة وي�ؤثر �سلب ًا على فر�ص عملها وتطلعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
�إن العديد من املوظفني الرئي�سيني بال�شركة والعاملني يف اململكة العربية ال�سعودية من غري ال�سعوديني .وح�سب الأنظمة املعمول بها يف اململكة ف�إنه ال يجوز لغري ال�سعوديني
االلتحاق ب�أي وظيفة عالية الدخل �أو االرتباط بعمل دون احل�صول على تراخي�ص وت�صاريح العمل النظامية .وقد يعتمد جناح ال�شركة بدرجة ما على ا�ستمرارية خدمات
املوظفني الرئي�سيني يف اململكة العربية ال�سعودية وال تتوافر �ضمانات مبوافقة اجلهات النظامية املعنية ب�إ�صدار ت�صاريح العمل املطلوبة �أو ب�إعادة جتديدها لدى انتهاء
مدتها .ومن املمكن �أي�ض ًا قيام ال�سلطات امل�سئولة يف اململكة بتغيري الأنظمة وال�سيا�سات املعمول بها وفر�ض قيود من �ش�أنها �أن تزيد من �صعوبة ح�صول غري ال�سعوديني على
ت�صاريح العمل املطلوبة.

٢-٢-٢٢٢٢حماية العالمة التجارية

ال يوجد لل�شركة حالي ًا �أي حقوق لعالمة جتارية (مبا يف ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية �أخرى م�سجلة حلماية ا�سمها التجاري �أو رمزها يف �أية منطقة متار�س ال�شركة
�أعمالها داخلها .على الرغم من ما �سبق ذكره �ستربم ال�شركة اتفاقية ترخي�ص عالمة جتارية مع اي�س �آي �إن �إيه للح�صول على حق ا�ستخدام ا�سم “اي�س” وال�شعار
امل�صاحب له يف اململكة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ العقود املهمة – اتفاقية ترخي�ص العالمة التجارية واال�سم التجاري”).
يعتمد و�ضع ال�شركة التناف�سي جزئي ًا على قدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها املرخ�صني على منتجاتها يف املناطق التي يتم فيها ت�سويق وبيع منتجاتها .وقد تت�أثر �أعمال
ال�شركة ب�صورة �سلبية يف حال الإخفاق يف �إبرام اتفاقية ترخي�ص العالمة التجارية �أو يف حال �إلغاء االتفاقية عقب �إبرامها� .إن عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوقها
يف املناطق التي متار�س ال�شركة فيها �أعمالها م�ستخدمة ا�سمها وعالمتها التجارية و�شعارها املرخ�صني ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على عالمتها التجارية وميكن �أن يجعل ممار�سة
عملها �أكرث تكلفة وبالتايل ي�ؤثر �سلبيا على نتائج �أعمال ال�شركة .ورمبا يت�أثر عمل ال�شركة �أكرث �إذا كان عليها �أن تتناف�س مع عالمات جتارية م�شابهة �ضمن الأ�سواق الرئي�سية
التي تعمل فيها والتي ال متلك فيها حقوق ملكية.

٢-٢-٢٢٢٢خماطر �إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إ�سناد جزء من �أق�ساطها �إىل معيدي الت�أمني التابعني لها يف مقابل اتفاقها معهم بتحملهم جلزء من خ�سائر ال�شركة مبوجب وثائق الت�أمني التي ت�صدرها.
جتعل �إعادة الت�أمني معيد الت�أمني املعني م�سئوال جتاه ال�شركة يف حدود املخاطر املعاد ت�أمينها ،ولكن ال تعفى ال�شركة من التزامها الأ�سا�سي جتاه �أ�صحاب وثائق الت�أمني
بحكم كونها امل� ِؤمن املبا�شر .وكنتيجة لذلك ،ف�إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر ائتمانية فيما يتعلق مبعيدي ت�أمينها .وي�صبح هذا اخلطر هنا ذا عالقة بالتحديد لأن ال�شركة
ت�شرتي �إعادة الت�أمني من عدد قليل فقط من كبار معيدي الت�أمني الذين يتحملون غالبية الأخطار التي يتم �إعادة ت�أمينها من قبل ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ملخ�ص
العقود املهمة– ترتيبات �إعادة الت�أمني”)� ،إن خ�سارة �أي مبالغ �إعادة ت�أمني قابلة لال�سرتجاع من ه�ؤالء املعيدين ب�سبب �إع�سارهم �أو �أي �سبب �آخر ميكن �أن يكون لها ت�أثري
�سلبي ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية(.ف�ض ًال راجع ق�سم “ �إعادة الت�أمني”).
�إ�ضافة لذلك ف�إنه ح�سب الالئحة التنفيذية يجب على �شركة الت�أمني اختيار معيد ت�أمني حا�صل على الأقل على تقومي ( )BBBح�سب ت�صنيف �شركة �ستاندرد اند بورز
(� ،)S&Pأو تقومي مكافئ �صادر من �إحدى م�ؤ�س�سات التقييم العاملية املعرتف بها يف ذلك ،و�إذا رغبت ال�شركة يف التعامل مع معيد ت�أمني مل يتم تقوميه من قبل �إحدى
م�ؤ�س�سات التقومي العاملية �أو حا�صل على تقومي �أقل من احلد الأدنى املذكور �أعاله ،فيجب على ال�شركة �أخذ موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وقد
ي�ؤدى الإخفاق يف االلتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية �إىل ت�أثري �سلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية

٢-٢-٢٢٢٢التو�سع امل�ستقبلي
ال توجد �ضمانات با�ستمرار منو الأ�صول الت�أمينية بنف�س املعدالت و�سيتطلب احلفاظ على تقدم هذا النمو على عدة عوامل و�أ�شياء من بينها:
d
d
d
d
d
d

�dضوابط �صارمة الحتواء التكاليف
dتطوير مهارات منا�سبة يف �إ�صدار وثائق الت�أمني ومعاجلة املطالبات
dتقوية ال�ضوابط الإدارية واملالية �إ�ضافة �إىل نظم تقنية املعلومات
dتوفر قاعدة ر�أ�س مال كافية
dزيادة �أن�شطة الت�سويق واملبيعات
dتوظيف وتدريب موظفني جدد حمليني ومن بلدان �أخرى

وال ت�ستطيع ال�شركة �ضمان النجاح املطلق يف احلفاظ على النمو امل�ستقبلي يف �أي وقت وبالتحديد حاملا ت�صبح ال�شركة را�سخة يف ال�سوق قد تظهر �صعوبات يف توظيف
وتدريب عدد كاف من الأفراد امل�ؤهلني ملواكبة النمو يف عدد العمالء ويف نف�س الوقت الوفاء مبتطلبات ال�سعودة� .ستحتاج ال�شركة �إىل رفع كفاءة وتطوير وتو�سيع نظم تقنية
املعلومات ب�صورة �أ�سرع ال�ستيعاب قاعدة العمالء املتنامية .ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على �إدارة النمو ال�سريع بنجاح ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة.
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٢-٢-٢٢٢٢اخلربة يف �إدارة ال�شركات امل�ساهمة العامة

لقد قامت �إدارة ال�شركة بت�سيري �أعمال و�ش�ؤون �شركة اي�س– البحرين ك�شركة ملكية خا�صة ولي�س لديها خربة يف �إدارة �شركات امل�ساهمة العامة.
ويرتتب على قبول و�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية ،وعلى التداول يف �سوق الأ�سهم� ،إن تتحمل ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها و�إدارتها العليا التزامات وقيود خمتلفة
بخ�صو�ص �إعداد التقارير والإف�صاح تفر�ض على كل منهم ،مبوجب القواعد والنظم واللوائح التي ت�صدرها الهيئة .وبالإ�ضافة �إىل تلك املتطلبات ،ف�إن الهيئة قد تفر�ض
متطلبات �إف�صاح و�إعداد تقارير �إ�ضافية ح�سبما تراه منا�سب ًا كما ميكن لها �أي�ض ًا �أن تطلب التزاما �إ�ضافيا بقواعد احلوكمة .تلتزم �إدارة ال�شركة بالوفاء بتلك املتطلبات
و�ضمان الإف�صاح املعقول عن املعلومات للهيئة وامل�ساهمني وعامة اجلمهور .ويعتقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أنه من م�صلحة ال�شركة احلفاظ على حوار ن�شط ومفتوح
مع امل�ساهمني واخت�صا�صي �سوق الأوراق املالية وو�سائل الإعالم واجلمهور ب�صفة عامة ،بخ�صو�ص الأداء التاريخي لل�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية .كما يعتقد �أع�ضاء جمل�س
�إدارة ال�شركة كذلك ،ب�أن قيمة امل�ساهم �سوف تتعزز بك�شف ا�سرتاتيجيات ال�شركة ونقاط قوة �أعمالها وفر�ص النمو للعامة من خالل حوار ن�شط ومفتوح .ويف نف�س الوقت،
�سوف تراعي ال�شركة �ضرورة احلفاظ على ال�سرية فيما يتعلق با�سرتاتيجيات عملها وعملياتها الرئي�سية.
ومن �أجل تطبيق املبادئ املذكورة �أعاله ،تخطط ال�شركة لت�أ�سي�س وتطبيق �ضوابط و�إجراءات داخلية مرتبطة بعملها ك�شركة م�ساهمة عامة .وميكن �أن ت�ضع عملية التحول
هذه �أعباء �إ�ضافية كبرية على �إدارة ال�شركة وموظفيها واملوارد الأخرى ،مما ي�ؤثر بالتايل على عمل ال�شركة و�أدائها املايل �إذا مل تتم �أدارتها بكفاءة.

٢-٢-٢٢٢٢خماطر الت�صنيف
عند االنتهاء من ت�أ�سي�س ال�شركة والبدء يف �أعمالها ،ف�إنه يجب على ال�شركة القيام بتعيني �شركة متخ�ص�صة بهدف تقييم مالءتها املالية وت�صنيفها ح�سب ال�شروط املتعارف
عليها .وقد ال حت�صل ال�شركة على ت�صنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها �أعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق الت�أمني مما قد ي�ؤثر ت�أثري ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة.
�إ�ضافة لذلك ،ف�إن الالئحة التنفيذية تقت�ضي �أن تقوم ال�شركة ،يف حالة �إعادة الت�أمني ،باختيار معيد ت�أمني حا�صل على ت�صنيف بحد �أدين ( )BBBمن وكالة الت�صنيف
االئتماين �ستاندرد �آند بورز (� )S&Pأو ت�أمني مكافئ من �أحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما �إذا كان معيد الت�أمني حا�ص ًال على تقييم �أدنى من ))BBB
�أو ت�صنيف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،ف�إنه يتعني على ال�شركة �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني �إذا مل يتم احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد لال�ستمرار بتلك
الرتتيبات مع معيدي الت�أمني ،مما قد يزيد من �أعباء ال�شركة ويعر�ضها للمزيد من املخاطر.

٢-٢-٢٢٢٢م�صادر التمويل
تعتمد قدرة ال�شركة على توفري م�صادر لتمويل �أعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة ح�صتها من الأق�ساط املكتتبة وكذلك �أن يكون �سعر الأق�ساط التي يتم
االكتتاب بها واالحتياطيات التي يتم تكوينها كافية لتغطية �أي خ�سائر حمتملة .وقد حتتاج ال�شركة �إىل �إيجاد م�صادر متويل جديدة �أو �أن تقوم بتقلي�ص م�ستوى النمو لديها
�أو تخفي�ض قيمة �أ�صولها .وقد يتبني �أن �أيجاد م�صادر متويل �أخرى �أو زيادة ر�أ�س املال ،يف حال توفر ذلك ،ال تخدم م�صالح ال�شركة وال تتما�شى مع خططها .ويف حالة
التمويل عن طريق زيادة ر�أ�س املال فقد ي�ؤدي ذلك �إىل تقلي�ص ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�شركة .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على ر�أ�س املال الكايف ،فقد يت�أثر
ن�شاط ال�شركة ونتائج �أعمالها ومركزها املايل.

٢ -٢٢٢خماطر ذات �صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية

٢-٢٢٢٢٢نظام الرقابة على �شركات الت�أمـني التعاوين والئحته التنفيذية

يخ�ضع ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “امل�ؤ�س�سة” والتي
تعترب اجلهة احلكومية الرئي�سية امل�سئولة عن تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتخي�ص واملناف�سة وتخ�صي�ص اال�ستثمار ومعايري اخلدمة
واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات.
يتعني �إن تتقيد عمليات ال�شركة ب�أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،وميكن �إن تتغري هذه القوانني والقواعد والأنظمة من وقت �إىل �آخر وقد
يحد الإطار النظامي املتغري من قدرة ال�شركة على تنفيذ �أهدافها وخططها العملية وم�سايرتها لأو�ضاع ال�سوق .وتبع ًا لذلك ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع تقدمي �أية ت�أكيد بعدم
حدوث املزيد من التغيريات يف الأنظمة ال�سارية �أو الإطار النظامي �أو ما ينتج عن تف�سريها من ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
يخول نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية امل�ؤ�س�سة �صالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل �أو تعليق �أو �إلغاء �أو رف�ض جتديد ترخي�ص الت�أمني �أو فر�ض
غرامات على ال�شركة يف حال �إخفاقها يف التقيد ب�أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .ويف حال اتخاذ �أي من الإجراءات امل�ؤثرة �ضد ال�شركة �أو
يف حال تعر�ض ال�شركة لفر�ض غرامات ف�إن ذلك قد ي�ؤثر ب�صورة �سلبية جوهرية على ن�شاط ال�شركة �أو و�ضعها املايل �أو توقعاتها �أو نتائج عملياتها.

٢-٢٢٢٢٢املناف�سة

تتوقع ال�شركة �أن جتد نف�سها تعمل يف بيئة تت�صاعد فيها حدة التناف�س مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على الهوام�ش الت�شغيلية لها .وب�صدور نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
والئحته التنفيذية فقد مت الرتخي�ص لعدد من ال�شركات اجلديدة ملزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين .ونظر ًا الزدياد عدد ال�شركات املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط
الت�أمني يف اململكة ف�إن احل�ص�ص ال�سوقية لكل �شركة �ستتناق�ص تبع ًا لذلك ومن املتوقع �أي�ض َا ازدياد حدة املناف�سة ب�صورة ملحوظة بني هذه ال�شركات.
تقوم املناف�سة يف قطاع الت�أمني على عوامل عدة ،ت�شمل الأق�ساط املحت�سبة� ،شروط و�أحكام التغطية ،اخلدمة املقدمة والت�صنيف املايل املعتمد من جهات وم�ؤ�س�سات تقييم
م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�صور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�شركة الت�أمني.
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وقد ي�ؤدي تزايد حدة املناف�سة �إىل تبني بع�ض اجلهات املناف�سة يف ال�سوق �سيا�سات ت�سعري �أكرث تناف�سية من تلك اخلا�صة بال�شركة �أو �أن تعر�ض �صيغ ًا بديلة حلماية الأخطار
بالإ�ضافة �إىل منتجات الت�أمني التقليدية .وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على حتقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة
التناف�سية .وقد ت�ؤدي �ضغوط املناف�سة املتزايدة �إىل حدوث ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ،وذلك عن طريق:
d
d
d
d
d
d

dانخفا�ض احل�صة ال�سوقية.
dانخفا�ض الهوام�ش والتو�سعات.
dكبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�شركة.
dتزايد معدل فقدان �أفراد الإدارة العليا واملبيعات.
dارتفاع النفقات الت�شغيلية مثل م�صاريف الت�سويق واملبيعات.
dارتفاع تكاليف حيازة وثائق الت�أمني.

٢-٢٢٢٢٢متطلبات تقدمي التقارير
يتطلب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية من ال�شركة �أن تقوم ب�شكل دوري بتزويد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتقارير مالية وتقارير �سنوية يتم
�إعدادها وفق ًا للأ�س�س املحا�سبية النظامية �إ�ضافة �إىل معلومات �أخرى ،ت�شمل معلومات تخ�ص العمليات الت�شغيلية العامة لل�شركة وهيكل ر�أ�س املال وامللكية والو�ضع املايل
مبا يف ذلك املبلغ الإجمايل للعموالت العر�ضية املدفوعة .ميكن �أن تتعر�ض ال�شركة �إىل تدابري نظامية �أو عقوبات �أو غرامات �إذا اعتقدت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ب�أن ال�شركة ف�شلت يف االلتزام ب�أية قوانني �أو �أنظمة واجبة التطبيق.
�إن �أي ف�شل يف االلتزام بالقوانني والأنظمة املرعية ميكن �أن ينتج عنه فر�ض قيود كبرية على قدرة ال�شركة يف ممار�سة عملها �أو يعر�ضها جلزاءات مما ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا
على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل.

٢-٢٢٢٢٢متطلبات املالءَة

وفق ًا للمواد ( )66و ( )67و( )68من الالئحة التنفيذية يجب �أن حتتفظ ال�شركة مب�ستويات معينة من املال َءة املالية ملختلف �أنواع الأعمال .يت�أثر م�ستوى مال َءة ال�شركة يف
املقام الأول باالحتياطيات الفنية التي يطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تت�أثر بحجم وثائق الت�أمني املباعة وبالأنظمة املتعلقة بتقرير االحتياطيات النظامية ..كما �أنه
يت�أثر بعوامل �أخرى عديدة مبا يف ذلك هام�ش ربح املنتجات والعائد على اال�ستثمارات واالكتتاب وم�صاريف اال�ستحواذ.
ح�ساب هام�ش املالءة لأن�شطة الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي
ح�سب ن�ص املادة ( )66من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يتعني على ال�شركة التي تزاول الت�أمني العام وال�صحي االحتفاظ بهام�ش املالءة
املطلوب باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثالث الآتية:
 )1احلد الأدنى لر�أ�س املال.
 )2جمموع الأق�ساط املكتتبة.
 )3املطالبات.
وا�ستثناءا من ذلك يتم تطبق طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة يف احت�ساب املالءة لل�سنوات الثالث الأوىل من ت�سجيل ال�شركة.
يتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوب با�ستخدام الآتي:
�أو ًال :طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة:
ً
�أ) يتم ت�صنيف جمموع الأق�ساط املكتتبة لفروع الت�أمني وفقا للجدول رقم ( )3امل�ضمن يف الالئحة التنفيذية.
ب) يحت�سب �صايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�صم ما يخ�صه من �إعادة الت�أمني بحيث ال يقل عن  %50من �إجمايل الأق�ساط لهذا الفرع.
ج) يتم احت�ساب هام�ش املطلوب ب�ضرب املعامل الن�سبي يف �صايف الأق�ساط املعدل.
ثانياً :طريقة املطالبات:
) أيتم ت�صنيف جمموع املطالبات بنا ًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالث ال�سابقة لكل فرع من فروع الت�أمني وفق ًا للجدول رقم ( )4امل�ضمن يف الالئحة
التنفيذية.
) بيحت�سب �صايف املطالبات لكل فرع بعد خ�صم ح�صة الإعادة بحيث ال يقل عن  %50من �إجمايل املطالبات لهذا الفرع.
) جيتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوب ب�ضرب املعامل الن�سبي يف �صايف املطالبات املعدل.
ح�سب ن�ص املادة ( )67من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على ال�شركة التي تزاول فرع ت�أمني احلماية واالدخار االحتفاظ بهام�ش مالءة عن
طريق حا�صل جمع ما يلي
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1 )1ن�سبة (� )%4أربعة باملائة من املخ�ص�صات الفنية اخلا�صة بت�أمني احلماية واالدخار املبا�شر.
2 )2ن�سبة ( )%0.3ثالثة بالألف من �إجمايل التغطية للأفراد بعد ح�سم ح�صة الإعادة ب�شرط �أال تزيد ح�صة الإعادة على ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل التغطية.
3 )3ن�سبة ( )%0.1واحد بالألف من �إجمايل التغطية للمجموعات بعد ح�سم ح�صة الإعادة ب�شرط �أال تزيد ح�صة الإعادة على ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايل ر�أ�س
املال.
�إذا ا�ستمرت ال�شركة يف النمو امل�ضطرد� ،أو �إذا زادت م�ستويات املال َءة املطلوبة يف امل�ستقبل ،فمن املمكن �أن يكون من ال�ضروري لل�شركة �أن ت�ستقطب ر�أ�س مال �إ�ضايف
لت�ستطيع الوفاء مبتطلبات املال َءة التي رمبا تكون �ضعيفة� .إذا مل ت�ستطع ال�شركة �أن ت�ستقطب ر�أ�س مال �إ�ضايف ،رمبا جترب على تخفي�ض منو �أعمالها ورمبا لن تكون قادرة
على الإعالن عن دفع �أرباح الأ�سهم.

٢-٢٢٢٢٢القيود على ملكية �شركات الت�أمني

ي�ضع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية قيود ًا معينة بخ�صو�ص ملكية الأ�سهم يف �شركات الت�أمني .ووفق ًا للمادة ( )9من نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين واملادة ( )39من الالئحة التنفيذية ال يجوز ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني االندماج مع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأخرى �أو متلكها �أو ال�سيطرة عليها �أو
�شراء �أ�سهم فيها دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .والتزاما باملادة ( )38من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام ال�شركة ب�إبالغ
امل�ؤ�س�سة بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص ميتلك (� )%5أو �أكرث يف �أ�سهم ال�شركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�شركة .وينبغي على ال�شخ�ص نف�سه �إبالغ امل�ؤ�س�سة كتاب ًة بن�سبة
ملكيته �أو �أي تغيري يطر�أ عليها خالل خم�سة �أيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.
وقد ت�ؤدي هذه القيود ،يف بع�ض احلاالت� ،إىل حتجيم قدرة ال�شركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني وا�سرتاتيجيني يف حال رف�ض امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخرها يف �إ�صدار املوافقة
املطلوبة �أو فر�ض �شروط لي�س يف مقدور ال�شركة ا�ستيفائها مما قد ي�ؤدي �إىل ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.

٢-٢٢٢٢٢ال�سعودة

�سعي ًا منها لاللتزام مبتطلبات هدفها يف ال�سعودة ،تخطط ال�شركة لتوظيف الكوادر ال�سعودية يف وظائف �إدارية عليا و كمحا�سبني و�أخ�صائي ت�أمني ومندوبي مبيعات .كما
تنوي ال�شركة تقدمي امل�ساعدة املالية ملوظفيها ال�سعوديني بغر�ض رفع م�ستوى �إمكانياتهم الفنية من خالل دورات تدريبية تهدف �إىل �إعدادهم لتويل مهامهم الوظيفية �ضمن
ال�شركة.
وعلى الرغم من ذلك لي�س هنالك �أي ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من حتقيق ن�سبة ال�سعودة امل�ستهدفة .وت�شمل عقوبات عدم التقيد بن�سبة ال�سعودة املقررة وقف �إ�صدار
ت�أ�شريات العمل لل�شركة �أو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني� ،أو ا�ستبعاد ال�شركة املخالفة من اال�شرتاك يف املناف�سة على تنفيذ امل�شاريع احلكومية .وبالتايل ،ف�إن عمليات
ال�شركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها و�أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها الت�شغيلية وتوقعاتها قد تت�أثر ب�صورة �سلبية ب�سبب عدم تقيدها مبتطلبات ال�سعودة.

٢-٢٢٢٢٢منو �سوق الت�أمني
قد ال يكون معدل منو �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية مرتفعا �أو قابال للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�شركة حاليا .وقد يكون هذا هو احلال بالرغم من توقع ال�شركة
�أن �سوق الت�أمني يف اململكة �سيتو�سع وان معدل النمو يف امل�ؤمن لهم �سيزداد مع النمو االقت�صادي وال�سكاين يف اململكة �إ�ضافة �إىل ا�ستمرار الإ�صالحات يف جمال الرعاية
االجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لل�شركات الأجنبية.
كما �أن الت�أثري على قطاع الت�أمني يف اململكة نتيجة اجتاهات و�أحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو االقت�صادي يف اململكة والإ�صالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية
االجتماعية هو ب�شكل عام �أمر م�ستقبلي غري وا�ضح يف الوقت احلايل .وبالتايل ف�إن النمو والتطور يف �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�ضع لعدة توقعات غري
م�ؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة.

٢-٢٢٢٢٢الطبيعة الدورية لل�سوق

من حيث الواقع التاريخي تعرف �أ�سواق الت�أمني و�إعادة الت�أمني بطبيعتها الدورية حيث ت�شهد فرتات تناف�س �شديد يف الأ�سعار نظر ًا لكثافة حجم االكتتاب كما �إنها �أي�ض ًا
تتعر�ض لفرتات ي�ؤدي انكما�ش حجم االكتتاب خاللها �إىل �أيجاد م�ستويات �أق�ساط اكتتاب ايجابية .غالب ًا ما تتم موازنة االرتفاع يف م�ستويات �أق�ساط االكتتاب بزيادة يف
حجم عر�ض خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني �إما عن طريق ر�ؤو�س الأموال التي ي�ضخها الداخلني اجلدد لل�سوق �أو عن طريق التعهد بر�ؤو�س �أموال �إ�ضافية من قبل مزودي
خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني القائمني مما قد ي�ؤدي انخفا�ض الأ�سعار .وقد ي�ؤدي �أي من تلك العوامل �إىل انخفا�ض ملحوظ يف معدالت �أق�ساط االكتتاب و�شروط اكتتاب
�أقل ايجابية وتقدمي �أقل خلدمات االكتتاب .وعالوة على هذه االعتبارات فان التغيريات يف معدالت تكرار وج�سامة اخل�سائر التي يتكبدها امل�ؤمنني وامل�ؤمن عليهم قد ت�ؤثر
ب�صورة ملحوظة على عجلة دوران �أ�سواق الت�أمني و�إعادة الت�أمني.

٢-٢٢٢٢٢حمدودية البيانات التاريخية لل�سوق
على الرغم من �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمني �إال �أنه مل يتم تنظيمه �إال منذ فرتة قريبة ،ولذلك مل يتم جمع وتوفر املعلومات والبيانات التاريخية
املطلوبة لبناء اجلداول الت�أمينية ب�شكل دقيق .ونظر ًا لذلك تعتمد �شركات الت�أمني يف تقدير اخل�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترقى للم�ستوى املطلوب من الدقة
وبالتايل فقد تزيد ن�سبة املخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما قد ي�ؤدي �إىل حدوث خ�سائر لل�شركة.
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٢-٢-٢٢٢٢ت�أثري تراجع ثقة العمالء
�إن ثقة العميل بقطاع الت�أمني على م�ستوى العامل لها �أهمية بالغة وذلك لت�أثريها يف تعزيز قوة القطاع و�أي انخفا�ض يف ثقة امل�ستهلك يف قطاع الت�أمني ب�شكل عام قد ي�ؤدي
�إىل ارتفاع عدد حاالت �إلغاء وثائق الت�أمني وا�سرتجاع الأموال مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات ال�شركة من املنتجات وبالتايل على الأو�ضاع املالية لل�شركة ونتائج عملياتها.

٢ -٢٢٢املخاطر املتعلقة بالأ�سهم العادية

٢-٢٢٢٢٢ال�سيطرة الفعالة من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
بعد اكتمال عملية الطرح� ،سوف ميلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون جمتمعني  %60من �أ�سهم ال�شركة ،لذا ف�إن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني (جمتمعني �أو من خالل �أي و�ضع حتالفي)
وممثليهم يف جمل�س الإدارة ،جمتمعني �أو ب�شكل منف�صل� ،سوف يتمكنون من الت�أثري على قرارات ال�شركة الهامة ،وبالتحديد ،ف�سوف يكون ب�إمكانهم الت�أثري على القرارات
التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة مبا يف ذلك النفقات الكبرية لل�شركة وتعيني وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة (مع االلتزام مبا ورد يف املادة  69واملادة  70من نظام
ال�شركات ،واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات) ،وقد يقوموا با�ستخدام القدرة يف الت�أثري على القرارات الهامة بطريقة ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على ن�شاط ال�شركة ومركزها
املايل ونتائج الأعمال.

٢-٢٢٢٢٢عدم وجود �سوق للأ�سهم يف ال�سابق

ال يوجد حالي ًا �سوق عام لأ�سهم ال�شركة وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أن هناك �سوق ًا للتداول الن�شط يف �أ�سهم ال�شركة �سوف ين�ش�أ �أو ي�ستمر بعد انتهاء االكتتاب العام وهناك عوامل
عديدة ميكن �أن ت�سبب تقلبات هامة يف ال�سعر �أو يف �سيولة �أ�سهم ال�شركة منها على �سبيل املثال ،نتائج ال�شركة املالية ،والأو�ضاع العامة لقطاع الت�أمني ،واحلالة العامة
لالقت�صاد �أو �أية عوامل �أخرى تخرج عن نطاق �سيطرة ال�شركة.

٢-٢٢٢٢٢التذبذب يف �أ�سعار الأ�سهم

رمبا لن يتمكن امل�ستثمرين يف هذا االكتتاب من �إعادة بيع �أ�سهمهم املطروحة لالكتتاب بنف�س �سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى نظر ًا لعوامل عديدة ،حيث �أن �سعر ال�سوق لأ�سهم
ال�شركة املكتتب بها بعد انتهاء االكتتاب رمبا يت�أثر ب�شكل ملحوظ بعوامل مثل االختالف يف نتائج عمليات ال�شركة� ،أو ظروف ال�سوق� ،أو التغريات يف الأنظمة احلكومية .ميكن
لتقلبات ال�سوق كما هو احلال �أي�ض ًا بالن�سبة للظروف االقت�صادية �أن ت�ؤثر �سلبي ًا على �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق.

٢-٢٢٢٢٢بيع الأ�سهم وعمليات طرح الأ�سهم يف امل�ستقبل

قد تت�أثر �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق �سلب ًا ب�سبب عمليات بيع كبرية للأ�سهم يف ال�سوق �أو االعتقاد ب�أن مثل عمليات البيع هذه �ستتم بعد انتهاء طرح الأ�سهم.
بعد اكتمال طرح الأ�سهم بنجاح �سيخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا
(“فرتة احلظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،ويجب احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بعد انتهاء
فرتة احلظر ..ومع �إنه لي�س لدى ال�شركة �أي نية حالي ًا لإ�صدار �أي �أ�سهم �إ�ضافية مبا�شرة بعد انتهاء االكتتاب العام ،ف�إن قيام ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أ�سهم �إ�ضافية م�ستقب ًال
�أو قيام �أي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني بيع كمية كبرية من الأ�سهم بعد انتهاء فرتة احلظر على الأ�سهم قد ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على �سوق الأ�سهم مما ينتج عنه انخفا�ض �سعر
ال�سهم يف ال�سوق.

�٢-٢٢٢٢٢أرباح الأ�سهم

تعتمد �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها �أرباح ال�شركة م�ستقب ًال ومركزها املايل واالحتياجات الر�أ�سمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع والقوة
االئتمانية املتوفرة لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة وعوامل �أخرى يعتربها �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة من وقت لآخر على قدر كبري من الأهمية.
على الرغم من ال�شركة تعتزم توزيع �أرباح �سنوية مل�ساهميها� ،إال �أنها ال ت�ضمن ب�أن �أية �أرباح على الأ�سهم �سوف تدفع فعلي ًا ،كما ال تقدم �أي �ضمان فيما يتعلق باملبلغ
الذي �سيدفع يف �أية �سنة معينة .يخ�ضع توزيع �أرباح الأ�سهم لقيود و�شروط معينة ين�ص عليها النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لل�شركة”).
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٣نظرة عامة على �سوق قطاع الت�أمني ال�سعودية

�إن امل�صدر الأ�سا�سي للقدر الأكرب من معلومات ال�سوق الواردة يف هذا الق�سم هو “التقرير امل�سحي ل�سوق الت�أمني ال�سعودية لعام 2005م – 2007م” املعد من قبل �إدارة
مراقبة �شركات الت�أمني مب�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .لقد مت ا�ستقاء معظم البيانات الواردة �أدناه من التقرير املذكور �أعاله والذي مت ن�شره من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،علم ًا ب�أن التقرير مل يتم �إعداده خ�صي�ص ًا لل�شركة لوحدها.
كما مت ا�ستقاء بع�ض املعلومات من تقرير بزن�س مونيرت �إنرتنا�شيونال للربع الأول من عام 2008م ،واجلدير بالذكر �إن بزني�س مونيرت �أنرتنا�شيونال قد ت�أ�س�ست يف عام
1984م ،وهي تعنى بن�شر التقارير ونتائج امل�سح االقت�صادي والعديد من املعلومات االقت�صادية الأخرى مبا يف ذلك بيان املخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت والتوقعات
االقت�صادية.
وعلى الرغم من اعتقادنا ب�أن م�صادر املعلومات والتقديرات الواردة بها موثوق بها ،لكن مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من حمتويات التقارير من قبل ال�شركة �أو �شركة
ال�سعودي الهولندي املالية ،وبالتايل ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد فيما يتعلق ب�صحتها واكتمالها.
لقد �أعطت بزني�س مونيرت �إنرتنا�شيونال موافقتها ،ومل يتم �سحبها ،با�ستخدام هذه التقارير يف هذه الن�شرة  ،علما ب�أنه لي�س لديها وال لأي من �أقاربها �أو لأية �أطراف تابعة
لها �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع كانت يف ال�شركة �أو ال�شركات التابعة.
�أما املعلومات امل�ستقاة من تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فهي من�شورة علن ًا ومتاحة للعموم لذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�صدر جلهة ا�ستخدام تلك املعلومات
�أو الإ�شارة �إليها يف هذه الن�شرة.

٣ -٣٣٣نظرة عامة على االقت�صاد ال�سعودي
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ظل االقت�صاد ال�سعودي حمافظ ًا على تقدمه بتحقيقه معدالت منو عالية يف خمتلف القطاعات طوال الفرتة بني عام 2003م و2007م .وقد قطع املجل�س االقت�صادي الأعلى
�شوط ًا مقدر ًا يف خ�صخ�صة عدد من القطاعات االقت�صادية احليوية ال�شئ الذي �أدى �إىل تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد املحلي .وقد لعبت اخلدمات امل�صرفية
املتقدمة دور ًا ملمو�س ًا يف دعم النمو االقت�صادي بتمويلها للم�شاريع التنموية كما ا�ستفاد االقت�صاد ال�سعودي �أي�ض ًا من الدعم احلكومي الفاعل و�سيا�سة حترير ال�سوق وقد
�أ�سهم كالهما يف دفع النمو االقت�صادي.
وي�شكل احتياطي اململكة من النفط والذي يعد الأكرب يف العامل (�أكرث من  %25من االحتياطي العاملي) الدعامة الأ�سا�سية التي ي�ستند عليها االقت�صاد املحلي .ويلعب القطاع
اخلا�ص دور ًا متنامي ًا يف تعزيز االقت�صاد ال�سعودي حيث ي�سهم بـ  %48من الناجت الإجمايل املحلي .وي�ستفيد القطاع اخلا�ص من مناخ التحرير االقت�صادي والقوى العاملة
امل�ؤهلة واللذان يعمالن مع ًا على �ضمان ا�ستمرار النمو االقت�صادي .وبنف�س القدر يتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد املحلي يف النمو مبعدالت ملحوظة �سيما جلهة ازدياد فر�ص
اال�ستثمار الأجنبي.
تظل اململكة عر�ضة للت�أثر بتقلبات �أ�سعار النفط الأمر الذي ي�سهم يف النمط املتقلب للن�شاط االقت�صادي ،وقد �أدى االرتفاع الكبري وفوق العادي يف كل من �أ�سعار النفط
والإنتاج �إىل منو كبري يف االقت�صاد ال�سعودي يف عام 2006م ،ف�أرتفع الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي بن�سبة  %10.6لي�صل �إىل  1.307.513مليون ريال �سعودي (348.670
مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2006م مقارن ًة بن�سبة منو بلغت  %26يف عام 2005م .لقد بلغ معدل النمو  %7.3لي�صل �إىل  1.404.375مليون ريال �سعودي (374.500
مليون دوالر �أمريكي) يف عام 2007م .وعلى الرغم من الرتاجع الأخري يف �أ�سعار النفط ف�إن متو�سط �سعر الربميل يقدر بـ  77دوالر �أمريكي (خالل الفرتة من  2008حتى
2013م) وهذا ال�سعر �أعلى بع�شرة دوالرات من �سعر الربميل خالل الفرتة من  2004وحتى 2008م,
معدل منو الناجت املحلي الإجمايل الفعلي الذي بلغ  %1.6يف عام ( 2008و %3.4يف عام 2007م) ،يتوقع �أن ينمو مبعدل  %3.2يف عام 2009م مدعوم ًا بزيادة الإنفاق
احلكومي ورفع م�ستوى اال�ستثمارات يف م�شاريع البني التحتية وامل�شاريع ال�صناعية على الرغم من �إمكانية حدوث تخفي�ض يف بع�ض امل�شاريع احلكومية املعتمدة .ومن املتوقع
�أن ت�شهد املوازنة عجز ًا ب�سيط ًا مقداره � %2.8إىل  %3.1يف عام  2009وعام 2010م على التوايل .ومع ذلك يتوقع �أن يكون هنالك فائ�ض يف احل�ساب اجلاري للناجت املحلي
الإجمايل يقدر بـ � %4.3إىل  %5.3لعام 2009م و2010م على التوايل .و�سيعك�س ذلك انخفا�ضا كبري ًا يف الفائ�ض التجاري نظر ًا للرتاجع املرجح يف عوائد �صادرات النفط
واملنتجات البرتوكيماوية ولكن ميكن �أن تتم معادلة ذلك بانخفا�ض الإنفاق على الواردات.

٣ -٣٣٣تطور قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
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بلغ عدد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية � 42شركة لغاية عام 2007م .وي�شهد قطاع الت�أمني املحلي مرحلة انتقالية ُ�سمح فيها لل�شركات القائمة بالعمل
�ضمن مهلة انتهت يف � 09أبريل 2008م ،حيث �سيتعني حينها على �شركات الت�أمني �إما احل�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة
وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين لعام � 2003أو اخلروج من ال�سوق.
لقد مت متديد املهلة ل�شركات الت�أمني ومزودي خدمة الت�أمني الذين ب�صدد احل�صول على الرتاخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد لفرتات ترتاوح بني �شهرين �إىل �ستة �أ�شهر اعتمادا
على التقدم يف �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص .ولقد مت ،حتى  25يناير 2009م ،الرتخي�ص لعدد � 21شركة ت�أمني للعمل يف اململكة ،.عالوة على ذلك ف�إن هنالك عدد 7
�شركات ح�صلت على موافقة جمل�س الوزراء مما يرفع عدد �شركات الت�أمني �إىل � 28شركة ،بلغ عدد ال�شركات املدرجة منها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية � 21شركة .فيما يلي
2
3

تقارير الهيئة العامة لال�ستثمار وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و ايكونومي�ست انتيليجن�س يونت
تقارير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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قائمة بال�شركات املدرجة وال�شركات التي وافق جمل�س الوزراء بالرتخي�ص على ت�أ�سي�سها:
ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي (تداول) كما يف تاريخ 1430/01/28هـ املوافق (2009/01/25م):
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21

ال�شركة التعاونية للت�أمني
�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف)
�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سايكو)
�شركة الأهلي للتكافل
�شركة �ساب للتكافل
�شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين
�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة)
�شركة �إحتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
�شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
�شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين
�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين
�شركة الت�أمني العربية التعاونية
ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين (�إعادة)
ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
�شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين (�أ�سيج)

ال�شركات التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها والتي وردت يف تعميم م�ؤ�س�سة النقد ال�صادر بتاريخ 1430/01/28هـ املوافق (2009/01/25م).
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

�1شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
�2شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
�3شركة �إك�سا للت�أمني التعاوين
�4شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
�5شركة بروج للت�أمني التعاوين
6ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
7ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين

�٣-٣٣٣٣٣إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�شهدت �سوق الت�أمني ال�سعودية يف عام 2007م منوا كبريا قاربت ن�سبته  %24لريتفع معه �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إىل ثمانية مليارات و�ستمائة مليون ()8.600.000.000
ريال مقابل �ستة مليارات وت�سعمائة مليون ( )6.900.000.000ريال �سعودي يف عام 2006م .ويعود هذا النمو ب�صفة رئي�سية �إىل الأو�ضاع االقت�صادية الإيجابية وكذلك
�إىل فر�ض الت�أمني الإلزامي على ال�سيارات والت�أمني ال�صحي.
ارتفعت قيمة �أق�ساط الت�أمني العام ،الذي �شكل  %60من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،بن�سبة تقارب  %15لت�صل �إىل خم�سة مليارات ومائتي مليون ()5.200.000.000
ريال �سعودي يف عام 2007م ،مقابل �أربعة مليارات وخم�سمائة مليون ( )4.500.000.000ريال �سعودي يف عام 2006م.
ارتفعت قيمة �أق�ساط الت�أمني ال�صحي ،الذي �شكل  %36من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،بن�سبة تقارب  %38لت�صل �إىل ثالثة مليار ( )3.000.000.000ريال �سعودي
يف عام 2007م ،مقابل ملياران ومائتا ( )2.200.000.000ريال �سعودي يف عام 2006م.
ارتفعت قيمة �أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار ،الذي �شكل  %4من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،بن�سبة تقارب  % 50لت�صل �إىل ثالثمائة وثالثون مليون ()330.000.000
ريال �سعودي يف عام 2007م ،مقابل مائتان وع�شرون مليون ( )220.000.000ريال �سعودي يف عام 2006م.
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�شكل رقم (� :)1-3إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية ح�سب جماالت الن�شاط الت�أميني

جمال الن�شاط
الت�أميني

2005م

2007م

2006م

�إجمايل الن�سبة من �إجمايل الن�سبة من التغيري من �إجمايل الن�سبة من التغيري من
�سنة � 2006إىل
�إجمايل
�سنة  2005الأق�ساط
�إجمايل
الأق�ساط
�إجمايل
الأق�ساط
�سنة 2007م
ريال)
(مليون
ريال)
(مليون
ريال)
(مليون
الأق�ساط
الأق�ساط �إىل 2006م
الأق�ساط

الت�أمني ال�صحي

1.370

%27

2.222

%32

%62

3.065

%36

%38

الت�أمني على
ال�سيارات

1.587

%31

1.920

%28

%21

2.440

%28

%27

الت�أمني على
املمتلكات/
احلرائق

644

%12

769

%11

%19

742

%9

%4-

الت�أمني على
احلوادث
وامل�س�ؤولية
وغريها

424

%8

580

%8

%36

577

%7

%0.5-

الت�أمني الهند�سي

296

%6

544

%8

%84

480

%6

%12-

الت�أمني البحري

382

%7

431

%6

%13

532

%6

%23

ت�أمني احلماية
واالدخار

193

%4

218

%3

%13

327

%4

%50

ت�أمني الطاقة

122

%2

127

%2

%4

305

%4

%140

ت�أمني الطريان

135

%3

126

%2

%6-

115

%1

%9-

املجموع

5.153

%100

6.937

%100

%35

8.583

%100

%24

امل�صدر :التقرير امل�سحي ل�سوق الت�أمني ال�سعودية للفرتة من 2007-2005م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

٣-٣٣٣٣٣ن�سبة االحتفاظ
ن�سبة االحتفاظ عبارة عن مقيا�س للمخاطر املكتتبة املتحفظ بها من قبل �شركة الت�أمني .حت�سب هذه الن�سبة بالتعبري عن �صايف الأق�ساط املكتتبة كن�سبة مئوية لإجمايل
الأق�ساط املكتتبة .كانت الن�سبة العامة لالحتفاظ لدى �شركات الت�أمني يف ال�سوق ال�سعودية يف عام 2007م بحدود  .%65وقد تغريت هذه الن�سبة ب�شكل ملحوظ ب�سبب ن�سبة
االحتفاظ العالية يف قطاعي الت�أمني على ال�سيارات والت�أمني ال�صحي اللذين ي�شكالن معا حوايل  %61من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة .وقد بلغت ن�سب االحتفاظ يف عام
2007م بالن�سبة للت�أمني على ال�سيارات والت�أمني ال�صحي  %94و  %78على التوايل� .أما املتو�سط املرجح (املعدل املوزون) لالحتفاظ بالن�سبة ملجاالت �أعمال الت�أمني الأخرى
(�أي با�ستثناء الت�أمني على ال�سيارات والت�أمني ال�صحي) فكان  .%21وبح�سب الالئحة التنفيذية ،يتعني على �شركات الت�أمني املرخ�صة حديثا �أن تلتزم بن�سبة احتفاظ قدرها
 %30كحد �أدنى.
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�شكل رقم ( :)2-3الأق�ساط املحتفظ بها ح�سب جماالت الن�شاط (ماليني الرياالت)

جماالت
الت�أمني

�سيارات
ممتلكات/
حرائق
حوادث ،
م�س�ؤولية وغريها
هند�سي
بحري
الطاقة
الطريان
ن�شاط الت�أمني
العام
ن�شاط الت�أمني
ال�صحي
ت�أمني احلماية
واالدخار

�إجمايل قطاع
الت�أمني

�إجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2005م
�صايف
الأق�ساط
املكتتبة

424

183

%43.10

296
382
122
135
3.590

57
113
0
4
1.913

%19.20
%29.50
%0.10
%2.90
%53.30

544
431
127
126
4.497

1.370

1.106

%80.80

2.222

1.843

193

150

-

218

153

-

5.153

3.169

%60.90

6.937

4.346

%62.40

1.587
644

1.487
69

%93.70
%10.80

�إجمايل
الأق�ساط
املكتتبة
1.920
769

2006م
�صايف
الأق�ساط
املكتتبة

580

243
84
124
0
4
2.351

%15.50
%28.80
%0.0
%3.40
%52.28
%82.90

ن�سبة
االحتفاظ

1.814
81

ن�سبة
االحتفاظ
%94.50
%10.50
%42

�إجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2007م
�صايف
الأق�ساط
املكتتبة

577

219

%37.97

480
532
305
115
5.191

98
170
2
4
2.874

%20.35
%31.94
%0.79
%3.14
%55.37

3.065

2.403

%78.40

327

267

-

8.583

5.544

%64.59

2.440
742

2.297
84

ن�سبة
الإحتفاظ
%94.14
%11.33

امل�صدر :التقرير امل�سحي ل�سوق الت�أمني ال�سعودية 2007-2005م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

�٣-٣٣٣٣٣سرعة انت�شار وكثافة خدمات الت�أمني
يعرف معدل �سرعة انت�شار خدمات التامني على �أنه �إجمايل الأق�ساط املكتتبة كن�سبة مئوية يف اجمايل الناجت املحلي وقد و�صل معدل �سرعة انت�شار خدمات الت�أمني يف اململكة
العربية ال�سعودية �إىل  %0.53يف عام 2006م ثم �أزداد ليبلغ  %0.61يف عام 2007م.
يعرف معدل كثافة خدمات الت�أمني على �أنه �إجمايل �أق�ساط الت�أمني للفرد الواحد .وقد �أرتفع معدل كثافة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من مائتني و�إثنني وت�سعون
مليون وت�سعمائة �ألف (  )292.900.000ريال �سعودي يف عام 2006م �إىل ثالثمائة و�أربعة وخم�سون مليون ومائة �ألف ( )354.100.000ريال �سعودي يف عام 2007م
بن�سبة ارتفاع قدرها .%20.9
وتعد ن�سبة �سرعة انت�شار وكثافة خدمات الت�أمني العام �أعلى بكثري من ن�سبة �سرعة انت�شار وكثافة خدمات ت�أمني احلماية واالدخار والت�أمني ال�صحي.

�شكل رقم ( :)3-3معدالت �سرعة انت�شار وكثافة خدمات الت�أمني ح�سب جمال الن�شاط

معدل �سرعة انت�شار الت�أمني
2005م 2006م 2007م ن�سبة التغيري
%

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني العام
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي
�إجمايل �أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار

0.3
0.12
0.02

0.34
0.17
0.02

0.37
0.22
0.02

%6.70
%27.50
%38.80

�إجمايل قطاع الت�أمني

%0.44

%0.53

%0.61

%14.40

امل�صدر :التقرير امل�سحي ل�سوق الت�أمني ال�سعودية 2007-2005م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

معدل كثافة الت�أمني
2005م 2006م 2007م ن�سبة التغيري
%
ريال �سعودي
155.3
59.3
8.4

189.9
93.8
9.2

214.1
126.4
13.5

%12.80
%34.70
%46.60

223

292.9

354.1

%20.90

٣ -٣٣٣معدل تركز/كثافة الت�أمني
يعد معدل تركز الت�أمني مبثابة م�ؤ�شر مهم لقيا�س النمو يف �سوق املنتجات الت�أمينية ،ويتم تعريفه على �أنه معدل �إنفاق الفرد للح�صول على منتجات الت�أمني يف العام الواحد.
16

وقد كان �أعلى معدل تركز للت�أمني العام يف املنطقة يف الأمارات حيث بلغ  1.680.5ريال �سعودي للفرد يف عام 2007م ،كما كان �أعلى معدل تركز لت�أمني احلماية واالدخار
يف جنوب �أفريقيا وقد بلغ  1.888.1ريال �سعودي للفرد يف عام  .2007وقد بلغ معدل تركز الت�أمني العام للفرد باململكة  372.1ريال �سعودي و معدل تركز ت�أمني احلماية
واالدخار للفرد  14.1ريال �سعودي.
ولدى مقارنة اململكة بالدول الأخرى يف هذا املنحى ،يتعني علينا �أن ن�أخذ يف احل�سبان بع�ض العوامل املهمة التي ت�شمل على �سبيل املثال الهيكل ال�ضريبي و�أنظمة الرهن
العقاري .فمن ناحية ،ف�إن الهيكل ال�ضريبي يف اململكة ال ي�شجع على احل�صول على معا�شات التقاعد عن طريق منتجات ت�أمني احلماية واالدخار ،ومن ناحية �أخرى ف�إن وجود
�أنظمة الرهن العقاري يهي البيئة النظامية املواتية للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية لإقرا�ض امل�ستفيدين ل�شراء امل�ساكن على �أ�سا�س الرهن العقاري ،مما ي�ؤدي �إىل تن�شيط �سوق
العقار وبالتايل زيادة الإقبال على منتجات الت�أمني العقاري ال�شيء الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق نتائج ملمو�سة يف �سوق الت�أمني يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية الطبيعية.

�شكل رقم ( :)4-3معدل تركز الت�أمني لأق�ساط الت�أمني العام ح�سب املناطق

الدولة

اجلزائر
البحرين
م�صر
الأردن
الكويت
لبنان
املغرب
جنرييا
عمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
جنوب �أفريقيا
تون�س
الأمارات العربية املتحدة

�أق�ساط الت�أمني العام بالريال
ال�سعودي
3.277.5
1.091.3
2.238.8
1.428.8
2.055
1.773.8
5.118.8
2.377.5
1.507.5
3.558.8
9.086.3
30.472.5
2.317.5
8.722.5

معدل االنت�شار كن�سبة من
اجمايل الناجت املحلي
%0.87
%1.78
%0.53
%2.26
%0.53
%2.13
%2.23
%0.52
%1.05
%1.60
%0.67
%3.04
%1.78
%1.29

معدل الرتكز للفرد بالريال
ال�سعودي
96.7
1.347.5
29
236.2
687.7
485.6
157.6
17.5
471.1
435.9
374
638.9
223
1.680.5

امل�صدر :تقرير بزني�س مونيرت �أنرتنا�شيونال ،الربع الأول من عام 2008م

�شكل رقم ( :)5-3معدل تركز الت�أمني لأق�ساط ت�أمني احلماية والإدخار ح�سب املناطق

الدولة

اجلزائر
البحرين
م�صر
الأردن
الكويت
لبنان
املغرب
جنرييا
عمان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
جنوب �أفريقيا
تون�س

�أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار
بالريال ال�سعودي
225
281.3
1.470
142.5
731.3
712.5
2.422.5
1.065
240
243.8
341.3
90.056.3
288.8

معدل االنت�شار كن�سبة من
اجمايل الناجت املحلي
%0.06
%0.46
%0.35
%0.23
%0.19
%0.85
%1.05
%0.23
%0.17
%0.11
%0.02
%8.97
%0.22

معدل الرتكز للفرد
بالريال ال�سعودي
6.7
346.8
19.1
23.9
244
194.8
74.6
7.9
75
288.8
14.1
1.888.1
27.8

امل�صدر :تقرير بزني�س مونيرت �أنرتنا�شيونال ،الربع الأول من عام 2008م
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٣ -٣٣٣نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين و الئحته التنفيذية
مت اعتماد نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�ضع �أ�سا�سا للإطار النظامي والإ�شرايف لقطاع الت�أمني .وقد
مت تكليف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سئولة تتوىل الإ�شراف على هذا القطاع.
الحقا �صدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ (املوافق 2004/4/20م) ل�ضبط وتنظيم ن�شاط الت�أمني يف اململكة .ومن �أبرز
البنود التي ن�ص عليها نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ما يلي:
d
d

d
d
d
d

dيجب مزاولة الأن�شطة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �شركات ت�أمني م�ؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبد�أ “التعاون /التكافل”
بالتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والفقه اال�سالمي.
dيجب �أن تكون �شركة الت�أمني� /إعادة الت�أمني مقدمة الطلب �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة �أن�شطة الت�أمني و�/أو �إعادة الت�أمني على �أن تكون �شركة
الت�أمني املبا�شرة بر�أ�سمال ال يقل عن مائة مليون ( )100.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى و�أن تكون �شركة �إعادة الت�أمني بر�أ�سمال ال يقل عن مائتي مليون
( )200.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى.
dيجب �أن ال يزيد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�شرة �أ�ضعاف ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع بالكامل
dيجب �أن حتتفظ �شركة الت�أمني املبا�شرة مبا ال يقل عن  %30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة العربية ال�سعودية.
dيجب حتويل  %90من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �إىل ك�شف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي ،%10 ،على �أ�صحاب وثائق الت�أمني �إما مبا�شرة �أو على �شكل تخفي�ض يف
�أق�ساط الت�أمني م�ستقبال.
dيجب على �شركات الت�أمني املبا�شرة �إعادة ت�أمني ما ال يقل عن  %30كحد �أدنى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.

٣ -٣٣٣عوامل ازدياد الطلب
�إن اململكة العربية ال�سعودية مهي�أة متام ًا لت�شهد تو�سع ًا كبري ًا يف �أق�ساط الت�أمني مدفوعة بالالئحة التنفيذية التي حتمي امل�صلحة العامة والطفرة االقت�صادية يف املنطقة
والوعي املتزايد لدى العامة.
فيما يلي ملخ�ص لعوامل النمو املتوقع ل�سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية:

٣-٣٣٣٣٣الت�أمني ال�صحي الإلزامي
�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  71وتاريخ 1427/04/27هـ (املوافق 1999/08/11م) �أعلن فيه البدء يف تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على جميع املقيمني العاملني
يف اململكة .وقد مت ت�أ�سي�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي يف 1422/01/01هـ (املوافق 2001/03/26م) بهدف تنفيذ والإ�شراف على الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف اململكة.
ويهدف هذا النظام �إىل تخفيف العبء املايل عن احلكومة ال�سعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية لأكرث من  22مليون �شخ�ص .و�سيغطي نظام الت�أمني
ال�صحي التعاوين اجلديد املزمع تطبيقه على ثالث مراحل ما بني �ستة اىل �سبعة ماليني �شخ�ص من العمالة الأجنبية .وقد مت تطبيق املرحلة الأوىل منه يف يونيو 2006م،
والتي ا�شرتطت على ال�شركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن � 500شخ�ص توفري غطاء ت�أمني طبي ملوظفيها ،و�ست�شمل هذه املرحلة � 450شركة يعمل لديها 500.000
موظف اجنبي� .أما املرحلة الثانية  ،فت�شمل ال�شركات التي يعمل لديها ما بني  100و  500موظف �أجنبي ،بينما �ستغطي املرحلة الثالثة والأخرية التي بد�أت يف �سبتمرب
2008م ال�شركات التي يقل عدد العاملني فيها من غري ال�سعوديني عن  100عامل .ومن املتوقع �أي�ضا فر�ض الت�أمني ال�صحي الإلزامي بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية
املطاف.

٣-٣٣٣٣٣الت�أمني الإلزامي للمركبات
يف �سنة 2002م ،ونظرا الرتفاع معدل حوادث ال�سيارات ،فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري كمطلب بالن�سبة لل�سيارات الأجنبية �أثناء عبورها
�أرا�ضي اململكة �إ�ضافة �إىل فر�ض ااحل�صول على الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري لل�سيارة ك�شرط م�سبق لتجديد رخ�صة ال�سائق على املواطنني ال�سعوديني والأجانب املقيمني
يف اململكة .وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم  271وتاريخ 1427/12/25هـ ف�إن الت�أمني الإلزامي للمركبات �أ�صبح �إلزامي ًا بد ًال عن ت�أمني رخ�صة القيادة.
وقد �أدت مبادرة الت�أمني الإلزامي للمركبات ،والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة �إىل ارتفاع معدالت الطلب على الت�أمني وزيادة وثائق الت�أمني
امل�صدرة ب�صورة كبرية .ونظر ًا للنمو امللحوظ يف االقت�صاد حملي ًا و�إقليمي ًا ب�سبب ارتفاع �أ�سعار بيع خام البرتول ف�إنه من املتوقع ا�ستمرار ازدياد الطلب على احلماية والت�أمني
خ�صو�ص ًا خالل ال�سنوات الأربع القادمة بنا ًء على ازدياد �أعداد ال�سيارات امل�سجلة.

٣-٣٣٣٣٣اال�ستثمارات

4

بد�أت احلكومة ال�سعودية فتح العديد من القطاعات االقت�صادية �أمام امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص املحلي والأجنبي .فالأنظمة اجلديدة ،كنظام ال�سوق املالية ونظام
مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام �ضريبة الدخل اجلديد ،كلها قوانني �ضرورية ل�ضمان متكني القطاع اخلا�ص من احل�صول على املوارد املالية
املتنوعة الالزمة لنموه.
4
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ومن املرجح �أن ي�شهد الن�شاط االقت�صادي املتزايد يف املنطقة بفعل �أ�سعار النفط املرتفعة وازدياد عدد ال�سكان دخول ا�ستثمارات �ضخمة يف كل قطاع ب�شكل عام ،وخ�صو�صا
قطاع البناء والبنية التحتية .وتبلغ القيمة الإجمالية للم�شاريع اال�ستثمارية املقرتحة يف اململكة خالل الـ � 15سنة القادمة  2.3ترليونني وثالثمائة مليار ريال �سعودي
( )2.300.000.000.000اي ما يعادل �ستمائة وثالثة ع�شر مليار دوالر �أمريكي ( 613.000.000.000دوالر �أمريكي) ،وهي م�شاريع متاحة للم�ستثمرين املحليني
والإقليميني والعامليني .وهناك فر�صة قوية متوقعة للنمو بالن�سبة ل�شركات الت�أمني التي تنظر يف ا�ستثمارات بهذا امل�ستوى ،وهو ما يتطلب غطاءات ت�أمينية �ضخمة للتحوط
من �أخطار البناء وامل�شاريع الأ�سا�سية.

٣-٣٣٣٣٣ت�أمني احلماية واالدخار
�إن ت�أمني احلماية واالدخار ال وجود له تقريبا يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل �أخرى كغياب التوعية بخ�صو�ص منتجات ت�أمني
احلماية واالدخار .ومع حتول ال�سوق لت�صبح �سوقا منظمة ب�صفة ر�سمية و�أكرث تطورا� ،إىل جانب ازدياد الوعي يف �أو�ساط امل�ستهلكني ،ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع م�ستوى
انت�شار منتجات ت�أمني احلماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فمع دخول �شركات جديدة �إىل �سوق الت�أمني ال�سعودية ،فيتوقع من كل �شركة ت�أمني �أن تقدم منتجات �أكرث تطورا ومهي�أة لأغرا�ض مطلوبة لزيادة
ح�صتها ال�سوقية والتي �ست�ؤدي �إىل تغري يف منتجات الت�أمني التي تقدم .فمنتجات كالت�أمني االئتماين وت�أمني الرهن العقاري وت�أمني احلماية واالدخار القابل لال�سرتجاع
والتعديل ،وكل هذه املنتجات غري متوفرة يف ال�سوق ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق ات�ساعا.

٣ -٣٣٣التطورات امل�ستقبلية
من املتوقع �أن مير قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف تطور ملمو�س نتيجة لأنظمة الت�أمني اجلديدة ،وب�سبب تغريات عامة يف عوامل االقت�صاد الكلي وكذلك يف
ال�سيا�سات احلكومية اجلديدة .وتعتقد الإدارة ب�أن هذه التطورات يتوقع لها �إن تغطي يف املجاالت التالية:
d
d

d
d

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

�dست�صبح ال�سوق �أكرث جاذبية للعديد من �شركات التامني ،مع �أن ر�سملة كثري من ال�شركات احلديثة الت�أ�سي�س ( وب�صورة رئي�سية �شركات الت�أمني الأجنبية الكبرية)
ت�شري �إىل �أنها لن حت�صل على ح�صة كبرية من ال�سوق.
dوفقا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ت�صدر م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الرتاخي�ص فقط لل�شركات طالبة الرتخي�ص التي ت�ستويف
متطلبات الرتخي�ص .ومع مراعاة املهلة التي حددها املر�سوم امللكي� ،ستُجرب بقية ال�شركات العاملة يف ال�سوق ال�سعودية والتي ال ت�ستويف متطلبات الرتخي�ص على
الإقفال و�إنهاء عملياتها يف اململكة� ،أو التحول �إىل و�سيط �أو االندماج مع �شركات �أخرى.
dبع�ض البنوك ال�سعودية �أبرمت اتفاقيات �شراكة ت�ضامنية مع �شركات ت�أمني متخ�ص�صة حملية �أو عاملية البع�ض منها �شركات جديدة يف ال�سوق.
dمع تنظيم ال�سوق ر�سميا ،رمبا يكون لدى �شركات الت�أمني العاملية ،غري املمثلة حاليا يف ال�سوق ال�سعودية ،اهتمام يف �إقامة فروع �أعمال لها يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف ت�صور م�شابه ،رمبا تقرر تلك ال�شركات العاملية املوجودة �أ�صال يف ال�سوق من خالل ممثلني �أو كفالء حمليني دخول ال�سوق من خالل ا�ستثمار مبا�شر �أو من خالل
اتفاقيات �شراكة ت�ضامنية مع �شركائهم املحليني احلاليني.
dمن املتوقع �أن ت�صبح �سوق الت�أمني غري ت�أمني احلماية واالدخار �أقل جتزئة يف امل�ستقبل حيث �أفادت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�أنها لن ت�صدر �أي تراخي�ص
جديدة ملدة خم�س �سنوات.
dرمبا ت�ؤدي �شدة املناف�سة �إىل انخفا�ض يف �أ�سعار الأق�ساط ،وهو ما يخف�ض بالتايل مقدار الأرباح .ويف ظل تلك الأحوال التناف�سية من املحتمل حدوث احتاد عن طريق
االندماجات �أو اخلروج من ال�سوق قبل �إن يكتمل منو اال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.
dكما �أ�سلفنا ف�إنه نظر ًا للمناف�سة ال�شديدة ف�إن عدد �شركات الت�أمني العاملة �سينخف�ض ب�صورة ملمو�سة ومن املرجح �أن يكون البقاء يف ال�سوق فقط ال�شركات التي
متتلك القدرة املالية والفنية.
dمن املحتمل �أن تعمل ال�شركات املرخ�صة يف بيئة عمل �أكرث �شفافية نتيجة لو�ضعها النظامي ك�شركات م�ساهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�ضى النظام.
�dإن تطبيق الت�أمني الطبي الإلزامي بالن�سبة للوافدين ونظام مماثل ي�شمل ال�سعوديني من �ش�أنه �أن يزيد بدرجة كبرية من قاعدة العمالء بالن�سبة ل�شركات الت�أمني.
�dسوف تخ�ضع �شركات الت�أمني املرخ�صة لعمليات مراجعة من قبل �أخ�صائيي حما�سبة ت�أمني للت�أكد من حمافظتها على ن�سب املالءة املالية ون�سب الأداء الأخرى
املطلوبة.
�dإن وجود العمالء يف �سوق منظمة تخ�ضع للرقابة الر�سمية يعني متتع العمالء بدرجة حماية �أكرب.
 dرمبا يجري �إطالق منتجات ت�أمينية جديدة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي نتيجة للتغريات ال�سريعة يف ن�شاطات �أعمال ال�شركات ،و نتيجة لذلك �سيكون للم�ستهلك خيارات
وبدائل متعددة.
dيتوقع �أن تزداد قدرات الأداء املالية لل�شركات نتيجة لفر�ض نظام االحتياطي النظامي عليها.
dبناء ًا على ال�سمعة املمتازة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كمنظم لقطاع البنوك ف�إن قطاع الت�أمني �سيتمتع بتنظيم جيد من خالل تطبيق الإطار التنظيمي.
dقد تلج�أ بع�ض �شركات الت�أمني العاملة يف قطاعات الت�أمني العام غري املتعلق بت�أمني احلماية واالدخار �إىل تنويع ن�شاطها ب�إدخال ن�شاط ت�أمني احلماية واالدخار
خ�صو�ص ًا �إذا زادت حدة التناف�س يف الأ�سواق على الت�أمني ال�صحي والت�أمني على ال�سيارات ب�أكرث من التوقعات.
dت�أمني احلماية واالدخار يكاد يكون منعدم ًا يف ال�سوق ال�سعودي حالي ًا ،ولكن يف حال تقدم وتنظيم ال�سوق ومع تزايد الوعي املتنامي بني امل�ستهلكني ف�إنه من املتوقع �أن
يحقق ت�أمني احلماية واالدخار التقليدي وكذلك الت�أمني التكافلي ازديادا ملمو�س ًا عن م�ستويات االنت�شار احلالية.
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 ٤ال�شركة

.٤

٤ -٤٤٤مقدمة
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة �سعودية (حتت الت�أ�سي�س) مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ 1429/05/07هـ (املوافق 2008/05/12م)
ومبوجب املر�سوم امللكي رقم م 22/وتاريخ 1429/05/08هـ (املوافق 2008/05 /13م)� .سوف تزاول ال�شركة �أنواع ًا خمتلفة من ن�شاطات الت�أمني بناء ًا على مبادئ الت�أمني
التعاوين وحتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “م�ؤ�س�سة النقد” ،و التي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن تطبيق نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه
التنفيذية .و�ست�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�شركة الت�أمني على احلريق و املمتلكات والت�أمني الهند�سي وت�أمني احلوادث وت�أمني امل�س�ؤولية و ت�أمني ال�سيارات
والت�أمني البحري و الت�أمني ال�صحي و ت�أمني الطريان و ت�أمني الطاقة ومنافع الت�أمني اجلماعي (للمزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم “ 2-7فروع الت�أمني”) .وبخالف
ما هو مذكور ف�إنه لي�ست لدى �إدارة ال�شركة �أي نية يف الوقت احلايل لإ�ضافة �أي منتجات جديدة �أو �إجراء �أي تغيري جوهري على الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة.
وبعد االنتهاء من عملية االكتتاب العام وانعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية� ،سوف يتم تقدمي طلب �إىل وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتعترب ال�شركة قد
ت�أ�س�ست �أ�صو ًال ك�شركة م�ساهمة �سعودية اعتبارا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.

٤ -٤٤٤هيكل امل�ساهمني
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي ،يت�ألف من ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم ،وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ،يف عدد
(� )6.000.000ستة ماليني �سهم بقيمة �إجمالية قدرها (� )60.000.000ستني مليون ريال ،متثل  %60من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل .كما �سيتم
طرح (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم بقيمة �إجمالية قدرها (� )40.000.000أربعني مليون ريال ،ومتثل  %40من ر�أ�س مال ال�شركة ،على اجلمهور لالكتتاب فيها من
خالل هذا االكتتاب العام.
و�سيكون هيكل م�ساهمة ال�شركة املتوقع بعد اكتمال الطرح العام الأويل كما يلي:

�شكل رقم ( :)1-4قائمة امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة

اال�سم

الن�سبة عدد الأ�سهم القيمة (بالريال ال�سعودي)

�شركة اي�س �آي �إن �إيه العاملية القاب�ضة ليمتد ،ديالوير ،الواليات املتحدة الأمريكية (اي�س �آي �إن �إيه)
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات
�شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي اخلريجي الت�ضامنية
ال�شركة العامة لال�ستثمار التجاري
�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري
�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري
ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا
جمموع امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
املكتتبون من اجلمهور

%30
%5
%5
%5
%5
%5
%5
%60
%40

3.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
6.000.000
4.000.000

30.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
60.000.000
40.000.000

�إجمايل ر�أ�س املال

%100

10.000.000

100.000.000

امل�صدر :ال�شركة

�شكل رقم ( :)2-4هيكل امللكية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات

امل�ساهم امل�ؤ�س�س

امل�ساهمني الرئي�سيني غري املبا�شرين

�شركة اي�س �آي �إن �إيه العاملية القاب�ضة ليمتد� ،شركة اي�س ليمتد (�d d )%100إف �إم �آر �إل �إل �سي ()%9.99
d dويلنجتون ماجنمينت كمبوين ()%13.94
ديالوير ،الواليات املتحدة الأمريكية (اي�س
d dاجلمهور وم�ؤ�س�سات �أخرى �أقل من )%76.07( %5
�آي �إن �إيه)
عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجي ()%100
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات
عبد العزيز اخلريجي ()%50
�شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي
حممد اخلريجي ()%50
اخلريجي الت�ضامنية
�ضياء عالء مغربي ()%50
ال�شركة العامة لال�ستثمار التجاري
بدرعالء مغربي ()%50

5
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اي�س ليمتد �شركة م�ساهمة عامة مدرجة يف بور�صة نيويورك وامللكيات �أعاله هي كما يف  31دي�سمرب 2008م.

ملكية املنفعة

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

امل�ساهم امل�ؤ�س�س
�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري
�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري
ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا
امل�صدر :ال�شركة

امل�ساهمني الرئي�سيني غري املبا�شرين
دينا عبد الكرمي اخلريجي ()%50
عبد الرحمن فهد احل�سيني ()%50
وهدان �سليمان القا�ضي ()%50
�إبراهيم حممد ال�سويل ()%50
ل�ؤي فهد دخيل ()%50
�أحمد فهد دخيل ()%50

ملكية املنفعة
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

٤ -٤٤٤نظرة عامة على امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني
اي�س �آي �إن �إيه العاملية القاب�ضة ليمتد
�شركة اي�س �آي �إن �إيه العاملية القاب�ضة ليمتد هي امل�ساهم امل�ؤ�س�س الرئي�س ل�شركة اي�س العربية للت�أمني بح�صة م�ساهمة تبلغ .%30
يقع املكتب الرئي�سي لل�شركة يف فيالديلفيا بالواليات املتحدة الأمريكية وهي متثل الذراع الدولية ملجموعة �شركات اي�س التي تقوم بتقدمي خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني
لقاعدة متنوعة من العمالء يف �شتى �أنحاء العامل .تقوم اي�س �آي �إن �إيه من خالل خمتلف ال�شركات التابعة ملجموعة اي�س بتقدمي منظومة وا�سعة املنتجات الت�أمينية املتقدمة
لتغطية املمتلكات العقارية والإ�صابات واحلوادث والت�أمني ال�صحي واملنتجات املالية الأخرى وخدمات �إدارة املخاطر لعمالئها من ال�شركات والأفراد يف خمتلف �أنحاء
الواليات املتحدة الأمريكية والعامل.
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات هي م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها .%5
لقد مت ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات كم�ؤ�س�سة جتارية من قبل عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجي يف عام 1970م .وهي م�سجلة يف مدينة الدمام
مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2050002418 :بتاريخ 1390/04/25هـ (املوافق 1970/06/29م) بر�أ�س مال قدره ( )100.000مائة �ألف ريال .وقد مت ت�أ�سي�س ال�شركة
ك�شركة خدمات جتارية مل�ساندة �أعمال �شركة اي�س يف اململكة العربية ال�سعودية.
�شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي اخلريجي الت�ضامنية
�شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي اخلريجي الت�ضامنية م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها ( .)%5وهي م�سجلة يف مدينة
الدمام مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2050047556 :بتاريخ 1426/10/12هـ (املوافق 2005/10/14م) بر�أ�س مال قدره مائتي �ألف( ) 200.000ريال �سعودي.
ال�شركة العامة لال�ستثمار التجاري
ال�شركة العامة لال�ستثمار التجاري م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للتامني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها (.)%5
ت�أ�س�ست ال�شركة العامة لال�ستثمارات التجارية يف عام 2006م بر�أ�س مال قدره خم�سمائة �ألف ( )500.000ريال �سعودي ك�شركة قاب�ضة تقوم باال�ستثمار يف ال�شركات
اخلا�صة و فر�ص امل�شاريع اجلديدة يف الأ�سواق النا�شئة مع الرتكيز ب�صفة خا�صة على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ولقد مت ت�سجيل ال�شركة مبدينة الدمام مبوجب
ال�سجل التجاري رقم 1010226075 :بتاريخ 1427/11/21هـ (املوافق 2006/12/12م).
�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري
�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها (.)%5
�أ�س�ست �شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري يف عام 2006م ك�شركة ملكية خا�صة للقيام باال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة وفر�ص امل�شاريع اجلديدة يف منطقة اخلليج
العربي ،وهي م�سجلة يف مدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010226753 :بتاريخ 1427/11/18هـ (املوافق 2006/12/09م) بر�أ�س مال قدره خم�سمائة �ألف
( )500.000ريال �سعودي.
�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري
�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها (.)%5
ت�أ�س�ست �شركة وهدان لال�ستثمار التجاري ك�شركة ا�ستثمار جتاري يف عام 2006م بر�أ�س مال قدره خم�سمائة �ألف ( )500.000ريال �سعودي للقيام باال�ستثمار يف
ال�شركات اخلا�صة وفر�ص امل�شاريع اجلديدة مع الرتكيز اخلا�ص على امل�ؤ�س�سات املالية .مت ت�سجيل ال�شركة يف الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010226074 :بتاريخ
1427/11/21هـ (املوافق 2006/12/12م).
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ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا
ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا م�ساهم م�ؤ�س�س يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين بح�صة م�ساهمة قدرها (.)%5
ت�أ�س�ست ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا يف عام 2006م من قبل ل�ؤي دخيل ك�شركة تقنية تعمل يف جمال البيع باجلملة والتجزئة لأجهزة وملحقات احلا�سب الآيل ،وهي
م�سجلة يف مدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010226073:بتاريخ 1427/11/21هـ (املوافق 2006/12/12م) وبر�أ�س مال قدره خم�سمائة �ألف ()500.000
ريال �سعودي.

٤ -٤٤٤الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة و�أي من �أقاربهم �أو
التابعني لهم
ميلك عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجي كامل ح�ص�ص امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات ،وهي م�ساهم م�ؤ�س�س بح�صة م�ساهمة قدرها  %5يف ال�شركة.
ميلك عبد العزيز اخلريجي  %50من ح�ص�ص �شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي اخلريجي الت�ضامنية ،وهي م�ساهم م�ؤ�س�س بح�صة م�ساهمة قدرها  %5يف ال�شركة.

�شكل رقم ( :)3-4الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�أقاربهم والتابعني لهم

عدد الأ�سهم املبا�شرة/
غري املبا�شرة

ن�سبة
الأ�سهم

املن�صب

الإ�سم

اجلهة التي ميثلها

اجلن�سية

 -1عبد الكرمي اخلريجي

رئي�س جمل�س الإدارة

امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة

�سعودي

500.000

%5

� -2سيد عمر علي �شاه
 -3عبد العزيز اخلريجي

الع�ضو املنتدب
ع�ضو جمل�س الإدارة

 -4جايلز �آر وارد
 -5حممد اخلريجي

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين
�سعودي

0
250.000

0
%2.5

� -6سريج و�سوف
 -7د .فهد حامد حم�سن دخيل

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو م�ستقل

اي�س �آي �إن �إيه
�شركةعبد العزيز وحممد عبد
الكرمي اخلريجي الت�ضامنية
اي�س �آي �إن �إيه
�شركة عبد العزيز وحممد عبد
الكرمي اخلريجي الت�ضامنية
اي�س �آي �إن �إيه
اجلمهور

باك�ستاين
�سعودي

250.000

%2.5

فرن�سي
�سعودي

-

-

 -8نبيل يو�سف جميل جوخدار
 -9يعني الحق ًا*

ع�ضو م�ستقل
ع�ضو م�ستقل

اجلمهور
اجلمهور

�سعودي

-

-

امل�صدر :ال�شركة
*يتم التعيني لدى انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية عقب اكتمال االكتتاب العام

بخالف ما �أف�صح عنه يف ن�شرة الإ�صدار ،لي�س لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الآخرين وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة �أو �أقاربهم �أو التابعني لهم �أية ح�صة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة.

 ٤ -٤٤٤بيان الر�ؤية والر�سالة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف:
“�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة املعروفة بتقدمي حلول ت�أمني تتميز بالتكلفة املعقولة واجلودة العالية التي تلبي بل تتجاوز احتياجات وتطلعات العمالء”.
ويهدف بيان ر�سالة ال�شركة �إىل تقدمي ر�ؤية مت�سقة خا�صة بال�شركة و�أهداف حمددة لكافة الأطراف املعنية داخل تنظيمها .ويتمثل بيان ر�سالة ال�شركة يف:
تزويد عمالئها بخدمات ت�أمني متميزة من خالل الآتي:
d
d
d
d
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dتطوير قاعدة عمالء تعول على اخلدمة املقدمة من ال�شركة ونهجها القائم على �إ�ضافة القيمة.
dتزويد عمالئها مبنتجات ت�أمني عالية اجلودة وقادرة على املناف�سة.
dال�سعي اجلاد لالحتفاظ بعالقات وثيقة وم�ستمرة مع العمالء �أ�سا�سها النزاهة و�سرعة اال�ستجابة وااللتزام بتقدمي اخلدمة.
dاعتماد الأنظمة الآلية كو�سيلة لتعزيز اخلدمات وحت�سني التوا�صل.

.٥

٥املميزات التناف�سية

٥ -٥٥٥مورد متجدد منتظم للعمل
من املتوقع �أن ت�ستفيد ال�شركة من املركز املايل القوي للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني فيها وكذلك اال�ستفادة من الن�شاط الت�أميني لل�شركات التابعة ،ومن واقع �أن �أحد ه�ؤالء
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني وهو �شركة اي�س �آي �إن �إيه لديها ا�سم قوي ورا�سخ يف �أ�سواق الت�أمني العاملية .تتوقع ال�شركة �إنه وب�سبب وجودها يف �سوق الت�أمني لفرتة طويلة ك�شركة
بحرينية ف�إنها �ست�ستفيد من �شبكتها وا�سمها و�سمعتها ون�شاطها القائم .وتتوقع لل�شركة �أنه ويف حال ت�أ�سي�سها ك�شركة حملية �ستكون يف و�ضع ميكنها من التفاو�ض حول
�صفقات و اتفاقيات �أف�ضل مع عمالئها احلاليني واملحتملني .كما �إنها �ست�ستفيد �أي�ض ًا من اخلربة واملعرفة العميقة مل�ساهميها امل�ؤ�س�سني.

�٥ -٥٥٥شبكة مبيعات وتوزيع را�سخة الت�أ�سي�س
تعتقد ال�شركة ب�أن قدراتها الرا�سخة يف جمال املبيعات والتوزيع قد مكنت منتجاتها من التوافر لقطاع �أكرب من العمالء داخل اململكة ،مما منح ال�شركة ميزة تناف�سية
قوية و قوة دعم يف مواجهة املناف�سني اجلدد يف ال�سوق .عملت ال�شركة طوال ال�سنوات الع�شرين املا�ضية وا�ستطاعت تطوير �شبكة توزيع ت�أمني على درجة عالية من الفعالية
داخل اململكة .تنوي ال�شركة تعزيز �إمكانيات التوزيع واملبيعات لديها ،فبالإ�ضافة �إىل �إعتمادها على عالقاتها اجليدة مع كبار و�سطاء الت�أمني ،ف�إن ال�شركة تعتزم زيادة
عدد الو�سطاء املهنيني الذين تتعامل معهم يف اململكة عن طريق ا�ستخدام القدرات الفنية املزمع توفريها بالتعاون مع جمموعة اي�س .كما تنوي ال�شركة �أي�ض ًا ت�أ�سي�س فريق
عمل خا�ص بها للبيع املبا�شر ي�ستهدف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم �إ�ضافة �إىل تطوير قنوات توزيع غري تقليدية� .سيتم اال�ضطالع بخدمة العمالء على م�ستوى
اململكة من خالل �شبكة فروع ال�شركة التي تتم م�ساندتها من قبل وحدة مركزية خلدمة العمالء .واجلدير بالذكر �إن ال�شركة تعمل حالي ًا من خالل ثالثة فروع يف كل من
الدمام والريا�ض وجدة.

٥ -٥٥٥فريق �إداري و فريق عمل ذو خربة ومهارة
�إن التزام ال�شركة مببادئها القائمة على قيمة الفرد مكنتها من جذب قوة عاملة م�ؤهلة و االحتفاظ بها .و قد قامت ال�شركة منذ �إن�شائها بتعيني و تطوير فريق �إداري
واالحتفاظ به داخل و خارج اململكة .لذلك ف�إن الفريق الإداري لل�شركة ميتلك خربة حملية وعاملية وا�سعة يف جمال الت�أمني .ت�ؤمن ال�شركة متام ًا ب�أن قدرات فريقها الإداري
و فريق العمل اللذان يتمتعان باخلربة لديها مكنتها من البقاء يف مقدمة االبتكار وا�ستعدادها ملواجهة التغري ال�سريع يف �سوق الت�أمني يف اململكة ولكي تعمل على االحتفاظ
بهذه امليزة وتطويرها ب�شكل اكرب� ،ستقوم ال�شركة بتقدمي و تنفيذ �إ�سرتاتيجيات و �سيا�سات جديدة لالرتقاء مب�ستوى املوظفني.

٥ -٥٥٥تقنية املعلومات املتقدمة و الأنظمة الآلية
�سعت ال�شركة لتحقيق م�ستوى رفيع من نظم املعلومات الآلية املتطورة يف جميع جماالت �أعمالها .و تطبق ال�شركة نظام ًا متكام ًال متاما للت�سعري و االكتتاب و التعامل مع
املطالبات و �إعادة الت�أمني و املعامالت املحا�سبية و العمليات الإدارية بالإ�ضافة �إىل الكثري من الأن�شطة الأخرى املرتبطة بعمل ال�شركة .وتعتقد الإدارة بان قاعدة تقنية
املعلومات احلديثة والتطبيقات امل�شغلة من خالل �شبكة الإنرتنت لديها �سوف متكنها من القيام مبعاجلة بيانات العميل مركزي ًا و تطوير احللول ب�سرعة و فعالية لتلبية
حاجات عمالئها و تزويدهم مبنتجات و خدمات مبتكرة.

٥ -٥٥٥املطالبات
�سوف تقوم ال�شركة بت�سوية املطالبات مبا يتفق مع ما تن�ص عليه ر�سالة ال�شركة بتقدمي “اجلودة” و“الإن�صاف” للعمالء .تعترب املطالبات اجلزء الأ�سا�سي يف �أعمال �شركة
الت�أمني التي تزاول وفق معايري مهنية عالية و�سوف تقوم ال�شركة بالتايل بت�سوية املطالبات ب�شكل كامل وعادل دون �أي ت�أخري غري مربر.

٥ -٥٥٥عالقات قوية مع �شركات �إعادة ت�أمني رائدة
ت�ستمد القدرة املالية العالية لل�شركة لت�سوية املطالبات الكبرية قوتها من خالل ترتيبات �إعادة التامني التي تقيمها ال�شركة مع �شركات �إعادة الت�أمني الرائدة .على الرغم
من �أن الرتتيبات واالتفاقيات القائمة مع �شركات �إعادة الت�أمني العاملية الرائدة تبدو مكلفة على املدى الق�صري� ،إال �أنها �ستوفر لل�شركة وامل�ساهمني و�أ�صحاب وثائق الت�أمني
الأمان والطم�أنينة ب�سرعة اال�ستجابة لت�سوية املطالبات ال�شيء الذي �سيفيد املركز املايل ال�شامل لل�شركة على املدى البعيد.

�٥ -٥٥٥إجراءات وقائية �صارمة لتجنب اخل�سارة
�ست�ستمر ال�شركة و عمال�ؤها باال�ستفادة من ا�ستطالعات �إدارة املخاطر املنتظمة و جتنب اخل�سائر و التي يقوم بها فريق ا�ستطالع متخ�ص�ص جم ّهز من قبل معيدي ت�أمني
عامليني .وقد �أدت التقارير املف�صلة الناجتة دورا يف تقليل املخاطر وحت�سينها مما �أدى �إىل تقليل التعر�ض للخ�سارة وعاد على ال�شركة مبنافع منها زيادة ثقة معيدي الت�أمني
بنهج عمل ال�شركة و نتائجها الفنية املتميزة وزيادة يف الر�ضي العام للعمالء .كما �أن فوائدها للعميل تت�ضمن تقليل احتمال ح�صول اخل�سائر مما ي�ؤدي �إىل ح�صول العميل
على �شروط و �أ�سعار �أف�ضل لوثائق الت�أمني.
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.٦

٦اال�ستحواذ املقرتح

٦ -٦٦٦خلفية عن اال�ستحواذ
يعترب �صدور نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية خطوة مهمة يف تطور �سوق الت�أمني ال�سعودي .ويهدف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين اجلديد،
يف بع�ض �أجزائه� ،إىل تنظيم ال�شركات الأجنبية العاملة يف اململكة والتي من �ضمنها �شركة اي�س البحرين وهي �شركة ت�أمني م�ؤ�س�سة وم�سجلة يف البحرين و مرخ�صة من
وزارة التجارة البحرينية و البنك املركزي البحريني.
على �ضوء متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،التي تق�ضي ب�أنه يتعني على �شركات الت�أمني التي ترغب مبزاولة الت�أمني�/إعادة الت�أمني
يف اململكة �أن تكون �شركات م�ساهمة �سعودية عامة ،وعليه ،قرر امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ،ورهن ًا باحل�صول على املوافقة التنظيمية ،ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �سعودية بغر�ض
اال�ستحواذ على �أ�صول الت�أمني للأطراف الراغبة.
بد�أت �شركة اي�س البحرين (معروفة �سابقا با�سم �سيجنا العربية) ممار�سة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1989م من خالل وكيلها احل�صري امل�ؤ�س�سة العاملية
خلدمات التجارة والتعهدات .مت ت�سجيل اي�س البحرين ك�شركة معفاة مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )21046بتاريخ (� .)1989/05/22شركة اي�س البحرين هي �شراكة
ت�ضامنية بني �شركة اخلريجي املالية القاب�ضة و�شركة اي�س �أي �إن �إيه �إحدى ال�شركات التابعة واململوكة بالكامل ملجموعة اي�س.
كما بد�أت ال�شركة الدولية للت�أمني اململوكة بالكامل ل�شركة اخلريجي املالية القاب�ضة ممار�سة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام  1991من خالل وكيلها احل�صري
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات .مت ت�سجيل ال�شركة الدولية للت�أمني ك�شركة معفاة بوجب ال�سجل التجاري رقم 25285بتاريخ  .1991/3/19لقد مت يف يناير
2006م نقل املحفظة التامينية التابعة لل�شركة الدولية للت�أمني بالكامل ل�شركة اي�س البحرين.
كما مت يف يناير من عام 2006م زيادة ر�أ�س مال �شركة اي�س البحرين من مليون دوالر �أمريكي� ،أي ما يعادل ( 3.750.000ريال �سعودي) �إىل ( )13.262.500ثالثة ع�شر
مليون ومائتان و�إثنان و�ستون �ألف وخم�سمائة دوالر �أمريكي �أي ما يعادل ( 49.734.375ريال �سعودي) ،وقد تغريت ح�ص�ص امللكية لتمتلك �شركة اخلريجي املالية القاب�ضة
ن�سبة ( )%50من ر�أ�س املال بينما متتلك اي�س �آي �إن �إيه الـ  %50الأخرى من ح�ص�ص ملكية �شركة اي�س البحرين.

٦ -٦٦٦اتفاقية حتويل حمفظة الأ�صول
مت الإنتهاء من تقييم املحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة اي�س البحرين والتي ت�ضمنت الأ�صول املنقولة من ال�شركة الدولية للت�أمني وفقا للمعايري والأ�س�س التي قررتها م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،و ح�صلت ال�شركة على نتيجة التقييم مبوجب خطاب امل�ؤ�س�سة رقم /2180م ظ/م ت بتاريخ 1429/11/12هـ املوافق 2008/11/10م الذي حدد
قيمة املحفظة وال�شروط الالزمة لإكمال عملية الإ�ستحواذ (اخلطاب متاح للمعاينة ملدة ا�سبوع قبل الإكتتاب كما هو مو�ضح يف الق�سم “ 23امل�ستندات املتاحة للمعاينة”.
وقد راعت امل�ؤ�س�سة يف نتيجة التقييم قيمة ال�شهرة وكذلك �صايف الأ�صول التي �سيتم نقلها لل�شركة على ان ينبغي نقل املحفظة اىل ال�شركة يف حال ان قيمة الأ�صول ت�ساوي
�أو اعلى من قيمة اللإلتزامات بتاريخ النقل.
كما �أكد خطاب التقييم على اتباع ال�شركة لبع�ض ال�شروط مثل:
1 )1الدعوة النعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني لإطالعهم على النتيجة النهائية لعملية تقييم املحفظة الت�أمينية ومن ثم الت�صويت على قرار اال�ستحواذ على املحفظة
من عدمه.
2 )2التاكيد على انه اليحق للم�ساهمني يف ال�شركة اجلديدة والذين ميتلكون ح�ص�صا يف �شركة اي�س البحرين الت�صويت على ال�شراء خالل انعقاد اجلمعية املذكورة.
3 )3التاكيد على اع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة بالإف�صاح عن جميع م�صاحلهم املالية التي ت�ضمنتها عملية الإنتقال وفقا لأحكام املادة ( )69واملادة ( )70من نظام
ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
وح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد من انه يجب تقدير قيمة الأ�صول والإلتزامات عن طريق مراجع ح�سابات وخبري اكتواري م�ستقلني ،فقد مت تعيني �شركة منار �سيجما
لإ�ست�شارات الت�أمني واخلدمات الإكتوارية كخرباء اكتواريني م�ستقلني ،وتعيني �شركة ديوي �أند ليبوف بالتعاون مع مكتب خالد الثبيتي للمحاماة و اال�ست�شارات القانونية
كم�ست�شارين قانونيني ،و�شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه كمحا�سبني قانونيني لأ�صدار القيمة املقدرة للمحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة اي�س البحرين با�ستخدام
مناذج م�ؤ�س�سة النقد ونتائج درا�سة وحتليل معمق جلميع البيانات واملعلومات املقدمة للم�ؤ�س�سة.6.

٦ -٦٦٦متويل اال�ستحواذ
تتوقع ال�شركة �أن متول اال�ستحواذ ،بالإ�ضافة �إىل الر�سوم والتكاليف املتعلقة باال�ستحواذ ،من �صايف متح�صالت االكتتاب وم�ساهمات امل�ؤ�س�سني يف ر�أ�س املال مع ًا ويتوقف
ذلك على القيود التي قد تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد على ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب .ففي حال قيام م�ؤ�س�سة النقد بفر�ض �أي نوع من القيود على ا�ستخدام �صايف
متح�صالت االكتتاب ف�إن ال�شركة قد تلج�أ �إىل متويل اال�ستحواذ عن طريق االقرتا�ض والتمويل باحل�ص�ص وفق ًا للأنظمة املعمول بها .للح�صول على معلومات �إ�ضافية،
(ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”).
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ت�شمل هذة النماذج جداول الكرتونية افرتا�ضية ) (Proforma Spreadsheetsمعدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد يتم ا�ستخدامها يف عملية التقييم

٦ -٦٦٦موافقة امل�ساهمني واجلهة املنظمة
�سوف تتطلب ال�صيغة النهائية من �أحكام و �شروط اال�ستحواذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل �أن توقع ال�شركة اتفاقية حتويل الأ�صول و البدء يف عملية انتقال
�أ�صول ا�صول لل�شركة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أبرام اتفاقية حتويل حمفظة الأ�صول �سيكون خا�ضع ًا للموافقة بالت�صويت من قبل امل�ساهمني مع تطبيق متطلبات املادة ( )69واملادة ( )70من
نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.

٦ -٦٦٦ملخ�ص ن�شاط �شركة اي�س البحرين يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة (ن�شاط املحفظة ال�سعودية)
ينبغي قراءة البيانات املالية املقدمة �أدناه مقرونة مع الك�شوفات املالية املدققة لل�سنوات املالية 2006م و2007م و2008م مبا يف ذلك التو�ضيحات املرفقة بها والتي مل تدخل
يف هذه الن�شرة وهذه الك�شوفات متاحة للمعاينة يف املكتب الرئي�سي لل�شركة.

�شكل رقم ( :)1-6ملخ�ص القوائم املالية ل�شركة اي�س البحرين لل�سنوات الثالث ال�سابقة (ن�شاط املحفظة ال�سعودية)

 2006م

�إيرادات الأق�ساط املكتتبة
�أجمايل الأق�ساط
ح�صة �شركات �إعادة التامني
�صايف الأق�ساط
العموالت امل�ستلمة
�أحتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة
– بداية ال�سنة
�إحتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة
– نهاية ال�سنة
�إجمايل �إيرادات الأق�ساط املكتتبة
�إجمايل املطالبات
ح�صة �شركات �إعادة التامني
�صايف املطالبات
العموالت املدفوعة
�إحتياطي املطالبات غري املدفوعة
– بداية ال�سنة
�إحتياطي املطالبات غري املدفوعة
– نهاية ال�سنة
�إجمايل نفقات الأق�ساط املكتتبة
الربح الإجمايل للأق�ساط املكتتبة
امل�صاريف العامة والإدارية
الربح ال�صايف للأق�ساط املكتتبة
دخل من م�صادر �أخرى
الدخل ال�صايف لل�سنة
معدل اخل�سارة (الفقدان)
معدل نفقات الأق�ساط املكتتبة
معدل امل�صاريف الإدارية
املعدل املوحد

2007م

التغيري من
2006م �إىل 2007م

2008م

التغيري من
2007م �إىل 2008م

154.462.196
()110.943.195
43.519.001
19.859.141
6.812.006

168.510.574
()111.592.166
56.918.408
22.368.026
17.069.329

%9
()%1
%31
%13
%151

196.072.440
()124.188.817
71.883.622
25.783.496
24.200.501

%16.3
()%11.3
%26.3
%15.3
%41.8

()17.069.325

()24.200.501

()%42

()29.032.387

()%19.9

53.120.824
()24.604.628
10.526.415
()14.078.213
()15.800.243
5.440.039

72.155.261
()32.734.380
14.024.486
()18.709.894
()16.936.785
6.918.968

%36
%33
%33
()%33
()%7
%27

92.835.232
()40.470.720
15.519.660
()24.951.060
()21.237.352
12.512.272

%28.7
()%23.6
%10.7
()%33.3
()%25.4
%80.8

()6.918.968

()12.512.280

()%81

()20.523.746

()%64

()31.357.384
21.763.440
()11.398.643
10.364.798
1.671.833
12.036.630
%47
%12
%34
%69

()41.239.991
30.915.270
()11.342.955
19.572.315
4.382.235
23.954.550
%49
%11
%23
%61

()%32
%42
()%0.5
%89
%162
%99

()54.199.886
38.635.346
()12.734.587
25.900.758
2.085.071
27.985.830
%49.16
%75.4
%17.7
%61.37

()%31.4
%25
()%12.3
%32.3
()%52.4
%16.8

امل�صدر :القوائم املالية لل�شركة للأعوام 2008م و2007م و2006م.
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الدخل ال�صايف ل�شركة اي�س البحرين
�سجلت �شركة اي�س البحرين �صايف دخل و�صل �إىل (� )27.985.000سبعة وع�شرون مليون وت�سعمائة وخم�سة وثمانون �ألف ريال �سعودي يف نهاية عام 2008م ب�إرتفاع قدره
�أربعة ماليني وواحد وثالثون �ألف ريال ( )4.031.000ريال �سعودي تقريب ًا �أي ما يعادل  %16.8عن عام 2007م .كما �سجلت دخ ًال �صافي ًا بلغ حوايل ثالثة وع�شرون
مليون ًا وت�سعمائة وخم�سون الف ( )23.950.000ريال �سعودي تقريب ًا يف نهاية عام 2007م مقارنة ب�صايف الدخل البالغ اثنا ع�شر مليون ًا وثالثني �ألف ()12.030.000
ريال �سعودي يف نهاية عام 2006م بارتفاع قدره �أحد ع�شر مليون ًا وت�سعمائة �ألف ( )11.900.000ريال �سعودي �أي ما يعادل  .%99وتعزى هذه الزيادة ب�صورة �أ�سا�سية �إىل
ارتفاع حجم الأق�ساط املكتتبة وانخفا�ض معدالت م�صاريف اكتتاب الأق�ساط وامل�صاريف الإدارية.
حجم الأق�ساط املكتتبة ل�شركة اي�س البحرين
ً
بلغ اجمايل الأق�ساط املكتتبة ل�شركة اي�س البحرين مائة و�ستة وت�سعون مليون ( )196.000.000ريال �سعودي تقريبا يف نهاية عام 2008م ب�إرتفاع قدره �سبعة وع�شرون
مليون وخم�سمائة �ألف ( )27.500.000ريال تقريب ًا �أي ما يعادل  %16.3عن عام 2007م والذي بلغ فيه �إجمايل حجم الأق�ساط املكتتبة مائة وثمانية و�ستون مليون ًا
وخم�سمائة �ألف ( )168.500.000ريال �سعودي ،مقارنة بـمائة واربعة وخم�سون مليون ًا واربعمائة و�ستون الف ( )154.460.000ريال يف عام 2006م �أي بارتفاع قدره
اربعة ع�شر مليون ًا واربعني الف ( )14.040.000ريال �أي ما يعادل .%9
بلغ �صايف الأق�ساط املكتتبة يف عام 2008م واحد و�سبعون مليون وثمامنائة وثمانون �ألف ( )71.880.000ريال �سعودي تقريب ًا ب�أرتفاع قدره �أربعة ع�شرة مليون وت�سعمائة
و�ستون �ألف ( )14.960.000ريال �سعودي� ،أي ما يعادل  %26مقارنة بعام 2007م والذي بلغ �صايف الأق�ساط املكتتبة فيه �ستة وخم�سون مليون ًا وت�سعمائة وع�شرة �آالف
( )56.910.000ريال مقارن ًة بـثالثة واربعني مليونا وخم�سمائة وع�شرة �آالف ( )43.510.000ريال يف عام 2006م بارتفاع قدره ثالثة ع�شر مليونا وثالئمائة وت�سعون
الف ( )13.390.000ريال �أي ما يعادل  .%31ويعزى النمو امللحوظ يف حجم الأق�ساط من عام 2006م �إىل عام 2007م وعام 2008م �إىل ن�شاط الت�أمني التعاوين ومنتجات
�أن�شطة ت�أمينية هيكلية �أخرى .ويعزى النمو يف معظم جماالت الت�أمني ب�صورة �أ�سا�سية �إىل الزيادة يف ح�صة ال�شركة الناجتة من التجديدات وا�ستقطاب عمالء جدد.
مطالبات �شركة اي�س البحرين
ً
بلغ حجم �إجمايل املطالبات ل�شركة اي�س البحرين �أربعون مليون و�أربعمائة �ألف ( )40.400.000ريال �سعودي تقريبا يف عام  2008ب�أرتفاع قدره �سبعة مليون و�سبعمائة
�ألف ( )7.700.000ريال �سعودي �أي ما يعادل  %23مقارنة بعام  2007والذي بلغ حجم املطالبات فيه اثنان وثالثني مليون ًا و�سبعمائة الف ( )32.700.000ريال مقارن ًة
بـ�أربعة وع�شرين مليون ًا و�ستمائة �ألف ( )24.600.000ريال يف عام 2006م بارتفاع قدره ثمانية ماليني ومائة وع�شرين الف ( )8.120.000ريال �أي ما يعادل  .%33ويعود
الإرتفاع يف حجم املطالبات يف عام  2008اىل الزيادة يف مطالبات فرعي الت�أمني على املركبات والت�أمني على �أخطار املقاولني.
ولقد ارتفع معدل اخل�سارة كن�سبة من �صايف الأق�ساط املكت�سبة مبقدار  %0.16ليبلغ  %49.16يف عام 2008م مقارنة بـ  %49يف عام 2007م والتي �إرتفع فيها معدل اخل�سارة
مبقدار  %2عن ما كان عليه يف عام 2006م.
املعدل املوحد ل�شركة اي�س البحرين
�إرتفع املعدل املوحد ل�شركة اي�س البحرين مبقدار  %0.37نقطة يف عام 2008م حيث بلغ  %61.37مقارنة بـ  %61يف عام 2007م والتي انخف�ض فيها املعدل املوحد
مبقدارثمان نقاط حيث تراجع �إىل  %61مقارن ًة بـ  %69يف عام 2006م ،ويعزى هذا الرتاجع الكبري يف املعدل املوحد لعام 2007ب�صورة �أ�سا�سية �إىل التح�سن يف معدل نفقات
الأق�ساط املكتتبة مبقدار نقطة واحدة والتح�سن يف معدل امل�صاريف الإدارية مبقدار  11نقطة.

٦ -٦٦٦وقف العمل باتفاقية الوكالة
�ستنتهي االتفاقية القائمة والتي تعمل مبوجبها امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات كوكيل ل�شركة اي�س البحرين �إعتبار ًا من تاريخ اال�ستحواذ .و�ستتوقف امل�ؤ�س�سة
العاملية خلدمات التجارة والتعهدات عن اكتتاب الت�أمني كوكيل ل�شركة اي�س يف �أقرب وقت يحل قبل الآخر وهما تاريخ �سريان اال�ستحواذ �أو �أي موعد �أقرب يتم حتديده من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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.٧

٧ا�سرتاتيجية �أعمال ال�شركة

٧ -٧٧٧الهدف
تنوي ال�شركة الرتكيز على �سوق الت�أمني لل�شركات من خالل اال�ستفادة من قاعدة العمالء القائمة .تخطط ال�شركة لتطبيق ا�سرتاتيجية متميزة لتزويد عمالئها بخدمات
متميزة وتعتزم ال�شركة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها من خالل ما يلي:
d
d
d
d
d

dالتح�سني املتوا�صل للخدمات واملنتجات والعمليات.
dبناء وتطوير عالقات وثيقة ودائمة مع العمالء.
dتقدمي خدمات عالية اجلودة تت�سم بالنزاهة وال�سرعة واملرونة وال�شمولية.
dتوظيف وتدريب وحتفيز موظفي ال�شركة.
dتبني �أنظمة تقنية معلومات متقدمة ومواكبة للع�صر.

٧ -٧٧٧فروع الت�أمني
تخطط ال�شركة لتقدمي �أنواع الت�أمني التالية لعمالئها:
الت�أمني على جميع �أخطار املقاولني/كافة �أخطار الإن�شاءات
يوفر هذا املنتج الت�أميني تغطية لكافة الأخطار املتعلقة ب�أعمال العقد الذي يتم تنفيذه مبا يف ذلك املواد التي يتم اح�ضارها اىل املوقع واملرافق امل�ؤقتة واملعامل واملعدات
وااللآت بكامل قيمتها .ومتتد هذه اخلطة لت�شمل تغطية امل�س�ؤولية القانونية للمقاول جتاه الغري عن الإ�صابات اجل�سدية و خ�سائر املمتلكات الناجمة عن تنفيذ �أعمال
العقد.
الت�أمني على جميع �أخطار معدات امل�صانع والآالت
يوفر هذا املنتج الت�أميني تغطية تعوي�ض اخل�سائر والأ�ضرار �ضد اخل�سارة او ال�ضرر املادي للمعدات والآالت وميكن �أن متتد التغطية لت�شمل امل�سئولية القانونية للغري والناجتة
عن ا�ستخدام هذه املعدات.
ت�أمني امل�س�ؤولية العامة
يوفر هذا املنتج الت�أميني تغطية للم�س�ؤوليات القانونية جتاه الغري والناجتة عن الإ�صابات اجل�سدية �أو الأ�ضرار للممتلكات اخلا�صة بالغري الناجمة عن ن�شاط امل�ؤمن له �أو
منتجاته �أو عملياته املكتملة.
الت�أمني على تعوي�ض العمال وم�س�ؤولية رب العمل
يوفر هذا املنتج الت�أميني تغطية تعوي�ض اخل�سائر واال�ضرار ح�سب ما �ألزم به نظام العمل ال�سعودي للتعوي�ض عن الإ�صابات التي تلحق ب�أي م�ستخدم تابع للم�ؤمن له والتي
تن�ش�أ ب�سبب و�أثناء قيامه بالعمل .وقد متتد التغطية لت�شمل امل�سئولية القانونية لرب العمل حيال �إ�صابات العمل.
الت�أمني على املركبات وال�سيارات
هنالك ثالثة �أنواع للت�أمني على املركبات ال�سيارات وهي كالآتي:
d dالت�أمني ال�شامل :يوفر لل�سيارات امل�ؤمنة وملحقاتها تغطية �شاملة �ضد اخل�سائر والأ�ضرار الناجمة عن حوادث الت�صادم �أو االنقالب واحلريق �أو ال�سرقة �أو الإ�ضرار
املتعمد� .أما ت�أمني امل�سئولية �ضد الغري وتغطية ت�أمني حوادث/م�س�ؤوليات ال�سائق والركاب عادة ما يتم �شرا�ؤه مع هذه التغطية الت�أمينية خل�سائر ال�سيارات الأ�سا�سية
وحمايتها من ال�ضرر.
d dت�أمني امل�سئولية جتاه الغري مع الت�أمني من احلريق وال�سرقة.
d dت�أمني امل�سئولية عن الغري فقط.
الت�أمني ال�شامل على امل�ساكن
مت ت�صميم هذا املنتج الت�أميني خ�صي�ص ًا للمرافق ال�سكنية اخلا�صة و تغطياتها يف وثيقة واحدة من العديد من الأخطار املحددة مثل احلرائق وال�صواعق والإنفجارات
والإ�ضرابات و�أعمال ال�شغب والع�صيان املدين وال�سرقة و�سقوط الطائرات و ما ي�سقط منها من �أج�سام و الأج�سام الطائرة الأخرى و ا�صطدام املركبات و انفجار الأنابيب
وال�سيول والعوا�صف والأعا�صري والرباكني والكوارث الطبيعية الأخرى .كما ميكن �أن متتد التغطية لت�شمل �أي�ض ًا تكاليف االنتقال امل�ؤقت مثل م�صاريف الإيجار ومقتنيات
خدم املنازل و�أي تكاليف �أخرى مماثلة.
الت�أمني من ال�سرقة وال�سطو على املنازل
يغطي هذا املنتج من منتجات الت�أمني اخل�سائر �أوالأ�ضرار الناجمة عن اقتحام املنازل وال�سطو عليها واال�ستيالء الق�سري على املمتلكات.
الت�أمني على املقتنيات ال�شخ�صية والأغرا�ض ثمينة القيمة من كافة املخاطر
يغطي هذا املنتج من منتجات الت�أمني التعوي�ض عن فقدان املقتنيات ال�شخ�صية والأغرا�ض ثمينة القيمة ب�سبب احلوادث والأخطار �أثناء وجودها يف امل�ساكن و�أثناء ال�سفر
العر�ضي بعيد ًا عن امل�سكن لفرتة �أق�صاها ( )30يوم ًا.
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الت�أمني من احلرائق والأخطار
يغطي هذا املنتج الت�أميني التعوي�ض عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي تلحق باملباين وحمتوياتها (مبا يف ذلك املخزونات والآليات واملعدات والأثاث والرتكيبات وامللحقات
والأجهزة املنزلية التي تت�سبب بها نريان او �صواعق او في�ضان او اخطار معينة اخرى).
ت�أمني اخل�سائر يف الأرباح (اخل�سائر الالحقة)
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني التغطية املتعلقة بانخفا�ض الربح الكلي الناجت عن انقطاع الأعمال ب�سبب احلرائق �أو الأخطار امل�ؤمن �ضدها .وميكن �أي�ض ًا ت�صميم هذا
املنتج لي�شمل الزيادة يف تكلفة الأعمال والأجور الثابتة واملتغرية الناجمة فقط عن املخاطر امل�ؤمن �ضدها.
الت�أمني على الزجاج امل�صقول
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني التغطية �ضد الك�سر لكافة �أنواع الزجاج الداخلي واخلارجي (با�ستثناء تركيبات الإ�ضاءة واللوحات وماكينات البيع �أو املخزون املعد
للتجارة) يف املباين التجارية للم�ؤمن لهم.
الت�أمني على ال�شحن البحري
يغطي هذا املنتج من منتجات الت�أمني كافة املخاطر واخل�سائر اجلزئية �أو الكلية على ن�سبة حمددة �أوالت�أمني على اخل�سائر الكلية الأ�سا�سية فقط للب�ضائع املنقولة بر ًا وجواً
وبحر ًا .كما ميكن �أي�ض ًا ت�ضمني الوثيقة تغطية �إ�ضافية حلوادث مثل احلروب والإ�ضرابات و�أعمال ال�شغب والع�صيان املدين.
منافع الت�أمني اجلماعي
ي�ضم هذا النوع من املنتج الت�أميني ثالثة �أنواع رئي�سية من التغطية هي:
d
d
d

dاحلماية العائلية اجلماعية وهي تغطي منافع التعوي�ضات الالحقة على الوفاة الطبيعية وغري الطبيعية �إىل حدود مبلغ �أ�سا�سي معني.
dاحلوادث اجلماعية وهي تغطي منافع التعوي�ض عن الوفاة والعجز الناجتة عن احلوادث.
dنفقات العالج الطبي اجلماعية وهي تغطي م�صاريف العالج بالعيادات اخلارجية والتنومي بامل�ست�شفيات الناجمة عن احلوادث والأمرا�ض .وميكن متديدها لت�شمل
متابعة احلمل والوالدة والعيون والأ�سنان وال�سفر اجلوي بغر�ض العالج وخدمات عربات الإ�سعاف.

الت�أمني على النقود/الأموال
يغطي هذا املنتج حماية �ضد اخل�سائر املتعلقة بالأموال التي حتدث ب�سبب احلريق والأخطار الأخرى مبا يف ذلك ال�سرقة والنهب وال�سطو على النقود �أثناء وجودها داخل
ممتلكات امل�ؤمن له �سواء كانت داخل اخلزينة الآمنة �أو �أثناء نقلها.
الت�أمني من خيانة الأمانة
يغطي هذا املنتج من منتجات الت�أمني اخل�سائر املالية الناجتة عن خيانة الأمانة واالحتيال من قبل املوظفني التابعني للم�ؤمن له.
الت�أمني على �أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات الإلكرتونية ملعاجلة البيانات
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني احلماية من كافة املخاطر التي تلحق ب�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات الإلكرتونية ملعاجلة البيانات �إ�ضافة �إىل الو�سائط .وقد ميتد هذا
املنتج �أي�ض ًا لي�شمل الزيادة يف تكلفة �إعادة ن�سخ و�إنتاج البيانات والنفقات الإ�ضافية الأخرى.
برامج التغطية املو�سعة وامل�سئولية الإ�ضافية
منتج متقدم من منتجات الت�أمني يوفر تغطية مو�سعة ت�ستوعب القدر الزائد من التعر�ض للم�سئولية التي تتخطى حدود تغطية امل�سئولية الأ�سا�سية املغطاة بالوثيقة .وهذه
التغطية تعرف عادة بـ “التغطية الأ�سا�سية” .كما قد يرتب هذا املنتج �أي�ض ًا و�ضع ًا �أ�سا�سي ًا مغاير ًا يف التغطية حيث يكون الت�أمني الأ�سا�سي غري كاف لل�سداد ولكن فقط فيما
يخت�ص بـ “بامل�سئولية الإ�ضافية” الزائدة عن التغطية الأ�سا�سية.
الت�أمني من �أعطال املكائن
يوفر هذا املنتج من منتجات التامني التغطية الالزمة للمعدات واملكائن يف حال توقفها عن العمل �أو عند احلركة والت�شغيل �أو لدى فك �أجزائها �أو �إعادة تركيبها �ضد
اخل�سائر والأ�ضرار الناجمة عن الإنفجارات �أو الأعطال.
ت�أمني ال�سفر
يوفر هذا املنتج وثيقة ت�أمني خا�صة م�صممة لتغطية �أخطار رجال الأعمال واملدراء التنفيذيني واملوظفني �أثناء �سفرهم يف مهام عمل خارجية .ومبوجب الوثيقة يتم التعوي�ض
عن مبالغ رئي�سية يف حالة الوفاة والعجز بفقدان �أع�ضاء رئي�سية ناجت عن �إ�صابة عر�ضية ا�ضافة اىل توفري جمموعة من املنافع يف حالة العجز ،وقد متتد التغطية لت�شمل
التكاليف الطبية الطارئة والفقدان للأمتعة ال�شخ�صية واملمتلكات والنقود وامل�سئولية ال�شخ�صية والعامة حتى حدود املبلغ املتفق عليه.
ت�أمني هياكل ال�سفن
يوفر هذا املنتج الت�أميني تغطية خا�صة ت�شمل جميع �أنواع ال�سفن والقوارب البحرية ( مبا يف ذلك القوارب التي تعمل على حمركات �أو القوارب املائية الأخرى امل�ستخدمة
يف الرتفيه واليخوت وقوارب ال�صيد ومقطوراتها وال�سفن التجارية) وت�شمل التغطية الهياكل وتعطل املحركات واخل�سائر املرتتبة على ذلك.
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الت�أمني من احلوادث ال�شخ�صية
يغطي هذا املنتج من منتجات الت�أمني التعوي�ض يف حاالت حوادث الوفاة �أو العجز الكلي �أو اجلزئي وقد متتد التغطية لت�شمل التعوي�ض الأ�سبوعي يف حال العجز الكلي �أو
امل�ؤقت.
التخطيط التنظيمي للطوارئ
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني دلي ًال �إر�شادي ًا لتخطيط ال�سالمة لتمكني العمالء التجاريني وال�صناعيني من مراجعة متطلبات ال�سالمة ملن�سوبيهم و�أعمالهم عن طريق
كتيبات تت�سم ب�سهولة الإطالع وقوائم فح�ص وتفقد حمكمة الت�صميم.
تغليف الب�ضائع/احلد من اخل�سائر
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني الإ�شراف والتوجيه للموردين حول �أ�ساليب التغليف الإحرتافية للم�ساعدة يف الت�أكد من قدرة الب�ضائع امل�شحونة بحر ًا على مقاومة
الظروف البيئية املحيطة بالرحلة و�سالمة الإبحار .كما �إنها توفر معلومات توجيهية وتثقيفية مفيدة عن احلد من اخل�سائر املتعلقة ب�شحن الب�ضائع والتي تطلع امل�ؤمن له
ب�أحوال املوانئ املختلفة والأخطار املحتملة والإر�شادات اخلا�صة بكيفية رفع ومتابعة املطالبات �ضد وكالء ال�شحن والأطر الزمنية وكيفية ا�ستخدام عالمات ورموز �شحن
الب�ضائع.
الت�أمني من م�س�ؤولية �أخطاء املمار�سات الطبية
ً
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني وثيقة ت�أمني معدة خ�صي�صا ملمار�سي املهن الطبية وامل�ست�شفيات والعيادات وبيوتات التمري�ض لتغطية كافة املبالغ التي قد يلزم امل�ؤمن له
بدفعها نظام ًا للتعوي�ض عن الإ�صابات اجل�سدية والإعاقات الذهنية والأمرا�ض �أو الوفيات التي حتدث للمر�ضى نتيج ًة لل�سهو �أو الإهمال �أو الأخطاء املرتكبة بوا�سطة امل�ؤمن
له .وقد متتد التغطية لت�شمل التكاليف وامل�صاريف النا�شئة عن املرافعات �أو الت�سويات اخلا�صة باملطالبات املرفوعة على امل�ؤمن له.
الت�أمني من امل�س�ؤولية املهنية
ً
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني وثيقة ت�أمني م�صممة خ�صي�صا لتغطية املعماريني واملهند�سني واملقاولني واملهنيني الأخرين �ضد �أي مطالبات بالتعوي�ض عن �أ�ضرار
مرفوعة �ضد امل�ؤَ َّمن له ب�سبب الإخالل بالواجبات املهنية الناجمة عن الإهمال �أو الأخطاء �أو ال�سهو .وقد متتد التغطية التي يوفرها هذا املنتج لت�شمل التكاليف �أو امل�صاريف
النا�شئة عن املرافعات �أو الت�سويات اخلا�صة باملطالبات �ضد امل�ؤمن له.
ت�أمني املعار�ض من كافة املخاطر
يوفر هذا املنتج من منتجات الت�أمني تغطية خا�صة للمواد املعرو�ضة باملعار�ض ويغطي املمتلكات امل�ؤ َّمن عليها بالكامل “من اجلدار للجدار” بدء ًا من الوقت الذي يتم فيه
حتريك هذه املمتلكات من موقعها الطبيعي و�أثناء نقلها وتواجدها يف �أر�ض املعر�ض ولغاية وقت �إعادتها �إىل مكانها الطبيعي.

٧ -٧٧٧اال�سرتاتيجية الت�سويقية
تعتزم ال�شركة القيام مبا يلي:
d
d
d

dالرتكيز على الأ�سواق امل�ستهدفة :تنوي ال�شركة الرتكيز على العمالء التجاريني الذين قامت بتحديدهم واختيارهم لتزويدهم بخدمات الت�أمني بد ًال عن انتظار جمئ
عمالء حمتملني �إىل ال�شركة.
dبناء عالقات مع عمالء الت�أمني :تعتزم ال�شركة بناء عالقات وثيقة وم�ستدامة مع عمالئها عن طريق تقدمي خدمات ومنتجات �أف�ضل من تلك املقدمة من قبل
املناف�سني.
dتطبيق طريقة مزيج املنتج :تنوي ال�شركة دخول ال�سوق بانتهاجها لطريقة مزيج املنتج بتقدميها ملنظومة متكاملة من خدمات الت�أمني ذات اجلودة العالية والأ�سعار
املعقولة والقادرة على �أ�شباع �إحيتاجات العمالء ال�شئ الذي يتيح لها فر�صة حت�سني هوام�ش الأرباح و ميكنها من �أن ت�صبح �شركة الت�أمني املف�ضلة لدى العمالء.

٧ -٧٧٧املكانة امل�ستهدفة يف ال�سوق
تعتزم ال�شركة حتقيق مكانة متميزة يف حقبة ما بعد تنظيم ال�سوق ال�سعودية للت�أمني تعرف من خاللها كرائدة يف ال�سوق من حيث جودة املنتجات واخلدمات والأمان والقيمة
املالية .ويعترب القطاع التجاري ال�سوق الرئي�سة امل�ستهدفة من قبل ال�شركة كما تنوي ال�شركة الرتكيز على الأعمال التجارية املربحة جيدة الإدارة والتي �أظهرت خربة يف
املطالبات يف املا�ضي.

٧ -٧٧٧الت�سعري وتطوير املنتجات
�ستعمل ال�شركة على الت�أكد من �أن اخلدمات املقدمة والأ�سعار املعرو�ضة �ستكون ذات قيمة جيدة للعميل كما �إنها تنوي تنويع خيارات الت�سديد جلذب العمالء .وتنوي ال�شركة
العمل على تعديل ومالءمة املنتجات القائمة والتي مت تطويرها يف �أماكن �أخرى جلعلها متوافقة مع احتياجات العمالء يف ال�سوق ال�سعودية .ويعد هذا الدور حيوي ًا جد ًا لتعزيز
الثقة املتجددة لدى العمالء يف �أعقاب اكتمال عملية الرتخي�ص والتطبيق التام للأنظمة واللوائح.
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٧ -٧٧٧الرتويج
اعتمدت ال�شركة يف املا�ضي على ن�شر �إعالنات ق�صرية يف ال�صحف املحلية ال�سعودية والتناقل ال�شفهي والعالقات ال�شخ�صية والو�سطاء وما �شابهها من الطرق لرتويج
�أن�شطة ال�شركة .لقد �أدركت ال�شركة �ضرورة ت�سجيل ح�ضور قوي يف ال�سوق وحتقيق م�ستوى معني من �إدراك امل�ستهلك من �أجل مواكبة امل�ستوى العايل من املناف�سة املتوقع
م�ستقب ًال .ولقد مت تخ�صي�ص ن�سبة كبرية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �ضمن خطة العمل اخلم�سية من �أجل رفع م�ستوى وعي و�إدراك امل�ستهلكني.

٧ -٧٧٧خدمات العمالء
يعترب تقدمي م�ستوى رفيع من خدمات العمالء من �أهم الأهداف الرئي�سية لل�شركة و�سوف تعمل جميع الفروع ومكاتب التمثيل املوزعة بعناية وبراعة يف التخطيط على
االهتمام والرتكيز على االت�صال والعالقة مع العمالء.

٧ -٧٧٧نظام تقنية املعلومات
�أعدت ال�شركة خطة لتوفري وتركيب نظام تقنية معلومات حديث ومواكب لآخر ما �أنتجته التكنولوجيا بحيث يكون قادر على توفري الإمكانيات التي حتتاجها ال�شركة للعمل
ب�صورة فعالة واقت�صادية يف التكلفة و�سوف يت�ألف نظام تقنية املعلومات من املكونات التالية:
dوحدة املنتج
dوحدة نظام معلومات الوكاالت
dوحدة �إ�صدار م�ستندات االكتتاب ووثائق الت�أمني
dوحدة التح�صيل والفوترة
dوحدة معاجلة املطالبات
dوحدة معاجلة �أعمال �إعادة الت�أمني
dوحدة �إدارة الطلبات

d
d
d
d
d
d
d

٧ -٧٧٧املوارد الب�شرية
�ستكون �إدارة املوارد الب�شرية يف ال�شركة مبثابة وحدة خدمات م�ساندة و�ستتمثل مهمتها يف تلبية احتياجات ال�شركة من العمالة عن طريق �ضمان توفري عنا�صر املوارد
الب�شرية امل�ؤهلة لكافة الإدارات من خالل توظيف وحتفيز وتطوير قدرات املوظفني وكذلك تقدمي خدمات �إدارية على قدر عال من اجلودة.
يهدف برنامج ال�سعودة بال�شركة �إىل تطوير وت�أهيل املوظفني ال�سعوديني بهدف زيادة مهاراتهم وعددهم تبع ًا خلطة مدرو�سة .تبلغ ن�سبة املوظفني ال�سعوديني حالي ًا %30
و�سوف تلتزم ال�شركة بزيادة �أعداد املوظفني ال�سعوديني �ضمن كافة م�ستويات العمل لديها مبعدل �سنوي ي�ضمن االحتفاظ بن�سبة ال�سعودة املطلوبة وكذلك تعزيز مهاراتهم
لتمكينهم من تويل �أعلى املنا�صب و�سوف تبلغ ن�سبة ال�سعودة  %33يف عام 2010م ومن ثم ترتفع �إىل  %37بنهاية عام 2011م ح�سب ما هو مو�ضح �أدناه .فيما يلي تفا�صيل
�أعداد املوظفني كما يف 2008/12/31م وخطة �أعداد املوظفني لل�سنوات الثالث القادمة 2009م و2010م و2011م.

�شكل ( ،)1-7قائمة مبوظفي ال�شركة كما يف 2008/12/31
الإدارة العليا
املبيعات والت�سويق
املالية واملحا�سبة
تقنية املعلومات
الإكتتاب
املطالبات
�إعادة ت�أمني
�ش�ؤون املوظفني
�أق�سام امل�ساندة الأخرى

املجموع

امل�صدر :ال�شركة

30

�سعوديني
1
4
4
0
1
5
0
3
0

18

غري �سعوديني

املجموع

ن�سبة ال�سعوديني

42

60

%30

5
8
4
2
11
8
2
0
2

6
12
8
2
12
13
2
3
2

%0
%0
%50
%0
%9
%38
%0
%100
%0

�شكل ( ،)2-7خطة التوظيف يف ال�شركة لل�سنوات (2009م – 2010م  2011-م)

البيان

الع�ضو املنتدب
املدير العام
م�ساعد املدير العام
املدير التنفيذي لل�شئون املالية
املدير التنفيذي لالكتتاب
املدير التنفيذي للمطالبات
املدير التنفيذي للت�سويق
املدير املايل والإداري
مدير ح�سابات ال�شركات
مدير التدقيق الداخلي
مدير املوارد الب�شرية
مدير االلتزام
مدير االكتتاب
مدير �إدارة املخاطر
مدير الإدارة القانونية
مدير تقنية املعلومات
مدير فرع
مدير �إنتاج
مدير �شئون املوظفني
مدير العالقات احلكومية
مدير مطالبات
مدير �إعادة ت�أمني
مدير ح�سابات
حما�سب
م�ساعد حما�سب
�أمني �صندوق
م�ساعد �إدارة �إعادة ت�أمني
منتج
م�ساعد � -إدارة الإكتتاب
م�ساعد � -إدارة املطالبات
�سكرتري
م�ساعد – �إدارة �شئون املوظفني
خدمات عامة
العدد الإجمايل
ن�سبة املوظفني ال�سعوديني
ن�سبة املوظفني غري ال�سعوديني
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2009م
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
1
2
2
2
1
1
4
10
10
3
2
5
71
%30
%70

2010م
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
1
3
2
4
1
1
8
12
12
3
3
6
86
%33
%67

2011م
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
5
1
5
4
5
1
1
10
14
14
3
4
10
105
%37
%63

٧-٧٧٧٧٧الهيكل التنظيمي
لقد مت حتديد الهيكل التنظيمي لل�شركة من منظور �ضمان االلتزام مببادئ عمليات الت�شغيل الآمن والفعال و�إن ال�شركة لعلى ثقة من متا�سك هيكلها التنظيمي والتزامه
باملتطلبات الالزمة مبا يف ذلك نظام تقنية املعلومات الذي يعترب عن�صر حيوي وهام يف عملياتها الت�شغيلية .تقوم ال�شركة بتطبيق نظام لتفوي�ض ال�صالحيات ل�ضمان فعالية
عملية اتخاذ القرار نظر ًا للتحديد الوا�ضح للأدوار وامل�سئوليات لكل فرد .يو�ضح ال�شكل التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة.
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�سكل رقم( )3-7الهيكل التنظيمي لل�سركة
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.٨

�٨إعادة الت�أمني

٨ -٨٨٨اكتتاب �إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إعادة الت�أمني على جزء من املخاطر التي ت�ؤمن عليها مبوجب عمليات الت�أمني التي تقوم بها و ذلك لتقليل تعر�ضها للخ�سائر ،و العمل على ا�ستقرار �أرباحها
و حماية موجودات ر�أ�س مالها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تن�ص املادة ( )40من الالئحة التنفيذية على �أن تقوم �شركات الت�أمني باالحتفاظ بن�سبة  %30على الأقل من جمموع مبالغ
اال�شرتاك (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني) و�إعادة ت�أمني  %30على االقل من �إجمايل �أق�ساطها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
و لتقليل خماطر تركيز �إعادة الت�أمني لديها ،قامت ال�شركة بو�ضع برامج لإعادة الت�أمني مع خمتلف �شركات �إعادة الت�أمني العاملية املعروفة .و ت�شمل معايري اختيار �شركات
�إعادة الت�أمني ما يلي )1( :قوة املركز املايل (تتمتع بتقييم يعادل “بي بي بي” كحد �أدنى من هيئة �ستاندرد �آند بورز �أو ما يعادله من م�ؤ�س�سات تقييم عاملية �أخرى معرتف
بها) )2( ،جودة اخلدمة )3( ،الكفاءة يف ت�سوية املطالبات� )4( ،شروط التغطية )5( ،الأ�سعار.
يهدف برنامج ال�شركة لإعادة الت�أمني �إىل الزيادة التدريجية يف م�ستويات االحتفاظ يف ال�شركة ،بينما تتم �إعادة التقييم الالزم ودرا�سة مت�أنية الحتماالت املخاطر و احلماية
من خ�سائر الكوارث و كفاية االحتياطيات و حماية امل�ساهمني و مبالغ متويل عمليات الت�أمني.
عالوة على ذلك فقد عينت ال�شركة جلنة �إعادة ت�أمني تتوىل الإ�شراف على �إ�صدار كافة وثائق �إعادة الت�أمني وتقوم باملراقبة املنتظمة مل�ستويات التعر�ض ملخاطر �إعادة الت�أمني.

٨ -٨٨٨ترتيبات �إعادة الت�أمني
تنوي ال�شركة �أن حتتفظ برتتيبات �إعادة الت�أمني املطبقة حالي ًا بهدف حماية م�صالح العمالء و امل�ساهمني يف �شركة اي�س البحرين مما ي�ضمن احلفاظ على عالقات جيدة
طويلة الأمد مع �شركات �إعادة ت�أمني عاملية رائدة و العمل على حت�سينها ب�شكل �أف�ضل يف ظل ال�سوق املنظم.
�ست�ستمر ال�شركة وعمال�ؤها باال�ستفادة من اال�ستطالعات املنتظمة حول �إدارة املخاطر والت�أمني الفني الأخرى و التي يقوم بها فريق ا�ستطالع متخ�ص�ص جم ّهز من معيدي
ت�أمني عامليني .وقد �ساعدت التقارير املف�صلة الناجتة وال�صادره يف املا�ضي على تقليل املخاطر وحت�سني الأو�ضاع مما �أدى �إىل تقليل احتمال التعر�ض للخ�سارة.
كانت ال�شركة و ما زالت تعمل على تطوير عالقات جديدة مع معيدي الت�أمني املحليني لت�ستطيع �إعادة ت�أمني  %30من جمموع �أق�ساطها بح�سب ما تن�ص عليه الأنظمة واللوائح
التنفيذية.

�٨ -٨٨٨إعادة الت�أمني الإتفاقي  -الن�سبي واخل�سارة الزائدة
تخطط ال�شركة للتفاو�ض مع معيدي الت�أمني االتفاقي الذين �سبق م�شاركتهم مع اي�س البحرين و�سوف تقوم ال�شركة ب�إعادة الت�أمني لدى �شركات �إعادة ت�أمني مرموقة مثل:
d
d
d
d
d
d
d
d

�dسوي�س ري
�dسكور
�dإليانز
�dأودي�سي ري
dهانوفر ري
dميونيخ ري
dتران�س اتالنتك ري
dمابفري

�أما بالن�سبة لت�أمني لتكاليف العالج الطبي ،تنوي ال�شركة االحتفاظ مبا ن�سبته  %50من املخاطر و ذلك بغر�ض �ضمان احلرية يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بالأمور املتعلقة
بقبول الت�أمني و التعامل مع املطالبات.
من املتوقع �أن يتم �إ�سناد ن�سبة من اتفاقية الت�أمني �إىل معيدي ت�أمني حمليني يف الوقت الذي ت�صبح فيه القدرات املالئمة والالزمة لذلك يف �إعادة الت�أمني يف ال�سعودية.

�٨ -٨٨٨إعادة الت�أمني االختياري
�سي�ستمر توفري ت�أمني احلماية من الأخطار الرئي�سية مع الرتكيز على حتقيق اعلى م�ستوى من دخول �شركات �إعادة الت�أمني العاملية الرائدة .لن يتم التعامل مع معيدي
الت�أمني الذين يقل ت�صنيفهم عن درجة (بي بي بي) �إال يف حاالت ا�ستثنائية ،مع �ضمان احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تعي ال�شركة متام ًا حجم الفر�صة املتاحة �أمامها يف هذا املجال لزيادة ح�صتها من �إعادة الت�أمني يف �شركات اعادة ت�أمني حملية خمتارة يف هذه الربامج ،مع اتخاذها العناية
الالزمة لعدم زعزعة م�ستوى الأمان الذي متنحه ال�شركة للم�ساهمني والعمالء على حد �سواء.

٨ -٨٨٨االحتفاظ
تهدف ال�شركة �إىل الزيادة التدريجية يف م�ستويات االحتفاظ ب�أعمال الت�أمني التي حتتفظ بها لنف�سها والتقوم باعادة تامينها لدى معيدي التامني الآخرين مع زيادة ر�سملة
ال�شركة وتعزيز قوتها املالية.
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.٩

٩املطالبات

�سرتكز �إدارة خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة �إىل رافعي املطالبات .مت تزويد االدارة بالأفراد املخت�صني امل�ؤهلني
مهني ًا وفق ًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�ضمان حماية حقوق ا�صحاب الوثائق امل�ؤمن عليهم مع �ضمان حماية م�صالح ال�شركة.
وتت�ضمن خدمات املطالبات �إجراءات تقليل املخاطر و احلد من اخل�سائر التي تتم من خالل التحليل االح�صائي للخربات ال�سابقة للعمالء وطبيعة اخل�سائر ال�شئ الذي
ي�ؤدي �إىل حت�سني منو م�ستمر ملحافظ ذات ربحية .وتعد عملية املراقبة الفعالة للتكاليف �إحدى الأهداف الرئي�سية لإدارة املطالبات يف ال�شركة وميكن حتقيق ذلك من خالل
الآتي:
d
d
d
d

�dإدارة الت�صرف يف املمتلكات املنقذة
�dإدارة الإ�سرتداد
�dإدارة املزودين
�dإدارة التحقق من �صحة املطالبات

عالوة على تعاملها مع املطالبات املرفوعة وتوا�صلها مع ال�شركات امل�سندة حول الأمور املتعلقة باملطالبات� ،ستقوم �إدارة املطالبات بال�شركة مبراجعات دورية ملطالبات معينة
كما �إنها �ستقوم مبراجعة �شاملة للإجراءات املعمول بها يف �إدارة املطالبات� .ستعول ال�شركة على قدرة �إدارة املطالبات املركزية على التحكم الفعال يف اجناز املطالبات
وكذلك �أ�ساليب حتديد احتياطي املطالبات املتبعة من قبل ال�شركات امل�سندة من �أجل ت�أ�سي�س �أق�ساط الت�أمني ال�سليمة واحتياطات واخل�سائر.
�سيتم التفاو�ض حول ت�سويات عادلة وعاجلة مع رافعي املطالبات امل�ستوفية لل�شروط الالزمة� ،أما بالن�سبة للمطالبات غري امل�شمولة بالتغطية ف�سيتم تزويد �أ�صحابها
بالتو�ضيحات الكافية والفورية حول �أ�سباب رف�ض املطالبة .ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة من خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة من معيدي
الت�أمني واملالحقة الن�شطة للمطالبات املرفوعة �ضد الغري حيال م�سئولياتهم وبذل العناية الفائقة يف بيع املمتلكات املنقذة .وقد مت الإعداد لتدوين ومترير كافة املعامالت
اخلا�صة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.
تعتزم ال�شركة تعيني �شركات حلول �إدارة املطالبات املذكورة �أدناه للم�ساعدة يف �إدارة املطالبات:
d
d
d
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dكراوفورد �آند كومباين
dماكالرينز يوجن �إنرتنا�شيونال
dكانينجنهام ليند�سي

١٠١٠الإ�ستثمار
تعتزم ال�شركة اتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار تت�سم باملحافظة من �أجل احلفاظ على هوام�ش مالءة مالية قوية وحلماية م�صالح كافة امل�ساهمني ح�سب ما ن�صت عليه �أنظمة
وقواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .و�ستتمثل مهام �إدارة اال�ستثمار يف ال�شركة فيما يلي:
d
d
d
d

dو�ضع �سيا�سة اال�ستثمار :عن طريق حتديد �أهداف اال�ستثمار وفق ًا لقواعد و�أنظمة اال�ستثمار ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وو�ضع ال�شركة املت�أرجح ما
بني العوائد واملخاطر املتوقعة.
dالقيام بتحليل الأوراق املالية :عن طريق �إعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة اقل.
dمراجعة املحفظة :عن طريق حتديد �أي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها و�أي منها يتعني �شرائها يف املحفظة احلالية
dتقييم �أداء املحفظة :عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على �أ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع �أداء املحافظ اال�سا�سية املالئمة.
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١١١١املخ�ص�صات الفنية (االحتياطيات)
مت احت�ساب املخ�ص�صات الفنية مبوجب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومت اعتمادها من قبل خبري ح�سابات الت�أمني يف ال�شركة على �أنها تبني التزامات ال�شركة
و ي�شمل ذلك املخ�ص�صات الفنية التالية:
d
d
d
d
d
d
d
d
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dاحتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة
dاحتياطي املطالبات غري امل�سددة
dاحتياطي م�صاريف املطالبات
dاحتياطي املطالبات التي وقعت ومل يبلغ عنها
dاحتياطي الأخطار غري املنق�ضية/القائمة
dاحتياطي خماطر الكوارث
dاحتياطي امل�صاريف العامة
dاالحتياطي املتعلق بالت�أمينات الطبية وت�أمني احلماية والإدخار

١٢١٢توزيع الفائ�ض
�سيتم احت�ساب �صايف الفائ�ض الناجت عن عمليات الت�أمني واال�ستثمار ب�شكل دقيق مبوجب �أنظمة ولوائح الت�أمني� .سيتم توزيع  %10كحد �أدنى من هذا الفائ�ض ال�صايف على
ا�صحاب وثائق الت�أمني كق�سط مرجتع �أو على �شكل خ�صم من �أق�ساط التجديد ،بينما �سيتم حتويل ن�سبة  %90كحد �أق�صى من �صايف الفائ�ض حل�ساب دخل امل�ساهمني.
�سيتم دائما تقدمي طلب احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل �أي توزيع �سنوي مقرتح من �صايف الفائ�ض.
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١٣١٣الهيكل التنظيمي لل�شركة
١٣١١١٣جمل�س الإدارة املقرتح
بدون االخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س ادارة ال�شركة (“املجل�س” �أو“جمل�س الإدارة”) �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة �أعمال و�ش�ؤون ال�شركة ،كما يكون
له يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض ع�ضوا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف القيام مبهمة عمل �أو �أعمال معينة.
يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يت�ألف من ( )9ت�سعة �أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية .و�سيعني املجل�س جلان ًا فرعية ت�شمل جلنة تنفيذية وا�ستثمارية،
وجلنة للمراجعة ،وجلنة للمكاف�آت و�سوف ت�ؤازر هذه اللجان دور جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�شاطات ال�شركة وتزويد �إدارة ال�شركة بالإر�شاد و التوجيه الالزم.
وتنعقد اللجنة يف اجتماعات �أكرث انتظاما من املجل�س بكامل �أع�ضائه وترفع تقاريرها �إىل جمل�س الإدارة.
تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سية ملجل�س الإدارة يف �ضمان ا�ستمرار جناح ال�شركة على املدى البعيد ،وي�شمل ذلك� ،ضمن �أمور �أخرى ،مايلي:
dمراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�شركة و�سيا�سات �إدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�صي بها �إدارة ال�شركة.
dو�ضع �أهداف الأداء العام لل�شركة.
dالإ�شراف على نفقات ر�أ�س املال الرئي�سية.
dمراجعة قرارات جلنة املكاف�آت املتعلقة بالإدارة العليا لل�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
dمراقبة و�إدارة حاالت تعار�ض امل�صالح املحتملة لدى �أع�ضاء الإدارة العليا و�أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني.
�dضمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية و�إعداد التقارير املالية لل�شركة ،مبا يف ذلك م�ساندة �أق�سام التدقيق /املراجعة امل�ستقلة و�ضمان وجود وتطبيق �أنظمة
رقابية منا�سبة ،وخ�صو�صا �أنظمة مراقبة املخاطر ،والإجراءات املالية وااللتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�صلة.
dمراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�شركة.
dالإ�شراف على عملية الإف�صاح واالت�صاالت العامة لل�شركة.

d
d
d
d
d
d
d
d

وفيما يلي ت�شكيلة جمل�س الإدارة املقرتح:

�شكل رقم (� :)1-13أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

 -1عبد الكرمي اخلريجي

رئي�س جمل�س الإدارة

�سعودي

� -2سيد عمر علي �شاه
 -3جايلز �آر وارد
� -4سريج و�سوف
 -5عبد العزيز اخلريجي

الع�ضو املنتدب
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

باك�ستاين
بريطاين
فرن�سي
�سعودي

� 59سنة
� 42سنة
� 65سنة
� 32سنة

 -6حممد اخلريجي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

� 28سنة

 -7د .فهد حامد حم�سن دخيل
 -8نبيل يو�سف جميل جوخدار
 -9يعني الحقاً*

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

� 64سنة

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

� 52سنة
-

امل�صدر :ال�شركة
*يتم التعيني لدى انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية عقب اكتمال االكتتاب العام
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� 74سنة

امللكية املبا�شرة يف ال�شركة
500.000
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_
_
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250.000
()%2.5
250.000
()%2.5
-
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ال
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فيما يلي نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني:

		
عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجي ()74

رئي�س جمل�س الإدارة

اخلربات العملية

عبد الكرمي عبد العزيز اخلريجي هو امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة اخلريجي ونائب رئي�س معار�ض الظهران الدولية
وع�ضوا م�ؤ�س�سا يف دار اليوم لل�صحافة والن�شر ،ورئي�س جمل�س ادارة �شركة اي�س العربية للتامني وع�ضو جمل�س ادارة �شركة
اال�سمنت ال�سعودية ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة العربية للورق .وقد كان ع�ضوا يف الغرفة التجارية ال�صناعية يف املنطقة
ال�شرقية ثم �شغل من�صب نائب الرئي�س لثالث دورات  ،كما �شغل منا�صب متعددة يف عدة �شركات م�ساهمة عامة وخا�صة
منها ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة �سا�سكو ،وع�ضو جمل�س ادارة �شركة نباتي ،وع�ضو جمل�س ادارة �شركة الت�صنيع الوطنية،
وع�ضوا يف جلنة التامني املنبثقة عن الغرفة التجارية ال�صناعية .

�سيد عمر على �شاه ()59

الع�ضو املنتدب

اخلربات العملية

قبل تر�شيحه لتويل من�صب الع�ضو املنتدب لل�شركة� ،شغل �سيد �شاه من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة اي�س للت�أمني ليمتد يف
باك�ستان خالل الفرتة من 1986م وحتى دي�سمرب 2005م ،وقد كان قد عمل قبل ذلك ب�شركة �سنرتال للت�أمني يف باك�ستان
خالل الفرتة من 1982م وحتى 1986م .كما عمل ب�شركة نيو جوبيلي للت�أمني بباك�ستان من 1980م وحتى 1982م وعمل
كذلك بالبنك املتحد (يونايتد بانك) بباك�ستان خالل الفرتة من 1970م وحتى 1975م.

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اي�س للت�أمني بباك�ستان و�سكرتري جمل�س �إدارة اي�س العربية للت�أمني التعاوين.

جايلز �آر وارد ()42

ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية

يحمل �سيد �شاه �شهادتي بكالوريو�س حيث ح�صل على درجة البكالوريو�س الأوىل يف العلوم من جامعة كرات�شي بباك�ستان يف عام
1969م ،كما نال درجة البكالوريو�س الأخرى يف الت�أمني واالقت�صاد من جامعة طهران ب�إيران يف عام 1977م .كما �إنه ح�صل
�أي�ض ًا على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من كلية الت�أمني يف نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1979م.

امل�ؤهالت العلمية واملهنية

تخرج جايلز وارد من جامعة مان�شي�سرت باململكة املتحدة بدرجة البكالوريو�س يف االقت�صاد يف عام 1988م .نال وارد م�ؤهل
 ACIIمن معهد  CIIباململكة املتحدة يف عام 2008م.

اخلربات العملية

ي�شغل جايلز وارد من�صب الع�ضو املنتدب الإقليمي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا مبجموعة اي�س للت�أمني –
البحرين حيث ي�ضطلع مب�س�ؤولية كاملة لإدارة عمليات الت�أمني ملجموعة اي�س باملنطقة منذ عام 2006م .وقد �شغل قبل
ذلك من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �إيه �إك�س �إيه للت�أمني مباليزيا من عام 2001م وحتى 2006م ،كما عمل كم�ست�شار
فني بنف�س ال�شركة خالل الفرتة من 2000م وحتى 2001م� .شغل جايلز وارد �أي�ض ًا من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة جارديان
�أ�شورن�س يف تايالند خالل الفرتة من 1997م وحتى عام 2000م.

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اي�س للت�أمني بباك�ستان واي�س للت�أمني مب�صر.

�سريج و�سوف ()65

ع�ضو جمل�س الإدارة

املنا�صب الأخرى

ع�ضو جمل�س �إدارة كل من كوربوري�شون �أوبتيمام يف كندا و�شركة �أوبتيمام لإعادة الت�أمني يف الواليات املتحدة الأمريكية
و�أوبتيمام فاي دي �أ�شوران�س يف فرن�سا و�أروب �إ�س �إيه �إل يف لبنان و�إيه �آي �أو �آي ماجيك مليتد يف اململكة املتحدة وال�شركة
الرو�سية لإعادة الت�أمني يف رو�سيا.

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

ح�صل �سريج و�سوف على درجة املاج�ستري يف العلوم الإدارية من معهد �إيكول نا�شيونال دو �أ�شوران�س يف فرن�سا يف عام 1967م.
يعمل �سريج و�سوف منذ تقاعده يف عام 2003م ،كم�ست�شار �أول للرئي�س التنفيذي العام ل�شركة اي�س ملا وراء البحار .وقد
�شغل قبل تقاعده من�صب الرئي�س التنفيذي واملدير العام للعمليات مبجموعة  SCORخالل الفرتة من عام 1994م وحتى
عام 2003م .وقد �إلتحق �سريج و�سوف مبجموعة  SCORيف عام 1979م حيث �أنتدب للعمل يف هوجن كوجن من عام 1979
وحتى عام 1983م ويف كندا من عام 1983م وحتى عام 1987م ،ليعود بعدها للعمل يف باري�س حيث توىل من�صب الرئي�س
التنفيذي لق�سم ( )P&Cورئي�س ق�سم ت�أمني احلماية والإدخار وذلك من عام  1987وما يليه .خالل الفرتة من عام
1974م وحتى عام 1979م �شغل من�صب مدير تنفيذي يف فاكتوري ميت�شوال انرتنا�شيونال يف باري�س ولندن .كما عمل
خالل الفرتة من عام 1967م وحتى عام 1974م بق�سم اكتتاب الت�أمني وق�سم تطوير الأعمال مبجموعة �شركات تورو
فونيك�س كونتينينتال يف كل من باري�س ولندن ونيويورك.
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عبد العزيز اخلريجي ()32
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية
املنا�صب الأخرى

حممد اخلريجي ()28

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

د .فهد حامد حم�سن دخيل ()64
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

ع�ضو جمل�س الإدارة

يحمل عبد العزيز اخلريجي درجة البكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران
والتي تخرج منها يف عام 2001م.
ي�شغل عبد العزيز اخلريجي من�صب املدير التنفيذي ملجموعة �شركات اخلريجي منذ تخرجه يف عام 2001م ،وهو
م�سئول عن الإدارة اال�سرتاتيجية ال�ستثمارات املجموعة يف العديد من القطاعات التجارية كالقطاع املايل و قطاع
التطوير العقاري.
ع�ضو جلنة الت�أمني الوطني بالريا�ض واملنطقة ال�شرقية

ع�ضو جمل�س الإدارة

يحمل حممد اخلريجي درجة البكالوريو�س يف �أنظمة معلومات الإدارة من جامعة والية كالفورنيا بالواليات املتحدة
الأمريكية والتي تخرج منها يف عام 2003م.
ي�شغل حممد اخلريجي من�صب املدير العام ل�شركة اخلريجي للتجارة والإلكرتونيات منذ عام 2006م .قبل ذلك عمل
الأ�ستاذ /حممد اخلريجي بوظيفة حملل مايل بالبنك ال�سعودي الهولندي وذلك خالل الفرتة من عام 2004م وحتى
عام 2006م.

ع�ضو جمل�س الإدارة

ح�صل الدكتور فهد دخيل على �شهادة الدكتوراه يف الهند�سة املدنية من جامعة بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة االمريكية
عام 1973م.
�شغل الدكتور فهد دخيل ا�ستاذا ثم عميدا لكلية الهند�سة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1975م  ،ثم وكيال
للجامعة للدرا�سات العليا والبحوث منذ عام  1977ولغاية 1989م  ،ثم م�ست�شارا ملدير اجلامعة وامل�شرف العام على
اخلدمات املركزية لغاية  2003م ،و هو االن يعمل كع�ضو منتدب يف �شركة امل�شاريع التعليمية وتقنية املعلومات واي�ضا
ع�ضوا منتدبا يف معهد االدارة ال�صناعية وتقنية املعلومات.

نبيل يو�سف جميل جوخدار ( )52ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

ح�صل املهند�س نبيل يو�سف جميل جوخدار على بكالوريو�س يف االهند�سة املدنية من جامعة اريزونا يف الواليات املتحدة
االمريكية عام 1982م
عمل املهند�س نبيل مديرا للم�شاريع لدى �شركة بكتل من عام  1984ولغاية 1996م  ،ثم مديرا عاما يف �شركة زهري فايز
و�شركاه حتى 2001م.وي�شغل حاليا مديرا عاما لدى �شركة دار الريا�ض لال�ست�شارات.

١٣١١١٣الإدارة العليا
�ستعمل ال�شركة على �أداء مهامها بقيادة الع�ضو املنتدب ومدير املالية واال�ستثمار بال�شركة مع فريق �صغري لكن مقتدر من �أفراد الإدارة العليا وهيكل تنظيمي يتمتع باحل�س
والتوجه التجاري ،و تعترب هذه املزايا و اخلربات عنا�صر �أ�سا�سية يف تقدمي منتجات وحلول مبتكرة للعمالء.
ويتوقع كجزء من عملية ال�سعودة� ،أن يتم ا�ستحداث عدد من املنا�صب اجلديدة واملواقع الإدارية الأخرى من خالل تو�سع العمل وذلك لي�شغلها موظفون �سعوديون.
و�سيت�ألف فريق الإدارة العليا يف ال�شركة من املذكورين �أدناه:

�شكل رقم ( :)2-13فريق �أفراد الإدارة العليا لل�شركة

اال�سم

� -1سيد عمر على �شاه
 -2غالب زماري
 -3جورج �أنطوين
 -4دا�ستجري خان
 -5عبد العليم خان
 -6فردرك وليم عو�ض
امل�صدر :ال�شركة
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املن�صب

الع�ضو املنتدب
كبري املدراء املاليني
م�ساعد مدير عام
مدير �أول املطالبات
مدير ال�شئون املالية والإدارية
املدير الأول للت�سويق ومدير دائرة
الت�أمني الطبي والت�أمينات ال�شخ�صية

اجلن�سية
باك�ستاين
�أردين
هندي
باك�ستاين
كندي
لبناين

العمر

� 59سنة
� 51سنة
� 56سنة
� 56سنة
� 50سنة
� 51سنة

فيما يلي نبذة خمت�صرة عن �أفراد فريق الإدارة العليا

�سيد عمر علي �شاه ()59
غالب زماري ()51

الع�ضو املنتدب (ف�ض ً
ال راجع الق�سم  ،1-13نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة)
كبري املدراء املاليني

جورج �أنطوين ()56

م�ساعد مدير عام

دا�ستجري خان ()56

مدير �أول املطالبات

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

ح�صل غالب زماري على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنية يف عام 1979م.
عمل زماري عام  1979ولغاية  1980مدققا يف مكتب �شاعر و�شركاه يف م�سقط ب�سلطنة عمان والتحق بعدها
للعمل مديرا ماليا ل�شركة اي�س العربية للتامني منذ عام . 1980
ال�شهادة الثانوية  -الهند
عمل جورج انطوين حما�سبا يف م�ست�شفى ماري كوينز مي�شن يف الهند من 1968م حتى 1976م وبعدها
التحق لي�صبح املدير الأول للمبيعات والت�سويق واكتتاب التامني على املمتلكات واحلوادث ب�شركة اي�س العربية
للتامني.

امل�ؤهالت العلمية واملهنية

ح�صل دا�ستجري خان على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من اجلامعة العثمانية يف الهند عام 1977م
وح�صل على الدبلوم العايل يف الت�أمني من جامعة بومباي يف الهند عام 2001م
ي�شغل دا�ستجري خان من�صب املدير الأول للمطالبات يف �شركة اي�س العربية منذ بداية عام 2009م وقد تقلد
عدة منا�صب يف �إدارة املطالبات بامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات خالل الفرتة من عام 1988م
حتى عام 2008م .كما �شغل من�صب م�سئول تقدير خ�سائر ب�شركة �سابي �آند كمبوين يف جدة خالل الفرتة من
عام 1983م وحتى 1988م .وقد عمل �أي�ض ًا كمحلل ت�أمني ب�شركة جاقجيت �أند�سرتيز ليمتد بالهند خالل الفرتة
من 1978م وحتى 1982م.

عبد العليم خان ()50

مدير ال�شئون املالية والإدارية

اخلربات العملية

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

فردرك عو�ض ()51
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

ح�صل عبد العليم خان على درجة البكالوريو�س يف التجارة من اجلامعة العثمانية يف حيدر �آباد بالهند يف عام
1978م.
ي�شغل عبد العليم خان من�صب مدير ال�شئون املالية والإدارية ب�شركة اي�س العربية منذ عام 1995م ،وقد عمل
قبل ذلك بنف�س ال�شركة بوظيفة رئي�س حما�سبني خالل الفرتة من عام 1992م وحتى عام 1994م وم�سئول
ت�سوية مطالبات من عام 1986م وحتى عام 1992م .كما عمل �أي�ض ًا كمحا�سب ب�شركة الريا�ض للت�أمني املحدودة
يف اخلرب خالل الفرتة من عام 1983م وحتى عام 1986م.

املدير الأول للت�سويق ومدير دائرة الت�أمني الطبي والت�أمينات ال�شخ�صية

ح�صل فردرك عو�ض على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية – العلوم االقت�صادية وعلوم الأل�سنية من
جامعة كينغ�ستون يف بريطانيا عام 1980م.
ي�شغل فردرك عو�ض من�صب املدير الأول للت�سويق ومدير دائرة الت�أمني الطبي والت�أمينات ال�شخ�صية ب�شركة
اي�س العربية للت�أمني منذ عام 2008م وقد �شغل قبل ذلك من�صب مدير عام العمليات ب�شركة غلوب مد
ال�سعودية لإدارة املطالبات الطبية خالل الفرتة من 2004م وحتى 2008م� .شغل ال�سيد فريدريك من�صب
نائب املدير العام لتنمية الأعمال ب�شركة كومبا�س للت�أمني يف لبنان من 1997م حتى 2004م .وقد كان ي�شغل
�أي�ض ًا من�صب نائب الرئي�س للت�سويق واملبيعات ب�شركة فيدالتي للت�أمني بلبنان خالل الفرتة من 1993م وحتى
1996م� .شغل فردرك عو�ض من�صب مدير االكتتاب ب�شركة الغامن بالكويت خالل الفرتة من 1990م وحتى
1993م كما �شغل قبل ذلك من�صب مدير اكتتاب ب�شركة االحتاد الوطني للت�أمني بلبنان خالل الفرتة من
1983م وحتى 1990م.
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١٤١٤حوكمة ال�شركة
تلتزم �إدارة ال�شركة ب�إتباع وتطبيق �أعلى معايري احلوكمة يف ت�صريفها ملهامها وم�سئولياتها من �أجل حماية م�صالح م�ساهميها وتعزيز قيمة ا�ستثماراتهم با�ستمرار .ويدرك
جمل�س الإدارة ب�أن امل�ساهمني لدى اتخاذهم القرار باال�ستثمار ،ف�إنهم ي�ضعون يف االعتبار ب�أن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد م�ؤ�شرات مهمة لنجاح ال�شركة .تعتزم ال�شركة يف
�إطار �سعيها لك�سب ثقة امل�ستثمرين مراقبة التطورات يف جمال حوكمة ال�شركات يف اململكة و�أن تقود ركب تطوير وتطبيق �أف�ضل �أ�ساليب احلوكمة يف جمال الت�أمني التعاوين.
ويت�أتى التزام ال�شركة بانتهاج �أف�ضل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها لإطار تنفيذي وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة يعمل من �أجل
حتقيق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني ويقدم �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة املالية ونتائج عملياتها.
يرتكز الإطار التنظيمي للحوكمة بال�شركة على جمل�س �إدارة م�ستقل وفاعل الذي ي�ضم بني �أع�ضائه الت�سعة ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني غري تنفيذيني ،كما �إن لدى ال�شركة تق�سيم
وا�ضح للم�س�ؤوليات بني الدور الإ�شرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة.
يت�ألف طاقم الإدارة العليا لل�شركة من فريق على قدر عال من املهنية واخلربة واملهارة ومفو�ض متام ًا بال�صالحيات التنفيذية الالزمة لإدارة ال�شركة بطريقة فعالة يف
حدود التوجيهات املر�سومة من قبل جمل�س الإدارة.
لدى ال�شركة �إدارات را�سخة الت�أ�سي�س والتق�سيم و�أنظمة مراقبة داخلية فعالة و�إجراءات و�سيا�سات مراجعة تت�سم بال�شفافية العالية ،كما �أن لديها جهاز مراجعة داخلية
جمهز ب�أفراد على قدر عال من املهنية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة �أق�سام ومهام ال�شركة و�ضمان االلتزام بكافة التعليمات والأنظمة وتطبيق القواعد ال�صادرة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .عالوة على ذلك ف�إنه مت �إ�شراك مراجعي ح�سابات خارجيني لتقدمي خدمات تدقيق مع عدم القيام ب�أي مهام ال تتفق مع هذا الدور .و�سيقوم
مراجعوا احل�سابات اخلارجيني بتقدمي تقرير �سنوي اىل ال�شركة وخطاب �إدارة �سنوي عن ن�شاط ال�شركة.
فيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة املقرتح:
اجلمعية العامة للم�ساهمني� :سيتم �إبقاء امل�ساهمني على علم بكافة التطورات املهمة يف ال�شركة من خالل التوا�صل املكثف معهم وتوفري تقارير دورية عن الأداء املايل
لل�شركة ون�شر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�شركة وعملياتها و�أدائها با�ستخدام و�سائل ات�صال ع�صرية متاحة ومي�سورة ومن خالل ت�شجيع م�شاركة امل�ساهمني
الأفراد غري امل�ؤ�س�سيني يف االجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�شركة.
جمل�س الإدارة� :سيتوىل جمل�س الإدارة امل�سئولية التامة عن ت�سيري ال�شركة من �أجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�صالح م�ساهمي
ال�شركة.
توازن املجل�س� :سيكون معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري التنفيذيني ،من �أجل توفري املو�ضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل جمل�س الإدارة.
تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى� :سوف يكون جمل�س الإدارة م�سئوال عن تزويد امل�ساهمني ب�صورة تف�صيلية عن الأداء ال�شركة املايل ،بالإ�ضافة �إىل ذلك
�سيكون هنالك �آلية ل�ضمان نقل وا�ستالم جمل�س الإدارة لكافة املعلومات ذات ال�صلة يف التوقيت املنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية.
جلان جمل�س الإدارة� :سيك ِّون جمل�س الإدارة جلان ًا لتمكينه من �أداء مهامه ب�شكل �أف�ضل و�أكرث كفاءة ،و�سوف يتقيد املجل�س يف ت�شكيل هذه اللجان ما تقت�ضيه الأنظمة ذات
العالقة و من �أهمها الئحة حوكمة ال�شركات وكافة االنظمة االخرى ال�سارية.

١٤١١١٤اللجنة التنفيذية
يتم تعيني اللجنة التنفيذية لتتوىل مهام الإدارة اليومية لأعمال ال�شركة و�سيخول جمل�س االدارة اللجنة التنفيذية بكافة �صالحيات جمل�س الإدارة التي ميكن تفوي�ضها لها
لت�ؤدي مهامها وفقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني املعمول بها يف هذا ال�صدد� ،شريطة �أن متار�س اللجنة التنفيذية ال�صالحيات التي فو�ضت بها على
النحو الذي يتما�شى مع ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�شركة و�أية قرارات �أو توجيهات حمددة يفر�ضها عليها جمل�س الإدارة� .ستقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير دورية
ملجل�س الإدارة حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�صالحيات املفو�ضة.
ت�شمل اللجنة التنفيذية الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم :
)1
)2
)3
)4
)5
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1عبد العزيز اخلريجي
 2حممد اخلريجي
�3سريج و�سوف
4جايلز وارد
�5سيد عمر على �شاه

ف�ض ًال راجع الق�سم (-13ا)� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة

١٤١١١٤جلنة اال�ستثمار
�سوف يتم تعيني جلنة لال�ستثمار والتي �سوف تكون م�سئولة عن �إدارة املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة� .سوف تقوم اللجنة ب�صياغة وو�ضع وتنفيذ �سيا�سات اال�ستثمار� .سوف يتم
تعيني رئي�س اللجنة و�أع�ضا َءها من قبل جمل�س الإدارة� .سوف تكون اللجنة م�سئولة عن الت�أكد من االلتزام باالهداف اال�سرتاتيجية العامة وب�سيا�سات اال�ستثمار املو�ضوعة
من قبل جمل�س الإدارة وبكافة القوانني والأنظمة ال�سارية.
		
ت�شمل جلنة اال�ستثمار الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
 1 )1حممد اخلريجي
2 )2جايلز وارد
3 )3ديفيد بلري

ديفيد بلري ()42

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

ف�ض ًال راجع الق�سم (-13ا)� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سرية الذاتية املخت�صرة مرفقة �أدناه

ع�ضو جلنة اال�ستثمار

دبلوم مهني يف الت�أمني من معهد التامني املعتمد يف لندن ACII

عمل ديفيد بلري لدى �شركة ماثيون للتامني (كانت جزء من �سيدقويك) منذ عام 1987م يف االدارة املالية ومبرور
ال�سنوات تغريت املهام املوكلة �إليه لت�شمل بع�ض امل�شاريع اخلا�صة ذات العالقة بتجديد اخلدمات والتقارير االدارية
و�إدارة اال�ستثمار.
وقد �أدى ا�ستحواذ اي�س على ماثيون يف عام 1995م وعمليات اال�ستحواذ الالحقة لأوكهام يف عام (1996م) وجارمان يف
عام (1999م) �إىل تغيريات يف هيكلة الن�شاط ومبوجب ذلك مت تعيني ديفيد كمدير للخزانة و�سكرتري ًا للجان اال�ستثمار
مبجموعة اي�س مع قيامه مبهام اال�شراف على �أعمال اخلزانة.

١٤١١١٤جلنة املراجعة
�سوف تقوم ال�شركة بتعيني جلنة مراجعه مكونة من ما ال يقل عن ثالثة �أع�ضاء واحد منهم على الأقل متخ�ص�ص لديه خلفية وخربة يف الأمور املالية واملحا�سبية .وال يحق
لأع�ضاء املجل�س التنفيذي �أن يكونوا �أع�ضاء يف جلنة املراجعة .ويقوم جمل�س االدارة بتعيني رئي�س و�أع�ضاء جلنة املراجعة وفق ًا لقواعد املكاتب و�إجراءات التعيني والإجراءات
الأخرى ذات العالقة وال�صادرة من اجلمعية العامة بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة.
�سيقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة ،بدرا�سة تو�صيات جلنة املراجعة ،وتقييم نظام عملها و�صالحياتها .ومن بني امل�سئوليات التي �ست�ضطلع بها جلنة املراجعة ما يلي:
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

dالإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال والأن�شطة واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
dدرا�سة فعالية �ضوابط و�إجراءات الرقابة الداخلية املنفذة من قبل �إدارة املراجعة الداخلية بال�شركة و�إعداد تقرير مكتوب عن نتائج الدرا�سة وتو�صياتها ذات ال�صلة
بها.
dدرا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية املو�صى بها.
dفح�ص الك�شوفات املالية ربع ال�سنوية وال�سنوية والت�أكد من اكتمالها ودقتها قبل الن�شر.تقدمي التو�صية ملجل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني املراجعني اخلارجيني و�إنهاء
خدماتهم وحتديد �أتعابهم.
dاال�شراف على �أن�شطة و�أعمال املراجعني اخلارجيني واعتماد �أية �أن�شطة خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها يف اال�سا�س �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
dالعمل مع املراجعني اخلارجيني ملراجعة وتقييم التدقيق ال�سنوي والإطار التنظيمي وطريقة ونهج وخطة املراجعة.
dدرا�سة مالحظات املراجعني اخلارجيني على الك�شوفات املالية ومتابعة كافة التو�صيات ب�ش�أنها.
dدرا�سة الك�شوفات املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
dدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي وامل�شورة ملجل�س الإدارة حول التحديثات �أو التعديالت املو�صى بها.
dفح�ص وتقييم ا�ستقاللية املراجعني اخلارجيني واقرتاح تدابري من �أجل املحافظة على ا�ستقالليتهم.

ت�شمل جلنة املراجعة االع�ضاء التالية ا�سما�ؤهم:
�1 )1سريج �أو�سوف
�2 )2أفتاب �أخرت
�3 )3إبراهيم الأفغاين

ف�ض ًال راجع الق�سم (-13ا)� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة
ال�سري الذاتية املخت�صرة مرفقة فيمايلي
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�أفتاب �أخرت

ع�ضو جلنة املراجعة

امل�ؤهالت العلمية

ح�صل �أفتاب �أخرت على درجة البكالوريو�س يف التجارة (املحا�سبة والتمويل) من جامعة بريمنجهام يف عام 1995م .كما
ح�صل على زمالة املحا�سبني القانونيني ( )ACCAيف �أغ�سط�س 2003م و�شهادة �إعداد التقارير املالية الدولية(ACCA,
 )CIFRيف عام 2006م.
ي�شغل من�صب املدير الإقليمي للتقارير املالية ب�شركة اي�س الأمريكية للت�أمني بالبحرين منذ 2008م وحتى تاريخه .وقد
�شغل قبل ذلك من�صب حما�سب مايل �أول مبجموعة اي�س الأوروبية خالل الفرتة من 2006م وحتى 2008م .وقد عمل خالل
الفرتة من عام 2004م وحتى عام 2006م يف ديلويت بربمودا بوظيفة مراجع مبتعث .عمل �أفتاب �أخرت خالل الفرتة من
 1995حتى 2003م يف وظيفة م�شرف ومراجع �أول مبكتب �سيرتوين ويلز (حما�سبون قانونيون).

�إبراهيم الأفغاين

ع�ضو جلنة املراجعة

اخلربات العملية

امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

ح�صل على بكالوريو�س الآداب من جامعة دم�شق يف عام 1976م .ح�ضر حلقات درا�سية يف التحليل املايل من براي�س
وترهاو�س و تلقى دورات تدريبيبة يف �إدارة امل�شاريع يف اجلامعة الأمريكية ببريوت وجامعة كان�سا�س.
لديه �أكرث من  30عام من اخلربة يف ا�ست�شارات وتطوير الأعمال يف خمتلف �أنواع امل�شاريع مبنطقة ال�شرق الأو�سط .منذ
عام 2005م وحتى تاريخه يقوم بتقدمي �إ�ست�شارات تنفيذية ملجل�س �إدارة جمموعة احلكري كم�ست�شار م�ستقل ومتفرغ .عمل
خالل الفرتة من عام 1976م وحتى 2005م مبكتب طالل �أبو غزالة للمراجعة القانونية.

١٤١١١٤جلنة املكاف�آت و الرت�شيحات
ت�ش ّكل ال�شركة جلنة للمكاف�آت والرت�شيحات .و�ستعمل اللجنة وفق ًا للنظام الذي يتم �إقراره من قبل جمل�س الإدارة .يتم تعيني رئي�س جلنة املكاف�آت والرت�شيحات و�أع�ضاءها
الآخرين من قبل جمل�س الإدارة وفق ًا لقواعد املكاتب و�إجراءات التعيني والإجراءات الأخرى ذات العالقة وال�صادرة من اجلمعية العامة بنا ًء على تو�صية جمل�س الإدارة.
�سيقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�صيات اللجنة ب�ش�أن الرت�شيحات واملكاف�آت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل اللجنة �سنويا .ومن بني امل�سئوليات التي �ست�ضطلع
بها جلنة املكاف�آت والرت�شيحات ما يلي:
d
d
d
d
d
d
d

dاملراجعة ال�سنوية مل�ؤهالت ع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف مكتوب لها.
dمراجعة هيكل جمل�س الإدارة والتو�صية بالتغيريات.
dتقييم �أداء جمل�س الإدارة والتو�صية بالتغيريات التي تعزز م�صلحة ال�شركة.
dاملراقبة واقرتاح امل�ستوى والهيكل جلميع املكاف�آت املبا�شرة وغري املبا�شرة لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها العليا.
dتطوير �سيا�سة ر�سمية و�شفافة لتحديد حزمة املكاف�آت اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
dمراقبة واقرتاح املكاف�آت حتت �أي خطط تعوي�ض م�ؤجلة و�أي خطط م�شاركة يف احلوافز يتم تنفيذها بوا�سطة ال�شركة.
dاملحافظة على ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني والت�أكد من عدم ن�شوء �أي ت�ضارب يف امل�صالح نتيج ًة تعيني ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة بالتزامن مع
ع�ضويته يف جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.

ت�شمل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات التالية ا�سما�ؤهم
1 )1حممد اخلريجي
�2 )2سريج و�سوف
3 )3جايلز وارد

ف�ض ًال راجع الق�سم (-13ا)� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة

١٤١١١٤الأع�ضاء امل�ستقلون غري التنفيذيني
التزام ًا مبتطلبات الأنظمة واللوائح التنظيمية املعمول بها يف اململكة ومن �أجل �ضمان التقدم امل�ستمر ملمار�سات احلوكمة يف ال�شركة� ،سيتم تعيني ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني
غري تنفيذيني يف جمل�س الإدارة ميثلون م�صلحة جمهور امل�ساهمني الذين ال ميلكون ح�صة م�سيطرة يف ال�شركة .وه�ؤالء الأع�ضاء امل�ستقلني ال ي�شغلون �أية منا�صب يف ال�شركة
خالف كونهم �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة �أو اللجان امل�شكلة لأغرا�ض حمددة وال تربطهم �أي �صلة بامل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو امل�ساهمني املالكني حل�ص�ص م�سيطرة فيها من
�ش�أنها الت�أثري على قدرتهم يف اتخاذ قرارات حيادية وم�ستقلة يف م�صلحة ال�شركة وم�ساهميها.

١٤١١١٤عقود خدمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املديرين التنفيذيني
مل تقم ال�شركة ب�إبرام عقد حمدد املدة �أو عقد توظيف مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا يحدد �شروط و�أحكام اخلدمة واملكاف�آت� .سيكون �أي
من العقود حمددة املدة �أو عقود التوظيف املقرتح �إبرامها متوافقة مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتوافقة مع الأحكام ذات ال�صلة من نظام ال�شركات.
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�١٤١١١٤إقرارات تتعلق ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا ومدير ال�شئون املالية و�سكرتري جمل�س الإدارة
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب و�سكرتري جمل�س الإدارة لغاية تاريخ هذه الن�شرة  ،با�ستثناء ما مت االف�صاح عنه يف مو�ضع �آخر منها ،مبا يلي:
d dب�أنهم مل ي�شهروا ،يف �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم و مل يخ�ضعوا لأي �إجراءات �أو دعاوى �إفال�س.
d dلي�ست لديهم وال لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أو من�سوبيهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة بال�شركة.
d dلي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صالح مادية يف �أي عقد �أو ترتيب خطي �أو �شفوي �ساري املفعول �أو حمتمل له عالقة هامة بن�شاط ال�شركة ،يف وقت
�صدور ن�شرة الإ�صدار هذه.
d dعدم وجود �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل والتجاري �أو يف ر�أ�س مال �شركة اي�س البحرين لل�سنتني املاليتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2006م و 31
دي�سمرب2007م ،وذلك حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
d dعدم وجود �أي نية لإجراء تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة.
عم ًال ب�أحكام املادة ( )71من نظام ال�شركات ،ال تقدم ال�شركة �أي قرو�ض نقدية �أي كان نوعها لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها كما �إنها ال تقدم �أي �ضمانات لأي قرو�ض
يح�صل عليها �أي من �أع�ضاء املجل�س من الغري.
كما �إن وثائق ت�أ�سي�س ال�شركة و�سيا�ساتها ال تن�ص على منح �أي �صالحية تخول �أي ع�ضو بالت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض يكون له م�صلحة مادية فيه �أو متكنه من الت�صويت
على �أي تعوي�ض �أو مكاف�أة يخ�صه �أو جتيز له االقرتا�ض من ال�شركة.

١٤١١١٤ت�ضارب امل�صالح

وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات واملادة (�-18أ) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ،بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة� ،أن تكون
له �أي م�صلحة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة �إذا كان ع�ضو جمل�س
الإدارة �صاحب العر�ض الأف�ضل .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ يف
حم�ضر االجتماع ،وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .و يب ِّلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها
عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير ًا خا�ص ًا من املحا�سب القانوين.
ووفق ًا للمادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة (-18ب) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ،بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة� ،أن
ي�شرتك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و �إال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو �أن تعترب العمليات التي با�شرها حل�سابه
اخلا�ص قد �أجريت حل�سابها.
ووفق ًا للمادة ( )71من نظام ال�شركات و املادة (-18ج) من الئحة حوكمة ال�شركات ،ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن
�أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغري .كما ال يجوز �أن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت على �أي قرارات تتعلق ب�أجورهم و خم�ص�صاتهم.

١٤١١١٤مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
تقدم جلنة التعوي�ضات واملكاف�آت مقرتحاتها ب�ش�أن مكاف�آت املدراء التنفيذين وكبار املدراء يف ال�شركة والتي يتم �إقرارها من قبل اجلمعية العامة العادية طبقا للنظام
الأ�سا�سي لل�شركة ويف حدود ما ين�ص عليه نظام ال�شركات ونظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وكافة الأنظمة واللوائح الأخرى ال�سارية
وفق ًا لن�صو�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة �سوف يتقا�ضى رئي�س جمل�س الإدارة مكاف�أة �سنوية تبلغ  180.000ريال� ،أما بالن�سبة لأع�ضاء املجل�س الأخرين ف�إن مكاف�أة كل منهم
تبلغ  120.000ريال �سنوي ًا .و بالإ�ضافة �إىل املكاف�أة ال�سنوية �سوف يتقا�ضى رئي�س املجل�س و الأع�ضاء الآخرين مبلغ  3.000ريال مقابل ح�ضورهم كل اجتماع للمجل�س
و  1.500ريال مقابل ح�ضورهم كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية بالإ�ضافة �إىل النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجنة
التنفيذية مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة و الإيواء على �أال يزيد جمموع املبالغ املدفوعة للرئي�س و �أع�ضاء املجل�س عن  %5من �صايف �أرباح ال�شركة.
�ستزود ال�شركة كافة امل�ساهمني بتفا�صيل املكاف�آت والتعوي�ضات املقرتح دفعها لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة قبل انعقاد اجتماع اجلمعية العامة املقرر الت�صويت فيه على
هذه املكاف�آت والتعوي�ضات كما �ستقوم ال�شركة كذلك باحل�صول على موافقة اجلمعية العامة على �شروط و�أحكام املكاف�آت والتعوي�ضات امل�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
وكبار املدراء التنفيذيني والتي ال يحق للأع�ضاء واملوظفني املعنيني الت�صويت عليها .يتوقف تعديل قيمة التعوي�ضات امل�ستحقة لأع�ضاء جمل�س الإدارة على موافقة اجلمعية
العامة غري العادية.
وبا�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،ال توجد �أية اتعاب �إحالة �أو عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو ح�صة من ريع �صاحب امتيازات ممنوحة �أو عو�ض نقدي
�أو غري نقدي منحتها ال�شركة خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة قبل تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أية �أوراق مالية او تنفيذ عقده من قبل ال�شركة.

١٤١٤١١٤املوظفون
عال من النزاهة .ت�ؤمن �إدارة ال�شركة ب�أن جناحها امل�ستقبلي �سوف يعتمد ،على قدرتها على جذب العاملني
تزمع ال�شركة تعيني موظفني م�ؤهلني مهنيني يتمتعون بقدر ٍ
امل�ؤهلني وحتفيزهم واالحتفاظ بهم .وعالوة على توظيفها �أفراد ًا م�ؤهلني ،ف�إن ال�شركة �ستعد برامج تدريب م�صممة لتعزيز قاعدة املعرفة واملهارات لديهم بالطريقة التي
ميكن �أن ت�ساعد يف خدمة عمالئها ب�شكل اف�ضل وتقوية �أدائها املايل وايجاد ثقافة تقوم على التجاوب والتفاعل يف ال�شركة.
ح�سب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،ف�إن ال�شركة مطالبة بتحقيق ن�سبة �سعودة تبلغ ثالثون باملائة ( )%30من �إجمايل املوظفني بنهاية ال�سنة
الأوىل بعد ت�أ�سي�سها وبنا ًء عليه �ست�سعى ادارة ال�شركة لتحقيق هذها الهدف قبل املوعد املحدد.
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�١٥١٥سيا�سة توزيع �أرباح الأ�سهم
تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح الأ�سهم من �صايف الأرباح ال�سنوية بعد �سداد الزكاة وال�ضرائب امل�ستحقة ،و�سيتم احت�سابها من �صايف ربح ال�شركة بعد جتنيب ح�صة �أ�صحاب
الوثائق من الأرباح .غري �أنه ي�شرتط على ال�شركة  ،قبل دفع �أرباح الأ�سهم� ،أن تخ�صم مبلغا يعادل ع�شرين ( )%20باملائة من �صايف الأرباح بعد �سداد الزكاة وحتوله �إىل
االحتياطيات النظامية .ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا اخل�صم عندما تبلغ االحتياطيات النظامية قيمة كامل ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع.
�سوف يعتمد �أي �إعالن لتوزيع �أرباح الأ�سهم على �إيرادات ال�شركة وو�ضعها املايل وو�ضع الأ�سواق واملناخ االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل الأخرى مبا فيها حتليل
الفر�ص اال�ستثمارية واحتياجات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية والتوقعات امل�ستقبلية للأعمال وت�أثري توزيع الأرباح على و�ضع ال�شركة بالن�سبة للزكاة،
بالإ�ضافة �إىل اعتبارات نظامية �أخرى.
وبالرغم من �أن ال�شركة تنوي توزيع �أرباح �أ�سهم �سنوية على امل�ساهمني � ،إ ّال �أنها ال تقدم �أي �ضمان ب�أن يحدث �أي توزيع فعلي لأية �أرباح �أ�سهم يف �أية �سنة معينة وال �أي �ضمان
ب�ش�أن املبلغ الذي �سيتم توزيعه يف �أي �سنة معينة يف امل�ستقبل.
كما يخ�ضع توزيع �أرباح الأ�سهم لقيود معينة ورد ذكرها يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ضال راجع ق�سم “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة”) ،علما ب�أن الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب �سوف ت�ستحق ا�ستالم ن�صيبها من الأرباح التي تعلنها ال�شركة من تاريخ بداية فرتة طرح الأ�سهم لالكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها.
ووفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بخ�صو�ص طريقة �سداد تكلفة الإ�ستحواذ على املحفظة الت�أمينية من قبل ال�شركات ال�سعودية التي تعتزم القيام باال�ستحواذ
والتي يتم ترخي�صها ملزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين ويتم ت�أ�سي�سها ح�سب مقت�ضيات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ف�إنه يجب دفع  %50من تكلفة الإ�ستحواذ
بوا�سطة اي�س العربية �إىل م�ساهمي اي�س البحرين فور القيام باال�ستحواذ ،على �أن يتم دفع الـ  %50املتبقية من �أرباح ال�شركة ال�سنوية من خالل دفعات على النحو التايل:
d
d
d
d
d
d

dيتم حتديد قيمة الدفعات كن�سبة من الأرباح يتم حتديدها من قبل م�ؤ�س�سة النقد بعد االتفاق مع اي�س العربية ،مع الأخذ يف الإعتبار اخلطة اال�سرتاتيجية لل�شركة
التي مت تقدميها �إىل م�ؤ�س�سة النقد.
dميكن حتديد الفرتة الزمنية التي �سيتم خاللها �سداد الدفعات املتبقية من تكلفة اال�ستحواذ.
dاحلد الأق�صى الذي ميكن �سداده يف كل عام يجب �أال يزيد عن  %50من الأرباح التي يتم حتقيقها يف ذلك العام.
dاملبلغ الإجمايل الذي �سيتم دفعه كتكلفة لال�ستحواذ �سوف ي�أخذ بعني االعتبار التغيري يف القيمة تبع ًا لعامل الوقت.
�dإذا مل حتقق ال�شركة �أي �أرباح يف �سنة معينة ،ف�إنه لن يتم دفع �أي مبلغ خالل تلك ال�سنة ،وال ميكن دفع �أي مبلغ مقابل اال�ستحواذ با�ستخدام الأرباح املبقاة من
ال�سنوات ال�سابقة.
dيجب احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل دفع �أي مبلغ مقابل اال�ستحواذ.

مما �سبق يت�ضح �أن دفع �أية �أرباح مل�ساهمي اي�س العربية يتوقف على وفاء ال�شركة بالتزاماتها لدفع الـ  %50املتبقية من تكلفة الإ�ستحواذ.
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١٦١٦املعلومات املالية
١٦١١١٦مقدمة
قام مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه بفح�ص التوقع املايل والذي ي�شمل قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ل�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة
�سعودية حتت الت�أ�سي�س) كما يف � 30سبتمرب 2008م (التاريخ املتوقع لبدء الن�شاط) ،واملعدة من قبل ال�شركة .وقد �شمل الفح�ص ،الذي مت وفق ًا ملعيار القوائم املالية
امل�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،الإجراءات التي تعترب �ضرورية لتكوين درجة معقولة من االقتناع متكن من �إبداء الر�أي حول �إعداد وعر�ض
قائمة املركز املايل امل�ستقبلية واالفرتا�ضات التي �أعدت على �أ�سا�سها هذه القائمة.
ويرى ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري �أن قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املرفقة قد مت عر�ضها واالف�صاح عنها طبق ًا ملعيار القوائم املالية امل�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني و�إن االفرتا�ضات التي بنيت عليها ت�شكل �أ�سا�س ًا معقو ًال للتوقعات ال�صادرة عن الإدارة.
ونظر ًا لأن الأحداث والظروف يف كثري من الأحيان قد ال حتدث كما مت توقعها ،فمن الطبيعي �أن توجد �إختالفات بني املتوقع والنتائج الفعلية ،وبنا ًء عليه ف�إن املركز املايل
امل�ستقبلي قد ال يتحقق حيث قد تنتج اختالفات جوهرية بينه وبني املركز املايل الفعلي.
�إن مناق�شة وحتليل قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ل�شركة اي�س العربية مبنية على ويجب �أن تقر�أ مقرونة مع قائمة املركز املايل امل�ستقبلية لل�شركة للفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب 2008م واالي�ضاحات امللحقة بها والتي مت فح�صها والإطالع عليها من قبل ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه وامل�ضمنة يف ق�سم �آخر من ن�شرة الإ�صدار هذه.
ت�شتمل هذه املناق�شة والتحليالت لقائمة املركز املايل امل�ستقبلي ل�شركة اي�س العربية على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية تنطوي على عدد من املخاطر و التوقعات غري امل�ؤكدة
وقد تختلف البيانات الفعلية ل�شركة اي�س العربية ب�شكل جوهري عن تلك املتوقعة يف هذه الر�ؤية امل�ستقبلية نتيجة لبع�ض العوامل الواردة �ضمن هذه املناق�شة �أو يف موا�ضع
�أخرى من هذه الن�شرة خ�صو�ص ًا ق�سم “عوامل املخاطرة”.

�١٦١١١٦إقرار جمل�س الإدارة ب�ش�أن املعلومات املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحون ب�أنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من قائمة املركز املايل امل�ستقبلية لل�شركة للفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب 2008م دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد وفح�ص قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل ل�شركة اي�س العربية حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وقد راجعت ال�شركة التدفقات
النقدية املحتملة التي حتتاجها ال�شركة لأعمالها يف االثني ع�شر �شهرا القادمة وترى ال�شركة ب�أنه �سيكون لديها من املوارد املالية ما يكفي لتغطية متطلبات ر�أ�س املال العامل
خالل هذه الفرتة.

�١٦١١١٦أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
مت �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ل�شركة اي�س العربية بنا ًء على مبد�أ التكلفة التاريخية وبا�ستخدام �أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي وعلى �أ�سا�س مبد�أ ا�ستمرارية
العمليات .وقد مت �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا للمعايري املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
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١٦١١١٦قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
يت�ضمن اجلدول التايل التفا�صيل اخلا�صة باملوجودات واملطلوبات امل�ستقبلية وحقوق امل�ساهمني كما يف � 30سبتمرب 2008م (التاريخ املتوقع لبداية الن�شاط):

�شكل رقم ( :)1-16قائمة املركز املايل امل�ستقبلية

القوائم املالية امل�ستقبلية يف � 30سبتمرب 2008م

املبلغ بالآف الرياالت

املوجودات
موجودات متداولة
النقدية املتوقعة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
النقدية املتوقعة من االكتتاب العام
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
م�صاريف ما قبل التا�سي�س
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
وديعة نظامية

8.039
3.700
10.000

جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

21.739
121.739

60.000
40.000
100.000

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
املطلوب �إىل جهة ذات عالقة وم�ساهم م�ؤ�س�س
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
ر�أ�س املال املتوقع من االكتتاب العام

60.000
40.000

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

100.000
121.739

امل�صدر :القوائم املالية امل�ستقبلية لل�شركة

21.739

١٦١١١٦م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�شكل رقم ( :)2-16م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

م�صاريف الت�أ�سي�س

�أتعاب ا�ست�شارات
م�صاريف االكتتاب
تكاليف متعلقة باملوظفني
تكلفة �ضمانات بنكية
تكلفة �أخرى

املجموع

امل�صدر :القوائم املالية امل�ستقبلية لل�شركة

املبلغ ب�آالف الرياالت
1.475
5.125
1.000
405
34

8.039

ميثل املبلغ املطلوب �إىل جهة ذات عالقة وامل�ساهمني امل�ؤ�س�سني والبالغ قدره  21.739.000ريال �سعودي قيمة امل�صاريف املتكبدة من �شركة اي�س العربية للت�أمني ،وهي
�شركة ذات عالقة ،وامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات ،وهي م�ساهم م�ؤ�س�س ،وذلك بالنيابة عن ال�شركة قبل الت�أ�سي�س.
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١٧١٧ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
تقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب بحوايل (� )40.000.000أربعون مليون ريال �سعودي ،يخ�صم منها حوايل ( )5.125.000خم�سة مليون ومائة وخم�سة وع�شرون �ألف
ريال �سعودي لتغطية �أتعاب و م�صاريف االكتتاب العام ،و التي ت�شمل �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب واملحا�سبني املعدين للتقارير وم�صاريف
البنوك امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطبع والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب� .ستح�صل ال�شركة على �صايف متح�صالت االكتتاب البالغة ()34.875.000
�أربعة وثالثون مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعون �ألف ريال �سعودي ،و�سوف لن يح�صل امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون على �أي جزء من تلك املتح�صالت.
مع مراعاة �أي قيود تفر�ض من قبل م�ؤ�س�سة النقد ،ف�إن ال�شركة تنوي ا�ستخدام جزء من �صايف متح�صالت االكتتاب العام و م�ساهمات امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ر�أ�س
املال كمقابل لإنهاء عملية اال�ستحواذ ،بينما يتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل والأغرا�ض العامة الأخرى لل�شركة رهن ًا بال�شروط واملتطلبات
التنظيمية حيث تتم املحافظة على هام�ش املالءة ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية واملحافظة على احلد الأدنى املطلوب من ر�أ�س
املال .و�سوف تتحمل ال�شركة كافة امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب العام.
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١٨١٨و�صف الأ�سهم
١٨١١١٨ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إىل ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية
لل�سهم وجميعها �أ�سهم نقدية.
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبقدار (� )6.000.000ستة ماليني �سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة �إجمالية (� )60.000.000ستني مليون ريال ،ودفعوا قيمتها بالكامل.
و�سيتم طرح الأ�سهم الباقية وعددها �أربعة ماليني ( ،)4.000.000بقيمة �إجمالية قدرها (� )40.000.000أربعني مليون ريال على اجلمهور لالكتتاب العام من خالل
هذا االكتتاب.
يجوز للجمعية العامة غري العادية ،بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد دفع كامل ر�أ�س املال الأ�صلي وبعد موافقة اجلهات املخت�صة مبا فيها م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي� ،أن تتخذ قرار ًا بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية (ح�سبما ت�سمح به ن�صو�ص نظام
ال�شركات ومتطلبات هيئة ال�سوق املالية) .ويبني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،وين�ص على �أن يكون للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ال�صادرة.
وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على ه�ؤالء امل�ساهمني الأ�صليني الذين �أبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية يف ال�شركة ب�شرط �أال يتجاوز عدد
الأ�سهم اجلديدة التي توزع عليهم العدد الذي طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذي طلبوا �أكرث من ن�سبة م�ساهمتهم
بطريقة متنا�سبة مع ح�ص�صهم الن�سبية يف ال�شركة على �أال يتجاوز اجمايل ما يوزع عليهم العدد الذي طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،وتطرح ما يتبقى من الأ�سهم اجلديدة
لالكتتاب العام.
يجوز لل�شركة  ،وبناء على �أ�س�س ومربرات معقولة تتعلق بالأعمال وبعد موافقة اجلهات احلكومية املخت�صة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا تقرر ب�أنه زاد عن حاجاتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر .ويتعني ان يتم ذلك التخفي�ض مبوجب قرار �صادر من اجلمعية العامة غري العادية .ويتم �إ�صدار هذا القرار وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات وبعد ذكر
اال�سباب التي ا�ستندت عليها التو�صية بالتخفي�ض والواردة يف تقرير مدقق احل�سابات وعن االلتزامات التي على ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض يف تلك االلتزامات .ويبني
القرار طريقة اجراء هذا التخفي�ض.و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا
من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إىل ال�شركة م�ستندات اثبات دينه
يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دَينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان تاريخ ا�ستحقاق �سداده �سيحل يف وقت �آجل.

١٨١١١٨الأ�سهم
تكون الأ�سهم ا�سمية وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية.وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ف�إذا متلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم ويخ�ضع نقل ملكية ال�سهم للقواعد
واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
فيما عدا الأ�سهم اململوكة للم�ؤ�س�سني والتي تنطبق عليها فرتة حظر التداول تكون ا�سهم ال�شركة قابلة للتداول وتخ�ضع للأنظمة واللوائح املطبقة على ال�شركات املدرجة يف
�سوق الأ�سهم ال�سعودية “تداول” ويعترب �أي تداول اليتفق مع تلك الأحكام الغيا.

١٨١١١٨حقوق امل�ساهمني
يعطي كل �سهم مالكه حقوق ًا مت�ساوية يف �أ�صول ال�شركة و�أرباح �أ�سهمها � ،إ�ضافة �إىل حق ح�ضور اجتماعات اجلمعيات العامة بالأ�صالة �أو بالوكالة والت�صويت فيها� ،شريطة
�أنه يف حالة الت�صويت يف اجلمعية العمومية على تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يطبق فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت الرتاكمي.

١٨١١١٨حقوق الت�صويت
لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا �أو �أكرث احلق يف ح�ضور اجلمعيات العمومية ،بالأ�صالة �أو بالوكالة ،وللم�ساهم �أن يفو�ض عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو كبار موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة نيابة عنه .وحت�سب الأ�صوات يف اجتماع اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم
ممثل يف االجتماع� ،شريطة �أنه يف حالة الت�صويت على تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يطبق فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت الرتاكمي.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،وحينها ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر
ب�أغلبية �أ�صوات ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

١٨١١١٨اجلمعية العامة للم�ساهمني
تعترباجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا وتنعقد �أ�صو ًال ب�أنها متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة.
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يجوز ان تنعقد اجتماعات اجلمعيات العمومية للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة
العادية بالنظر يف جميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،ويتعني �أن ينعقد اجتماعها مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز
دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى لالنعقاد كلما دعت احلاجة لذلك .تتمتع اجلمعية العامة غري العادية ب�صالحية تعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الن�صو�ص التي ال
ميكن تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي تدخل �ضمن اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية �أو املتعلقة بها وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية
الأخرية.
يتم ن�شر ا�شعار بتاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة وجدول �أعماله يف اجلريدة الر�سمية و كذلك يف �صحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها مركز ال�شركة الرئي�سي
قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وب�صرف النظر عما �سبق ذكره ،يكتفي بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور بخطابات بالربيد امل�سجل �إىل
كافة امل�ساهمني  .وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إىل اجلهات التنظيمية املخت�صة خالل نف�س الفرتة.
وال يعترب اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب
النظامي يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثانٍ لينعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتوجه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )88من نظام ال�شركة الأ�سا�سي ويعترب االجتماع الثاين الذي يعقد خالل  30يوما من االجتماع الأول اجتماعا �صحيح ًا �أي ًا كان عدد امل�ساهمني احلا�ضرين فيه.
وال يعترب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوفر ذلك العدد
املحدد من امل�ساهمني احلا�ضرين يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثانٍ لينعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاين
�صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من ميثله يف حالة غيابه ،وتعني اجلمعية العامة �أمني �سر لالجتماع وم�س�ؤول عن جمع وفرز الأ�صوات .يحرر باجتماع اجلمعية
حم�ضر يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين ب�شخ�صهم �أو مبمثلني عنهم وعدد الأ�سهم التي ميلكها كل منهم وعدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد
الأ�صوات التي وافقت على كل قرار �أو خالفته وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه
رئي�س االجتماع و�أمني �سره وم�س�ؤول جمع وفرز الأ�صوات.

١٨١١١٨مدة ال�شركة وحلها
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حال مت حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتقوم بتعيني م�صفي ًا واحد ًا
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
وتنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة بانق�ضاء مدة ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س متحم ًال مل�س�ؤولياته يف �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني امل�صفّي ،وتبقى للأجهزة االدارية
يف ال�شركة اخت�صا�صاتها و�صالحياتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات و�صالحيات املُ�صفّي.
ويف حالة ت�صفية ال�شركة ،يجب حماية حقوق الأطراف يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطيات املرتاكمة وفقا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي.
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١٩١٩ملخ�ص النظـام الأ�سا�سي لل�شركة
وافقت االدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة على النظام اال�سا�سي لل�شركة الذي يت�ضمن �شروطا معينة من�صو�ص عليها يف امللخ�ص التايل .وال يتعني االعتماد
على هذا امللخ�ص عو�ضا عن الوثيقة الكاملة واال�صلية للنظام اال�سا�سي والتي ميكن االطالع عليها يف املكتب الرئي�سي لل�شركة.

١٩١١١٩ا�سم ال�شركة
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين “�شركة م�ساهمة �سعودية”

�١٩١١١٩أغرا�ض ال�شركة
هو القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين
وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة .ولل�شركة �أن تقوم مبزاولة �أية �أن�شطة �أعمال يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء
يف جمال الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها كما يجوز لها �أن تقوم بتملك �أوحتريك الأ�صول الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها مبا�شرة بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو
ت�سيطر عليها ال�شركة �أو باال�شرتاك مع كيانات �أخرى.
ويجوز لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو تدخل يف �شراكة ب�أي �شكل مع كيانات تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو تعامالت مالية مماثلة �أو كيانات �أخرى ميكن �أن تعاونها
على حتقيق �أغرا�ضها  ،كما يجوز لل�شركة ان تندمج يف تلك الكيانات �أو ت�شرتيها ،ويجوز لل�شركة مزاولة جميع الأعمال واالن�شطة املذكورة يف هذه املادة �سواء داخـل اململكة �أو
خارجها.

١٩١١١٩مدة ال�شركة
مدة ال�شركة ( )99ت�سع وت�سعون �سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة
غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

١٩١١١٩ر�أ�س مال ال�شركة
ر�أ�س مال ال�شركة هو مائة مليون ( )100.000.000مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل ع�شرة ( )10.000.000ماليني �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة
رياالت �سعودية.

١٩١١١٩االكتتاب يف ر�أ�س املال
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه �ستة ماليني (� )6.000.000سهم ًا بقيمة �ستني مليون ( ) 60.000.000ريال و�سددوا قيمتها نقد ًا ،وهي متثل (� )% 60ستون
باملائة من كامل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية وعددها �أربعة ماليني (� )4.000.000سهم ًا بقيمة �أربعني مليون ( )40.000.000ريال لالكتتاب
العام خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر املر�سوم امللكي بت�أ�سي�س ال�شركة

١٩١١١٩حقوق امل�ساهمني
وفق ًا لأحكام نظام ال�شركات والنظام اال�سا�سي لل�شركة  ،يحق لكل مكتتب  ،ب�صرف النظر عن قيمة م�ساهمته ،التمتع باحلقوق التالية:
 احلق يف تلقي �أرباح على �أ�سهم ر�أ�س املال بعد حل ال�شركة احلق يف تلقي �أرباح �أ�سهم متنا�سبة مع �صايف �أرباح ال�شركة بعد ت�سديد امل�صاريف وا�ستيفاء كافة االلتزاماتو�سيكون من حق كل م�ساهم ميلك � 20سهم ًا �أو �أكرث �أن يح�ضر اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ب�شخ�صه �أو بوكيل عنه.

١٩١١١٩جمل�س االدارة

يتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وال يخل ذلك التعيني بحق ال�شخ�ص املعني يف تكليف
من ميثله يف املجل�س،
وب�صرف النظر عن ذلك ولغر�ض تعيني �أول جمل�س ادارة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة تقوم اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية بتعيني �أول جمل�س ادارة لفرتة � 3سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور
قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني

اال�سم

 -1عبد الكرمي اخلريجي
� -2سيد عمر علي �شاه
 -3جايلز �آر وارد
� -4سريج و�سوف
 -5عبد العزيز اخلريجي
 -6حممد اخلريجي
 -7د .فهد حامد حم�سن دخيل
 -8نبيل يو�سف جميل جوخدار
 -9يعني الحق ًا*

*يتم التعني لدى انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية يف �أعقاب انتهاء االكتتاب العام

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة
الع�ضو املنتدب
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جمل�س الإدارة-م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة -م�ستقل
ع�ضو جمل�س الإدارة

�١٩١١١٩صالحيات جمل�س االدارة واملدراء الرئي�سني الآخرين
مع عدم االخالل بال�صالحيات املخولة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة ،كما يكون له يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض ع�ضو ًا واحد ًا �أو
�أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري القيام بواجبات معينة.
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،كما يعني املجل�س ع�ضو ًا �آخر لي�شغل من�صب ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة �سواء من �أع�ضاء املجل�س �أو من غريهم ،ويحق لهما التوقيع
عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س .ويكون من حق رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب التوقيع نيابة عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س .ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة �أو الع�ضو
املنتدب بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء و�أطراف ثالثة ،ولأي منهما حق تكليف �آخرين يف مهام معينة .ويتوىل الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويحدد جمل�س الإدارة
الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف النظام اال�سا�سي.

١٩١١١٩اجتماعات وقرارات جمل�س االدارة
يجتمع جمل�س االدارة يف املقر الرئي�سي لل�شركة بناء على دعوة من رئي�س املجل�س �أو بطلب من ع�ضوين .ويتعني تدوين دعوة رئي�س املجل�س لالجتماع ب�أية طريقة تعترب
مالئمة من قبل املجل�س .ويجوز للمجل�س االنعقاد خارج املنطقة التي يقع فيها املقر الرئي�سي .ويتعني انعقاد اجتماع املجل�س على االقل  4مرات خالل كل �سنة مالية ومرة
واحدة على االقل كل � 4شهور.
مع مراعاة املادة  15من النظام اال�سا�سي  ،يجوز لع�ضو املجل�س تخويل �شخ�ص �آخر بح�ضور اجتماع املجل�س والت�صويت نيابة عنه .ولن يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا اال اذا
ح�ضره ثلثا اع�ضائه على االقل باال�صالة �أو بالوكالة� ،شريطة �أن ال يقل العدد الفعلي للأع�ضاء احلا�ضرين باال�صالة عن انف�سهم عن  4اع�ضاء.
تتخذ قرارات املجل�س باالجماع  ،ويف حال تعذر التو�صل اىل ذلك االجماع ،فتتخذ القرارات ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين باال�صالة �أو بالوكالة على االقل .يجوز امتام
الت�صويت على قرارات املجل�س من خالل قرارات مكتوبة  ،اال اذا تقدم ع�ضو يف املجل�س بطلب مكتوب لعقد اجتماع بغر�ض النظر يف �أمر ما .ويف هذه احلالة  ،حتال تلك
القرارات اىل املجل�س يف االجتماع التايل .على �أي ع�ضو يف املجل�س له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي �أمر �أو اقرتاح ينظر فيه املجل�س �أو اللجنة التنفيذية
�أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة بطبيعة م�صلحته وعليه ان ميتنع عن الت�صويت �أو امل�شاركة يف مداوالت املجل�س �أو اللجنة ب�ش�أن هذا االمر �أو االقرتاح.
ال ي�سمح لأع�ضاء املجل�س بابرام اية عقود ت�أمني مع ال�شركة اذا كانت لهم اية م�صلحة يف تلك العقود اال مبوافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
يقوم املجل�س بتعيني امني �سر للمجل�س .كما يجوز للمجل�س تعيني م�ست�شار واحد �أو اكرث لتقدمي امل�شورة للمجل�س حول �ش�ؤون ال�شركة ويقوم املجل�س بتحديد اتعاب
امل�ست�شار.
�سيكون رئي�س املجل�س واع�ضائه الآخرين م�س�ؤولني �ضمن حدود �صالحياتهم ونطاق �سلطتهم عن اية خمالفات لن�صو�ص عقد الت�أ�سي�س.

١٩١٩١١٩اللجان
مع مراعاة انظمة ولوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن
( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء .ولن يكون �أي ع�ضو يف جلنة املراجعة من بني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية يف ال�شركة  ،كما لن يكون �أغلبية �أع�ضاء جلنة
املراجعة �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة .
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة
الذي ير�أ�س اجتماعاتها ،ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر له احلق بالت�صويت
ولثالث اجتماعات فقط .وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع مدة الع�ضوية يف املجل�س ويقوم املجل�س مبلء املركز الذي ي�شغر يف اللجنة التنفيذية.
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مع مراعاة �أنظمة ولوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتوجيهات وتعليمات جمل�س �إدارة ال�شركة ،متار�س اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي ت�سمح بها تلك االنظمة
واللوائح وح�سبما يخولها به املجل�س ،وتعاون اللجنة التنفيذية ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
ويعقد اجتماع اللجنة التنفيذية يف �أي وقت �إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو اثنان من الأع�ضاء على الأقل .ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ع�ضوين
اثنني منها على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ب�شرط �أن ال يقل عدد الأع�ضاء احلا�ضرين بالأ�صالة عن �أنف�سهم عن اثنان .وت�صدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع ويف
حال تعذر حتقيق االجماع ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين الأ�صالة �أو بالوكالة .وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة
عقدها على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا.

١٩١٩١١٩اتفاقية ادارة اخلدمات الفنية
عند احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تربم ال�شركة اتفاقية ادارة خدمات فنية مع �شركة واحدة �أو اكرث من ال�شركات امل�ؤهلة يف جمال الت�أمني لفرتة
خم�س �سنوات  ،وتكون قابلة للتجديد لفرتة مماثلة �أو فرتات �أخرى ح�سبما يحدده جمل�س االدارة يف ال�شركة.

١٩١٩١١٩اجلمعيات العامة
متثل اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة عنه �أو بوكالة عنه  ،كما �أن لكل م�ساهم ميلك ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث حق ح�ضور اجلمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر ال يكون
ع�ضو ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار مدراء ال�شركة ليقوم نيابة عنه بح�ضور اجلمعية العامة.
تخت�ص اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ب�صالحية اتخاذ القرار �أو اعتماد الإمور الآتية:
)1
)2
)3
)4
)5

1التحقق من االكتتاب بكامل ر�أ�س املال.
2اعتماد الن�ص النهائي للنظام اال�سا�سي لل�شركة ،وال يجوز للجمعية العامة �إدخال تعديالت جوهرية على النظام الأ�سا�سي املقرتح �إال مبوافقة جميع املكتتبني على
تلك التعديالت.
3تعيني �أع�ضاء �أول جمل�س �إدارة لل�شركة.
4تعيني مراقبي احل�سابات لل�شركة وحتديد �أتعابهم.
5مراجعة تقارير امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني حول الأن�شطة والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.

يعترب اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا فقط �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب
النظامي يف االجتماع الأول ،وجهت الدعوة للم�ساهمني �إىل اجتماع ثانٍ لينعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتوجه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها
يف املادة ( )88من نظام ال�شركات ويعترب االجتماع الثاين الذي يعقد خالل  30يوما من االجتماع الأول اجتماعا �صحيح ًا �أي ًا كان عدد امل�ساهمني احلا�ضرين فيه.
ويعترب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا فقط �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا مل يتوفر الن�صاب
يف االجتماع الأول وجهت الدعوة للم�ساهمني �إىل اجتماع ثانٍ لينعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من
امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية والعادية يف املعتاد بالأغلبية املطلقة لعدد الأ�سهم املمثلة فيها ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو
تقدمي مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية ثلثي املكتتبني ب�أ�سهم نقدية بعد ا�ستبعاد �أ�سهم املكتتبني يف تلك الأ�سهم العينية �أو امل�ستفيدون من تلك املزايا اخلا�صة وال يكون
له�ؤالء امل�ساهمني احلق يف امل�شاركة فيالت�صويت �أو ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية ،كما ت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية
ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها يف
�شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى ويف هذه احلالة ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع

١٩١٩١١٩تعيني املدققني
تعني اجلمعية العامة �سنوي ًا اثنني من مدققي احل�سابات يتم اختيارهم من بني املدققني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد اجلمعية العامة �أتعابهما ويجوز لها
�إعادة تعيينهما

١٩١٩١١٩ح�سابات ال�شركة وتوزيع الأرباح
تبد�أ �سنة املالية لل�شركة يف الأول من �شهر يناير من كل �سنة وتنتهي يف  31دي�سمرب من نف�س ال�سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن
ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب يف العام التايل.
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية قيودا ختامية ب�أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد الك�شوفات املالية وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل
عن ال�سنة املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز �أربعني يوم ًا من نهاية فرتة ال�سنة املالية التي
ت�شملها تلك الك�شوفات ،وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل .ويوق ـ ـ ــع
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رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة وتودع يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوما
على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف موقع املركز الرئي�س لل�شركة الك�شوفات املالية وخال�صة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�ص
الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إىل الإدارة العامة لل�شركات وهيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك قبل تاريخ انعقاد
اجلمعية العامة العادية بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.

١٩١١١٩١١٩ح�سابات عمليات الت�أمني
تكون ح�سابات عمليات الت�أمني م�ستقلة عن ك�شوفات دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
�أو ًال :ح�سابات عمليات الت�أمني:
1 )1يفرد ح�ساب م�ستقل للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
2 )2يفرد ح�ساب منف�صل للتعوي�ضات التي حتملتها ال�شركة.
 3 )3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط واملطالبات حم�سوم ًا منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات
الفنية الالزمة ح�سب الأنظمة ذات ال�صلة املنظمة لذلك.
4 )4يتم �إحت�ساب الفائ�ض ال�صايف ب�إ�ضافة �أو طرح ح�صة عائد اال�ستثمار لأ�صحاب وثائق الت�أمني ،بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�صم ما عليهم من م�صاريف حمققه،
�إىل الفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقـرة (� )3أعاله.
5 )5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة  %10ع�شرة باملائة لأ�صحاب وثائق الت�أمني مبا�شرة� ،أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته  %90ت�سعون
باملائة �إىل ح�سابات دخل امل�ساهمني.
ثانياً :ك�شوفات دخل امل�ساهمني:
ً
) أتتم مراقبة �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموالهم وفقا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
) بتطبق ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة  5من البند �أولأً من هذه املادة.

١٩١١١٩١١٩توزيع �أرباح الأ�سهم
توزع �أرباح �أ�سهم امل�ساهمني على الوجه التايل:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
2جتنب ن�سبة ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور مقدارا يعادل �إجمايل
ر�أ�س املال املدفوع.
3للجمعية العامة العادية بناء ًا على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينه تقررها اجلمعية العامة.
4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني ال تقل عن (  ) %5من ر�أ�س املال املدفوع
5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إىل ح�ساب الأرباح املحتفظة
6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات
املخت�صة.

تُبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرار �أو تو�صية لتوزيع الأرباح على امل�ساهمني و تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها
جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالث �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل حلول �أجلها املبني
بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

١٩١٩١١٩حل وت�صفية ال�شركة
يتم حل ال�شركة بانق�ضاء مدتها املحددة لها يف النظام اال�سا�سي �أو وفق ًا لن�صو�ص نظام ال�شركات وعند انتهاء مدة ال�شركة �أويف حال مت حلها قبل انتهاء مدتها تقرر اجلمعية
العامة غري العادية  ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ،طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم وتنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة بحل ال�شركة
ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن يتم تعيني امل�صفي وت�ستمر �أجهزة ال�شركة �أخرى يف ممار�سة عملها طاملا ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات و�صالحيات
امل�صفني.
ويراعى يف الت�صفية حفظ حقوق الأطراف يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطيات املكونة ح�سب ماورد بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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٢٠٢٠معلومات قانونية
٢٠٢٢٢٠تفا�صيل الت�أ�سي�س
ال�شركة هي �شركة م�ساهمة �سعودية (حتت الت�أ�سي�س) مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ 1429/05/07هـ (املوافق2008/05/12م) و مبوجب املر�سوم امللكي
رقم م 22/وتاريخ 1429/05/08هـ ( املوافق2008/05/13م).
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة مليون ( )100.000.000ريال �سعودي مق�سم �إىل ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية
لل�سهم الواحد (“الأ�سهم”) .وبعد االنتهاء من عملية االكتتاب وانعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية� ،سوف يتم تقدمي طلب �إىل وزير التجارة وال�صناعة للت�صريح بت�أ�سي�س
ال�شركة .وتعترب ال�شركة م�ؤ�س�سة �أ�صو ًال ك�شركة م�ساهمة �سعودية �إعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.

٢٠٢٢٢٠الرتاخي�ص والت�صاريح الأ�سا�سية
لدى ال�شركة عدد ًا من الرتاخي�ص والت�صاريح الأ�سا�سية ال�صادرة عن الوزارات وال�سلطات متكنها من متابعة �أن�شطتها داخل اململكة العربية ال�سعودية ،وفيما يلي تفا�صيل
الرتاخي�ص والت�صاريح الأ�سا�سية التي ح�صلت عليها ال�شركة:

�شكل رقم ( :)1-20الرتاخي�ص والت�صاريح الأ�سا�سية

الرتخي�ص /الت�صريح

اجلهة امل�صدرة

ترخي�ص ا�ستثمار �أجنبي
رقم ()398/1
ترخي�ص مبزاولة �أن�شطة الت�أمني
رقم (وت)137/
املر�سوم امللكي رقم (م) 22 /

الديوان امللكي

قرار وزاري رقم ()133

جمل�س الوزراء

التاريخ

1428/02/13هـ
( املوافق 2007 / 05/م)
1428/03/23هـ
(املوافق 2007/04/11م)
1429/ 05 /08هـ
( املوافق 2008/05/13م)
1429/05/07هـ
(املوافق 2008/05/12م)

الهيئة العامة لال�ستثمار
باململكة العربية ال�سعودية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

امل�صدر :ال�شركة

الغر�ض

الرتخي�ص لل�شركة باال�ستثمار يف
اململكة العربية ال�سعودية
الرتخي�ص مبزاولة ن�شاط عمل الت�أمني
التعاوين باململكة العربية ال�سعودية
الرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة
الرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة

٢٠٢٢٢٠الر�سملة واملديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة مليون ( )100.000.000ريال �سعودي ،يتكون من ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد.

٢٠٢٢٢٠مبالغ مطلوبة جلهة ذات عالقة وم�ساهم م�ؤ�س�س
املبلغ �أدناه ميثل قيمة م�صاريف متكبدة من �شركة اي�س العربية للت�أمني (�شركة ذات عالقة) وامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات (�شريك م�ؤ�س�س) وذلك نيابة
عن ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم “ ”24تقرير املحا�سبني).

�شكل رقم ( )2-20مبالغ مطلوبة جلهة ذات عالقة وم�ساهم م�ؤ�س�س

البند

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س:
d dم�صاريف الطرح لالكتتاب العام
�d dأتعاب �إ�ست�شارية
d dتكايف متعلقة باملوظفني
d dتكلفة �ضمانات بنكية
d dتكاليف �أخرى
�d dإجمايل م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
وديعة نظامية

�إجمايل املبلغ املطلوب

امل�صدر :القوائم املالية امل�ستقبلية لل�شركة
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املبلغ (بالآف الرياالت)
5.125
1.475
1.000
405
34
8.039

املبلغ الإجمايل (بالآف الرياالت)

8.039
3.700
10.000

21.739

٢٠٢٢٢٠ر�أ�س املال العامل
قامت ال�شركة مبراجعة متطلبات ر�أ�س املال املرجح تطبيقها على العمل بالن�سبة للإثني ع�شر �شهر ًا التالية ،وترى انه يوجد لدى ال�شركة الأموال الكافية لتمويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل خالل فرتة الإثني ع�شر �شهرا التالية لن�شرة الإكتتاب.

�٢٠٢٢٢٠أدوات�/سندات الدين والقرو�ض طويلة الأجل والإلتزامات املحتملة
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات �/سندات دين �أو قرو�ض طويلة الأجل �أو التزامات حمتملة حتى تاريخ هذه الن�شرة .يقر جمل�س �إدارة ال�شركة
�إن ر�أ�س مال اي�س العربية غري م�شمول بحق خيار.

٢٠٢٢٢٠الرهونات والأعباء واحلقوق على ممتلكات ال�شركة
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها لغاية تاريخ هذه الن�شرة.

٢٠٢٢٢٠العموالت
ي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة و�إدارتها العليا املقرتحون ب�أن ال�شركة مل تقم بدفع �أو تقدمي �أية عمولة �أو خ�صم �أو ر�سوم و�ساطة �أوعو�ض غري نقدي �آخر يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي
�أوراق مالية من قبل ال�شركة  ،وذلك خالل ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ تقدمي الطلب للإدراج بالقائمة الر�سمية.

٢٠٢٢٢٠عالقات حمددة وتعامالت مهمة مع �أطراف ذوي عالقة بال�شركة
يجب �أن يتم التفاو�ض على كافة التعامالت املربمة بني ال�شركة و�أي من كبار موظفيها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ساهميها امل�ؤ�س�سني وال�شركات التابعة لهم مبن�آى عن
�أية عالقة �أو �صلة ،ويتعني �أن ال يتم ذلك مبوجب �شروط ال تقل خدمة مل�صلحة ال�شركة عن تلك التي ميكن لل�شركة احل�صول عليها اذا ابرمت تعامال مع �أطراف ثالثة لي�ست
مرتبطة بها ،كما يجب املوافقة عليها من غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�ساهموها امل�ؤ�س�سون �إلتزامهم بتطبيق املادتني ()69
و( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
وطبقا لن�صو�ص النظام اال�سا�سي ،يتعني على �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو اللجنة التنفيذية له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي تعامل �أو �ش�أن مهما كان
نوعه �أو عر�ض مطروح �أمام املجل�س �أو اللجنة التنفيذية ،ح�سب احلالة� ،أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة التنفيذية بطبيعة تلك امل�صلحة يف ذلك  ،و�أن ميتنع عن الت�صويت �أو
امل�شاركة يف املداولة التي ت�ؤدي اىل الت�صويت على قرارات ب�ش�أن ذلك التعامل �أو ال�ش�أن مهما كان نوعه �أو العر�ض ذو امل�صلحة ال�شخ�صية طبيعة املعاملة �أو العر�ض.
يتم�ضن الق�سم  3-11-20بع�ض املعامالت الهامة املزمع �إبرامها بني ال�شركة و�أطراف ذات عالقة.
اتفاقية امل�ساهمني� :سيربم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون اتفاقية م�ساهمني ليحددوا فيما بينهم م�صاحلهم يف ال�شركة وكيفية �إدارتها ،و�سيكون �أطراف االتفاقية� :شركة اي�س �أي
�إن �إيه العاملية القاب�ضة ليمتد ،امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات ،و�شركة عبد العزيز وحممد عبد الكرمي اخلريجي الت�ضامنية ،وال�شركة العامة لال�ستثمار
التجاري ،و�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري ،و�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري ،وال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا.

٢٠٢٠٢٢٠العالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية الأخرى
ال يوجد لل�شركة �أية عالمة جتارية �أو �أية ملكيات فكرية �أخرى م�سجلة با�سمها يف �أي منطقة .و�سعي ًا منها يف تعزيز اال�سم التجاري لل�شركة وعلى احلفاظ على �صورتها
يف ال�سوق ،تنوي االدارة ،بعد ت�أ�سي�س ال�شركة ،اتخاذ اخلطوات والإجراءات الالزمة حلماية جميع العالمات والأ�سماء التجارية وعالمات اخلدمة وكافة امللكيات الفكرية
الأخرى لل�شركة عن طريق ت�سجيلها يف اململكة العربية ال�سعودية وجميع الأ�سواق الرئي�سة الأخرى التي تنوي العمل فيها وحيثما توفرت احلماية القانونية لذلك .وعالوة على
ذلك� ،ستقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقية ترخي�ص باال�سم التجاري تخولها حق ا�ستخدام ا�سم “اي�س” وفق ًا ملا هو مبني يف الق�سم (.)6-11-20

٢٠٢٠٢٢٠ملخ�ص العقود املهمة

٢٠٢٢٢٠٢٢٠اتفاقية خدمات الإدارة الفنية
�ستربم ال�شركة اتفاقية خدمات �إدارة فنية مع �شركة اي�س �أي �إن �إيه �سريف�سز يو كيه باململكة املتحدة (�إحدى ال�شركات التابعة ل�شركة اي�س �أي �إن �إيه) وهي �شركة ذات
م�سئولية حمدودة م�ؤ�س�سة مبوجب قوانني اجنلرتا ويقع مقرها الرئي�سي يف �شارع  100ليدنهول يف لندن ،بريطانيا ،وامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات وهي
م�ؤ�س�سة �سعودية يقع مقرها الرئي�سي يف بناية اخلريجي ب�شارع الأمري حممد مبدينة الدمام ،وعنوانها الربيدي �ص.ب 276 :الدمام  .31411ومبوجب هذه االتفاقية� ،سيتم
تزويد ال�شركة بخدمات الإدارة الفنية والتدريب واخلدمات الت�أمينية الأخرى.

�٢٠٢٢٢٠٢٢٠إتفاقيات �إعادة الت�أمني

�ست�ستمر ال�شركة يف العمل ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني املربمة مع �شركات اعادة الت�أمني املتعاملة معهم حالي ًا حتى ت�صدر تعليمات �أخرى من قبل ال�سلطات التنظيمية (م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي).
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�٢٠٢٢٢٠٢٢٠إتفاقيات عقارية
لي�س لدى ال�شركة �أية ممتلكات عقارية خا�صة بها ،و�سوف يتم حتويل والتنازل عن اتفاقيات الإيجار الثالث احلالية املربمة من قبل امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة
والتعهدات ال�ستئجار مباين املكاتب يف الريا�ض والدمام وجدة �إىل ال�شركة بعد اكتمال �إجراءات ت�أ�سي�سها.
اتفاقيات �أيجار مكتب الدمام
�إن اتفاقية االيجار هذه مربمة بني امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات و�شركة اخلريجي للتجارة وااللكرتونيات .وتبلغ مدة هذه االتفاقية ع�شرة �سنوات قابلة
للتجديد التلقائي ما مل يقم �أي من طرفيها ب�إخطار الطرف الأخر قبل �شهر واحد من تاريخ انتهاء مدتها بعدم رغبته يف التجديد .تبلغ قيمة الإيجارال�سنوي ثالثمائة �ألف
(  ) 300.000ريال �سعودي ،وينتهي العمل باالتفاقية ال�سارية بتاريخ 2008/12/31م ،وتخطط ال�شركة بعد ذلك لنقل مكاتبها �إىل اخلرب.
اتفاقية �أيجار مكتب الريا�ض
�إن اتفاقية االيجار هذه مربمة بني امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات و�شركة اخلريجي للتجارة وااللكرتونيات .تبلغ مدة هذه االتفاقية ع�شرة �سنوات قابلة
للتجديد التلقائي ما مل يقم �أي من طرفيها ب�إخطار الطرف الأخر قبل �شهر واحد من تاريخ انتهاء مدتها بعدم رغبته يف التجديد .تبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي مائة وثالثني
�ألف ( ) 130.000ريال �سعودي ،وينتهي العمل باالتفاقية ال�سارية بتاريخ 2009/12/31م.
اتفاقية �أيجار مكتب جدة
�إن اتفاقية االيجار هذه مربمة بني امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات ومركز امل�ستقبل التجاري .تبلغ القيمة الأيجارية ال�سنوية مائة واثنان و�ستون الفا وخم�سمائة
()162.500ريال زائد ًا ن�سبة  %5من هذه القيمة مقابل ا�ستخدام مرافق املنافع العامة وخدمات ال�صيانة �سنوي ًا ملدة ثالث �سنوات .تبلغ مدة هذه االتفاقية ثالث �سنوات
قابلة للتجديد التلقائي لنف�س املدة ما مل يقم �أي من طرفيها ب�إخطار الطرف الأخر قبل ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء مدتها بعدم رغبته يف التجديد ،وينتهي العمل باالتفاقية
ال�سارية بتاريخ 2009/01/12م.

٢٠٢٢٢٠٢٢٠اتفاقيات التمويل
مل تربم ال�شركة �أية اتفاقيات لرتتيب متويل مع �أي من البنوك �أو امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.

 ٢٠٢٢٢٠٢٢٠اتفاقيات اال�ستثمار
تعتزم ال�شركة ،بعد ت�أ�سي�سها وح�سب �أ�صول العمل ال�صحيحة املتعارف عليها� ،إبرام اتفاقية مع م�ؤ�س�سة مالية مرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية تقوم مبوجبها هذه امل�ؤ�س�سة
املالية ب�إدارة املوارد املالية لل�شركة.

٢٠٢٢٢٠٢٢٠اتفاقية الرتخي�ص با�ستخدام العالمة التجارية واال�سم التجاري
�سوف تربم ال�شركة اتفاقية ترخي�ص با�ستخدام العالمة التجارية مع �شركة اي�س ليمتد وهي �شركة قاب�ضة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب القوانني ال�سوي�سرية ويقع
مركزها الرئي�سي يف � 17شارع وودباورن ،هاميلتون �إت�ش �إم  08يف برمودا وهي متتلك كامل ح�ص�ص �شركة اي�س �أي �إن �إيه ،كما �إنها املالك احل�صري الذي لديه حق منح
ترخي�ص ا�ستخدام العالمة التجارية واال�سم التجاري “اي�س” يف خمتلف �أنحاء العامل .ومبوجب اتفاقية الرتخي�ص املذكورة� ،ستقوم اي�س ليمتد مبنح ال�شركة ترخي�ص غري
ح�صري ال يرتتب عليه ريع على منح امتياز يف اململكة يخولها ا�ستخدام كل من العالمة التجارية واال�سم التجاري اململوكة من قبل اي�س ليمتد وحق ا�ستخدام اال�سم التجاري
“اي�س” يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق بن�شاط ال�شركة الت�أميني .وي�شمل هذا الرتخي�ص حق ا�ستخدام اال�سم التجاري يف الإعالنات التجارية و�أن�شطة الرتويج
واملطبوعات وامل�ستندات الر�سمية لل�شركة و�أي مواد مكتوبة �أخرى ت�ستخدمها ال�شركة يف ن�شاط �أعمالها.

٢٠٢٠٢٢٠املنازعات و الدعاوى الق�ضائية
ان �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتايل لي�ست طرفا ب�أي دعوى ق�ضائية من قبلها �أو بوجهها �أو �أي اجراء حتكيمي �أو �إجراء اداري قد يكون
لها ت�أثريا �سلبيا مغايرا لأعمال ال�شركة �أو مركزها املايل.
بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إنه اليوجد التزامات جوهرية والدعاوى ق�ضائية �أو اجراء حتكيمي �أو مطالبة جوهرية على املحفظة الت�أمينية واملزمع الإ�ستحواذ عليها.

�٢٠٢٠٢٢٠إ�ستمرار الأن�شطة
�إن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتايل مل ي�سبق لها ولتاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صداران مار�ست �أي من �أن�شطة الت�أمني .واليوجد �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة الن�شاط.
كما �أنه مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمال �شركة اي�س البحرين ميكن ان ي�ؤثر او يكون قد اثر ت�أثريا ملحوظا على الو�ضع املايل خالل الأ�شهر الإثني ع�شرة الأخرية.
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٢١٢١تغطية االكتتاب
٢١٢٢٢١متعهد التغطية
�ستكون �شركة ال�سعودي الهولندي املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.
وقد �أبرمت ال�شركة وم�ساهموها امل�ؤ�س�سون ومتعهد التغطية اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب .وفيما يلي ملخ�ص لل�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بتغطية الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب.

٢١٢٢٢١ملخ�ص اتفاقية التعهد بالتغطية
مبقت�ضى �شروط اتفاقية التعهد بالتغطية:
�أ) تتعهد ال�شركة وكل من م�ساهميها امل�ؤ�س�سني ملتعهد التغطية ب�أن يقوم احتاد ال�شركات ،يف تاريخ االنتهاء( ،ح�سب ما هو حمدد يف اتفاقية التعهد بالتغطية) بطرح
�أ�سهمه على امل�شرتين الذين ي�ستقطبهم متعهد التغطية �أو على متعهد التغطية نف�سه.
ب) يتعهد املتعهد بالتغطية لل�شركة ولكل من م�ساهميها امل�ؤ�س�سني ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ االنتهاء ،ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على
ا�سا�س �سعر االكتتاب.
وقد وافق متعهد التغطية على ا�ستقطاب امل�شرتين ل�شراء كافة الأ�سهم املطروحة ،و�أن ي�شرتي بنف�سه الأ�سهم املطروحة �إذا �أخفق يف ذلك.

٢١٢٢٢١الأتعاب
�سيدفع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ،نيابة عن ال�شركة ،ملتعهد التغطية �أتعاب تعهد تغطية بنا ًء على القيمة الإجمالية للطرح .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وافق امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ،نيابة
عن ال�شركة ،على دفع تكاليف وم�صاريف معينة يتحملها متعهد التغطية فيما يتعلق باالكتتاب.
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�٢٢٢٢شروط و�أحكام االكتتاب
على جميع املكتتبني قراءة �شروط و�أحكام االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث �أن توقيع منوذج طلب االكتتاب ميثل قبو ًال ل�شروط و�أحكام االكتتاب
وموافقة عليها.

٢٢٢٢٢٢االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة
�أن طلب االكتتاب املُو َّقع واملُ َقدَّم �إىل �أي من البنوك امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة نظام ًا بني ال�شركة واملكتتب.
ميلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون  %60من �إجمايل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدرة .يقت�صر االكتتاب يف الأ�سهم على الأ�شخا�ص الطبيعيني من اجلن�سية ال�سعودية  ،و يجوز
للمر�آة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غري �سعودي االكتتاب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها
للأوالد الق�صر ويعد االكتتاب الغي ًا ملن اكتتب ب�إ�سم مطلقته .وميثل االكتتاب  %40من �إجمايل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة .وميكن للم�ستثمرين املحتملني احل�صول على ن�سخة
من ن�شرة الإ�صدار وا�ستمارة طلب االكتتاب من �أي من البنوك التالية:

البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبدا لعزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص.ب ،1467 :الريا�ض 11432
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0288 :
فاك�س+966 1 403 1104 :
www.shb.com.sa

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدا لعزيز
�ص.ب  ،3555جدة ،21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 649 3333 :
فاك�س+966 2 6437426:
www.alahli.com

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب 22622 :الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 404 2618:
www.riyadhbank.com

�ستبد�أ البنوك امل�ستلمة با�ستالم مناذج طلبات االكتتاب يف فروعها املنت�شرة يف اململكة العربية ال�سعودية اعتبار ًا من يوم 1430/04/22هـ (املوافق 2009/04/18م)
وت�ستمر ملدة (� )10أيام �شاملة يوم االغالق وهو يوم 1430/05/02هـ (املوافق 2009/04/27م) ،وبعد توقيع طلب االكتتاب وتقدميه تقوم البنوك امل�ستلمة بختمه وتزويد
املكتتب ب�صورة من الطلب املكتمل .و�إذا كانت املعلومات املقدمة يف الطلب غري كاملة �أو غري دقيقة �أو �إذا مل يختم الطلب من قبل البنوك امل�ستلمة ف�سيعترب طلب االكتتاب
الغيا.
يجب على كل طالب االكتتاب حتديد عدد الأ�سهم التي يتقدم لالكتتاب فيها يف ا�ستمارة طلب االكتتاب ح�سب �سعر االكتتاب .تكون املبالغ املطلوبة من كل مكتتب م�ساوية
حلا�صل �ضرب عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب يف �سعر اكتتاب ال�سهم البالغ ع�شرة ( )10رياالت .ولن يقبل �أي طلب اكتتاب يف �أقل من خم�سني (� )50سهما �أو يف ك�سر من
هذا العدد .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال يجوز لأي مكتتب �أن يتقدم لالكتتاب يف �أكرث من ( )100.000مائة �ألف �سهم من الأ�سهم املطروحة.
يجب على كل مكتتب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لالكتتاب مرفق ًا به �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية �أو دفرت العائلة �إ�ضافة �إىل مبلغ ي�ساوي عدد الأ�سهم
املطلوب االكتتاب فيها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب البالغ ع�شرة (  ) 10رياالت �سعودية لكل �سهم .ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن املكتتب (الوالدين والأبناء فقط) يجب �أن
يذكر يف طلب االكتتاب ا�سم ال�شخ�ص الذي �سيوقع الطلب نيابة عن املكتتب و�إرفاق �أ�صل و�صورة الوكالة ال�شرعية التي ت�ؤكد �صالحية ذلك ال�شخ�ص يف الت�صرف نيابة
عن املكتتب .وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يقيمون يف اململكة العربية ال�سعودية ت�صدر الوكالة ال�شرعية عن طريق كاتب العدل� .أما بالن�سبة للمقيمني خارج اململكة العربية
ال�سعودية فيتم الت�صديق على الوكالة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة التي يقيم فيها ال�شخ�ص املتقدم .و�ستقوم البنوك امل�ستلمة مبطابقة كافة �صور بطاقات
�إثبات الهوية مع الأ�صل ومن ثم �إعادة الأ�صل للمكتتب.
يجب تعبئة طلب اكتتاب واحد لكل رب عائلة يتقدم بطلب لنف�سه ولأفراد �أ�سرته امل�شمولني يف دفرت عائلته� ،إذا طلب املكتتبون التابعون للأ�سرة �أن يكتتبوا يف نف�س العدد من
الأ�سهم كالذي اكتتب فيه املكتتب الرئي�سي ،ويف هذه احلالة�(:أ) ت�سجل با�سم املكتتب الرئي�سي جميع الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني ( ،ب)
�ستعاد للمكتتب الرئي�سي �أية مبالغ فائ�ضة مت دفعها لالكتتاب يف الأ�سهم من قبل املكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني ومل يتم تخ�صي�صها لهم ،كما �سرتد للمكتتب الرئي�سي
مبالغ مقابل �أ�سهم اكتتب بها با�سم زوجته اذا اكتتبت ب�صورة م�ستقلة (ج) يح�صل املكتتب الرئي�سي على جميع الأرباح املوزعة للأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي
واملكتتبني التابعني (يف حال عدم بيع الأ�سهم �أو نقل ملكيتها) .و�إذا رغبت الزوجة يف االكتتاب بالأ�سهم با�سمها /حل�سابها ،ف�إن عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل
وذلك كمكتتب رئي�سي .ويف هذه احلالة ،ف�إن الطلبات التي يتم تقدميها من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم �سيتم �إلغا�ؤها ويتم البت يف الطلب امل�ستقل الذي تقدمه الزوجات
من قبل البنك امل�ستلم.
ويجب ا�ستخدام طلب اكتتاب منف�صل يف احلاالت التالية )1( :اذا كانت الأ�سهم املكتتب بها واملخ�ص�صة �سيتم ت�سجيلها با�سم �شخ�ص �آخر غري املكتتب الرئي�س /رب
العائلة ،و(� )2إذا رغب املكتتبون التابعون طلب االكتتاب يف عدد من الأ�سهم يختلف عن عدد الأ�سهم الذي يطلب املكتتب الرئي�سي االكتتاب به� )3( ،إذا رغبت الزوجة يف
االكتتاب با�سمها و�إ�ضافة الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها ولكن عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب رئي�سي ويف هذه احلالة �سيتم �إلغاء طلبات االكتتاب املقدمة
من قبل الأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف الطلب امل�ستقل الذي تقدمه الزوجات من قبل البنك امل�ستلم.
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يوافق كل مكتتب على االكتتاب يف �شراء عدد الأ�سهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب وذلك مببلغ يعادل عدد الأ�سهم الذي تقدم بطلبها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب وهو ()10
رياالت �سعودية لكل �سهم .ويكون كل مكتتب قد قام ب�شراء عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة له عندما�( :أ) قيام املكتتب بت�سليم منوذج طلب االكتتاب �إىل �أي من البنوك
امل�ستلمة (ب) قيام املكتتب بدفع �إجمايل القيمة الكاملة لأ�سهم االكتتاب املكتتب بها اىل البنك امل�ستلم ،و (ج) ت�سلم املكتتب من مدير االكتتاب �أو البنك امل�ستلم خطاب
تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم املخ�ص�صة له.
ويجب �سداد �إجمايل قيمة الأ�سهم املكتتب فيها كاملة لدى �أحد فروع البنوك امل�ستلمة من خالل تفوي�ض البنك باخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي قدم
طلب االكتتاب من خالله .كما ميكن للأفراد املكتتبني الذين �شاركوا يف اكتتاب عام �أويل م�ؤخر ًا التقدم بطلبات االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب عرب االنرتنت �أو
الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل لأي من البنوك امل�ستلمة التي تقوم بتقدمي �أحدى �أو كل هذه اخلدمات �شريطة �أن )1( :يكون لدى املكتتب الفرد ح�ساب ًا لدى البنك
امل�ستلم )2( ،عدم وجود تعديل على املعلومات اخلا�صة باملكتتب الفرد منذ �آخر اكتتاب عام مت اال�شرتاك فيه �أو تكون هذه التعديالت قد بلغت للبنك املعني.
�إذا مل يقدم منوذج طلب االكتتاب وفق ًا ل�شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن لل�شركة احلق يف �أن ترف�ض كلي ًا �أو جزئي ًا هذا الطلب .يتعني على املكتتب قبول �أي عدد من الأ�سهم
املخ�ص�صة له طاملا ال يتجاوز عدد الأ�سهم املمنوحة عدد الأ�سهم املطلوبة يف منوذج طلب االكتتاب.

٢٢٢٢٢٢تخ�صي�ص الأ�سهم ورد فائ�ض االكتتاب
�ستقوم البنوك امل�ستلمة بفتح ح�سابات �أمانة حتت ا�سم “الطرح العام الأويل لالكتتاب يف �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين” .وتقوم البنوك امل�ستلمة ب�إيداع كافة املبالغ
امل�ستلمة من املكتتبني يف ح�سابات الأمانة املذكورة.
ي�سمح للمكتتب �أن يكتتب يف عدد ( )50خم�سني �سهم ًا كحد �أدنى �أو ( )100.000مائة �ألف �سهم كحد �أق�صى .و�سيتم تخ�صي�ص ( )50خم�سني �سهما على الأقل لكل
م�ستثمر ،ويوزع باقي الأ�سهم على املكتتبني على �أ�سا�س ح�ص�ص تنا�سبية .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى من الأ�سهم املطروحة ،وهو ( )50خم�سون �سهما ،يف
حالة جتاوز عدد املكتتبني ( )80.000ثمانني �ألف مكتتب ،حينها يتم تخ�صي�ص الأ�سهم املطروحة بالت�ساوي بني جميع املكتتبني ،و�إذا جتاوز عدد املكتتبني عدد الأ�سهم
املطروحة فيتم التخ�صي�ص يف هذه احلالة ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق املالية .وتعاد �أموال فائ�ض االكتتاب� ،إن وجدت ،دون �أية عموالت �أو اقتطاعات من قبل البنوك
امل�ستلمة.
ومن املتوقع �أن يتم الإعالن عن العدد النهائي الذي مت تخ�صي�صه من الأ�سهم املطروحة �إىل جانب �أي مبلغ فائ�ض م�ستحق للمكتتب يف موعد �أق�صاه يوم 1430/05/07هـ
(املوافق 2009/05 /02م) .و�ستن�شر �شركة ال�سعودي الهولندي املالية �إعالنا يف ال�صحف املحلية ال�صادرة يف اململكة العربية ال�سعودية تبلغ فيه املكتتبني بالتخ�صي�ص
النهائي ورد الفائ�ض والطلب من البنوك امل�ستلمة البدء يف عملية رد مبالغ فائ�ض االكتتاب.
و�ستقوم البنوك امل�ستلمة ب�إر�سال خطابات �أ�شعار/ت�أكيد للمكتتبني حتدد لهم العدد النهائي من الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لهم �إىل جانب مبالغ االكتتاب الفائ�ضة التي
�سرتد اليهم (�إن وجدت) .و�ستقوم البنوك امل�ستلمة برد �أية مبالغ فائ�ضة عن الأ�سهم التي مل يتم تخ�صي�صها �إىل املكتتبني املعنيني ح�سب ما يرد يف خطابات الأ�شعار/
الت�أكيد .ويتم رد املبالغ الفائ�ضة للمكتتبني كاملة بدون �أية اقتطاعات �أو ر�سوم ب�إيداعها يف ح�سابات املكتتبني لدى البنوك ذات العالقة بهم .وللح�صول على �أي معلومات
�أخرى ،على املكتتب االت�صال بفرع البنك امل�ستلم الذي مت تقدمي منوذج طلب االكتتاب لديه.

�٢٢٢٢٢٢إقرارات
بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه  ،ف�إن املكتتب:
d
d
d
d
d
d
d

dيوافق على االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة بعدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب،
dيقر ب�أنه قر�أ ن�شرة االكتتاب وفهم جميع حمتوياتها والقيود الوارد فيها،
dيقبل النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�شرة الإ�صدار،
dيحتفظ بحقه يف مقا�ضاة ال�شركة للح�صول على تعوي�ضات نتيجة عدم �صحة �أو عدم ا�ستكمال املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار �أو نتيجة جتاهل معلومات رئي�سية
كان يجب �أن تكون جزء ًا من ن�شرة االكتتاب وقد ت�ؤثر على قرار املكتتب يف �شراء الأ�سهم،
dيقر ب�أنه مل ي�سبق �أن اكتتب هو �أو �أي من �أفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة و�أن لل�شركة احلق يف رف�ض جميع الطلبات،
dيقبل عدد الأ�سهم التي �ستخ�ص�ص له ويوافق على جميع �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار ويف منوذج طلب االكتتاب،
dيوافق على عدم �إلغاء �أو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه �إىل البنك امل�ستلم.

٢٢٢٢٢٢بنود متفرقة
يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�شروط والأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وت�ؤول مل�صلحة �أطراف االكتتاب وخلفهم واملتنازل �إليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم ومديري
تركاتهم وورثتهم� ،شريطة عدم قيام �أي طرف من �أطراف االكتتاب بالتنازل عن �أو حتويل طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق واملزايا �أو االلتزامات املرتتبة عليه دون موافقة
خطية م�سبقة من الطرف الآخر ،با�ستثناء ما هو من�صو�ص عليه بالتحديد يف هذه الن�شرة.
مت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حالة وجود تعار�ض بني الن�صني� ،سي�ؤخذ بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار كمرجع معتمد.
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�٢٢٢٢٢٢سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م ،كنظام بديل للنظام الإلكرتوين ملعلومات الأ�سهم والأوراق املالية يف اململكة .ويف عام 1990م مت تطبيق نظام �آيل كامل لتداول الأ�سهم
ال�سعودية .وقد بلغت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول اكرث من �سبعمائة واثنان و�سبعون مليار ( )772.000.000.000ريال �سعودي يف  11مار�س 2009م،
فيما بلغ عدد ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف نظام تداول يف ذلك التاريخ � 125شركة.
يغطي نظام تداول عملية التداول من خالل نظام متكامل متام ًا ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول من ال�ساعة � 11:00صباحا وحتى  3:30ع�صرا.
وحينما يكون التداول مقف ًال فيمكن تقدمي الأوامر �أو تعديلها �أو �إلغائها ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا حتى ال�ساعة � 11:00صباح ًا ،علما ب�أن النظام ال يتوفر بني ال�ساعة
 8:00م�سا ًء و  10:00من �صباح اليوم التايل .وميكن �إدخال �أوامر وا�ستف�سارات جديدة اعتبار ًا من ال�ساعة � 10:00صباح ًا .ويف مرحلة االفتتاح (التي تبد�أ من ال�ساعة
 )10:00يبد�أ النظام ب�إجراءات االفتتاح ويحدد �أ�سعار االفتتاح والأوامر التي يتم تنفيذها ح�سب قواعد املقارنة بني الأوامر.
ويتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم قبول وا�ستخراج كل �أمر نظامي وفق ًا مل�ستوى الأ�سعار .وب�شكل عام يتم تنفيذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (الأوامر املقدمة
ب�أف�ضل الأ�سعار) ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر (الأوامر املقدمة بال�سعر املحدد)� .شريطة �أنه يف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها وفق ًا لتوقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت ورابط معلومات تداول الذي يقوم بتوفري بيانات التداول
يف ال�سوق ب�شكل فوري ملقدمي املعلومات املعروفني مثل رويرتز .وتتم ت�سوية عمليات حتويل ال�صرف فور ًا يف نف�س اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ
ال�صفقة.
ويجب على ال�شركات امل�صدرة تقدمي تقارير عن جميع الإعالنات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول لتوزيعها على العامة .وتتوىل �إدارة تداول م�س�ؤولية
مراقبة ال�سوق ب�صفتها م�ش ِّغل ال�سوق بهدف �ضمان التداول املن�صف وانتظام عمليات ال�سوق.

٢٢٢٢٢٢تداول �أ�سهم ال�شركة على نظام “تداول”
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة على نظام “تداول” بعد انتهاء عملية التخ�صي�ص و�سوف تعلن تداول تاريخ البدء يف التداول حاملا يتقرر .وتعترب التواريخ واملواعيد الواردة
يف هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد قيد الأ�سهم املخ�ص�صة يف ح�سابات املكتتبني يف نظام “تداول” ،وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية
و�إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق املالية “تداول” .ويحظر التداول امل�سبق يف �أ�سهم ال�شركة قبل ذلك حظر ًا تام ًا ويتحمل املكتتب الذي يتعامل يف �أية �أن�شطة تداول م�سبق امل�سئولية
الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أي م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.
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٢٣٢٣امل�ستندات املتاحة للمعاينة
�ستتوفر امل�ستندات التالية لالطالع عليها ومعاينتها يف املركز الرئي�سي لل�شركة الكائن يف مدينة الدمام بني ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا �إىل ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء
قبل �أ�سبوع من فرتة االكتتاب العام وخالل تلك الفرتة.
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

dعقد ت�أ�سي�س ال�شركة املثبت لدى كتابة العدل.
dالنظام الأ�سا�سي املقرتح لل�شركة.
dقرار جمل�س الوزراء رقم ( )133وتاريخ  1429/05 /07هـ ،املوافق  2008/05/12م باملوافقة على ترخي�ص ال�شركة.
dاملر�سوم امللكي رقم م 22/وتاريخ 1429/05/08هـ ،املوافق  2008 / 05 /13م باملوافقة على ترخي�ص ال�شركة.
dالرتخي�ص ال�صادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار رقم  /بتاريخ 1427/ /هـ (املوافق  )2006/ /وتعديالته.
dموافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام.
dموافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على ن�شر تقريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
dموافقة خطية من مكتب امل�ست�شار القانوين على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار قانوين.
dموافقة خطية من م�ست�شار درا�سة ال�سوق على الإ�شارة �إليهم و�إ�ستخدام تقاريرهم يف ن�شرة الإ�صدار.
dالقوائم املالية املدققة ل�شركة اي�س العربية للت�أمني – البحرين لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2006م  2007 ،م و 2008م.
dاتفاقية امل�ساهمني.
dاتفاقية خدمات االدارة الفنية.
dاتفاقية �إعادة الت�أمني
dاملمتلكات العقارية (�إتفاقية �إيجار مكاتب الدمام والريا�ض وجدة).
dاتفاقية الرتخي�ص بالعالمة التجارية واال�سم التجاري.
dتقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�ص بتقييم املحفظة الت�أمينية ل�شركة اي�س البحرين.
dالعقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة (( )5و) من املحلق الرابع من قواعد الت�سجيل والإدارج ( �إن وجدت).
dالتقارير والتقييم ودرا�سات اجلدوى�...ألخ امل�شار �إليها يف ن�شرة الإ�صدار والتي تتاح للمعاينة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدارج مامل يتم اال�ستثناء/الإعفاء
من قبل هيئة ال�سوق املالية.
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٢٤٢٤تقرير املحا�سبني

�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
(�شركة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س)

قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وتقرير الفح�ص
كما يف � 30سبتمرب 2008م (تاريخ بداية الن�شاط املتوقع)
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�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
(�شركة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س)

قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
كما يف � 30سبتمرب  ( 2008تاريخ بداية الن�شاط املتوقع )
اي�ضاح
املوجودات
موجودات متداولة

النقدية املتوقعة من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
النقدية املتوقعة من االكتتاب العام
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ
وديعة نظامية
جمموع املوجودات غري املتداولة

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية) (غري مدققة)

4
4

60.000
40.000
100.000

5
6
7

8.039
3.700
10.000
21.739

121.739

املطلوب اىل جهة ذات عالقة وم�ساهم م�ؤ�س�س
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
ر�أ�س املال املتوقع من االكتتاب العام

8

21.739

9
10

60.000
40.000

100.000
121.739

جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ت�شكل االي�ضاحات املرفقة جزءا ال يتجز�أ من قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
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�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )

اي�ضاحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
كما يف � 30سبتمرب  ( 2008تاريخ بداية الن�شاط املتوقع )
-1

التكوين والن�شاط

ان �شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين ( ال�شركة ) هي �شركة م�ساهمة �سعودية ( حتت الت�أ�سي�س ) .مبوجب قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم  133بتاريخ  7جمادى االول
( 1429املوافق  12مايو  )2008امل�صادق عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 22/بتاريخ  8جمادى الأول ( 1429املوافق  13مايو  )2008برتخي�ص ال�شركة لتقدمي ن�شاطات
الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية .
ميتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون املذكورون يف االي�ضاح رقم (  0/0 60 ) 9من ر�أ�س مال ال�شركة والبالغ  60مليون ريال �سعودي  .ان الن�سبة املتبقية والبالغة  0/0 40من ر�أ�س
املال �سيتم تغطيتها من خالل طرح ا�سهم لالكتتاب العام ( اي�ضاح . ) 10
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف القيام وفقا الحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية واالنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة
اعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال .
ان تاريخ بداية الن�شاط املتوقع لل�شركة �سيكون يف � 30سبتمرب  ( 2008تاريخ بداية الن�شاط املتوقع ) .
يقع املكتب الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الدمام  ،اململكة العربية ال�سعودية .

-2

ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

مت اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني وفيما يلي اهم ال�سيا�سات املحا�سبية
املطبقة من قبل ال�شركة :
العرف املحا�سبي
مت اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية بناء على مبد�أ التكلفة التاريخية وبا�ستخدام ا�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي ا�ضافة اىل تقدير الن�شاطات للفرتة من اغ�سط�س 2007
لغاية �سبتمرب  2008بافرتا�ض ان ال�شركة م�ستمرة يف ن�شاطها .
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�سوف يتم حتميل م�صاريف ما قبل التا�سي�س على قائمة الدخل يف اول فرتة مالية تلي بداية الن�شاط اال اذا امكن حتديد منافع م�ستقبلية لتلك امل�صروفات يف هذه احلالة
�سوف يتم اطفائها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فرتة � 7سنوات او الفرتة املتوقعة ملنافعها االقت�صادية ايهما اق�صر .
حتويل العمالت االجنبية
حتول املعامالت التى تتم بعمالت اجنبية اىل الريال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء املعاملة  .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات القائمة بعمالت اجنبية كما
يف تاريخ قائمة املركز املاىل امل�ستقبلي اىل الريال ال�سعودي باال�سعار ال�سائدة يف نهاية العام .

-3

ا�ستخدام التوقعات والتقديرات يف اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية

قامت االدارة بعمل تقديرات وتوقعات معينة عند اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية  .ان هذه التقديرات والتوقعات اثرت يف ار�صدة املوجودات واملطلوبات املدرجة يف
قائمة املركز املايل امل�ستقبلية  .ان االر�صدة الفعلية للموجودات واملطلوبات كما يف بداية الن�شاط قد تختلف عن تلك املو�ضحة يف قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املرفقة نظرا
الن االحداث والظروف قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك التى مت ا�ستخدامها يف اعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية املرفقة .

-4

نقد وما يف حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه  ،نقد وار�صدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية  ،ت�ستحق خالل ثالثة �شهور او اقل  .بتاريخ بداية الن�شاط املتوقع،
يتكون النقد وما يف حكمه بالكامل من ار�صدة لدى البنك .
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�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )

اي�ضاحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
كما يف � 30سبتمرب  ( 2008تاريخ بداية الن�شاط املتوقع )
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م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
1.475
5.125
1.000
405
34

اتعاب ا�ست�شارية
م�صاريف االكتتابات
تكاليف متعلقة باملوظفني
تكلفة �ضمانات بنكية
تكلفة اخرى

8.039

-6

اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

متثل االعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ املبالغ التى ا�ستخدمت يف �شراء برامج حا�سب �آيل جديدة
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وديعة نظامية

متثل الوديعة النظامية ما ن�سبته  0/0 10من ر�أ�س املال املدفوع والذي �سوف يتم ايداعه لدى م�ؤ�س�سة مالية وذلك وفقا ملتطلبات الفقرة  58من الالئحة التنفيذية املتعلقة
باال�شراف على �شركات الت�أمني التعاونية .
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املطلوب اىل جهة ذات عالقة وامل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

ميثل هذا املبلغ قيمة امل�صاريف املتكبدة من �شركة اي�س العربية للت�أمني � ،شركة ذات عالقة وامل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات � ،شريك م�ؤ�س�س  ،بالنيابة عن
ال�شركة قبل الت�أ�سي�س .
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ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
عدد اال�سهم

اي�س �آي ان ايه العاملية القاب�ضة ليمتد
ال�شركة العامة لتطوير التكنولوجيا
ال�شركة العامة لال�ستثمار التجاري
امل�ؤ�س�سة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات
�شركة املتو�سط العربي لال�ستثمار التجاري
�شركة عبدالعزيز وحممد عبدالكرمي اخلريجي الت�ضامنية
�شركة وهدان لال�ستثمار التجاري

3.000.000
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00

6.000.000

- 10

ر�أ�س املال املدفوع بالرياالت ال�سعودية

ن�سبة امل�ساهمة %

60.000.000

60

30.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000

30
5
5
5
5
5
5

ر�أ�س املال املتوقع من االكتتاب العام

ميثل هذا البند  0/0 40من ر�أ�س املال امل�صرح ويبلغ  4مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لكل �سهم والتى �سوف يتم طرحها لالكتتاب العام .

- 11

التزامات طارئة

ح�صلت ال�شركة على كفالة بنكية بقيمة  100مليون ريال �سعودي من خالل طرف ذات عالقة ب�ضمان رهن املبلغ الذي مت االكتتاب به من قبل امل�ؤ�س�سني ( )0/060واملبلغ
املتبقي والذي �سوف يتم جمعه خالل االكتتاب العام ( )0/040وذلك ح�سب متطلبات الت�أمني املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
تخطط ال�شركة ان تدخل يف اتفاقية �شراء حيث من املتوقع ان تقوم ب�شراء اعمال الت�أمني ل�شركتي اربيا اي�س للت�أمني املحدودة والدولية للت�أمني املحدودة يف اململكة العربية
ال�سعودية � .سوف يعتمد �سعر ال�شراء على درا�سة التقييم التي متت وفقا ال�س�س التقييم ال�صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) � .سوف يخ�ضع هذا ال�سعر
ملوافقة (�ساما) وال�شركاء يف كال ال�شركتني  .ان درا�سة التقييم هي حاليا قيد املراجعة من قبل (�ساما) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .
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