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أ 

  

  مشعار هاإ

د تقدمي طلب عنو. تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بشركة األهلي للتكافل وباألسهم املطروحة لالكتتاب
 املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة واليت إىلعلى أساس أن طلبام تستند املستثمرين  سيتم معاملة  املعروضة للبيعسهماألاالكتتاب يف 

  أو عن طريق زيارة موقع هيئة السوق املاليةن البنوك املستلمة  م من مدير االكتتاب ومتعهد التغطيةعلى نسخ منهاميكن احلصول 
)sa.org.cma.www( أو عن طريق زيارة موقع الشركة على com.lalahlitakafu.www موعة املالية علىأو موقع ا 

com.group-thecapital.www .  

مايل كما مت تعيني البنك مستشار ك") املستشار املايل"  أو "اموعة املالية"يشار إليها فيما بعد بـ (اموعة املالية  ت الشركةعين
  .تغطية ومدير لالكتتابلتعهد لاألهلي التجاري كم

هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية اإلصدار حتتوي نشرة 
 ، جمتمعني ومنفردين،)ت( يف الصفحة أمساؤهم الذين تظهر  املقترحني،باململكة العربية السعودية  ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة

، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات  اإلصدار هذهكامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة
 مضللة فيهاالنشرة إىل جعل أية إفادة واردة  ىل احلد املعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يفإاملمكنة و

 اهليئة والسوق املالية السعودية أية مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة وال تعطي أي تأكيدات تتعلق وال تتحمل. أو غري صحيحة
بدقتها أو اكتماهلا وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن األعتماد 

  .على أي جزء منها

  فيما يتعلق بالوضع املايل للشركة وعلى وجه اخلصوص.نشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيريضمنها هذه التإن املعلومات اليت ت
لضرائب أو او والتكاليف املاليةبشكٍل سليب بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ميكن أن تتأثر  االكتتاب اليتوقيمة أسهم 

وال ينبغي اعتبار تقدمي نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي . سيطرة الشركةخارجة عن نطاق  أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى
  .ق اإليرادات أو النتائج أو األحداث املستقبليةيأو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحق

)  ز(ؤسسني املذكورين يف الصفحة  اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشركة أو أعضاء جملس إدارا أو املسامهني املزال جيو
وتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة ومت إعدادها . أو أي من مستشاريهم للمشاركة يف هذا االكتتاب

ة اإلصدار، قبل ويتحمل كل مستلم لنشر. دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة
اختاذ قرار االستثمار، مسؤولية احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة املعلومات املدرجة يف 

  .هذه النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به

وز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر من يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، كما جي
كما . زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القُصر

وتطلب الشركة واملسامهون . ولة أخرىحيظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب إىل أي أشخاص آخرين أو يف د
  . من متلقي هذه النشرة التعرف بشكل مستقل على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد ا ومدير االكتتاباملؤسسون  واملستشار املايل



 

ب 

  معلومات عن السوق والقطاع
متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ موافقة تلك الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات  البيانات والتوقعات جزء كبري من

  :املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار، وهذه املصادر هي
 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

م وتعمل يف ١٨٦٣را منذ عام س سوي–وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ 
أكثر من ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة 

  .على شبكة االنترنت
 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين(تقرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية  

اصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة م ومتخصصة ب١٩٨٤تأسست يف عام 
  .القطاعات االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 

 .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثاين واألربعون (التقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودي  
  

من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها، كما أن جزًء كبرياً              وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد       
اموعة املالية  لدى   اليوجد   نهومع أ . من املعلومات الواردة عن السوق والقطاع املبينة يف هذه النشرة  مأخوذة من مصادر خارجية              

 متـضمنة يف    عتقاد بوجود معلومات غري صحيحة    أي سبب لال  ) ج(الشركة الذين تظهر أمساؤهم يف الصفحة        يمستشارأي من   أو  
  . املعلومات أي من هذهدقة ومتام بشأنهذه النشرة، إال أنه ال يوجد أي بيان أو ضمان 

  
    المستقبليةواإلفاداتالتوقعات  

عن   املستقبليل العمظروفوقد ختتلف . ضمنها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة ومعلنةت اليت تالتوقعاتمت إعداد 
   . أي من هذه التوقعاتكمالضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو أي االفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد 

عن طريق استخدام بعض فادات املستقبلية إلويستدل على هذه ا". فادات مستقبليةإ"صدار إل الواردة يف نشرة االتوقعاتمتثل بعض 
 أو "متوقع"أو " ينبغي"أو " سوف"أو " يتوقع"أو " يعتقد"أو " يهدف إىل"أو " عتزمي"أو " ينوي"أو " يقدر"و أ" خيطط"كلمات مثل ال
وجهة  وتعكس هذه اإلفادات. أو الصيغ النافية هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن "قد"أو " سيكون"

هناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف ف. ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي بأحداث مستقبليةنظر الشركة احلالية فيما يتعلق 
يف صراحةً أو ضمنياً  بشكل كبري عما كان متوقعا اختالفها أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اإلجنازاتاألداء الفعلي أو 
أقسام اطر أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال يف  بعض املخاستعراضوقد مت . اإلفادات املذكورة

  "). ةعوامل املخاطر"راجع قسم (من هذه النشرة أخرى 
بتقدمي نشرة إصدار تكميلية هليئة السوق املالية  شركة األهلي للتكافل ، تلتزمألسهم لدراجاإلتسجيل وال  قواعدمتطلباتومع مراعاة 

) أ: ( للشركة يف أي وقت بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها يف القائمة الرئيسيةإذا تبني
حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلوب مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو 

شركة األهلي  فإنوفيما عدا احلالتني املذكورتني، . ب تضمينها يف هذه النشرةظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوج) ب(
 أو اإلفادات املستقبلية اليت تتضمنها هذه النشرة، سواء قالقطاع أو السو معلومات متعلقة بةتعتزم حتديث أو تعديل أيال للتكافل 

ؤكدة مور غري املألخرى واألجة ملا تقدم وللمخاطر اونتي. مستقبلية أو خالف ذلكأحداث كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو 
حداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النشرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد األ فإن توقعات ،واالفتراضات

  . حتدث إطالقا ال
 االعتماد على اإلفادات مع عدمهذه التفسريات  ضوء نعفادات املستقبلية إل مجيع ادراسةجيب على املستثمرين احملتملني وعليه فإنه 

  .املستقبلية بشكل أساسي



 

ت 

  

  دليل الشركة

   املرشحونأعضاء جملس اإلدارة

  اجلنسية  الصفة    االسم
  سعودي  رئيس جملس اإلدارة املرشح   األساذ حممد عمر قاسم العيسائي

   سعودي   املرشح عضو جملس اإلدارة  األستاذ عبد الكرمي أسعد أبو النصر
  سعودي  املرشح  عضو جملس اإلدارة  األستاذ خالد مالك الشريف

   أمريكي  املرشح  عضو جملس اإلدارة   دونالد بول هيلاألستاذ 
  أملاين  املرشح  عضو جملس اإلدارة  األستاذ مانفريد جوزيف ديرهامير

  أملاين  املرشح  عضو جملس اإلدارة  األستاذ ارين ادم رايف 
  أملاين  املرشح  عضو جملس اإلدارة   ا ولفغانغ رويتراألستاذ يوف

  سعودي  )عضو مستقل(عضو جملس اإلدارة املرشح   األستاذ بشر حممد خبيت
  سعودي  )عضو مستقل(عضو جملس اإلدارة املرشح   األستاذ عمر هاشم خليفيت

  سعودي  )عضو مستقل(عضو جملس اإلدارة املرشح    حممد علي بلشرف األستاذ
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  شركة األهلي للتكافل
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   ن عبدالعزيزشارع األمري حممد ب

  ٢١٤٨١  جدة ٣٥٥٥ص ب 
     اململكة العربية السعودية

  + ٩٦٦٢ ٦٩٢٧٦٠٦: هاتف
  +٩٦٦٢ ٦٩٢٧٦٠٧:  فاكس

  ممثل الشركة املعتمد لدى هيئة السوق املالية *سكرتري جملس اإلدارة
  األستاذ هيثم حبيب البكري 

   مركز جتار جدة ٣٩-٣٨-٣٧فيال 
    شارع األمري حممد بن عبدالعزيز
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  البنك األهلي التجاري

  

  البنك الرئيس للمصدر
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  اململكة ، برج ٢٤الدور 

   ١١٦١٣ الرياض ٩٠٢١٧ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  الرويشد والعساف لالستشارات القانونية

  

  مراجع احلسابات 

  +٩٦٦) ٢  (٦٥٠ ٤٢٠١:  هاتف
  +٩٦٦) ٢ ( ٦٥١ ٤٩٤٢: فاكس

  

  ر الثاين الدو–مركز جدة الدويل لألعمال 
   طريق األمري عبداهللا–) ب(برج 

   ٢١٤٥٢ جدة  ٦٦٥٩ص ب  
  اململكة العربية السعودية

  )KPMG(الفوزان وبانقا 

  
  

  

 أعاله أعطوا موافقام الكتابية على اإلشارة إىل امساءهم وعلى نشر إفادام يف هذه النشرة ويف املذكورة اجلهاتمجيع : (تنبيه
وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم الميلكون .  هذه املوافقةهذا السياق ومل يتم سحب

، باستثاء املستشار املايل، حيث أن الدكتور فهد املبارك رئيس أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلا
 مؤسسة سدرة اخلليج للصيانة، وهي أحد املؤسسني يف شركة األهلي جملس اإلدارة والشريك يف اموعة املالية هو صاحب

  ).فقط من األسهم% ١للتكافل ومتلك 



 

ح 

  

  البنوك املستلمة

    

  البنك األهلي التجاري   البالدبنك   بنك اجلزيرة

    
  طريق امللك عبدالعزيز  طريق صالح الدين األيويب   شارع خالد بن الوليد 

  ٢١٤٨١ جدة   ٣٥٥٥ص ب   ١١٤١١  الرياض  ١٤٠ص ب   ٢١٤٤٢  جدة  ٦٢٧٧ص ب 
 اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦)  ٢  (٦٤٩  ٣٣٣٣:  هاتف  +٩٦٦)  ١  (٤٧٩  ٨٨٨٨:  هاتف  +٩٦٦)  ٢  (٦٥١  ٨٠٧٠:  هاتف
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خ 

  

  ملخص االكتتاب

 ٢٦٢رقم شركة األهلي للتكافل، وهي شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس مبوجب قرار جملس الوزراء   الشركة
 وتاريخ ٧٠/ مرقمواملرسوم امللكي ). م١١/١٢/٢٠٠٦املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠وتاريخ 

  ).م١٣/١٢/٢٠٠٦املوافق  (ـ ه٢٢/١١/١٤٢٧

باعتبارها شركة مسامهة، فإنه البد من قيام املسامهني املؤسسني بطرح األسهم، اليت مل يكتتبوا ا لالكتتاب   الترخيص للشركة
 من نظام التأمني التعاوين، فقد حصلت ٣العام قبل تأسيس األهلي للتكافل رمسياً، وطبقاً ألحكام املادة 

 وتاريخ ٢٦٢رقم الوزراء تأسيسها كشركة تأمني مبوجب قرار جملس ب  الترخيص املوافقة علىالشركة على
 ٢٢/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٧٠/ مرقماملرسوم امللكي و) م١١/١٢/٢٠٠٦املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠
تأسيسها من مؤسسة ب  الترخيصوقد حصلت الشركة على املوافقة على. )م١٣/١٢/٢٠٠٦املوافق  (ـه
وسوف يتم تسجيل الشركة بصفة رمسية بعد إمتام الطرح األويل لإلكتتاب ولدى . د العريب السعوديالنق

  .صدور قرار وزاري بذلك من قبل وزير التجارة والصناعة، بعد اجتماع اجلمعية التأسيسية

كة هذا النشاط حسب نظام وسوف متارس الشر. تعتزم األهلي للتكافل تقدمي منتج التكافل لللحماية واالدخار  نشاط الشركة
وسوف يتوجب على الشركة بعد حصوهلا على السجل التجاري التقدم . مراقبة شركات التأمني التعاوين

  . ملؤسسة النقد العريب السعودي للحصول على ترخيص مبمارسة أنشطة التأمني اليت ترغب يف ممارستها

   ريال سعودي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس مال الشركة

   ريال سعودي للسهم تدفع بالكامل عند تقدمي طلب االكتتاب ١٠  االكتتابسعر 

   ريال سعودي للسهم ١٠  القيمة االمسية 

  )    عند التأسيس( عادي مدفوعة القيمة بالكامل سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ةردإمجايل عدد األسهم املص

   سهم عادي ٢,٦٤٥,٠٠٠  كتتابلال ملطروحةسهم ااألعدد 

  املصدرمال الشركة  من رأس% ٢٦,٤٥ عدد األسهم املطروحة لالكتتاب متثل  األسهم املصدرة من نسبة أسهم االكتتاب

   ريال سعودي ٢٦,٤٥٠,٠٠٠  الكتتاب بسعر االكتتابالقيمة اإلمجالية ألسهم ا

   سهم٢,٦٤٥,٠٠٠  عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

   سهم٥٠  احلد األدىن لعدد أسهم االكتتاب

   ريال سعودي ٥٠٠   لالكتتاب قيمة احلد األدىن

   سهم ١٠٠,٠٠٠  احلد األقصى لالكتتاب

   ريال سعودي ١٠٠٠,٠٠٠  قيمة احلد األقصى لالكتتاب 

    



 

د 

  

 ريال اً وأربعمائة ومخسني ألفمليونستة وعشرين  )٢٦,٤٥٠,٠٠٠(إمجايل متحصالت االكتتاب تبلغ قيمة   استخدام متحصالت االكتتاب 
ثالثة مليون ومائتان وتسعة آالف ريال كمصاريف لإلصدار ) ٣,٢٠٩,٠٠٠(يل ، سيدفع منها حواسعودي

وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب واملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة 
 استخدام صايف يتمسو. ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدار

حصالت االكتتاب بعد حسم مصروفات االكتتاب من قبل الشركة لتمويل احتياجات الشركة الرأمسالية مت
مع احملافظة على هامش املالءة املطلوب وعلى أن يتبقى يف حسابات التشغيلية القصرية األجل والطويلة األجل 
 متحصالت  صايفون أي جزء منهذا ولن يتسلم املسامهون املؤسس. الشركة مبلغ احلد األدىن من رأس املال

  . ثالثة وعشرون مليون ومائتان وواحد وأربعون ريال) ٢٣,٢٤١,٠٠٠(حوايل االكتتاب البالغة 

--املوافق  (ـه--/--/-- ورد الفائض إن وجد يف موعد أقصاه عملية التخصيصسوف يتم اإلعالن عن   ختصيص أسهم االكتتاب
 يتبقى من األسهم املطروحةما  خيصصوسهم لكل مكتتب مخسون ) ٥٠( إن احلد األدىن هو).م--/--/

 بناء على  نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب  على أساس تناسيب-إن وجدت –لالكتتاب 
، فإن الشركة ال  مكتتباثنني ومخسني ألف وتسعمائة) ٥٢,٩٠٠ (املكتتبني إذا جتاوز عددو. االكتتاب ا

يف حال جتاوز . املكتتبنيمجيع بالتساوي على األسهم املطروحة يتم ختصيص تخصيص وستضمن احلد األدىن لل
شروط "راجع القسم (عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب فسيتم التخصيص حبسب ما تقرره اهليئة 

  ").وتعليمات االكتتاب

الت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك يعاد فائض االكتتاب، إن وجد، إىل املكتتبني دون أي عمو   الفائض  
--/--/--يف موعد أقصاه يوم ، إن وجد، فائضالورد  وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص. املستلمة

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"راجع القسم  ). (م--/--/--املوافق (هـ 

 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو عشرةويستمر ملدة ] م[   ، املوافق ]هـ[  يبدأ االكتتاب يف يوم   فترة االكتتاب 
  . م[   ، املوافق ]هـ[   يوم  

 كل سهم صاحبهنح ميو. للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية  حقوق التصويت
اجتماع يف   والتصويتضوراحل على األقل ا سهمعشرين ميلكحيق لكل مساهم و صوت واحد، احلق يف
  ").حقوق التصويت"راجع قسم ( .هاوالتصويت فيللشركة  العامةاجلمعية 

مالية كاملة ال تقل كل منها  سنوات ٣خيضع املسامهون املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة   القيود على األسهم
صول على موافقة اهليئة على اي بيع لألسهم وجيب احل") فترة احلظر ("التأسيس عشر شهراً من تاريخ عن اثىن

نظام مراقبة  من ٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما  .من قبل املسامهني املؤسسني بعد انتهاء فترة احلظر
 أن ختطر مؤسسة النقد العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية

  .  الشركة وذلك من خالل التقرير الربع السنويأو أكثر من% ٥ميتلك 

وقد . مل توجد سوق لألسهم قبل طرحها لالكتتاب العام ال يف اململكة العربية السعودية وال يف أي مكان آخر   يف القائمة الرمسية األسهمتسجيل وإدراج
مت احلصول على مجيع والقائمة الرمسية، وإدراجها يف بغرض تسجيل األسهم للهيئة تقدمت الشركة بطلب 

ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد االنتهاء . املوافقات الرمسية للقيام بعملية طرح األسهم
  "). تواريخ مهمة للمكتتبني"راجع قسم (من عملية ختصيص األسهم 

بقطاع خماطر تتعلق ) أ ( هذه املخاطر إىليفميكن تصنو.  االكتتابهذا يف خماطر معينة تتعلق باالستثمار توجد  عوامل املخاطرة
يتعني على املستثمرين احملتملني دراسة .  العاديةسهمخماطر تتعلق باأل) ج(شركة خماطر تتعلق بال) ب (التأمني

  . قبل اختاذ قرار االستثمار يف أسهم االكتتاب" عوامل املخاطرة"كافة املعلومات الواردة يف قسم 

  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم . ( استالم أرباح مىت أعلنت الشركة عن توزيعهاحيق للمسامهني  األرباح

  



 

ذ 

  

  تواريخ مهمة للمكتتبني

  

  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب

   )م**/**/ ****( املوافق هـ  ***** **/**/****من يوم  االكتتابفترة 
  )م(** /**/**** املوافق هـ**/**/****  *****حىت يوم

  )م (**/**/**** املوافق  هـ  ***** **/**/****يوم  آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب
  )م (**/**/**** املوافق  هـ ***** **/**/**** يوم )   تجدإن و(ة فائضالنهائي وإعادة املبالغ التخصيص اإلشعار بال

  إلجراءات ذات العالقةبعد االنتهاء من مجيع ا  سهمتداول األبدء تاريخ 
  

  .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة املطبوعة. اجلدول الزمين والتواريخ املشار إليها أعاله تقريبية

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب

رملة واليت هلا أوالد قُصر من زوج يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األ
غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو أرملة 

 وميكن االكتتاب وسيتم توفري طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة،. وما يثبت أمومتها لألوالد القُصر
أيضاً عن طريق االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة اليت تقدم إحدى أو كل هذه اخلدمات 

يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم الذي ) ١(للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا يف االكتتابات اليت جرت مؤخراً شريطة أن 
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى ) ٢(ه اخلدمات، ويقدم هذ
  .حديثاً

من هذه " شروط  وتعليمات االكتتاب" فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات املبينة يف قسم 
وحتتفظ . املوافقة وتعبئة كل الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقةوجيب على كل مكتتب . النشرة

واليسمح بتعديل طلب . الشركة حبقها يف رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب
فضالً راجع . ( طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتب والشركةيعترب. االكتتاب وسحبه بعد استالمه من أحد البنوك املستلمة

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"قسم 

  

  

  

  

  



 

ر 

 ملخص املعلومات األساسية

وجيب . يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف نشرة اإلصدار وال يشمل كافة املعلومات اليت قد م املكتتبني
وقد مت تعريف بعض املصطلحات . ه النشرة قراءا بأكملها قبل اختاذ قرار باإلستثمار يف أسهم الشركةعلى مستلمي هذ

  املدرجة يف هذه النشرة حتت قسم تعريفات واختصارات

  مقدمة

األوسط،  والشرق اململكة العربية السعودية، وهو مؤسسة مالية رائدة يف ")البنك األهلي التجاري("أخذ البنك األهلي التجاري 
 شارع بوشيستريدر يف مدينة ٦٧ومقرها ) (FWU AGباالشتراك مع شركيت تأمني أوروبيتني رائدتني، مها إف دبليو يو إي جي 

 شارع كونستنتني يف مدينة ٤٠  ومقرهاVHV Vermogensanlage Ag)(ميونخ يف أملانيا ويف اتش يف فريموغنسانالج إي جي 
تثمرين احملليني والعامليني، على عاتقهم إنشاء شركة األهلي للتكافل اليت ستتخصص يف تقدمي منتجات هانوفر يف أملانيا، وعدد من املس
هي شركة مسامهة ") الشركة"أو " األهلي للتكافل"املشار إليها هنا باسم ("شركة األهلي للتكافل . تكافل لتأمني احلماية واإلدخار

 كانون األول ١١املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠ وتاريخ ٢٦٢رقم ء مبوجب قرار جملس الوزرا) حتت التأسيس(سعودية 
والقاضي بتأسيس الشركة وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادرة مبوجب قرار جملس الوزراء ) م٢٠٠٦

 ـ ه٢٢/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٧٠/ ممرقواملرسوم امللكي ) م١١/١٢/٢٠٠٦املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠ وتاريخ ٢٦٢رقم 
  . )م١٣/١٢/٢٠٠٦املوافق (

وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية  تأسيس الشركة باململكةوقد وافقت مؤسسة النقد العريب السعودي على 
  . م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦مبزاولة نشاط التأمني يف اململكة بتاريخ 

عشرة ماليني سهم بقيمة امسية ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(س مال الشركة ويبلغ رأ
سبعة ماليني وثالمثائة ومخس ومخسني ألف سهم منها متثل ) ٧,٣٥٥,٠٠٠(وقد مت سداد قيمة . للسهم عشرة ريال) ١٠(قدرها 

مليونني وستمائة ومخسة ) ٢,٦٤٥,٠٠٠(و. كة لدى البنك األهلي التجاريحصة املسامهني املؤسسني، ومت إيداعها يف حساب الشر
  .من رأس مال الشركة سيتم طرحها لالكتتاب العام% ٢٦,٤٥وأربعني ألف سهم متثل 

. بعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية العامة التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة
  . وستعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها



 

ز 

  

  هيكل ملكية الشركة

  :تتوزع ملكية شركة األهلي للتكافل بعد االكتتاب على النحو املبني يف اجلدول التايل

  امجايل القيمة  عدد األسهم نسبة امللكية اجلنسية  املسامهون
 )ريال السعودي(

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠  سعودي  جاريالبنك األهلي الت

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أملاين  (FWU AG)إف دبليو يو إي جي 

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أمريكي  (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 

  ٧,٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ %٧,٥٠  أملاين   (VHV Vermogensanlage AG)يف اتش يف فريموغنسانالج إي جي  

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة حممد عمر قاسم العيسائي 

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة دار االختراع الدولية للتجارة

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  شركة املواكبة للصناعات والتجارة  عرب البحار القابضة

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة سدرة اخلليج للصيانة 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة البيدر للتجارة واملقاوالت 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  الدكتور إبراهيم حممد العواجي 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  سعودي  املؤسسة السعودية لالمدادات واملساندة الفنية 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  سعودي   الشيخ مصطفى عبد الغين مرية 

  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠ %٠,٥٠  سعودي  املؤسسة السعودية للتوريد التجاري 

  ٢٦,٤٥٠,٠٠٠  ٢,٦٤٥,٠٠٠ %٢٦,٤٥  سعودي  اجلمهور 

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠    اموع

  

  

  



 

س 

  

  حملة عن نشاط الشركة

منتجات تكافل لتأمني احلماية ("جاري حصلت األهلي للتكافل على حقوق تقدمي منتجات تكافل لعمالء البنك األهلي الت
كما تعتزم األهلي . على أساس حصري، وهذا ما يوفر للشركة مدخال مباشرا لقاعدة واسعة من العمالء احملتملني") واإلدخار

افل والبنك ويف الوقت احلايل ال يوجد عقد مربم بني األهلي للتك. للتكافل توزيع منتجاا يف املستقبل من خالل قنوات توزيع أخرى
األهلي علماً أنه مت اإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي 

  .العالقة

سوف تستهدف منتجات األهلي للتكافل يف بادئ األمر قاعدة عمالء البنك األهلي التجاري بتزويدهم حبلول محاية مبتكرة كربامج 
وستربم األهلي للتكافل مع البنك األهلي التجاري اتفاقية .  املدخرات واالستثمارات تباع من خالل البنك األهلي التجاريمحاية

تسمح للشركة بتوزيع منتجاا من خالل ) سيتم عرض االتفاقية على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي العالقة(توزيع 
كما هو موضح مبزيد من ) كاهلاتف املصريف واإلنترنت(ألهلي التجاري وقنوات توزيع أخرى الشبكة الواسعة لفروع البنك ا

  ". اجلوهريةملخص العقود " حتت عنوان ٩التفصيل يف القسم 

ويف هذا اإلطار، ستقدم األهلي للتكافل منتجات يتم تصميمها وفقا هليكليات ادخار استثمار مشترك متوافقة مع مبادئ الشريعة 
ملخص العقود " حتت عنوان ٩كما سيتم شرحه مبزيد من التفصيل يف القسم " (الوكالة"و" التكافل"مية باستخدام مفهومي اإلسال

 لتوفري املساعدة الفنية يف تصميم منتجات وخدمات التكافلي FWU AGوقد مت تطوير هذا الربنامج باالشتراك مع "). اجلوهرية 
 بالشروط املبينة FWU AGوسوف تربم األهلي للتكافل اتفاقية تعاون مع شركة . ء الشركةلتأمني احلماية واإلدخار ملصلحة عمال

 FWU AGويف الوقت احلايل ال يوجد عقد مربم بني األهلي للتكافل وشركة ". ملخص العقود اجلوهرية " حتت عنوان ٩يف القسم 
  .على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي العالقةعلماً أنه مت اإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها 

والتزاما باملتطلبات النظامية إلعادة التأمني، ستربم األهلي للتكافل اتفاقية إعادة تكافل لتأمني احلماية واإلدخار مع شركة هانوفر ري 
)Hanover RE( إعادة "للتكافل خبدمة إعادة التأمني وفقا ملبادئ ، وهي شركة أملانية رائدة يف جمال إعادة التأمني، لتزويد األهلي

ويف الوقت احلايل ال يوجد عقد مربم بني األهلي للتكافل وشركة هانوفر ري علماً أنه مت . املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية" التكافل
  .أصوات ذوي العالقةاإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ 

  املزايا التنافسية للشركة

  :يعتقد جملس اإلدارة أن اهليكل احلايل للشركة مينحها املزايا التنافسية الفريدة التالية

 إن وجود البنك األهلي التجاري  كمساهم رئيسي يف الشركة وموزع ملنتجاا أمن للشركة :مشاركة البنك األهلي التجاري •
وتقدمي ) اململكة العربية السعوديةمليون عميل يف عموم ) ١,٠٠٠,٠٠٠(أكثر من (اعدة كبرية من العمالء مدخال للوصول إىل ق

، إضافة إىل استعمال أنظمة توزيع متطورة ) فرعا٢٥٠أكثر من (منتجاا من خالل إحدى أكرب شبكات الفروع يف اململكة 
ن التكاليف الثابتة اليت تستلزمها عملية إنشاء شبكة توزيع خاصة ا، وهذا ، لتوفر بذلك مبالغ طائلة م)كاإلنترنت واهلاتف املصريف(

وباإلضافة إىل ذلك، سيوفر البنك األهلي التجاري للشركة خدمات إدارة االستثمار إلدارة . ما يشكل جناحا بارزا يف صناعة التأمني
ويف الوقت احلايل ال يوجد عقد مربم . ة اليت ال ترتبط ببنكحمافظها، األمر الذي مينحها ميزة مهمة ال تتوفر لدى الشركات املنافس



 

ش 

بني األهلي للتكافل والبنك األهلي علماً أنه مت اإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت 
 .دون أخذ أصوات ذوي العالقة

، واجلمع بني مصاحلهما VHV) وFWU AG(بتقدمي حلول التأمني بتحالفها مع شريكني فنيني خمتصني : الشركاء الفنيون •
ومصاحل األهلي للتكافل من خالل إشراكهما كمسامهني يف الشركة، تكون األهلي للتكافل قد اختذت خطوة مهمة تضمن تركيز 

  .الشريكني الفنيني على مواصلة االبتكار والتطوير ملا تقدمه من منتجات يف جمال التأمني التكافلي

 والبنك األهلي التجاري واملسامهني املتمرسني اآلخرين من  (IFC)إن التزام مؤسسة التمويل الدولية: قوة املسامهني املؤسسني •
ذوي السمعة الرفيعة يف عامل األعمال مينح الشركة الثقة املطلوبة لبناء مسعة قوية يف السوق إلبرام اتفاقيات خمتلفة يف املستقبل مع 

، وهي جزء من البنك الدويل،  (IFC)كما أن وجود شريك مثل مؤسسة التمويل الدولية.  أو شركاء جتاريني/مزودي خدمات و
 . يوفر للشركة الفرصة لالطالع على خربات عاملية وحيتم عليها استخدام أساليب داخلية يف حوكمة الشركات مبعايري عاملية

فطبيعة . ت الشركة مصمم بطريقة شفافة منافسة يف السوق حىت تارخيهيعتقد جملس اإلدارة أن برنامج منتجا: هيكلة الربنامج •
 ويف متناول قطاع واسع من  عن بساطة ومرونة املنتجات جتعله سهالًالربنامج من حيث كونه متوافقا مع الشريعة اإلسالمية فضالً

ك أن هيكل الربنامج والذي يهدف إىل إعادة يضاف إىل ذل. العمالء األفراد، مما يوفر للشركة فرصة ساحنة لزيادة قاعدة عمالئها
األموال الفائضة من صندوق التكافل الثانوي إىل محلة بوالص التأمني التكافلي من خالل متلك وحدات إضافة يف استراتيجيام 

  .  االستثمارية املختارة، يوفر قيمة إضافية للعمالء فضال عن عنصر احلماية احلقيقية

 كافل استراتيجية األهلي للت

بعد التأكد من جناح طرحها لربنامج التأمني التكافلي للحماية واإلدخار وترسيخ قدميها يف السوق، ختطط األهلي للتكافل إلدخال 
منتجات التأمني التكافلي خارج إطار تأمني احلماية واإلدخار إىل السوق بطرح تشكيلة من منتجات التأمني التكافلي املتوافقة مع 

  ).  مثل الرعاية الصحية واملركبات( اإلسالمية تغطي قطاعات التأمني املختلفة أحكام الشريعة

 رؤية الشركة 

أن تكون األهلي للتكافل الشركة الرائدة على مستوى املنطقة يف تقدمي حلول محاية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتليب تطلعات "
ركة بأعلى قيمة استثمارية من خالل اإلبداع واخلدمة العاملية املستوى وترسيخ املواطنني يف منطقة اخلليج ومبا يعود على مسامهي الش

 ". شركة التأمني املفضلة"مسعة رفيعة تكون ا 

  رسالة الشركة 

 للقيم واملبادئ تتمثل رسالة األهلي للتكافل يف إنشاء شركة سعودية للتأمني التكافلي على مستوى عاملي وذات صورة مبتكرة وفقاً
مية وذلك من خالل االستفادة املثلى إلمكانات الشركاء الفنيني واحللول املتطورة مبا يليب احتياجات عمالئنا وتوقعات اإلسال

  . مسامهينا وطموحات موظفينا
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  تسجيل الشركة وإدراجها

التـأمني يف اململكـة بتـاريخ    الشركات ووفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية مبزاولة نـشاط   لنظام طبقًا
  .املال رأس بكامل االكتتاب يتم أن إىل مسامهة كشركة الشركة تسجيل يتم لن. م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦

 الـذين  مجيـع املكتتـبني   بدعوة املؤسسون املسامهون يقوم سوف األويل، العام الطرح أسهم ختصيص عملية من االنتهاء ولدى
 بعد االجتماع ينعقد  وسوف.للشركة االساسى للنظام طبقًا سينعقد والذي التأسيسية، اجلمعية اجتماع إىل أسهم هلم خصصت

 ذلك يف احلضور أسهم، له خصصت وكل مكتتب مؤسس شريك لكل وحيق .باالجتماع االخطار تاريخ من األقل على يوما ١٥
  .املؤسس ملساهما املكتتب أو لذلك املخصصة األسهم عدد عن النظر بصرف االجتماع،

 مل وإذا .النصاب الالزم لتشكيل الشركة، مال رأس نصف عن يقل ال ما ميثلون مؤسسني، مسامهني أو/و مكتتبني حضور ويلزم
 النـصاب  ويعترب الثاين، ذا االجتماع اخطار مبوجب األقل على يوما ١٥ بعد ثان اجتماع لعقد يدعى فسوف النصاب، يتوفر
  .احلاضرين املسامهني املؤسسني أو املكتتبني عدد عن النظر بصرف اعاالجتم هذا يف حاضرا

 :يلي مبا التأسيسية اجلمعية تقوم وسوف

  .بالكامل قيمته ودفعت به االكتتاب مت قد املال رأس كامل أن من التأكد 
  .األساسي للنظام النهائي النص اعتماد 
  .حسابات مراقب وأول اتسنو مخس عن تزيد ال ملدة إدارة جملس أعضاء أول تعيني 
   .الشركة تأسيس عملية تطلبتها اليت والنفقات األنشطة خبصوص املؤسسني املسامهني تقرير مناقشة 

 

 إلعالن التجارة والصناعة وزير إىل بطلب التقدم املؤسسني املسامهني على التأسيسية، اجلمعية اجتماع بعد يوما ١٥ غضون ويف
 .تأسيسها بإعالن الوزير أمرا فيه يصدر الذي التاريخ من اعتبارا تأسست قد شركةال تعترب وسوف .الشركة تأسيس

 اإلدارة جملـس  على أعضاء األمر، تاريخ من يوما ١٥ غضون ويف .الشركة نفقة على الرمسية اجلريدة يف األمر هذا ينشر وسوف
 .الشركات إدارة لدى التجاري السجل يف الشركة لتسجيل بطلب التقدم

 .املالية لنظام السوق طبقًا املال سوق يف إدراجها العتماد املالية السوق هيئة إىل بطلب الشركة تتقدم سوف  التأسيس،وبعد
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 ١

 تعريفات واختصارات  ١

  .جملس إدارة الشركة  الس

ة جلنة أو جلنة هيئة السوق املالية، مبا يف ذلك، حيث يسمح السياق، أي  اهليئة
  . فرعية أو موظف أو وكيل ميكن ختويله بأية مهمة من وظائف اهليئة

شركة األهلي "الشركة أو 
  "للتكافل

  .  شركة األهلي للتكافل، شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس

 FWU AG   شركة إف دبليو يو إي جي هي شركة تأمني أوروبية  
VHV Vermogensanlage 

AG  
  يف فريموغنسانالج إي جي هي شركة تأمني أوروبية شركة يف اتش 

IFC  مؤسسة التمويل الدولية  

  البنك األهلي التجاري  البنك األهلي

أية سوق أوراق مالية، مبا يف ذلك حيث يسمح السياق، أية جلنة أو   السوق املالية
جلنة فرعية أو موظف أو مسئول أو خادم أو وكيل ميكن ختويله بأي 

وحىت يتم إنشاء سوق األوراق . يئة يف الوقت احلاضرمن وظائف اهل
املالية، فإن أية إشارة لسوق األوراق املالية يتم تفسريها على أا 

  .إشارة إىل تداول

ولدى معيد .  طريقة إعادة التأمني االختيارية لكل حالة على حدة  إعادة التأمني االختياري
  . التأمني خيار قبول أو رفض املخاطر املطروحة

شركة اموعة املالية املعينة من قبل شركة األهلي للتكافل لكي تكون   املستشار املايل
  . املستشار املايل فيما يتعلق باألسهم املطروحة

  .حكومة اململكة العربية السعودية  احلكومة

ر اللوائح التنفيذية لنظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين الصاد  اللوائح التنفيذية
املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(باألمر امللكي رقم 

  ). م٣١/٧/٢٠٠٣

  .آلية توزيع األعباء اخلاصة باملخاطر البحتة من خالل املشاركة فيها  التأمني

  .شخص عادي أو هيئة اعتبارية تقدم اخلدمات التأمينية االستشارية  مستشار التأمني

رض التعويض، متثل املؤمن وذلك للحصول على هيئة اعتبارية متثل، لغ  وكالة التأمني
  .عقود التأمني والتفاوض بشأا

 والئحته التنفيذية الصادرة نظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين  التعاوين نظام التأمني
بتاريخ ) ٣٢/م( الصادر باملرسوم امللكي رقم مبوجب القرار الوزاري

ملطبق يف اململكة ، وا)م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤
  .العربية السعودية

العقد القانون الصادر للمؤمن له من قبل شركة التأمني وحيدد / املستند  بوليصة التأمني
العقد اخلاص بتعويض املؤمن له عن اخلسائر واألضرار اليت تغطيها 

  . بوليصة التأمني وذلك مقابل قسط تأمني يدفعه ملؤمن له

  .  ت املهنية املتعلقة بقطاع التأمني وإعادة التأمنياخلدما  اخلدمات التأمينية

مقدم خدمة التأمني وإعادة 
  التأمني 

الشخص الطبيعي أو اهليئة االعتبارية املرخص هلا مبمارسة خدمات 
وأنشطة التأمني وإعادة التأمني، باستثناء االكتتاب، املسموح ا يف 

  . اململكة العربية السعودية

  . لطبيعي أو اهليئة االعتبارية اليت أبرمت عقد التأمنيالشخص ا  املؤمن له

شركة التأمني اليت تقبل بعقود التأمني أو تقبل خماطر اخلسائر املؤمنة   شركة التأمني
) شركات(والتعويض عن تلك اخلسارة مباشرة من قبل شركة 

  . التأمني



 

 ٢

 للتكافل للقيام  من قبل شركة األهلي املعني التجاريالبنك األهلي  مدير االكتتاب
  . بدور مدير االكتتاب فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب

  البنك األهلي التجاري  متعهد التغطية

  البنك األهلي التجاري  البنك الرئيس للمصدر

) ٦(قواعد اإلدراج الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقاً للمادة   قواعد اإلدراج
بتاريخ ) ٣٠/م(صادر باملرسوم امللكي رقم من نظام السوق املالية ال

  ). م١/٧/٢٠٠٣املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤

  . للتكافلإدارة شركة األهلي   اإلدارة

قائمة األوراق املالية اليت حتتفظ ا هيئة السوق املالية وذلك وفقاً   القائمة الرئيسية
  . لقواعد اإلدراج

االكتتاب العام األولّي أو 
  الطرح 

 سهم متثل ٢,٦٤٥,٠٠٠عام األويل ألسهم عادية يبلغ االكتتاب ال
  . من رأس املال الصادر يف شركة األهلي للتكافل% ٢٦,٤٥نسبة 

  .  رياالت سعودية لكل سهم من أسهم االكتتاب١٠  سعر االكتتاب

 سهم عادي يف شركة األهلي ٢,٦٤٥,٠٠٠يصل عددها إىل   أسهم االكتتاب
  . للتكافل

  .لقرى، اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة العربية السعوديةأم ا  اجلريدة الرمسية

مستند اإلدراج هذا والذي أعدته الشركة فيما يتعلق باالكتتاب   نشرة اإلصدار
  . واألسهم املطروحة وذلك وفقاً للطرح وأنظمة األوراق املالية

  . الشخص الطبيعي  الشخص

ملون بوالص تأمينية األشخاص الذين حسب سجالت الشركة حي  أصحاب البوالص
  . صادرة من قبل الشركة

شروط وتعليمات (تعين البنوك املستلمة الواردة تفاصيلها يف قسم   البنوك املستلمة
  )االكتتاب

عملية يقوم مبوجبها املؤمن أو معيد التأمني الذي يقوم بتأمني أو إعادة   إعادة التأمني
ي الشركة احمليلة، تأمني شركة تأمني أو شركة إعادة تأمني أخرى وه

عن مجيع أو جزء من خماطر التأمني أو إعادة التأمني املكتتب ا من 
  . قبل الشركة احمليلة وذلك مبوجب بوليصة واحدة أو أكثر

شركة التأمني أو إعادة التأمني اليت تقبل عقود التأمني من شركة تأمني   معيد التأمني
   .أخرى لبعض أو مجيع املخاطر اليت قبلت ا

  .اململكة العربية السعودية  اململكة 

  . مؤسسة النقد العريب السعودي  ساما

  .ريال سعودي  ريال/ ر س

  . يف أي تاريخ معني، محلة األسهم يف ذلك الوقت  املسامهون

سهم يف شركة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(تعين األسهم العادية وعددها   األسهم
القيمة االمسية لكل منها األهلي للتكافل لللتأمني التعاوين واليت تبلغ 

  . رياالت سعودية واليت سيتم إصدارها عند تأسيس الشركة١٠

يعين احلد األدىن من معيار السالمة املالية لشركة تأمني أو إعادة تأمني   هامش القدرة املالية
  . من حيث تتجاوز األصول املطلوبات

ى الشركة جتنيبه وفقاً للمادة تعين نسبة الربح الصايف الذي جيب عل  االحتياطات النظامية
  .من نظام التأمني) ١٥(

  .تعين املواطن السعودي املكتتب بأسهم االكتتاب  املكتتب

  .تعين النظام اآليل للتداول يف األسهم السعودية  تداول

  



 

 ٣

  عوامل املخاطرة ٢

ت اليت حتتويها هذه النشرة بعناية مبا       يتعني على كل من يرغب يف االستثمار يف األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلوما             
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتـدفقاا النقديـة بـشكل سـليب       . فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه    

همة، أو أي   يف الوقت احلايل أا م    ") اإلدارة("وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد إدارة الشركة              
قد يؤدي  . خماطر أخرى مل يتسن لإلدارة أن حتددها، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر جوهرية                   

أو كامل اسـتثماره يف     /حدوث إحدى أو بعض هذه املخاطر إىل اخنفاض سعر األسهم يف السوق، وقد خيسر املستثمر جزءاً من                
  .أسهم الشركة

  

  بقطاع التأمني املتعلقة املخاطر ١- ٢
  املنافسة  ١-١-٢

باإلضافة إىل أن الشركة حديثة العهد يف سوق التأمني السعودي فأا ستعمل يف قطاع يتسم باملنافسة،حيث تعمل  مـع الـشركة                      
كما مت املوافقة    .ية، وهي أكرب شركة تأمني يف اململكة وهلا تأثري قوي على سوق التأمني السعود             ")التعاونية للتأمني ("التعاونية للتأمني   

) وإعادة تـأمني  (شركات تأمني   ) ٥(، كما مت صدور مراسيم ملكية أخرى الحقاً بالترخيص بتأسيس           )١٣(على الترخيص بتأسيس    
شركات تأمني ومتت املوافقة على تأسيسها، كما وصل العدد الكلي لطلبـات            ) ٩(أخرى ولقد انتهت املؤسسة من دراسة ملفات        

شركة كما وافقت   ) ١٨(طلباً لشركات تأمني وإعادة تأمني، وقد وافق جملس الوزراء على الترخيص بتأسيس             ) ٣٦(التراخيص إىل   
شركة متارس املهن احلرة املتعلقة     ) ٤٣(شركات أخرى وقد وافقت مؤسسة النقد على الترخيص لـ          ) ٩(مؤسسة النقد على تأسيس     

ارد املتاحة للشركة تقل يف حاالت عدة عن تلك املتاحة للشركات املنافـسة،             وحيث أن  املو   . أو إعادة التأمني حىت اآلن    /بالتأمني و 
  .فإن ذلك قد يضعف قدرا التنافسية وبالتايل يؤثر سلبا على حجم أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا

  ضوية اململكة العربية السعودية يف منظمة التجارة العاملية  ع٢-١-٢
قطاع التأمني منافسة متزايدة من شركات التأمني األجنبية وقد حتتاج الشركة يف سبيل احلصول على حصة يف من احملتمل أن يواجه 

السوق إىل أن تكون يف غاية الفعالية يف احلصول على عمالء من خالل االعتماد على محالت تسويق متزايدة  ومتيز خدمة العمالء 
  .  ل رحبية الشركةوهذا قد يعين تكلفة عمليات أعلى وبالتايل تق

   تراجع ثقة العمالء ٣-١-٢
وأي اخنفاض يف ثقة املستهلك يف قطاع . إن ثقة العميل بقطاع التأمني على مستوى العامل هلا أمهية بالغة تؤدي إىل تعزيز قوة القطاع

اً على مبيعات الشركة من التأمني بشكل عام قد يؤدي إىل ارتفاع عدد حاالت إلغاء بوالص التأمني واسترجاع األموال وقد يؤثر سلب
  . وبالتايل قد يؤثر سلبا على رحبيتها. املنتجات اجلديدة

  سياسات ضبط املخاطر ٤-١-٢
على توظيف وسائل مالية واستثمارية متعددة إلدارة املخاطر املرتبطة بأعمال ") ساما("إن موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي 

 كة، ونتيجة لذلك فقد تعتمد الشركة على إمكانيتها فقط للتنبؤ باملخاطر املستقبلية من جانب الشركبريالتأمني يتطلب بذل جمهود 
 غري دقيقة أو كاملة أو البيانات أو املعلومات وقد تكون هذه . وجود نقص يف البيانات الكافية عن سوق التأمني السعوديبالرغم من

لذا فإن السياسات اليت مت صياغتها إلدارة التحكم يف املخاطر قد . حديثة أو مل يتم تقييمها على الوجه الصحيح يف كافة احلاالت
   . األمر الذي يعرض الشركة أيضاً إىل خماطر غري معروفة وغري متوقعة،تتعثر



 

 ٤

   الدعاوي القضائية واإلجراءات النظامية   ٥-١-٢
 تتعلق بعملياا التأمينية واليت تتعلق مطالبات ودعاوىعرضة إىل يف املسار االعتيادي لألعمال قد ينتهي احلال بالشركة بأن تكون 

 إىل إجراءات حكومية أو إدارية  األهلي للتكافلاعات على أحكام التغطية أو املطالبات، ونتيجة لذلك قد تتعرض شركةرتبال
دوثها وال حيف حال ال تستطيع الشركة التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو حتقيق أو دعوى . وحتقيقات وإجراءات يف سياق قطاع التأمني

تؤثر لن تستطيع أن تضمن بأن هذا اإلجراء أو التحقيق أو املراجعة أو التقاضي أو التغيري يف السياسات واملمارسات التشغيلية بأا 
  .بشكل سليب وجوهري على نتائج الشركة ووضعها املايل

   تغري األنظمة واللوائح   ٦-١-٢
اليت تنظم كافة نواحي أعمال التأمني مبا يف لألنظمة العريب السعودي وختضع يتم تنظيم عمليات تأمني الشركة من قبل مؤسسة النقد 

التغيريات القانونية أو وقد تؤثر من وقت آلخر األنظمة واللوائح التنفيذية وقد تتغري هذه ولوائحه التأمني الصادر مؤخراً نظام ذلك 
األهلي للتكافل شركة  ويف حالة عدم وفاء .يل ونتائج العملياتالتنظيمية اليت ستحدث مستقبالً بشكل سليب على العمل والوضع املا

 أو إلغاء التفويض ، فقد تتعرض الشركة لعقوبات تتمثل يف غرامات أو إلتزامات لسداد التعويضات،باملتطلبات النظامية املفروضة
   .الصادرة بتسري أعماهلا أو إيقافها بصفة مؤقة

 )تياطياتكفاية االح( متطلبات املالءة املالية  ٧-١-٢
 املباعة ويتأثر هذا بوالصيلزم قانون التأمني كافة شركات التأمني باالحتفاظ حبد أدىن من االحتياطي اعتماداً على مستوى ال

يف حالة ما إذا . االحتياطي أيضاً بعدد من العوامل األخرى مبا يف ذلك هامش ربح املنتجات وعائد االستثمارات وتكاليف الشراء
 من النمو أو تطلب تعديل مستقبلي يف النظم مستوى أعلى من قدرة الوفاء بالديون فقد  مستوى عاٍلهلي للتكافلاألاجتازت شركة 

إذا مل تتمكن الشركة من مجع رأس مال إضايف فإا . يتعني على الشركة مجع رأس مال إضايف ملواجهة متطلبات قدرة الوفاء بالديون
   .ال تتمكن من اإلعالن عن توزيع أرباحقد تضطر إىل تقليص منو عملياا وقد 

  شروط رفع التقارير ٨-١-٢
تتطلب اللوائح التنفيذية لنظام التأمني من الشركة أن تقوم دورياً بتقدمي القوائم املالية والتقارير السنوية اليت يتم إعدادها على أساس 

إىل مؤسسة النقد العريب السعودي مبا يف ذلك املعلومات حماسيب معتمد من هيئة احملاسبني القانونيني السعوديني واملعلومات األخرى 
إن عدم قدرة الشركة على التقيد ذه األنظمة . املتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس ماهلا وملكيتها ومركزها املايل وبشكل دوري

  . ئج اعماهلا ومركزها املايلوالتعليمات قد يؤدي إىل إخضاع الشركة لقيود ميكن أن تؤثر بشكل سليب على نشاط الشركة ونتا

   متطلبات السعودة ٩-١-٢
 لدى السعوديني املوظفني نسبة تقل أال حسب نظام مراقبة التأمني والالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي جيب

لرغم من نية الشركة االلتزام املقدمة للمؤسسة، وبا العمل خطة حسب سنويا تزداد أن على األوىل العام اية يف %٣٠ عن الشركة
مبتطلبات السعودة، إال أن صعوبة احلصول على موظفني سعوديني هلم خربة يف قطاع التأمني أو إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر 

 وقد تتأثر صرامة فيما يتعلق مبتطلبات السعودة قد يعرض الشركة لعقوبات أو عدم االستفادة من امليزات احلكومية لعدم االلتزام ا،
حتقيق أو احلفاظ على نسبة السعودة  منأعمال الشركة ونتائجها املالية بشكل سليب بسبب هذه العقوبات يف حال عدم متكنها 

  .  املطلوبة

  



 

 ٥

  سحب الترخيص ١٠-١-٢
 تبقى خالل لقد متت املوافقة على تأسيس الشركة استناداً إىل شروط معينة قامت الشركة بإستيفاء العديد منها، وسيتم استيفاء ما

باإلضافة مبزاولة النشاط لشركة ل وبعد استكمال كل هذه املستلزمات مبا يف ذلك صدور السجل التجاري والترخيص .فترة قصرية
يف عدة حاالت  الشركة ترخيص سحب  من الالئحة التنفيذية تنص أن ملؤسسة النقد العريب السعودي حق٧٦اىل ما تقدم، فإن املادة 

 :هي

 .اشهر ستة خالل له املرخص النشاط ميارس مل إذا •
 .الالئحة أو النظام مبتطلبات الشركة تِف مل إذا •
 .غري صحيحة بيانات أو مبعلومات تزويدها تعمدوا قد املؤسسني أن للمؤسسة تبني إذا •
 .النشاط ا ميارس اليت للطريقة نتيجة معرضة للضياع املسامهني أو املستفيدين أو هلم املؤمن حقوق أن للمؤسسة تبني إذا •
 .بالتزاماما الوفاء قادرة على غري جيعلها مما الشركة أفلست إذا •
 .للنصب واالحتيال متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست إذا •
 يف مواد الالئحة ذات الصلة ورد مبا الشركة تِف مل أو املقرر األدىن احلد عن املال رأس اخنفض إذا •
 .أدائه فعالية عدم معه املؤسسة ترى الذي املستوى إىل التأمني فروع يف التأميين النشاط اخنفض إذا •
 .حق وجه بدون للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا •
 .السجالت فحص يف مهمته أداء عن قبل املؤسسة من املكلف التفتيش فريق الشركة منعت إذا •
 .التأمينية ملنازعاتا أي من يف صادر ائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا •

  

وبالرغم من نية الشركة االلتزام بكافة الضوابط النظامية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واجلهات التنظيمية األخرى ذات 
 العالقة بنشاط الشركة إال أن عدم قدرة الشركة على الوفاء ذه املتطلبات عن دون قصد قد يترتب عليه سحب الترخيص وانتقال

مؤسسة النقد العريب السعودي  من مسبقة موافقة كتابية أخذ بعد املستفيدون خيتاره له مرخص آخر شخص املستفيدين إىل ملفات
  .وحتت إشرافها

  لظروف االقتصادية وظروف الصناعةا ١١-١-٢
ناك أسباب غري منظورة قد بالرغم من وجود كافة املؤشرات الدالة على منو كبري يف قطاع التأمني يف اململكة، إال أنه رمبا تكون ه

ومن غري الواضح حالياً أثر بعض االجتاهات واألحداث على قطاع التأمني السعودي مثل معدل النمو . تعيق النمو املتوقع للسوق
قرا اململكة االقتصادي يف اململكة العربية السعودية وانضمام اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة العاملية وقوانني التأمني اليت أ

وعليه، فإن منو سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية وتطوره يتوقفان على عدد من املتغريات اليت تظل خارجة عن نطاق . مؤخراً
  .سيطرة الشركة واليت قد تؤثر سلبا على حجم أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا



 

 ٦

   املخاطر املتعلقة بالشركة٢- ٢
   اليت ال ميكن التنبؤ ا الكوارث ١-٢-٢

وقوع الكوارث الطبيعية أو غري الطبيعية اليت ال ميكن التنبؤ حبدوثها بشكل مباشر على أداء أي شركة تقدم منتجات تأمني على 
 حيث قد تتعرض الشركة إلرتفاع عدد املطالبات اليت قد تنشأ عن العواصف الثلجية والفيضانات والزالزل واألعاصري. املمتلكات

وبالرغم أن شركة األهلي للتكافل ستحمي نفسها من هذه ). ضمن أسباب أخرى(واحلرائق واالنفجارات وأعمال اإلرهاب 
الكوارث عرب خطط إعادة التأمني الشاملة، إال أن الشركة قد تظل معرضة ملثل هذه احلوادث غري املتوقعة أثناء مرحلة التخطيط مما قد 

  .وضع املايل ونتائج عملياايترتب عليه أثار سلبية على ال

 مصدر األموال  ٢-٢-٢
 قد ال يتوفر للشركة متويل يف املستقبل حال احتاجت الشركة متويالً أو قد يتوفر بشروط غري مناسبة، وقد حتتاج الشركة عوضاً عن 

بط قدرة الشركة يف احلصول ذلك العمل على توسيع قاعدة أعماهلا مع الوفاء مبتطلبات رأس املال النظامية ومتطلبات السيولة، وترت
على متويل إضايف باحلصول على املوافقات النظامية الالزمة، ونتائج أعمال الشركة املستقبلية، وال ميكن ضمان إمكانية حصول 
ة الشركة على رأس مال إضايف يف الوقت املطلوب وبشروط مقبولة مما قد يؤثر سلباً على منو الشركة وإمكانية دخوهلا جماالت جديد

  .  يف أعمال التأمني مىت وجدت الشركة فرصة لذلك

  االعتماد على موظفني رئيسيني ٣-٢-٢
 وأن تضيف إليهم بشكل متناسب مع توسع  مؤهلني للعمل انيتبدأ نشاطها حبيث تقوم باالستعانة مبوظفتتوقع الشركة أن 

  إرتفاع الطلب على هؤالء املوظفني الراجعيجة شركات أخرى نتفيها حلساب العاملني أن تفقد الشركةاألعمال، إال أنه ميكن 
يتم التمكن من وما مل . مما قد يعوق عملياالتأسيس شركات تأمني أخرى، ويف هذه احلالة ستتناقص العمالة املاهرة من الشركة 

يوجد ضمان بأن الشركة تطوير خربات التأمني حملياً فقد تطلب الشركة استقدام عمالة من مصادر أجنبية باهظة التكلفة، لذلك ال 
  واالحتفاظ مستتمكن من االحتفاظ خبدمات موظفي اإلدارة الرئيسيني أو جذب موظفني آخرين مؤهلني مىت مت االحتياج إليهم

إىل زيادا حىت ميكن احلاليني حىت بعد احلصول على عروض أجور وتدريبات شاملة وجذابة، كما حتتاج مستويات أجور العاملني 
  .  جذب موظفني آخرين مطلوبنيم وحىت تتمكن الشركة من االحتفاظ

  فشل تقنية املعلومات ٤-٢-٢
تنوي  شركة األهلي للتكافل استعمال أحدث تقنيات املعلومات إلدارة ومعاجلة العمليات وإجراء الصفقات املعقدة، إال أن الشركة 

عن العمل، هجمات الفريوسات احلاسبية املتكررة وعدم توقف النظام : قد تكون عرضة ملخاطر ايار نظم املعلومات مبا يف ذلك
وبالرغم من ان الشركة خططت لبناء أنظمة شاملة تعتمد النسخ االحتياطي . توفر الطاقم املختص إلدارة وتشغيل هذه األنظمة

أو لضرر كبري يف وخطط استئناف العمل يف حاالت الطوارئ، إال ان ذلك ال يعطي ضماناً بأن ال تتعرض أنشطة الشركة للشلل 
 ووضعها املايل  الشركةربححاالت االيار الكامل أو اجلزئي ألي من أنظمة املعلومات أو االتصاالت، الذي قد يؤثر سلبا على 

  .اونتائج العمليا

     خماطر إعادة التأمني٥-٢-٢    
من قيمة أقساط % ٣٠عربية السعودية إعادة تأمني العاملة يف اململكة الشركات التأمني مبوجب أحكام اللوائح التنفيذية جيب على 

  مسؤوالً جتاهالتأمني معيدعملية ال  هذه جتعلالتأمني اإلمجالية لديها على األقل لدى شركات إعادة التأمني داخل اململكة، حيث
 ونتيجة لذلك،. وثيقة التأمنيامل املخاطر املعاد تأمينها ولكنها ال تعفي شركة التأمني من التزامها األساسي جتاه حالشركة يف حدود 



 

 ٧

إعادة بإبرام اتفاقيات  ستقوم الشركة .خاطر ائتمانية يف حالة تقصري معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهمملفإن الشركة معرضة 
 إعادة  النظر عنوبغض. تأمني من عدة شركات كربى إلعادة التأمني واليت ستتوىل أغلب املخاطر اليت تقوم الشركة بإعادة تأمينها

يف تسديد إعادة التأمني ة بالدرجة األوىل جتاه املؤمن عليه، وعليه فإن اخفاق شركات سؤولامل  هيفلكاشركة األهلي للت، فإن التأمني
  . عملياا ووضعها املايل ونتائجية الشركةرحبأي دفعة قد يؤثر سلبا على 

  عدم كفاية تقدير االحتياطيات  ٦-٢-٢   
تعقيد حساب اخلصوم االحتياطية، فهناك احتمال كبري للتقدير درجة  كفاية قاعدة البيانات خبصوص أعمال التأمني ونتيجة لعدم

زيادة احتياطياا إذا كانت التعويضات الفعلية أكرب من االفتراضات األساسية إىل الشركة حتتاج وقد . اخلاطئ لالحتياطيات
لذا . إضافية وقد يقلل من صايف الدخلمصاريف أو تكاليف يات األمر الذي سينتج عنه والتقديرات املستخدمة يف تكوين االحتياط

سيعتمد اإليراد بشكل كبري على احلد الذي تتوافق عنده التعويضات الفعلية مع االفتراضات والتقديرات املستخدمة يف ضبط األسعار 
  . ستقبليةلوثائق التأمني ويف تكوين االحتياطيات املطلوبة لاللتزامات امل

  القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية ٧-٢-٢
يعتمد أداء شركات التأمني إىل حد ما على أداء احملفظة االستثمارية للشركة وقد تتأثر عوائد الشركة من االستثمار وبالتايل رحبيتها 

 كما أن األوضاع اإلقتصادية بصورة سلبية نتيجة الظروف اليت تؤثر على استثمارات حمددة أو نتيجة تقلبات السوق والظروف
وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال . والسياسية والنظامية من شأا أن تؤثر بشكل سليب على أداء بعض االستثمارات

اض وقدرة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه االستثمارات إىل اخنف
  .عائداا وبالتايل حقوق املسامهني بالشركة

     سوء تصرف املوظفني٨-٢-٢
بالرغم من وضع الشركة ضوابط وإجراءات داخلية ملعاجلة والتحكم يف إساءة السلوك من قبل املوظفني مثل سوء استخدام املعلومات 

غري ناجحة، التورط يف معلومات مضللة أو أنشطة أو إفشاء أسرار الشركة أو العمالء، التستر على أنشطة غري مسموح ا أو 
احتيالية تنطوي على غش أو غريها من األنشطة غري السليمة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمني للعمالء، إال أن الشركة ال تضمن 

أو /التزامات مالية ومن قبل الشركة وجزاءات تنظيمية و للنظامإمكانية منع حدوث هذه اإلساءات، وقد يترتب على ذلك انتهاك 
  .  ضرر بسمعة الشركة

      حداثة عهد الشركة٩-٢-٢
إن الشركة ما تزال حتت التأسيس ومل تقدم أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة، وبالتايل فإنه من الصعب حتديد اجتاهات نشاطها 

املالية التارخيية املدققة للشركة فإن املعلومات املالية املتوفرة نتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات . التجاري وتطورها على املدى البعيد
  .  للمستثمرين احملتملني ستكون حمدودة بالنسبة لتقييم فرص جناح الشركة

    خماطر التصنيف١٠-٢-٢
دء الشركة مزاولة  وبعد التأسيس وعند ب. مبا أن الشركة ال تزال قيد التأسيس فإا غري مصنفة يف الوقت احلايل من أي جهة خمتصة

أعماهلا فقد حتتاج الشركة تعيني شركة متخصصة لتقييم مالءمتها املالية وتصنيفها حسب األسسس املتعارف عليها، وقد حتصل 
الشركة على تصنيف غري جيد حال حدوث تغري سليب يف ظروف السوق أو كانت املخاطر لدى الشركة أعلى من احلد املتعارف 

 .عليه يف سوق التأمني



 

 ٨

    القيود املفروضة على شركات التأمني خبصوص االندماج واالستحواذ  ١١-٢-٢
يفرض قانون التأمني قيوداً خاصة على ملكية أسهم شركات التأمني األخرى، إذ جيب على شركات التأمني احلصول على موافقة 

ة استحواذ او اندماج أو حتويل ملكية ألية شركة  قبل أية عملي وهيئة السوق املاليةخطية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي
وقد تعيق هذه القيود يف بعض األحيان قدرة الشركة على جذب املستثمرين املاليني أو االستراتيجيني إذا ما . تأمني أخرى مسجلة

سيؤثر بالتايل سلباً على  إىل رفض أو تأخري إصدار موافقتها أو إىل إخضاع الشركة لشروط غري مواتية، وهذا ما هذه اجلهاتعمدت 
  .أعمال الشركة

   البيانات املستقبلية١٢-٢-٢

 البيانات تلك وتنطوي. ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي مستقبلية، بيانات تشكل النشرة هذه يف الواردة البيانات بعض إن
وإجنازاا،وهناك العديد  الشركة أداء على وبالتايل عليةالف النتائج يف تؤثر قد أخرى وعوامل معلومة وغري خماطر معلومة على املستقبلية

من العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كان 
ذه املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من ه. متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورة

صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد ختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه 
  .النشرة

  إصدار وثائق التأمني وضوابط اخلسارة  ١٣-٢-٢

ية على البدء يف عقد وثائق التأمني وتنفيذ أعماهلا يف الوقت املناسب فإن             إذا مل تستطع الشركة احلصول على املوافقة النظام       
جيب أن تنجح الشركة يف احلصول على املوافقة على مناذج وثائق التأمني من مؤسسة              . قدرا على حتقيق العوائد قد تتأخر     

احلصول على عائد من أقساط التأمني      ولن تستطيع الشركة    . النقد العريب السعودي من أجل إصدار وثائق تأمني يف اململكة         
حىت تتمكن من إصدار وثائق التأمني وأي تأخري نظامي يف قدرة الشركة على إصدار وثائق التأمني ميكـن أن يـؤدي إىل                      

  .تأخري كبري يف قدرا على حتقيق مبالغ كبرية من العوائد

  

    التجاري االعتماد على البنك األهلي١٤-٢-٢

فقد مت التوافق ضمن عقد . ، أحد املسامهني املؤسسني للشركة التجاري على البنك األهلي نشاطهاد يف بدايةتتوقع الشركة أن تعتم
توزيع منتجات تكافل  بدعم الشركة من خالل التجاري بأن يقوم البنك األهلي") اجلوهريةالعقود ملخص  "٩ قسمالراجع  (التوزيع
 ميكن أن يكون له أثر التجاري كل أو جزء كبري من األعمال املقدمة عرب البنك األهليوبالتايل، فإن فقدان .  فروعها يف اململكةعرب

  .  ونتائجها املالية على أعمال الشركةوجوهريسليب 

   التركيز على منتجات تأمينية معينة  ١٥-٢-٢

بعض الصناديق املتوافقة مع الشريعة ستركز الشركة يف بداية عملها على تقدمي منتجات تأمينية حمددة وهي تأمني احلماية واالدخار و
  . كثر من منافسيها ذوي األنشطة التأمينية املتعددةأ وبالتايل قد تتأثر عملياا )"املنتج "٤-٤راجع قسم (االسالمية 



 

 ٩

     خماطر تتعلق باألسهم العادية٣ -٢

  عدم وجود سوق سابقة لسهم الشركة   ١-٣-٢
وهلا يف السوق املالية، واليوجد أي تأكيد بأن سعر االكتتاب سيكون مساوياً مل يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ومل يسبق تدا
وقد خيضع سعر السهم يف السوق لتقلبات كبرية تبعاً للعديد من العوامل، ومنها . لسعر تداول السهم يف السوق بعد عملية االكتتاب

التشغيلية، تطورات االقتصاد السعودي، أو عوامل أخرى على سبيل املثال ال احلصر، الوضع العام لسوق التأمني ، نتائج الشركة 
  .خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

 السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني ٢-٣-٢
من أسهم رأس مال الشركة، وبناء على % ٧٣,٥٥بعد إنتهاء عملية طرح األسهم لالكتتاب العام، سيمتلك املسامهون املؤسسون 

 املؤسسني  وباقي املسامهني حق االكتتاب يف اصدارات جديدة لألسهم مبوجب نظام حق األولوية ذلك سيكون لكل من املسامهني
وسيكون . من نظام الشركات وسيَمكن هذا احلق املسامهني املؤسسني من االحتفاظ حبصة السيطرة التصويتية على املدى الطويل

تاج إىل موافقة من بقية املسامهني وأم قد يقومون مبمارسة هذا احلق للمسامهني املؤسسني القدرة على السيطرة على األمور اليت حت
بطريقة قد تؤثر بشكل كبري على األعمال والوضع املايل ونتائج عمليات الشركة، ويتضمن ذلك انتخاب أعضاء جملس اإلدارة 

كة عددا من االتفاقيات اجلوهرية مع بعض وباإلضافة إىل ذلك، سوف تربم الشر. والصفقات اهلامة للشركة والتعديالت يف رأس املال
وبالتايل، فإن أي قرار .  واتفاقية توزيع مع البنك األهلي التجاريFWU AGاملسامهني املؤسسني، منها اتفاقية تعاون مع شركة 

، علماً بأن هذه باالنسحاب بعد فترة احلظر التعاقدية البالغة ثالث سنوات قد يكون له أثر سليب جوهري على تقدمي خدمات الشركة
  . صوات ذوي العالقةأ  أخذ دوناالتفاقيات ستعرض للتصويت يف اجلمعية العامة

 وزيع األرباح ت٣-٣-٢
  : ينص النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح املسامهني على النحو التايل

 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ . تياطي نظاميمن األرباح الصافية لتكوين اح) %٢٠(يجنب  )٢(

  .االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي  )٣(

  . عينة تقررها اجلمعية العامةإضايف وختصيصه لغرض أو أغراض م
  .من رأس املال املدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني التقل عن  )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(السنوية احملددة يف الفقرة جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح  )٦(

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
إال أن توزيعات أرباح األسهم قد تتغري يف املستقبل بناًء على أي تغيريات مستقبلية للمركز املايل للشركة أو حتقيق أرباح أو 

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على . معية العامة ضرورة هلااستحداث قرارات إدارية مستقبلية ترى اجل
محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتعلق بأي مبلغ سيتم 

ض القيود الواردة يف النظام األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة وذلك ، وخيضع توزيع األرباح لبعالحقةمالية  سنةتوزيعه يف أي 
  .كما سيوضح الحقاً يف فقرة سياسة توزيع األرباح



 

 ١٠

    تقلب أسعار األسهم بعد إدراجها يف سوق األوراق املالية ٤-٣-٢
ر اليت قد تسود سوق وهذا السعر ليس مؤشراً لألسعا.  ريال سعودي للسهم١٠إن سعر االكتتاب يف  األسهم املطروحة هو 

ومن العوامل املؤثرة األخرى . األسهم، حيث أن من املمكن أن تكون أسعار تداول األسهم بعد هذا االكتتاب متقلبة بصورة كبرية
وقد ٠أن سعر تداول السهم يتحدد تبعا لظروف العرض والطلب على األجل القصري واألداء املايل للشركة على األجل الطويل 

ولذا، جيب على املستثمرين أن يأخذوا يف احلسبان احتمال خسارة استثمارام .  أسهم االكتتاب دون سعر االكتتابتنخفض أسعار
  .بسبب تقلبات أسعار األسهم

 بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقبالً ٥-٣-٢
 الشركة أو جزء منها بعد قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سليب يف حالة قيام أحد املسامهني املؤسسني أو مجيعهم ببيع حصته يف أسهم

، حيظر عليهم تأسيس الشركةانقضاء فترة احلظر، حيث سيخضع املسامهون املؤسسون لفترة حظر مدا ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 
ركة وال تعتزم الش. أخذ موافقة اهليئة على ذلكوفترة احلظر انتهاء ويرفع احلظر بعد . خالهلا التصرف بأي من األسهم اليت ميلكوا

املسامهني املؤسسني، لعدد كبري من  بيعحالياً إصدار أسهم إضافية فور انتهاء عملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي إصدار الشركة، أو 
  .األسهم بعد فترة احلظر إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم

     فترة احلظر٦-٣-٢
أمني، حيث يتعني على شركات التأمني احلصول على موافقة خطية يفرض نظام التأمني بعض القيود على متلك األسهم يف شركات الت

ومن شأن هذا القيد أن . مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية مع أي شركة تأمني مسجلة
ريب السعودي ذلك أو أخرت يعيق أحياناً قدرة الشركة على جلب مستثمر مايل أو استراتيجي إذا ما رفضت مؤسسة النقد الع

املوافقة عليه أو أخضعته لشروط غري مقبولة، والذي يترتب عليه عدم جلب هذا املستثمر مما قد يؤدي إىل آثار سلبية على أعمال 
النقد أن ختطر مؤسسة  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية من ٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما  .الشركة

 . أو أكثر من الشركة وذلك من خالل التقرير الربع السنوي% ٥العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

  



 

 ١١

  

  حملة عامة عن قطاع التأمني  ٣
  

ومل تطلب الشركة إجراء أية دراسة ألغراض صياغة هذه النشرة، . إن كل املعلومات الواردة أدناه مستقاة من مصادر عامة
  . وجد ما يستدعي طلب املوافقةوبالتايل ال ي

  مصادر البيانات ١- ٣
الواردة بدراسة السوق مأخوذة  ما عدا ما هو مذكور ضمن مصادر اجلداول أو غريه ضمن هذا القسم، فإن مجيع البيانات والتوقعات

  :عن مصادر معلومات متاحة للعموم، وهذه املصادر هي

 ).٢٠٠٥ Sigma World Insurance تقرير (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

م وتعمل يف أكثر من ثالثني دولة حول ١٨٦٣ سويسرا منذ عام –وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ 
  .العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت

 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين(لدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية تقرير متابعة األعمال ا 

م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات االقتصادية املختلفة ١٩٨٤تأسست يف عام 
  .كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات

 .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧(التقرير السنوي الثاين واألربعون / العريب السعودي مؤسسة النقد  

 

  سوق التأمني السعودي  ٢- ٣

  تطور سوق التأمني السعودي ١-٢-٣

يعد سوق التأمني السعودي من األسواق اجلديدة نسبياً حيث كان يغطي أثناء فترة السبعينيات احتياجات خدمات التصدير وقطاع 
نتيجة لعدم انتشار الثقافة التأمينية والتحفظات الشرعية على التأمني غري لتأمني يف السعودية صعوبات وقد واجه قطاع ا. البترول فقط

م وافقت هيئة كبار العلماء على نظام التأمني ١٩٨٥يف عام . أدت هذه العوامل إىل صعوبة يف النفاذ إىل السوق السعودي. التعاوين
يعة اإلسالمية وبديالً عن التأمني التقليدي، حيث ترسخ هذا املفهوم على نظام من التعاون التعاوين باعتباره نظاماً متوافقاً مع الشر

  .  واملساعدة املتبادلة، األمر الذي أدى إىل حتديد هوية هيكل تشغيلي لشركات التأمني يتوافق مع تعاليم الشريعة اإلسالمية

هي شركة مسامهة سعودية، تأسست يف و تأمني سعودية مرخصة أول شركة التعاونية للتأمنيم مت تأسيس الشركة ١٩٨٦يف عام 
تسجيلها  ، ومت)م٥/٤/١٩٨٥(هـ ١٧/٤/١٤٠٥، وتاريخ ٥/السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م مدينة الرياض باململكة العربية

ة يف عام مث أصدرت وزارة الصح . ١٠١٠٠٦١٦٩٥مبوجب السجل التجاري رقم ) هـ٧/٥/١٤٠٦(م ١٩٨٦ يناير ١٨بتاريخ 
م لوائح تنفيذية بفرض نظام تأمني صحي تعاوين إجباري على أن ينفذ هذا النظام بشكل متدرج خالل ثالث سنوات حيث ٢٠٠٢



 

 ١٢

يتعني على أصحاب العمل الدفع من غطاء تأميين للعاملني غري السعوديني وأفراد عائالم ومن املتوقع تطبيق نظام التأمني اإلجباري 
  .  السعوديني الحقاًعلى مجيع املواطنني

مبوجب أحكام . وتتوىل مؤسسة النقد العريب السعودي تنظيم سوق التامني بوصفها اجلهة املسؤولة عن اإلشراف على قطاع التأمني
يري نظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية فإن مؤسسة النقد العريب السعودي مسؤولة عن يئة املناخ ووضع معا

وقد استحدث هذا النظام العديد من الضوابط . إصدار الرخص لشركات التأمني باإلضافة إىل تنظيم واإلشراف على قطاع التأمني
وتشترط النظم اجلديدة أن تكون الشركة مسجلة ومرخصة يف اململكة العربية . التنظيمية لقطاع التأمني واليت مل تكن موجودة من قبل

ومتتد أحكام النظام لتشمل ليس فقط . ة عامة ألغراض ممارسة أنشطة التأمني وإعادة التأمني أو أي منهماالسعودية كشركة مسامه
  .عمليات شركات التأمني وإعادة التأمني ولكن أيضا الوسطاء وخرباء حسابات التأمني وخرباء الكشف وتقدير األضرار

لة األخرى يف زيادة الوعي وقبول التأمني لدى اجلمهور والذي من املتوقع من املتوقع أن يسهم ما ذكر أعاله وسائر التغيريات احملتم
  . أن يسهم بدوره يف تطوير قطاع التأمني بطريقة تتالئم مع حجم وقوة االقتصاد السعودي

 التأمني أقساط ٢-٢-٣

 ١,٥٠٤ إىل ليصل %١٨,٥ بنسبة األقساط إمجايل ارتفع م، ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط باستعراض
 حسب التأمني وبالنسبة ألقساط . م ٢٠٠٤ عام بنهاية ريال مليون ١,٢٧٠ قدره بإمجايل مقارن م ٢٠٠٥ عام بنهاية ريال مليون
 بلغت ارتفاع وبنسبة  مليون ريال٥٦٩,٢ بلغت حيث السيارات تأمني جمال يف أعلى األقساط كانت عليه، املؤمن النشاط نوع

 الذي احلريق تأمني حل ريال، مث مليون ٣٩٠,٥إىل  ليصل %٣٨,١ بنسبة ارتفع الذي الطيب ت التأمنياشتراكا  تاله%٣٤,٤
تأمني  ، مث% ٥,٨ حنو بلغت اخنفاض وبنسبة العام السابق اية ريال مليون ٢٢٤,٢ بنحو ً مقارن ريال مليون ٢١١,٢إىل  اخنفض
 م ٢٠٠٥عام  اية ريال مليون ١٠٤,٦ إىل م ٢٠٠٤ عام اية مليون ريال ١٢٠,٢ من % ١٢,٩ بنسبة اخنفض الذي الطريان
 حجم إمجايل يليه يف ريال مليون ١٠٤,٢ إىل ليصل % ١٣,٨ بنسبة الذي ارتفع اهلندسي التأمني األقساط حجم إمجايل يف تاله

 احلوادث تأمني بالعام السابق، مث ً ةمقارن % ٢٠,٧ بلغت ارتفاع وبنسبة ريال  مليون٧٧ ليبلغ ارتفع الذي البحري التأمني األقساط
 تأمني احلماية واإلدخار ، وحل أخريا% ٢,٧ بلغت زيادة وبنسبة ريال مليون ٣٩,٢ م حنو ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي املتنوعة
 .%٣٥ بلغت ارتفاع وبنسبة ريال مليون٨,٤ حنو م ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي

  ١مؤشرات كفاءة التأمني السعودي ٣-٢-٣

م مببلغ ٢٠٠٥فقد قدر إمجايل قيمة أقساط التأمني يف عام . كة العربية السعودية أكرب سوق تأمني يف الشرق األوسطلدى اململ
م، إال أن ٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي عام ١,١٤٣مقارنة بـ % ٢٢,٦٦ مليون دوالر أمريكي بنسبة منو سنوية مقدارها ١,٤٠٢

فقد قُدر مستوى نفاذ التأمني أو . ة بشكل عام ما زال متواضعاً مقارنة بدول أخرىحجم سوق التأمني يف اململكة العربية السعودي
يف اململكة العربية السعودية وهي % ٠،٥٧م بنسبة ٢٠٠٥عن عام ) أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي(معدل التغلغل 

أما مقدار %. ٧,٥٢ الكويت، وبلغت النسبة عاملياً فقط من مثيلتها بدولة مثل األردن، وأقل من نصف نسبة دولة% ١٧حوايل 
م وهو مبلغ ٢٠٠٥ دوالر أمريكي للفرد يف عام ٥٧,١ماينفقه الفرد على أقساط التأمني فقد قدر يف اململكة العربية السعودية بـ 

، إال أن توجهات النمو تظهر  دوالر أمريكي يف الواليات املتحدة٣,٨٧٥,٢ دوالر أمريكي عاملياً، ومبلغ ٥١٨,٥ضئيل مقارنة مببلغ 

                                                 

 )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني يب إم آي عن سوق ال متابعة األعمال الدوليةير تقر ١



 

 ١٣

أقساط التأمني كنسبة من (عند مقارنة هذا الرقم بأرقام األعوام السابقة واجلدول التايل يوضح التطور التارخيي يف نسبة التغلغل  
  .يف اململكة العربية السعودية لألعوام السابقة) إمجايل الناتج احمللي

  سعودية يف اململكة العربية النسبة التغلغل:١جدول 

  )أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي( 

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  م٢٠٠١  العام
  %٠,٥٧  %٠,٥١  %٠,٤٥  %٠,٤١  %٠,٣٦  نسبة التغلغل 

%١٤ -  نسبة النمو السنوية  ١٠%  ١٣%  ١٢%  
  . تقرير سيجما عن سوق التأمني العاملي. شركة سويس ري: املصدر

  )م٢٠٠٦/الربع الثاين( يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية دولية متابعة األعمال التقرير

  حمددات الطلب على اخلدمات التأمينية ٣- ٣
  : توجد عدة عوامل تؤثر يف الطلب داخل سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية ويتم تلخيص هذه العوامل فيما يلي

  :تأثري نظام التأمني اجلديد 
وقع أن يؤثر إصدار نظام التأمني اجلديد بشكل كبري على كل من العرض والطلب يف السوق، حيث يتوقع أن متهد عمليات من املت

الترخيص واملوافقات وإعداد التقارير لوجود شركات تأمني مؤهلة للعمل بشكل أفضل يف اململكة خالل إطار قانوين مع تنظيم جيد 
يادة ثقة العميل يف منتجات اخلدمات التأمينية اليت تقدمها تلك الشركات حيث سيتمتع مما سيؤدي إىل حتسني الوعي العام وز

املستهلكون بقدر أكرب من احلماية ومن مث الثقة نظراً لوجود سوق منظم خاضع للرقابة، كما قد يتم إطالق منتجات تأمني جديدة 
يتوفر للمستهلكني املزيد من الفرص واالختيارات اليت قد تولد يف السوق نظراً للتغيريات يف أنشطة الشركات العاملة ومن مث فقد 

  .طلباً جديداً على تلك اخلدمات

   تأثري نظم التأمني اإلجبارية  

هـ القاضي بتطبيق التأمني على السيارات واملركبات األجنبية والتأمني ١٣/٨/١٤٢٢وتاريخ ) ٢٢٢(صدر قرار جملس الوزراء رقم 
ومبوجب هذا القرار فإن تأمني كافة املركبات األجنبية ورخص املواطنني واملقيمني يقضي . اه الغريعلى رخص القيادة اخلاصة جت

بفرض مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي الرخصة الشخص املؤمن عليه ضد ضرر املمتلكات وضد اإلصابة 
هـ إقرار ٢٦/١٢/١٤٢٧وقد مت بقرار جملس الوزراء يف . ى ال ميتلكهااجلسدية يف حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة أخر
  .التأمني التعاوين اإللزامي على املركبات بدالً من رخصة القيادة

هـ والذي فرض إلزامية الـتأمني ١٠/٥/١٤٢٠ وتاريخ ١٠/صدر نظام الضمان الصحي التعاوين مبوجب املرسوم امللكي رقم م
ض وتاريخ /٤٦٠/٢٣قد صدرت الالئحة التنفيذية للنظام مبوجب القرار الوزاري رقم و. الصحي للمقيمني األجانب

م هو بداية ٢٠٠٥ يونيو ١هـ فإن ٢٨/٣/١٤٢٦ وتاريخ ٣٣ووفقاَ لقرار جملس الضمان الصحي التعاوين رقم . هـ٢٧/٣/١٤٢٣
  املرحلة : ب تطبيق النظام على ثالث مراحل كما يليووفقاَ لالئحة التنفيذية نظام الضمان الصحي التعاوين، جي. التطبيق الفعلي للنظام

o شخص ٥٠٠كافة الشركات واملؤسسات الفردية اليت يعمل لديها ما يزيد عن : األوىل  
o شخص٥٠٠ إىل ١٠٠الشركات واملؤسسات الفردية اليت يعمل لديها من : املرحلة الثانية . 
o  يف البالد واملشمولني بالنظاماملرحلة الثالثة كافة أصحاب األعمال واألفراد املقيمني .  



 

 ١٤

.  م٢٠٠٦الطبية لعامليها من أوائل سنة   أو أكثر من العاملني األجانب على تقدمي التغطية٥٠٠أجربت مجيع الشركات اليت توظف 
العام ويتوقع  موظف يف بداية هذا ٥٠٠ إىل ١٠٠غري السعوديني بني  ومت تطبيق املرحلة الثانية على الشركات اليت يتراوح عدد عماهلا

وبعد أن تكتمل املرحلة الثالثة من املتوقع أن يبدأ العمل  .الشركات األخرى خالل هذا العام البدء بتطبيق املرحلة الثالثة على مجيع
وسيؤدي ذلك كله إىل زيادة الوعي العام . على جعل التأمني الصحي إجبارياً بالنسبة جلميع السعوديني العاملني يف القطاع اخلاص

 تأثري  .دعم احلاجة للخدمات التأمينية، وبالتايل إىل زيادة قاعدة املستهلكني وصوالً إىل زيادة الطلب العام على املنتجات التأمينيةو

   التوجهات احلكومية 

بادرات جلأت احلكومة السعودية إىل عدة مبادرات من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق التأمني وتتضمن هذه امل
استثمارات يف البنية التحتية، عن طريق زيادة خمصصات اإلنفاق احلكومي وتوجهات اخلصخصة واهودات املبذولة لتطوير عدة 

إن النمو يف قطاعات مثل قطاع الصناعة سيؤدي إىل زيادة يف الطلب على التأمني . قطاعات منتقاة مثل قطاع الصناعات غري البترولية
  .  اهلندسي وتأمني املمتلكات واحلريقوخصوصاً التأمني 

  تأثريالنمو يف اخلدمات التمويلية 

لدى اململكة العربية السعودية حالياً منو سريع يف املعروض من النقد وبالتايل خدمات اإلقراض الشخصي حيث أنه فيما بني عام 
بيعيني دف متويل إحتياجات شخصية م زاد إمجايل التسهيالت اليت تقدمها املصارف التجارية ألشخاص ط٢٠٠٥م  و١٩٩٨

، وسيزيد تأثري ٢ مليون ريال سعودي١٨٤,٧٨٢ مليون ريال سعودي إىل مبلغ ١١,١٦٩واستهالكية وألغراض غري جتارية من مبلغ 
الشخصية من الطلب على التأمني ألن املقرضني يبحثون عن ضمانات للقروض املستحقة بينما يبحث املقترضون القروض النمو يف 

) مع قروض السيارات(وسيؤدي ذلك إىل أن تشهد عدة خدمات تأمينية منواً هي تأمني السيارات . عن محاية لألصول اليت يتم متويلها
  ). مع منتجات الرهن العقاري(وتأمني املمتلكات واحلريق  وتأمني احلماية واالدخار

  تأثري التركيبة السكانية 

 يف فئة هـ١٤٢٥ يف عام  نسبة السكان السعوديني-حصاءات العامة واملعلومات  وفق آخر إحصاء رمسي ملصلحة اإل- بلغت 
مما يعين أم سيشكلون يف املستقبل مصدر طلب كبري على . من إمجايل التركيبة السكانية% ٥٠  سنة حوايل١٩عمرية أقل من 

  . ية تتطلبها إحتياجام العامة، مشاريع، قروض استهالكم اخلاصةاخلدمات التأمينية، لتوفري غطاء تأميين ألعماهل

  ٣تأثري الناتج احمللي اإلمجايل ومتوسط دخل الفرد 

 بليون ريال سعودي،  ١,١٥٢م ليصل إىل ٢٠٠٥للعام  % ٢٢,٧منو سنوي يقدر بنحو   معدلاالمسيسجل الناتج احمللي اإلمجايل  
حقق القطاع غري كما . ن ريال سعودي خالل نفس الفترة بليو٧٦٧,٧ليصل إىل % ٦,٤ومنا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل 

 يف الناتج احمللي اإلمجايل من  القطاع غري النفطيمتوسط نصيب  وارتفع،يف املتوسط % ٦,٧النفطي معدل منو سنوي يقدر بنحو 
  .م٢٠٠٤يف عام % ٦٨  إىل حوايل)م١٩٧٥-م١٩٧٠(األوىل  اخلمسية خالل اخلطة% ٤٥حوايل 

عنها يف عام % ١٩,٦م بنسبة زيادة ٢٠٠٥ يف عام  رياال٦٨,٤٧٩ً الفرد السعودي السنوي إىل حوايل ارتفع متوسط دخل
  . م٢٠٠٤

  املنافسة  ٤- ٣

                                                 
 "القروض اإلستهالآية وقروض البطاقات اإلئتمانية"تقرير مؤسسة النقد السنوي  ٢
  إحصاءات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد: المصدر ٣
 



 

 ١٥

هـ ١٧/٤/١٤٠٥ وتاريخ ٥/شركة التعاونية للتأمني، أول شركة تأمني مسامهة سعودية تأسست مبوجب مرسوم ملكي رقم م
كة واسعة من املكاتب اإلقليمية والفروع ومكاتب املبيعات يف كافة أحناء  مليون ريال وللشركة شب٥٠٠رأمساهلا ) م٥/٤/١٩٨٥(

اململكة تقوم من خالهلا مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وتشمل خدمات التأمني الرئيسية على السيارات والتأمني الطيب والتأمني ضد 
. لطريان والتأمني البحري والتكافل وتأمني احلوادث املتنوعةاحلريق واملمتلكات والتأمني على مشاريع الطاقة واألعمال اهلندسية وا

م ٢٠٠٦، وبلغ حجم موجوداا بنهاية عام وتقدر حصة التعاونية يف سوق التأمني باململكة باألكرب مقارنة حبصص الشركات األخرى
  . م٢٠٠٦ ريال يف عام  مليون٤٦٨ مليار ريال وبلغت أرباح الشركة الصافية ٤,٣

 حتت مثان شركات باإلضافة إىل حىت تاريخ هذه النشرةمن قبل جملس الوزراء شركة تأمني  عشرة مثان ة على تأسيس مت املوافق
 وميثل أغلبية شركات التأمني العاملة يف ،)شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة والصناعة(الترخيص 

بعض هذه الشركات هلا طابع الوسطاء وبالتايل ينتقل . وبالتايل فهي ليست مسجلة أو مرخصة حملياًاململكة شركات مسجلة يف مملكة البحرين 
جزء كبري من أعماهلا إىل الشركات األجنبية وهذا بسبب ضعف املوارد املالية نسبياً لشركات حملية وعدم مقدرم على قبول خماطر كبرية 

  . نتج عن املنتجات اليت تطورها شركات إعادة التأمني ويقومون بتسويقها يف السوق السعوديةمفضلني دخالً ثابتاً من خالل العمولة اليت ت

ومع حتول سوق التأمني إىل سوق منظم وخاضع للرقابة، باالضافة إىل عضوية اململكة مبنظمة التجارة العاملية، فقد يدفع ذلك 
بية السعودية إىل التفكري يف توسيع عملياا لتشمل اململكة العربية الشركات العاملية اليت ليس هلا وجود حالياً يف اململكة العر

وعلى حنو مماثل، فقد تقرر تلك الشركات العاملية اليت هلا وجود بالفعل يف السوق االستثمار املباشر عن طريق الدخول يف . السعودية
  . اتفاقيات شراكة مع شركائهم احملليني احلاليني

  :هم الشركات يف سوق التأمني باململكة املرخصة واليت مت املوافقة على تأسيسها، أو حتت التأسيسواجلدول التايل يستعرض أ

  تأسيسها والشركات حتت الترخيصب  الترخيصشركات وافق جملس الوزراء على: ٢جدول 

  الشركات حتت الترخيص  تأسيسهاب  الترخيصشركات وافق جملس الوزراء على  شركة مرخص هلا
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 ١٦

  .شركة اإلحتاد التجاري للتأمني.١٨

  



 

 ١٧

  التأمني التكافلي ٥- ٣
  حملة عن تكافل   ٣-٥-١        

، )هـ١٤٠٥املوافق  (م١٩٨٥ففي عام . يتوافق مع تعاليم الشريعة اإلسالمية العائدتكافل هو برنامج تأمني تعاوين إسالمي بعيدا عن 
  أحكامكافل كصيغة بديلة للتأمني متوافقة معأقرت هيئة كبار العلماء مبكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية، جممع الفقه، نظام ت

  : ٤وقد القى نظام تكافل للتأمني ترحيب وموافقة تامة من عدد من منظمات إسالمية كآليت. الشريعة اإلسالمية

  )م١٩٧٧/هـ١٣٩٧قرار (جممع العلماء السعوديون  
  )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨قرار (جممع الفقه اإلسالمي العاملي  
  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥( جممع الفقه املؤمتر اإلسالمي ملنظمة 
  )م١٩٦١/هـ١٣٨٠(املؤمتر األسبوعي مع الفقه، دمشق  
  )م١٩٦٥/هـ١٣٨٤(املؤمتر الثاين للعلماء املسلمني، القاهرة  
  )م١٩٧٢/هـ١٣٩١(ندوة الفقه اإلسالمي، ليبيا  
  )م١٩٧٦فرباير /هـ١٣٩٦صفر (املؤمتر العاملي األول عن االقتصاد اإلسالمي، مكة  
 )م١٩٧٦أكتوبر /هـ ١٣٩٦شوال ( اإلسالمي، مكة املؤمتر 

  

  ايا تكافلمز  ٢-٥-٣

  تلبية االلتزامات االجتماعية جتاه اتمع واألسرة  
  جتنب الربا وامليسر والغرر وما شاها  
  تعزيز القيم األخالقية والتعامل األخالقي واإلفصاح الكامل  
  تعزيز مفهوم االدخار طويل األجل 
 الية يف الظروف الصعبةتوفري املساعدة امل 

مجاعة يتفق أفرادها على التأمني التعاوين على أن   أسسقومالتأمني التكافلي شبيه إىل حد ما بالتأمني التعاوين يف كيفية تطبيقه حيث ت
. اأحدهم نتيجة خطر معني، وذلك من جمموع االشتراكات اليت يتعهد كل فرد منهم بدفعه يتعرض هلاتعويض األضرار اليت قد 

  . دراسة كل منتج وإجازته عن طريق ويتواجب وجود هيئة شرعية إلجازة منتجات واستثمارات شركة التأمني التكافلي
  

  يتكافلال  قطاع التأمني٣-٥-٣

إن قطاع التأمني التكافلي ما يزال يف سنني تشكله وما يزال هناك من اجلوانب غري احمللولة واليت من أمهها مسألة توحيد مفردات 
وخصوصا يف الدول العربية وإمجاع عام ) التكافل األسري(صطلحات التكافل واستحداث صيغة مقبولة لتأمني احلماية واإلدخار وم

  .القابل للتوزيع على املشاركني واملسامهني) أو الفائض(على نظام لتحديد األرباح 

                                                 
 هـ  ١٤٢٣ ذو القعدة ١٢م الموافق ٢٠٠٣ يناير ١٥للتكافل التعاوني، بنك الجزيرة،   الموقع االلكتروني٤



 

 ١٨

وقد حققت شركات التأمني األكثر جناحا . واق أخرى كماليزيايعترب التأمني التعاوين يف الشرق األوسط يف مراحله األولية مقارنة بأس
خالل % ٦٠ بينما وصل منو الشركات العاملة يف ماليزيا إىل ٥)م٢٠٠٠ -م١٩٩٨من  (سنوياً% ١٠يف الشرق األوسط منواً قدره 

مليون  ٥٣٩م بلغ ٢٠٠٠ يف عام  على مستوى العامليتكافلالتأمني الويشري تقدير عام إىل أن إمجايل حجم سوق . نفس الفترة سنوياً
  آسيا الباسيفيكدول مليون دوالر يف ١٩٣دوالرأمريكي لكال القطاعني، تأمني احلماية واإلدخار والتأمني على املمتلكات، منها 

التأمني من نشاط % ٢٧ خارج الدول العربية، حيث تستحوذ على يتكافل التأمني الوتعترب ماليزيا من أكرب أسواق. وماليزيا جمتمعني
  :م٢٠٠٠ويبني اجلدول التايل توزيع نشاط تكافل يف عام . التكافلي خارج الدول العربية

  م٢٠٠٠توزيع نشاط تكافل يف عام : ٣جدول 

  النسبة املئوية من اموع  تكافل   أرقام تقديرية 
  %٢٧   مليون دوالر أمريكي١٤٣  ماليزيا 

  %٩   مليون دوالر أمريكي٥٠  دول آسيا الباسيفيك 
  %١   ماليني دوالر أمريكي ٦  الواليات املتحدة األمريكيةأوروبا، 

  %٦٣   مليون دوالر أمريكي ٣٤٠  األقطار العربية 
  % ١٠٠  مليون دوالر أمريكي ٥٣٩  اموع 

  م٢٠٠١، حممد بايت، الرئيس التنفيذي لـتكافل العاملية،  الصورة واالجتاهات:التكافلمقالة قطاع 
  

   الدول اإلسالمية يفتكافل ٤ -٥-٣

وختتلف . ٦من سكان العامل% ٢٦ مليار مسلم يشكلون ١,٧ مليار، منهم حبسب املعلومات ٦,٥يبلغ عدد سكان العامل حوايل 
  . منظور الشعوب املختلفة إىل ضرورة ومشروعية التأمني

 )م١٩٩٨عنه يف عام % ٧,٣سبة بارتفاع بن(م ١٩٩٩ ترليون دوالر يف عام ٢,٣كان حجم نشاط التأمني على مستوى العامل ٧
وكان حجم سوق التأمني يف الشرق %. ٦١، شكل منه حجم تأمني احلماية واإلدخار م٢٠٠٥ ترليون دوالر يف عام ٣,٤وبلغ 

% ٣١من إمجايل حجم أقساط التامني يف العامل، ويشكل تأمني احلماية واإلدخار   % ٢,٤ مليار دوالر، أو ما يشكل ٧,٩األوسط 
وارتفع حجم . يف املنطقة% ٥,٢م مقارنة مبتوسط منو قدره ١٩٩٩يف عام % ٢٥,٢ وقد شهدت إيران منوا قويا بنسبة .من السوق

 يبلغ أن املتوقع ومن. يف الكويت% ٥,٣يف إيران و % ١٢,٥م مقابل ١٩٩٩يف عام % ٣نشاط  تأمني احلماية واإلدخار حبوايل 
 باملقارنة باملائة ٠,٠١٦ اختراق نسبة ميثل مما سعودي ريال مليون ٢٢٠ حوايل م٢٠٠٦ سنة يف واالدخار احلماية سوق حجم

 .  ٨الداخلي النتاج إلمجايل

 ٣ شركة تكافل و ٢٨ويوجد اليوم حوايل . ، وهي شركة التأمني اإلسالمية يف السودانم١٩٧٩أسست أول شركة تكافل عام 
ومن . ٩ وكاالت لتسويق التأمني التكافلي١٠ مباشرة وأكثر من مسجلة يف العامل تقوم بعقد االتفاقياتشركات إعادة التكافل 

يقدر حجم قطاع . املتوقع أن يتأسس عدد كبري من هذه الشركات يف الدول اإلسالمية نظراً لوجود عدد كبري من املسلمني ا

                                                 
  com.banking-islamic.www  والتأمينةم، الموقع االلكتروني للمعهد االسالمي للمصرفي٢٠٠١الصورة واالتجاهات، محمد باتي، الرئيس التنفيذي لـتكافل العالمية، :  مقالة قطاع التكافل٥
 com.banking-islamic.www  والتأمينةم، الموقع االلكتروني للمعهد االسالمي للمصرفي٢٠٠١الصورة واالتجاهات، محمد باتي، الرئيس التنفيذي لـتكافل العالمية، : مقالة قطاع التكافل ٦
  com.banking-islamic.www  والتأمينةم، الموقع االلكتروني للمعهد االسالمي للمصرفي٢٠٠١تجاهات، محمد باتي، الرئيس التنفيذي لـتكافل العالمية، الصورة واال:  مقالة قطاع التكافل٧
  ١٤ صفحة ،م٢٠٠٧/ ٢٦/٢هـ الموافق ٨/٢/١٤٢٨نشرة اصدار ساب تكافل بتاريخ  ٨
   م٢٠٠٦ مارس ٣٠-٢٩ عرض من مؤتمر آسيا للتأمين ٩



 

 ١٩

% ٢٠-١٠أمني التكافلي بنسنة ومن املتوقع أن ينمو قطاع الت. م٢٠٠٣ مليار دوالر أمريكي كما يف عام ٣التأمني التكافلي بـ 
  .١٠سنويا% ٥، مقارنة مع معدل منو التأمني التقليدي يف العامل والذي يصل إىل سنوياً

  إعادة التأمني  ٦- ٣
وكانت املشكلة دوما عدم وجود شركات إلعادة . إعادة التكافل على املبادئ اإلسالميةبتعتمد إعادة التأمني لتكافل أو ما يعرف 

ذا ما ترك شركات التكافل تواجه معضلة إعادة التأمني على أساس تقليدي، خالفا لرغبة عمالئها الداعية إىل وه. تكافل يف السوق
وقد دأب فقهاء الشريعة اإلجازة لشركات التكافل إعادة التأمني على أسس . البحث عن غطاء تأميين متوافق مع التعاليم اإلسالمية

  .٤-٤-٤ كما هو مبني يف القسم إعادة التكافل وتنوي شركة األهلي للتكافل .فلتقليدية حيثما ال يتوفر بديل إعادة التكا

  التوظيف ٧- ٣
 القطاع يف بلوغ العاملني إىل املدنية اخلدمة وزارة عن الصادرة أحدث اإلحصاءات أشارت فقد باململكة، العاملة القوى صعيد على

اخلاص  يف القطاع للعاملني بالنسبة أما عامل، ألف ٧٨٣,٣ حنو م٢٠٠٥ بنهاية عام ) سعوديني وغري سعوديون ( احلكومي
 مليون ٥,٤ حنو م٢٠٠٥عام  بنهاية بلوغهم إىل العمل وزارة عن الصادرة أحدث البيانات أوضحت فقد )سعوديني وغري سعوديون(

  .م٢٠٠٤ بنهاية عام عامل مليون ٤,٦ مقابل عامل
 
خمتلف القطاعات أدى إىل دخول العديد من شركات التأمني إىل  ملاضية يفإن التطور الكبري الذي شهدته اململكة خالل العقود ا 

 زيادة  ذلك، إضافة إىل.التأمني خدماا لرفد املشاريع التنموية ونشر الوعي يف اتمع باملنافع اليت يوفرها السوق السعودية لتقدمي
 سوق التأمني السعودي أعداد كبرية من الشباب السعوديأن يستقطب ب والتوقعات القطاع اعدد السعوديني املؤهلني للعمل يف هذ

من خالل قيام شركات التأمني املؤهلة بتطبيق خطة توظيف السعوديني وتوفري ماحيتاجه ذلك من تأهيل الشباب السعودي لإلخنراط 
التأمني يقدم من قبل  يفقد قامت بتنظيم ومتويل برنامج مهين متخصص  كما أن مؤسسة النقد العريب السعودي .يف قطاع التأمني

 لتدريب وتأهيل الراغبني من الشباب السعودي لتغطية اإلحتياجات املقدرة لشركات مؤسسات متخصصة بعلوم التأمني وذلك
  .  التأمنيقطاعرفع عدد السعوديني املؤهلني للعمل يف  على مراحل دف التأمني

  
  نظرة مستقبلية  ٨- ٣

 قطاع منظم بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمني، مما يفتح اال لتوفر فرص كبرية حتول قطاع التأمني السعودي حالياً إىل
للشركات اليت ستستمر يف العمل عقب فرض الشروط املشددة والظروف التنظيمية، ومن املتوقع أن مير قطاع التأمني يف اململكة 

ت التأمني اجلديد ولكن أيضا للتغيريات اليت تطرأ على االقتصاد العربية السعودية بتغيري جوهري كنتيجة ليس فقط لنظام مراقبة شركا
 إىل توقع منو حجم سوق ١١وتشري التقديرات العاملية. الشامل وسياسات احلكومة وتوجهات الطلب العام على اخلدمات التأمينية

حمفظة اخلدمات التأمينية حيث يتوقع أن م، مع إعادة هيكلة ٢٠١٠التأمني السعودي ليتجاوز الثالثة آالف مليون دوالر حبلول العام 
إن نظام تكافل هو . م٢٠٠٥يف عام % ١٣,٦م مقارنة بـ ٢٠١٠من إمجايل حجم السوق يف عام % ٢٩ميثل تأمينات التكافل 

لعامة الناس املقبول بطبيعة احلال " التكافل األسري"املفتاح حنو هذا اال الواعد حيث ميكن تقدمي تأمني احلماية واإلدخار من خالل 
ويبدو الطلب على املنتجات اإلسالمية واضحا من خالل جناح التمويل اإلسالمي والقطاع املصريف الذي استطاع اليوم . تقريبا

  . ١٢ مليار دوالر من الودائع١٢٠ باليني دوالر وأكثر من ٧ترسيخ جذوره برأس مال إمجايل يتجاوز 

الدول املسلمة خصوصاً يف دول آسيا الباسيفيك، فلم يأخذ  قطاع التامني التكافلي بغض النظر عن حصة قطاع التامني التكافلي يف 
ومن املتوقع أن يشهد التأمني التكافلي نسب منو مرتفعة بعد . نصيب كبري من قطاع التأمني ككل يف الدول العربية حلداثة عهده
  .  ةتنظيم سوق التأمني جلذابيته كمنتج متوافق مع أحكام الشريع اإلسالمي

                                                 
سالم أون الموقع االلكتروني إلم، ٢٦/٥/٢٠٠٤ بتاريخ محمد شريف بشير، أستاذ في آلية االقتصاد والمعامالت بجامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا.  مقالة األمان االقتصادي للناس د١٠
  net.islamonline.wwwنت .الين
  ).م٢٠٠٦/الربع الثاني(تقرير متابعة األعمال الدولية بي إم آي عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ١١
    com.banking-islamic.wwwي للمصرفية والتأمين م، الموقع االلكتروني للمعهد االسالم٢٠٠١الصورة واالتجاهات، محمد باتي، الرئيس التنفيذي لـتكافل العالمية، :  مقالة قطاع التكافل١٢



 

 ٢٠

  

  التحديات ٩- ٣
يواجه قطاع التامني التكافلي بعض التحديات كونه منتج حديث العهد يف السوق السعودي وكون أنه ال يوجد وعي تام من 

وكما سبق اإلشارة إليه يف هذا القسم فإنه ال يتواجد خدمة إعادة التأمني على طريقة . املواطنني مبميزات منتجات  التأمني التكافلي
  .  حملتمل أن يتسبب هذا يف قلة الرغبة على املنتج حىت وإن أجيز شرعياًتكافل ومن ا



 

 ٢١

  

  الشـركـــة ٤

  

  املقدمة والتأسيس ١- ٤
 والشرق األوسط، اململكة العربية السعودية، وهو مؤسسة مالية رائدة يف ")البنك األهلي التجاري("أخذ البنك األهلي التجاري 

 شارع بوشيستريدر يف مدينة ٦٧ومقرها ) (FWU AG، مها إف دبليو يو إي جي باالشتراك مع شركيت تأمني أوروبيتني رائدتني
 شارع كونستنتني يف مدينة ٤٠ ومقرها VHV Vermogensanlage AG) (ميونخ يف أملانيا ويف اتش يف فريموغنسانالج إي جي

هانوفر يف أملانيا، وعدد من املستثمرين احملليني والعامليني، على عاتقهم إنشاء شركة األهلي للتكافل اليت ستتخصص يف تقدمي منتجات 
هي شركة مسامهة ") الشركة"أو " األهلي للتكافل"املشار إليها هنا باسم ("شركة األهلي للتكافل . تكافل لتأمني احلماية واإلدخار

) م١١/١٢/٢٠٠٦املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠ وتاريخ ٢٦٢رقم مبوجب قرار جملس الوزراء ) حتت التأسيس(سعودية 
 ٢٣٣رقم والقاضي بتأسيس الشركة وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادرة مبوجب قرار جملس الوزراء 

  ). م٢٠٠٤ أبريل ٢١املوافق (هـ ١٤٢٥ل  ربيع األو١وتاريخ 

على تأسيس الشركة وفقاً لنظام  م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦بتاريخ وقد وافقت مؤسسة النقد العريب السعودي 
  مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية مبزاولة نشاط التأمني يف اململكة 

مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(صدر بعد التأسيس املصرح به واملويبلغ رأس مال الشركة 
سبعة ) ٧,٣٥٥,٠٠٠(وقد مت سداد قيمة . للسهم عشرة ريال) ١٠(عشرة ماليني سهم بقيمة امسية قدرها ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(

 الشركة لدى البنك األهلي ماليني وثالمثائة ومخسة ومخسني ألف سهم منها متثل حصة املسامهني املؤسسني، ومت إيداعها يف حساب
من رأس مال الشركة سيتم طرحها % ٢٦,٤٥مليونان وستمائة ومخسة وأربعون ألف سهم متثل ) ٢,٦٤٥,٠٠٠(و. التجاري

  . وستعود ملكية غالبية االسهم بعد االكتتاب والتأسيس ألفراد وشركات سعودية.لالكتتاب العام

. التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركةبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية العامة 
  . وستعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها

  



 

 ٢٢

  هيكل ملكية الشركة ٢- ٤
  :تتوزع ملكية الشركة قبل االكتتاب وبعده على النحو املبني يف اجلدول التايل

سبة ن  اجلنسية  املسامهون
  امللكية

امجايل القيمة   عدد األسهم
 بالريال السعودي

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠  سعودي  البنك األهلي التجاري

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أملاين  (FWU AG)إف دبليو يو إي جي 

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أمريكي  (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 

  ٧,٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ %٧,٥٠  أملاين   (VHV Vermogensanlage AG)  نسانالج إي جييف اتش يف فريموغ 

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة حممد عمر قاسم العيسائي 

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة دار االختراع الدولية للتجارة

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  يسعود  شركة املواكبة للصناعات والتجارة  عرب البحار القابضة

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة سدرة اخلليج للصيانة 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة البيدر للتجارة واملقاوالت 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  الدكتور إبراهيم حممد العواجي 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  عوديس  املؤسسة السعودية لالمدادات واملساندة الفنية 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  سعودي   الشيخ مصطفى عبد الغين مرية 

  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠ %٠,٥٠  سعودي  املؤسسة السعودية للتوريد التجاري 

  ٢٦,٤٥٠,٠٠٠  ٢,٦٤٥,٠٠٠ %٢٦,٤٥  سعودي  اجلمهور 

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠  اموع

  :لكية املباشرة وغري املباشرة للشركات اليت متلك حصصاً يف شركة األهلي للتكافل واملذكورة كما يوضح اجلدول التايل امل

 يف شركة املالك املباشرون( اسم الشركة
  )األهلي للتكافل

 نسبة امللكية  )األهلي للتكافل يف شركة املالك غري املباشرون(املالك 

 %١٠٠,٠٠  البنك الدويل   (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 
م دخلت احلكومة السعودية ممثلة يف صندوق االستثمارات العامة التابع لوزارة املالية ١٩٩٩يف عام   البنك األهلي التجاري

  .  األهلي التجاري، علما أنه يوجد أيضاً مالك أفراد يف هيكل امللكيةمسامهاً يف أغلبية ملكية البنك
  

 %١٠٠,٠٠  صاحل حممد صاحل احلجاج/ ألستاذا  ةاملؤسسة السعودية لالمدادت واملساندة الفني
 %١٠٠,٠٠  املباركعبداهللا فهد / الدكتور  ةمؤسسة سدرة اخلليج للصيان

 %١٠٠,٠٠  حممد محود العوهلي/ األستاذ   مؤسسة البيدر للتجارة واملقاوالت 
شركة املواكبة للصناعات والتجارة  عرب 

  البحار القابضة
  حممد حسني علي العمودي/ األستاذ
  صفية صاحل منصر العمودي/ السيدة

٨٠,٠٠%  
٢٠,٠٠%  

%١٠٠,٠٠  سهيل عبد احملسن احملمد العويد الشعييب/ األستاذ  املؤسسة السعودية للتوريد التجاري
%١٠٠,٠٠  حممد عمر قاسم العيسائي / األستاذ  مؤسسة حممد عمر قاسم العيسائي للتجارة

%١٠٠,٠٠  عبداهللا امحد سعيد بقشان/ األستاذ  مؤسسة دار االختراع الدولية للتجارة
  إف دبليو يو إي جي

 (FWU AG)  
  

  مانفرد ديرهامير/ الدكتور
  أشيم كان/ الدكتور

 (Management Forumشركة ذات مسؤولية حمدودةشركة ندوة اإلدارة العاملية 
International GmbH (من قبل الدكتورة آجنيال ديرهامير% ١٠٠بنسبة مملوكة  و  

 (Swiss RE) سويسرية إلعادة التأمني سويس ري الشركة ال

٨٥,١٠%  
٢,٥٠%  
٧,٤٠%  
٥,٠٠%  

  يف اتش يف فريموغنسانالج إي جي
 (VHV Vermogensanlage 

AG)    

  فرينيغت يف اتش يف-املالك املباشرون لـ يف اتش يف فريموغنسانالج إي جي هم جمموعة يف اتش يف
أمني مشاركة خاضعة للقانون األملاين ومنظّمة من  إي جي هانوفر وهي شركة تفرسشرونغش وفرانه

  . مليون عضو وهم عمالء ومالّك١,٥وهلا . قبل اهليئة العليا األملانية

١٠٠,٠٠% 

  



 

 ٢٣

  املسامهون الرئيسيون ٣- ٤
إي من أسهم الشركة بعد االكتتاب، متتلك شركة التأمني العاملية إف دبليو يو % ٣٠إىل جانب البنك األهلي التجاري الذي ميتلك 

أما شركة يف اتش يف فريموغنسانالج إي %. ١٣,١٢٥ (IFC)و متتلك مؤسسة التمويل الدولية % ١٣,١٢٥ (FWU AG)جي 
  %.٥والميلك أي من املؤسسني اآلخرين نسبة تعادل أو تزيد عن %. ٧,٥٠ فتمتلك )VHV Vermogensanlage AG(جي 

 املنتج ٤- ٤
  ) الربنامج(برنامج األهلي للتكافل واالدخار  ١-٤-٤

 حال بديال لتأمني احلماية واإلدخار مبفهمومه التقليدي ويتوافق مع FWU AGم هذا الربنامج الذي مت تطويره باالشتراك مع يقد
  . FWU AGوقد متت إجازة هذا الربنامج من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك األهلي التجاري و . أحكام الشريعة األسالمية

  : منهيئة شرعية تتألف FWU AG ولشركة

 )رئيس(الشيخ الدكتور حممد علي القري  
 )عضو(الشيخ الدكتور نزيه محاد  
  )عضو(الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة  

  

هذا الربنامج مصمم على أساس التكافل واالدخار املشترك وآليات استثمار تعود باملنافع على محلة البوالص من خالل عدد من 
  . ويتم تعيني وكيل إلدارة مزايا محلة البوالص مبوجب الربنامج.  اإلسالميةالترتيبات املتوافقة مع الشريعة

إن مفهوم التكافل مبين على مبادئ التضامن واملساعدة املتبادلة والتعاون األخوي بني محلة البوالص، فهم يوافقون على تقاسم خسائر 
ة األعضاء املشاركني يف الربنامج دف تنويع اخلسائر الكبرية مالية حمددة يتم دفعها من موارد مالية حمددة، وهذا ما يصب يف مصلح

فهو يقدم غطاء ماليا حلملة البوالص بصيغة . يعترب مفهوم التكافل بديال لنموذج التأمني التقليدي. النامجة عن حوادث سلبية معينة
صندوق التكافل لتعاضد ) ١: (يتألف الربنامج منو. واستثمار املدخرات نيابة عن املشتركني) مزايا التكافل(مزايا مشتركة التمويل 

  . صندوق استراتيجيات استثمار املشتركني) ٢(املشتركني، و

بالنسبة لصندوق استراتيجيات استثمار املشتركني فسوف يستخدم يف بادئ األمر منتجات من الصناديق املتوافقة مع الشريعة 
 الوقت احلايل ال يوجد عقد مربم بني األهلي للتكافل والبنك األهلي علماً أنه مت ويف. اإلسالمية واليت يديرها البنك األهلي التجاري

  .اإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي العالقة

 صندوق تكافل لتعاضد املشتركني وصندوق للتصرف نيابة عنهم كوكيل أو مديرا ألصولشركة األهلي للتكافل يعني املشتركون 
 واليت تتألف من علماء (FWU AG)وسيكون الربنامج حتت إشراف اهليئة الشرعية بشركة . استراتيجيات استثمار املشتركني

  .مسلمني على دراية تامة بقطاع التأمني



 

 ٢٤

  صندوق تكافل لتعاضد املشتركني    ٢-٤-٤

يف صندوق تكافل لتعاضد املشتركني وصندوق ") مسامهات التعاضد("من مسامهام يدعو الوكيل محلة البوالص إىل استثمار جزء 
وعلى املشتركني . استراتيجيات استثمار املشتركني حتقيقا للتعاون والتعاضد فيما بينهم تبعا الحتياجام مبوجب شروط الربنامج

 من مسامهام لالشتراك يف صندوق تكافل لتعاضد املشتركني األعضاء يف الربنامج أن يقبلوا حبسن نية ويوافقوا على التنازل عن جزء
ويقبل املشتركون باملسؤولية املشتركة عن متويل . كتربع لدفع مزايا تكافل ألي حامل بوليصة يتوىف قبل تاريخ استحقاق برناجمه

  . صندوق تكافل لتعاضد املشتركني

  الميةصندوق استراتيجيات االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلس ٣-٤-٤

حسب استراتيجيات استثمار املشتركني تقوم الشركة باستثمار األموال يف أوراق مالية وأصول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وفقا 
وسيكون البنك األهلي التجاري أحد املسؤولني عن تصميم . اململكة العربية السعوديةألحكام نظام التأمني ولوائحه املرعية يف 

 وسيكون مسؤوال ةات استثمار املشتركني وسيحصل على الفتوى الالزمة إثباتا اللتزام هذه االستراتيجيات بالشريعوتطبيق استراتيجي
ويف الوقت احلايل ال يوجد اتفاقية بني األهلي للتكافل والبنك . عن املراقبة املستمرة  هلذه االستراتيجيات لضمان التزامها بالشريعة

بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي األهلي علماً أنه مت اإلتفاق 
  .العالقة

  املتوافقة مع الشريعة اإلسالميةتكافلال إعادة ترتيبات ٤-٤-٤

كة األهلي حيث أن معظم منتجات تكافل املعروضة حاليا تستخدم ترتيبات مبنية على آليات تقليدية إلعادة التأمني، فقد عمدت شر
لتنويع ) هانوفر ري(للتكافل إىل التفاوض على ترتيب سمي إعادة تكافل مبين على مبادئ التكافل مع شركة إعادة تأمني عاملية 

 -AAمن اجلدير بالذكر أن شركة هانوفر ري حصلت على تقدير . خماطر تكافل اليت يتحملها صندوق تكافل لتعاضد املشتركني
 ومها شركتان رائدتان (AM Best) من إي إم بست A وحصلت على تقدير (Standard&Poor's)من ستاندارد أند بورز 

ويف الوقت احلايل ال يوجد اتفاقية بني األهلي للتكافل وهانوفر ري علماً أنه مت . يف جمال تصنيف شركات التأمني وإعادة التأمني
  .معية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي العالقةاإلتفاق بني الطرفني على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجل

  شبكة التوزيع ٥- ٤
تعتزم الشركة االستفادة من جمموعة من قنوات التوزيع من خالل شبكة البنك األهلي التجاري بغية التأكد من تلبية الراحة اليت 

  :وتشمل هذه القنوات ما يلي. يبحث عنها العمالء

 فريق البيع املباشر  
 تثمار فريق بيع االس 
 مندويب خدمة العمالء يف الفروع 
 مركز اخلدمة املصرفية اهلاتفية يف البنك األهلي التجاري   
 حسابات الشركات 
 االستقطاب املباشر للعمالء 

  



 

 ٢٥

 إدارة املخاطر ٦- ٤
 االعتبار سوف تركز إدارة الشركة بصفة خاصة على إدارة املخاطر واحلد منها يف الكثري من جوانب نشاطها وهذا ما سيتم أخذه يف

  .شركة التأمني األوروبية العامليةFWU AG يف املعايري القوية إلدارة املخاطر املعتمدة لدى البنك األهلي التجاري  وشركة 

     اخلطر االستثماري  ١-٦-٤

  :سيتم اإلشراف على مجيع جوانب إدارة سياسة االستثمار من قبل الشركة والبنك األهلي التجاري  معا مبا يف ذلك 

  .  مبادئ االستثمارحتديد 
 .حتديد استراتيجيات االستثمار يف ضوء توجيهات ساما واالحتياجات املالية للشركة 
يتمتع البنك األهلي التجاري  خبربة واسعة يف إدارة سياسة االستثمار : القيام بعمليات مراجعة مستمرة ألداء االستثمار 

 . منهاويلعب دورا هاما يف إدارة املخاطر االستثمارية واحلد
التأمني اجلزئي لوظائف االستثمار من مصادر خارجية يضمن وجود فصل واضح بني عنصر االستثمار يف املنتج وعنصر  

 .التأمني
 
     خطر التأمني ٢-٦-٤

 تتم إدارة التأمني باستعمال اتفاقيات إعادة التكافل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واملعتمدة على احلصة احملددة حبيث يبقى فقط
قروض إسالمية خالية (وباإلضافة إىل ذلك سيتم تطبيق تسهيل ائتماين ملنح قرض حسن . من اخلطر يف وعاء خماطر املشتركني%  ١٠

إىل وعاء خماطر املشتركني يف حالة حدوث عجز نتيجة لوجود ) مزود إعادة التكافل(من قبل شركة هانوفر ري ) دمن الفوائ
  .أعلى من املتوقعمطالبات نامجة عن الوفاة مبستوى 

  غسل األموال /  اخلطر املصريف  ٣-٦-٤

سوف تستهدف الشركة يف البداية بعد االكتتاب عمالء البنك األهلي التجاري، وسوف تساعد املعايري القوية ملكافحة غسل األموال 
ل األوىل من عملها وستشارك املطبقة لدى البنك األهلي التجاري الشركة على الوفاء بالتزاماا خبصوص فحص املطالبات يف املراح

الشركة البنك األهلي التجاري يف مسؤولية القيام بعمليات الفحص اخلاصة بغسل األموال خبصوص عمالء البنك األهلي التجاري 
  . تكافلتالذين تزودهم الشركة مبنتجا

  احلد من خماطر اتفاقيات التعاون والتوزيع/ إدارة  ٤-٦-٤

ارة املخاطر وختفيفها دف احلد من النتائج السلبية اليت قد تنجم عن العالقات التعاقدية مع أولت الشركة اهتماما خاصا مبوضوع إد
  .  بغرض إدارة املخاطر وضبطها FWU AG، حيث مت وضع التزامات إضافية علىFWU AGالبنك األهلي التجاري وشركة 
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  تقرير املراجعة وفحص قائمة املركز املايل املستقبلية ٧- ٤
 حماسبون قانونيون بإعداد تقرير اإلجراءات املتفق عليها ومبراجعة قائمة املركـز املـايل              –يب ام جي الفوزان وبانقا      قام السادة كي    

. وتظهر قائمة املركز املايل املستقبلية وضع الشركة املتوقع عند بـدء نـشاطها            ). مراجع احلسابات  تقرير   ١٤راجع قسم   (املستقبلية  
 كثري من األحيان، قد ال حتدث كما مت توقعها، لذلك فإن قائمة املركز املايل املستقبلية قد ال ميكن                   ونظراً ألن األحداث والظروف يف    

   :وفيما يلي قائمة املركز املايل املستقبلية. حتقيقها، وقد يكون الفرق بني املركز املايل املستقبلي والفعلي جوهرياً

  )غري مدققة(بآالف الرياالت السعودية   البند
    داتاملوجو

    املوجودات املتداولة
  ١,٠٠٠    نقد بالبنوك

  ٩٩,٩٨٨    استثمارات قصرية األجل 
  ٦٩    مدفوعات مقدمة 

  ١٠١,٠٥٧    امجايل املوجودات املتداولة
    املوجودات غري املتداولة

  ٤,٢٥٥    مصروفات ما قبل التشغيل 
  ٤,٠٦٦    حتسينات اجيارات، أثاث ومفروشات ومعدات

  ٨,٣٢١  املوجودات غري املتداولة  إمجايل 
  ١٠٩,٣٧٨  إمجايل املوجودات

    
    االلتزامات وحقوق املسامهني 

    االلتزامات املتداولة
  ٩,٣٧٨    مبالغ مستحقة للمسامهني املؤسسني

    
    حقوق املسامهني

  ١٠٠,٠٠٠  )املبدئي باالكتتابعد اكتمال عرض (  رأس املال املدفوع 
  ١٠٩,٣٧٨  حقوق املسامهنيامجايل االلتزامات و

  

  مبالغ مستحقة للمسامهني املؤسسني

 مقابل اعمال الديكور واألثاث واملعدات ومصاريف ما قبـل          -مساهم مؤسس -متثل مبالغ متوقع أن تستحق للبنك األهلي التجاري       
  .  التشغيل حىت تاريخ بدأ النشاط
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   مصاريف ما قبل التأسيس١-٧-٤

  : ما قبل التأسيس املتوقعةيظهر اجلدول التايل مصاريف 

  بآالف الرياالت السعودية  البند
  ٣,٢٠٩  مصاريف متعلقة مباشرة باالكتتاب العام

  ١,٠٠٠  أتعاب مهنية
  ٤٨٢  إجيارات
  ٥٥٢  متنوعة
  )٩٨٨(  إيرادات رأس املال املستثمر يف صندوق مراحبة قصري األجل: خيصم

  ٤,٢٥٥  اموع 
  

  تاب العاممصاريف متعلقة مباشرة باالكت

تتمثل يف املصروفات املستحقة للمستـشار املـايل لالكتتـاب          ريال   ٣,٢٠٩,٠٠٠ والبالغة   تعلقة باالكتتاب العام  املصاريف  إن امل 
كي يب (ومراجع احلسابات ) مكتب الرويشد والعساف للمحاماة(و) نورتن روز(واملستشارون القانونيون لالكتتاب ) اموعة املالية(

  . هد تغطية االكتتاب ومدير االكتتاب والبنوك املستلمةعواملصاريف املتوقعة ملت)  وبانقاام جي الفوزان

ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصدار مصدرها القوائم املالية التقديرية بدون أي تغيري 
إعدادها ومراجعتها وفق املعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني  كما أن القوائم املالية التقديرية قد مت .جوهري
.ةنتائج املاليالوأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلا بغرض تضليل . القانونيني



 

 ٢٨

  

  اهليكل التنظيمي للشركة  ٥
 

 نظرة عامة على اهليكل التنظيمي ١- ٥
ويشكل املدير العام ومدراء أقسام . للشركة مسؤوال أمام جملس اإلدارة الذي خيتص بتحديد صالحيات املدير العاميكون املدير العام 

يضطلع كل رئيس جمموعة، . املالية واالستراتيجية والعمليات واخلدمات املساندة واملبيعات والتسويق معا اإلدارة التنفيذية للشركة
باشرة عن أداء العمليات يف جمموعته وكذلك املسؤولية املباشرة عن مساندة أعمال األقسام كما هو مبني أعاله، باملسؤولية امل

  . األخرى

  : وفيما يلي اهليكل التنظيمي للشركة والذي يستخدم أسلوب األنظمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 المدير المالي
  وليد بامعروف

مدير المنتجات والتوزيع 
 ونائب المدير العام

 هيثم البكري 

مدير تقنية 
 المعلومات
 فارغ

  مدير الضوابط
 فارغ

 مسؤول االلتزام 
 جعفر الجزيري

 المدير العام
 مساعد إداري خالد اللقاني

 روديلفو ارم بولو

 مبيعات
 فارغ

 مدير خدمات المساندة
   فتحي الفراج

 

التعويضات والمكافئاتلجنة  المراجعةلجنة    

 لجنة االستثمار  اللجنة التنفيذية

 منظم عالقات اإلستثمار
 جعفر الجزيري

 مديرعالقات التوزيع
 فارغ

مطور التسويق 
 والمنتجات
 فارغ

 مسؤول أول أبحاث
 فارغ

مدير تطوير قنوات 
 التوزيع
 فارغ

 مسؤول تسويق أول
 غزل آردي

المديراإلداري 
 وشؤون الموظفين

 فارغ

 مدير عمليات التأمين
 ألفن اآلبيك

مندوب العالقات 
 الحكومية
 فارغ

مسؤول نظام 
 المعلومات 
 عبد اهللا ميرزا

 إداري نظام
 شاآر حسن

 مدير المحاسبة
  أحمد باعقل

 محاسب
  فارغ

 مدير مساعد
  فارغ

  للشرآة  اللجنة التنفيذية
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 اهليكل اإلداري للشركة ٢- ٥
    جملس اإلدارة ١-٢-٥

رشح املؤسسون أول جملس لإلدارة وسيتم تعيينهم من قبل وقد . لعامة العاديةتعينهم اجلمعية ا عضو ١١يضم جملس إدارة الشركة 
وتكون لس اإلدارة . أعضاء ميثلون اجلمهور وثالثةاجلمعية العامة التأسيسية حبيث يضم سبعة أعضاء ممثلني عن املسامهني املؤسسني 

شركات ونظام التأمني ونظام اهليئة العامة لالستثمار وتلك الصالحيات املنصوص عليها يف النظام األساسي للشركة ووفقا لنظام ال
  . التعليمات والتعديالت املتعلقة ا

وتكون عضوية . يشكل أعضاء جملس اإلدارة من بينهم عدداً من اللجان تتوىل متابعة وتنفيذ خمتلف االتفاقيات اليت تربمها الشركة
 عند تعيني أعضاء جملس اإلدارة املرشحني وسيتم تمديد بقرار من السكل عضو يف جملس إدارة الشركة ثالث سنوات قابلة لل

  .إنعقاد اجلمعية التأسيسية بعد إمتام عملية اإلكتتاب

 منهم، حيث سيتم تعيني العضو األخري عند انعقاد ١٠ ملؤهالتفيما يلي ملخص  عضو ١١يدير الشركة جملس إدارة مكون من 
  :  التأسيسيةاجلمعية

  د عمر قاسم العيسائياألستاذ حمم
  )الرئيس املرشح(عضو جملس اإلدارة : املنصب
  سعودي : اجلنسية
   عاما٤٨ً: العمر

 شركة وشركة زميلة تعمل ٦١األستاذ حممد عمر قاسم العيسائي هو رئيس جمموعة العيسائي، ومديرها التنفيذي العام، وهي تضم 
. ار واملواد االستهالكية والتجارة والصناعة واخلدمات اهلندسية والتقنيةيف ست قطاعات تشمل تطوير العقارات واألمالك واالستثم

 العيسائي مبجموعة العيسائي بعد خترجه من اجلامعة ويعمل يف العديد من األدوار واملراكز يف خمتلف ااالت  األستاذ حممدوقد التحق
  .ارة معظم الشركات االستراتيجية موعة العيسائيوهو حاليا عضو يف جملس إد. كاملالية واملبيعات والتسويق واملشاريع

م وهو عضو يف ١٩٨٢ العيسائي شهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة امللك عبدالعزيز جبدة عام حممدحيمل األستاذ 
ية لألحباث والتسويق، الشركات االستراتيجية موعة العيسائي، الغرفة التجارية الصناعية جبدة لثالث فترات، اموعة السعود

  .واللجنة العليا جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة

  األستاذ عبدالكرمي أسعد أبو النصر
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  سعودي : اجلنسية
   عاما٤٦ً: العمر

قطاع املصريف مبجموعة بدأ مشواره الوظيفي يف ال.  هو الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري جبدةاألستاذ عبدالكرمي أبو النصر
م التحق ١٩٩٥ويف عام . سامبا املالية كمساعد مدير مث ارتقى إىل أن أصبح مساعد املدير العام موعة اخلدمات اخلاصة واالستثمار

 ويف عام. م مديرا هلذه اإلدارة١٩٩٧بالبنك األهلي التجاري كمدير إقليمي للخدمات اخلاصة للمنطقة الغربية مث أصبح يف عام 
م أصبح مدير جمموعة اخلدمات املصرفية لألفراد مث رقي إىل منصب نائب املدير العام بالبنك قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي يف ١٩٩٩



 

 ٣٠

وهو عضو يف العديد من اللجان بالبنك وعضو جملس إدارة لبطاقة ماستر كارد ملنطقة الشرق األوسط . البنك األهلي التجاري جبدة
  .وعضو جملس إدارة الشركة الوطنية للخدمات اجلوية (SAMEA) وجنوب افريقيا

م وشهادة ١٩٨٩ أبو النصر شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية يف القاهرة عام  عبدالكرميحيمل األستاذ
  . م١٩٨٥ يف إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا عام سبكالوريو

   رديرهاميالدكتور مانفريد جوزيف 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  أملاين: اجلنسية
   عاما٥٦ً: العمر

شركة التأمني األوروبية العاملية حيث توىل عدة  FWU AG م يف شركة ١٩٨٣منذ عام ديرهامير   مانفريد يعمل الدكتور
يف جمال التأمني والذمم  هي شركة خدمات مالية عاملية تعمل  FWU AGوشركة . مناصب منها الرئيس التنفيذي واملدير العام

املدينة وإدارة األصول ومركزها يف مدينة ميونخ وهو عضو يف العديد من جمالس الرقابة واالستشارة لشركات تعمل يف جمال املالية 
  .والسلع االستهالكية

وقد . م١٩٧٧ أملانيا عام  يف االقتصاد من جامعة كونستانز، يف كونستانز يفشهاديت الدكتوراه واملاجستريديرهامير حيمل الدكتور 
  . كأستاذ يف االقتصادسعمل سابقا كباحث أول يف مركز العلوم مبدينة برلني مث انتقل للعمل جبامعة داال

  األستاذ خالد مالك الشريف 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  سعودي: اجلنسية
   عاما٤٣ً: العمر

فردية يف البنك األهلي التجاري وكان قد التحق بالبنك األهلي التجاري           هو رئيس قطاع اخلدمات املصرفية ال     األستاذ خالد الشريف    
 العديد من املراكز الوظيفية العليا ومنها مدير شـبكة           األستاذ خالد الشريف   وقد شغل . م٢٠٠٠كمدير لقسم عالقات العمالء عام      

األستاذ خالـد   قه بالبنك األهلي التجاري، عمل      وقبل التحا . قنوات الفروع والقنوات البديلة ومدير لقسم اخلدمات البنكية اخلاصة        
كات اخلاصة مثل شركة قزاز وشـركة       روهو عضو يف عدد من الش     . م٢٠٠٠م وحىت عام    ١٩٨٦عام    يف بنك الرياض من    الشريف
  . املنافذ

حدة األمريكيـة عـام     لوريس يف إدارة األعمال من جامعة نوتر دمي يف إنديانا، الواليات املت           اشهادة بك خالد الشريف   حيمل األستاذ   
  .م١٩٨٥م وشهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة نوتر دمي يف إنديانا، الواليات املتحدة األمريكية عام ١٩٨٤

  األستاذ يوفا ولفغانغ هانز رويتر 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  أملاين: اجلنسية
   عاما٥٢ً: العمر

 للتأمني، هانوفر، املانيا حيث كان قد توىل منصب نائب املدير VHVفيذي العام لشركة  هو املدير التنيوفا هانز رويتر األستاذ 
كما شغل منصب املدير التنفيذي العام لشركة زيورخ للخدمات املالية، أملانيا، خالل الفترة من . م٢٠٠٣التنفيذي العام عام 

كما توىل قبل ذلك . م٢٠٠٠م إىل عام ١٩٩٢انيا من م وكان عضو جملس إدارة لشركة اليانز للتأمني الصحي، أمل٢٠٠٢ -م٢٠٠١
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م إىل  ١٩٨٨يف الفترة ما بني ) مسؤول عن إعمال حملية ودولية(عدة مسؤوليات منها عضو جملس إدارة سييت بنك أوروبا، أملانيا 
  .م١٩٨٥م إىل ١٩٨٢م وكمؤسس ومدير تنفيذي عام لشركة توزيع عقار يف فرانكفورت أملانيا من ١٩٩٢

شهادة ماجستري يف إدارة اإلعمال من جامعة اإلدارة العاملية يف فينكس بالواليات املتحدة األمريكية عام يوفا هانز رويتر األستاذ حيمل 
  . م١٩٨٥م ودراسات يف القانون من فرانكفورت يف أملانيا عام ١٩٨٧

  األستاذ ارين ادم جوهانز رايف 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  أملاين : اجلنسية
   عاما٥٣ً: العمر
م وكان أيضا شريكا يف مكتب هيس ٢٠٠٠ منذ عام  FWU AG رايف هو عضو الس التنفيذي لشركة  اريناألستاذ

 شركة بايرخ تروهاند،  KPMGم، وعمل قبل ذلك يف شركة ١٩٩٩ –م ١٩٩٢لالستشارات القانونية ميونخ يف الفترة ما بني 
  . خ، يف قسم الضرائب العاملية والشؤون القانونيةمستشارو ضريبة وحماسبون قانونيون، ميون

.  رايف خبربة واسعة يف ااالت القانونية املختلفة لنظام العمل وقانون الضريبة احمللي والعاملي للشركات التجارية ارينيتمتع األستاذ
  .قانون الشركاتويف االستشارات العامة وصياغة العقود والتفاوض بشأن العقود وتنفيذها يف مجيع جماالت 

 رايف شهادة املاجستري ودرس الفلسفة والعلوم السياسية واألدب األملاين وعلوم اللغة جبامعة توبنجن واجتاز  ارينحيمل األستاذ
  .١٩٧٩، أملانيا عام ) نقابة احملامني(االمتحان احلكومي األول والثاين 

  املهندس عمر هاشم خليفيت 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  عضو مستقل: ةالصف

  سعودي: اجلنسية
   عاما٦٩ً: العمر

 خليفيت حياته العملية كمهندس صناعي يف خمتربات ماكليت، التابعة لشركة ريثيون بالواليات املتحدة خالل الفترة  عمربدأ املهندس
 منتدب شركة م مث تقلد عدة مناصب منها مدير األعمال، نائب مدير عام، مدير عام، رئيس وعضو١٩٦٨ –م ١٩٦٧ما بني 

 XACAاملدير التنفيذي العام لشركة / م، وتشمل مسؤولياته احلالية الرئيس١٩٩٠ -م١٩٧٥الكابالت السعودية يف الفترة ما بني 
 م، وهو عضو جملس إدارة شركة اللجني٢٠٠٦ مارس -م٢٠٠١يف الفترة من مارس ) شركة مزودة خلدمات تقنية املعلومات(
عضو اللجنة ) تصنع كابالت االتصال والطاقة(ورئيس جلنة املراجعة يف شركة الكابالت السعودية ) ياتتعمل يف إنتاج البتروكيماو(

  .الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية جبدة ورئيس جملس إدارة مركز جدة للموارد البشرية التابع للغرفة التجارية والصناعية جبدة

م وشهادة بكالوريوس من جامعة كوملبيا ١٩٧٤هلندسة املهنية من جامعة بوسطن عام  خليفيت شهادة ماجستري يف ا عمرحيمل املهندس
  .م١٩٧١ عام الواليات املتحدة األمريكيةيف نيويورك، 

  األستاذ بشر حممد خبيت 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  عضو مستقل: الصفة



 

 ٣٢

  سعودي: اجلنسية
   عاما٤٧ً: العمر

وعمل قبل . م ويعمل رئيسا لس ادارا واملدير التنفيذي العام هلا٢٠٠٦ستثمار عام  خبيت جمموعة خبيت لالبشرأسس األستاذ 
. م مديرا ملركز خبيت لالستشارات املالية املتخصص يف تطوير املنتجات املالية للبنوك احمللية٢٠٠٦ –م ١٩٩٤ذلك يف الفترة ما بني 

ة طوكيو يف اليابان ومبدينة زيورخ يف سويسرا ومدير أصول  يف كما عمل رئيسا لقسم إدارة األصول ببنك كريديت سويس مبدين
 خبيت شهادة ماجستري من كلية اهلندسة اإلدارية، جبامعة كيو  بشرحيمل األستاذ. مدينيت طوكيو ولندن لدى بنك االحتاد بسويسرا

وهو أيضا . م١٩٨٣ عام األمريكيةالواليات املتحدة  يف الرياضيات من جامعة اوهايو بسم وشهادة بكالوريو١٩٨٧بطوكيو عام 
  .CFAعضو اجلمعية االقتصادية السعودية وعضو معهد 

  األستاذ دونالد بول هيل
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  أمريكي: اجلنسية
   عاما٦١ً: العمر

قبل ذلك م وعمل ٢٠٠٦ هيل منصب رئيس قطاع خدمات املساندة يف البنك األهلي التجاري  منذ عام  دونالديشغل األستاذ
كما توىل العديد من املناصب املختلفة يف نفس البنك منها مستشار . م٢٠٠٢مسؤوال ماليا يف البنك األهلي التجاري  منذ عام 

وعمل قبل ذلك رئيسا إلدارة خماطر السوق يف سييت بنك . الرئيس والعضو املنتدب لثالث سنوات ومدير للخزينة لستة سنوات
كما تقلد عدة مناصب عليا مشلت مدير اخلزينة موعة سامبا . م اخلدمات الفردية يف سييت بنك نيويوركلندن، واملدير املايل لقس

  . سنوات٣يف سييت بنك مبدينة املنامة يف البحرين ملدة ) الوحدة املصرفية اخلارجية( سنوات ومدير للخزينة ٤املالية لفترة 

م ١٩٧٦ات املالية من جامعة هارفارد إلدارة األعمال يف ماساتشوستس عام  هيل شهادة ماجستري يف اخلدم دونالدحيمل األستاذ
  .م١٩٦٨ عام الواليات املتحدة األمريكية يف االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة دلرب، كولورادو يف سوشهادة بكالوريو

  بلشرف حممد علياألستاذ 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  عضو مستقل: الصفة
  ديسعو: اجلنسية
   عاما٣٣ً: العمر

عمل سابقاً بشركة بلشرف حيث شغل منصب مدير تقنية .  التنفيذي لشركة بلشرفرئيسالمنصب   حممد بلشرفيشغل األستاذ
وقبل التحاقه بشركة بلشرف عمل كمدير لنظم املعلومات بشركة تيليجنت سيستمز يف والية . املعلومات والرئيس التشغيلي

  . ملتحدة األمريكيةالواليات ايف كاليفورنيا 

 م١٩٩٩ عام الواليات املتحدة األمريكية  إدارة املشاريع من جامعة واشنطن يفماجستري يف شهادة حممد بلشرف حيمل األستاذ
  .م١٩٩٧ عام امللك سعود يف الرياض من جامعة علم احلاسوب يف  علومسوشهادة بكالوريو

  :  املايل وسكرتري جملس إدارة الشركة بالتايل  يقر أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام واملدير 

 .أم مل يشهروا يف أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
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فإنه ال يوجد للرئيس " القسم التاسع"يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما مت االفصاح عنه يف نشرة االصدار هذه  
لمدير املايل أو أي من أقارم وقت تقدمي نشرة اإلصدار أي مصلحة جوهرية أو التنفيذي أو ألعضاء جملس اإلدارة وال ل

 . أي عقد أو اتفاق قائم أو مقترح أو متوقع ذي أمهية لعمل الشركة
ويقر أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم وجود أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة  

 . اإلقتراض من الشركةالتنفيذية حق
كما يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه ال يوجد أي أدوات دين للشركة صادرة وقائمة أو مصرح ا ومل يتم اصدارها وأي  

وال يوجد أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية حق التصويت على مكافآت . قروض ألجل
  .متنح هلم

ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حبق التصويت على عقد أو اقتراح تكون كما ال توجد صالحية  
 .له فيه مصلحة جوهرية
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  خطة السعودة واملكافآت  ٣- ٥
  خطة السعودة  ١-٣-٥

ومتاشيا مع %. ٨٢ من السعوديني، وهي نسبة سعودة متثل ٩ موظفا منهم ١١عند تأسيس شركة األهلي للتكافل سيعمل ا 
خالل السنوات اخلمس % ٣٠لس الشورى، سوف تسعى الشركة إىل ابقاء نسبة السعودة لديها فوق مستوى الـ توصيات جم

ويظهر اجلدول التايل خطة التوظيف . وتنظر الشركة حاليا يف إمكانية تصميم برنامج استثماري ادخاري للموظفني. األوىل من عملها
  .للشركة ملدة اخلمس سنوات القادمة

  م٢٠٠٧  عامجمموع املوظفني مع اية  املوظفني املراد توظيفهم  وظفني احلالينيامل  اإلدارة
  ٢  ٠  ٢  اإلدارة العامة

  ١  ٠  ١  املنتجات والتسويق
  ٣  ٢  ١  التسويق وتطوير األعمال

  ٣  ٣  ٠  املبيعات والتوزيع
  ١  ١  ٠  وعالقة املستثمرين التنظيم

  ١  ٠  ١  ارة املساندةإد
  ٢  ١  ١  داريةشؤون املوظفني والشؤون اإل

  ٢  ٠  ٢  العمليات
  ٣  ٣  ٠  التقنية واملعلومات

  ١  ٠  ١  اإلدارة املالية
  ٣  ٢  ١  ةاحملاسب

  ١  ١  ٠  صولاإلستثمار واأل
  ٢٣  ١٣  ١٠    اموع

  

  املكافآت ٢-٣-٥

ضو كما حيصل كل ع. سنويا) ١٨٠,٠٠٠(يتلقى رئيس جملس اإلدارة مكافأة لقاء خدماته مببلغ مائة ومثانني ألف ريال سعودي 
  . كأتعاب سنوية) ١٢٠,٠٠٠(جملس إدارة على مبلغ مائة وعشرين ألف ريال سعودي 

مقابل حضور كل ) ٣,٠٠٠(إضافة إىل ذلك، سيحصل كل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة على ثالثة آالف ريال سعودي 
كل اجتماع من اجتماعات مقابل حضور ) ١,٥٠٠(اجتماع من اجتماعات جملس اإلدارة ومبلغ ألف ومخسمائة ريال سعودي 

وتدفع الشركة أيضا إىل رئيس وأعضاء جملس اإلدارة النفقات الفعلية املرتبطة حبضورهم اجتماعات الس أو اللجنة . اللجنة التنفيذية
 إىل رئيس ويشترط يف مجيع األحوال أن ال يتجاوز إمجايل املبالغ املدفوعة. التنفيذية، مبا يف ذلك نفقات السفر واإلقامة والسكن

  .من صايف أرباح الشركة% ٥وأعضاء جملس اإلدارة 
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  عقود عمل أعضاء الس واملدراء التنفيذيني    ٣-٣-٥

  .حاليا ال يوجد ألعضاء جملس اإلدارة عقود عمل

  حوكمة الشركة  ٤-٣-٥

 الصالحية يف إدارة شؤون وبالتايل، جيب أن يكون للمجلس كامل. إن فعالية جملس اإلدارة يف تأدية مسؤولياته حتدد قدرته التنافسية
  . الشركة وتوجيهها على أن يكون ذلك يف إطار من املسؤولية واحملاسبة

  : وفيما يلي أبرز األسس اليت يقوم عليها نظام احلوكمة يف الشركة

  

  

  

  جملس اإلدارة

 األساسية يف تعزيز القيمة االستثمارية للمسامهني وتوفري إدارة جملس اإلدارة هو املسؤول األول عن جناح الشركة وتتمثل مسؤولياته
وإقرار األهداف االستراتيجية للشركة وضمان توفري املوارد الالزمة من مالية وغريها لتمكني الشركة " صاحب املشروع"تعمل بروح 

 اختصاصاته لعقد التأسيس والنظام األساسي وختضع التأسيسيةأعضاء تعينهم اجلمعية العامة  ١٠يتألف من . من حتقيق تلك األهداف
  . ونظام الشركات ونظام التامني وأية تعليمات وتعديالت تتعلق بذلك

  اللجنة التنفيذية للمجلس

مع مراعاة أي تعليمات . سيقوم جملس اإلدارة بتشكيل جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن مخسة أعضاء
 النقد العريب السعودي أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات اليت تقررها املؤسسة أو تضعها مؤسسة

وتتشكل من رؤساء األقسام األساسية يف الشركة ويتمثل دورها يف تشغيل الشركة واختاذ كافة القرارات املتعلقة باستمرار . الس
ان التطبيق الكامل لقرارات الس وجلنة االستثمار وجلنة املراجعة والتأكد من التنسيق الفعال كما تعمل على ضم. عمليات الشركة

  : فيما بني العمليات القانونية على مستوى الشركة

 املسامهون

   اإلدارة جملس

  اللجنة التنفيذية

    للمجلس

 اللجنة التنفيذية   ملراجعةجلنة ا

  للشركة

   كافآتجلنة امل  جلنة االستثمار
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  :  وتتألف اللجنة التنفيذية من

 )، وميثل البنك األهلي التجاريعضو جملس اإلدارة(عبدالكرمي أسعد أبو النصر  
 )البنك األهلي التجاري  ، وميثلعضو جملس اإلدارة(خالد مالك الشريف  
 )  FWU AG  شركةوميثل ،عضو جملس اإلدارة ( مانفرد جوزيف ديرهامير 
 )VHV شركة وميثل ،عضو جملس اإلدارة(يوفا ولفغنغ رويتر  
 ) شركة األهلي للتكافلمدير عام(خالد جعفر اللقاين  

  
  اللجنة التنفيذية للشركة

  تساعد الشركة على إدارة عملياا وعلىنأهو  اللجنة دور.  من رؤساء األقسام الرئيسية يف الشركةيذية للشركة اللجنة التنفتتكون
راجعة حسب املاالستثمار وجلنيت رات ا على تنفيذ قر اللجنة أيضاًعملتو. الشركةالعمليات اجلاريه ىف باختاذ كل القرارات املتعلقة 

  .التنسيق الفعالعن طريق  جلميع العمليات كيان قانوين  توفري اللجنةكما ستضمن. االقتضاء

  :   أعضاء تنفيذيني هم٤وتتألف اللجنة التنفيذية للشركة من 

 )املدير العام(خالد جعفر اللقاين  
 )نائب املدير العام ومدير املنتجات والتوزيع(هيثم حبيب البكري  
 )مدير خدمات املساندة(فتحي نصر الفرج  
 )ايلاملدير امل(وف وليد أمحد بامعر 

  

  جلنة املراجعة 

 وتكون أغلبية أعضائها من غري التنفيذيني أعضاء على األكثر ٥ أعضاء على األقل و ٣يشكل جملس اإلدارة جلنة مراجعة تتكون من 
بشكل شامل ويتمثل دورهم األساسي يف ضمان تنفيذ عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية للشركة . من غري أعضاء جملس اإلدارة

كما تقوم اللجنة بتوجيه اإلجراءات التصحيحية املطلوبة وفقا لتقارير . وكامل واستالم تقارير املراجعني الداخليني واخلارجيني
  . املراجعة املقدمة للشركة

  :تتألف جلنة املراجعة من

 )، وميثل البنك األهلي التجاريعضو جملس اإلدارة(دونالد بول هيل  
 ) FWU AGوميثل شركة ،ضو جملس اإلدارةع(أرين ادم رايف  
 ) التجاري  ممثل عن البنك األهلي، جملس اإلدارة من غري أعضاءعضو( بابروك أمحد  حممد 

 
 وهو عضو من غري أعضاء جملس اإلدارة  بابروكأمحد حممدلألستاذ   للسرية الذاتيةوفيما يلي ملخص

 
  



 

 ٣٧

  أمحد بابروك  حممد: اإلسم
  عةجلنة املراجعضو : الصفة
  سعودي: اجلنسية
  عاماً ٥٣: العمر

م وهو عضو مجعية احملاسبني ١٩٧٨حيمل السيد حممد بابروك شهادة املاجستري يف املراجعة من جامعة عني مشس بالقاهرة عام 
اجعة  سنة بقسم املر٢٠ عاماً بالبنك األهلي منها ٣١السعوديية وزميل عدد من مجعيات احملاسبة واملراجعة الدولية، عمل ملدة 
 .الداخلية تقلد خالهلا عدة مناصب آخرها منصب مدير قسم املراجعة الداخلية

  
  جلنة املكافآت 

  . تعمل جلنة املكافآت املكونة من ثالثة أعضاء على اإلشراف على مجيع سياسات املكافآت والتعويضات يف عموم الشركة

  : تتألف جلنة املكافآت من

  )، وميثل البنك األهلي التجاريس اإلدارةعضو جمل(عبدالكرمي أسعد أبو النصر  
  )، وميثل البنك األهلي التجاريعضو جملس اإلدارة(خالد مالك الشريف  
 ) FWU AGوميثل شركة ،عضو جملس اإلدارة(مانفرد جوزف درهامير  

  

  جلنة االستثمار

 استثمار أموال املسامهني ومحلة البوالص ويتمثل دورها يف التأكد من. تتألف من أعضاء جملس اإلدارة ومستشار االستثمار للشركة
وفقا للوائح التنفيذية الصادرة عن ساما نصا وروحا واحلاجة إىل االستثمار احلكيم من أجل حتقيق عوائد كافية لكل من املسامهني 

  . ومحلة البوالص

  : تتألف جلنة االستثمار من

 )ار للشركةممثل عن البنك األهلي، مستشار االستثم( أمحد فريد العولقي  
  )ممثل عن البنك األهلي، مستشار االستثمار للشركة( سامي راغب عبدو  
  )، وميثل البنك األهلي التجاريعضو جملس اإلدارة(خالد مالك الشريف  
  )VHV، وميثل شركة عضو جملس اإلدارة(يوفا هانس ولفغنغ رويتر  
 ) FWU AGوميثل شركة ،عضو جملس اإلدارة(مانفرد جوزف درهامير  

 
 من غري أعضاء أعضاء موه أمحد فريد حمسن العولقي واألستاذ وسامي راغب عبدلألستاذ   للسرية الذاتيةوفيما يلي ملخص

 :جملس اإلدارة

  سامي راغب عبدو: اإلسم
  جلنة االستثمارعضو : الصفة



 

 ٣٨

  سعودي: اجلنسية
  عاماً ٤٩: العمر

م وشهادة بكالوريوس علوم يف هندسة ١٩٨٣ن جامعة فريجينيا عام إدارة األعمال مشهادة املاجستري يف  سامي عبدوحيمل السيد 
التحق السيد سامي عبدو بالعمل لدى البنك األهلي التجاري منذ عام . م١٩٨١املقاوالت من جامعة نورث كاروالينا عام 

لدى بنك سييت عبدو يد سامي قبل التحاقه بالبنك األهلي عمل الس. م، تقلد خالهلا عدة مناصب منها مدير اخلزينة واملبيعات١٩٩٩
  .وهو اآلن رئيس قسم خدمات االستثمار يف البنك األهلي. كورب ونومورا ونات ويست

  أمحد فريد العولقي: اإلسم
  جلنة االستثمارعضو : الصفة
  سعودي: اجلنسية
  عاماً ٤٥: العمر

البنك يف لندن ، مث تدرج يف عدة وظائف قيادية م حيث عمل يف إدارة اخلزينة مبكتب ١٩٨٧العولقي بالبنك عام   أمحدالسيدالتحق 
وهو اآلن الرئيس التنفيذي  .م، وكان آخر منصب شغله بالبنك األهلي هو مدير قطاع األصول١٩٩٩حىت توىل إدارة اخلزينة يف عام 

  . األهلي كابيتال لشركة 

 م١٩٨٧امعة ستريلنغ يف اململكة املتحدة يف عام املاجستري يف إدارة األعمال ختصص مالية من جشهادة  العولقي أمحدحيمل السيد 
   .  م١٩٨٥ عام  امللك عبد العزيز جبدةجامعة  منإدارة األعمال يف شهادة بكالوريوسو

  اإلدارة التنفيذية

 مع فيما يلي نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية لشركة األهلي للتكافل، ومن املقرر أن يربم األشخاص املذكورين أدناه عقود عمل
  .الشركة بعد تأسيسها

  األستاذ خالد جعفر اللقاين
  املدير العام: املنصب
  سعودي: اجلنسية
   عاما٤ً.: العمر

م مديرا للتأمني يف البنك األهلي التجاري، وتقلد قبل ٢٠٠٤ عام وقد عني يف سبتمرب ١٦ خبربة قدرها اللقاينيتمتع األستاذ خالد 
. البنك السعودي اهلولندي والبنك السعودي الفرنسي يف الرياض يف اململكة العربية السعوديةذلك عدة مناصب منها مدير التأمني يف 

  . كما عمل مسؤول تأمني يف الشركة التعاونية للتأمني ومديرا للمبيعات مبجموعة شركات الفداغي يف الرياض

م من جامعة أمليدا، أيداهو يف الواليات املتحدة ٢٠٠٢ علوم يف إدارة املخاطر يف س على شهادة بكالوريواللقاينحصل األستاذ خالد 
  .م من جامعة بوسطن، يف بوسطن يف الواليات املتحدة١٩٩٠ علوم ثانية يف اإلقتصاد يف سوشهادة بكالوريو

  .مسؤولية املدير العام هي اإلشراف واإلطالع على إدارة الشركة

  

  



 

 ٣٩

  األستاذ هيثم حبيب البكري
  دير املنتجات والتوزيع ومنائب املدير العام: املنصب
 سعودي: اجلنسية
   عاما٣٤ً: العمر

م ٢٠٠٢م عندما التحق بالبنك األهلي التجاري كمساعد تنفيذي ومنذ عام ٢٠٠١مشواره الوظيفي عام البكري بدأ األستاذ هيثم 
  .يعمل مديرا لتطوير أعمال التامني حيث يلعب دورا فعاال يف هيكلة وتأسيس الشركة

م من جامعة جون هوبكرت يف ١٩٩٩م على شهادة ماجستري يف االقتصاد الدويل ودراسات الشرق األوسط عام حصل األستاذ هيث
برنامج املدراء الشباب يف مايو : وحضر الدورات التدريبية التالية. ماريالند يف الواليات املتحدة، كلية الدراسات الدولية املتقدمة

  .م مبدينة اسطنبول يف تركيا٢٠٠٢ة أساسيات االئتمان، سييت بنك يف مايو ، فرنسا، ودورInsead Fontainebleauم ٢٠٠٤

نائب املدير العام يعمل . مسؤولية نائب املدير العام هي إدارة وتنفيذ خطط الشركة املتفق عليها ومتثيل الشركة عند غياب املدير العام
  . مركزاً على القوانني واملبيعات وتطوير أعمال التامني للشركةعلى التوصل إىل رؤية الشركة وتوصيل رسالة الشركة إىل املوظفني، 

  األستاذ وليد امحد بامعروف 
  ايلاملدير امل: املنصب
 سعودي: اجلنسية
   عاما٣٦ً: العمر

سب م، وحما٢٠٠٥ اململكة العربية السعوديةحماسب قانوين جماز من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، بامعروف األستاذ وليد 
  .  معتمد من امريكا (CPA)م وحماسب قانوين٢٠٠١ يف عام الواليات املتحدة األمريكية من (CMA)إداري معتمد 

م وشغل قبل ذلك ٢٠٠٥منصب املدير املايل لقسم التامني يف البنك األهلي التجاري منذ أكتوبر بامعروف يشغل األستاذ وليد 
 –م ٢٠٠١م وكبري حماسبني جمموعة اجلفايل من اغسطس ٢٠٠٥م إىل ٢٠٠٤ مراقب مايل لشركة سيدكو من: املناصب التالية

م واخريا مدير حسابات يف جمموعة صافوال  ١٩٩٩م إىل ديسمرب ١٩٩٨م  وحماسب مايل بشركة يونيليفر العربية من ابريل ٢٠٠٤
  .م١٩٩٨م إىل  مارس ١٩٩٥من مارس 

 احملاسبة من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف الظهران عام  علوم يفس على شهادة بكالوريوبامعروفحصل األستاذ وليد 
  . م١٩٩٥

  .مسؤولية املدير املايل هي إدارة وقيادة وبناء مواهب وقدرات اإلدارة املالية لدفع الشركة للوصول إىل اخلطط واألهداف

  األستاذ فتحي نصر الفرج  
  مدير خدمات املساندة: املنصب
 سعودي: اجلنسية
   عاما٣٤ً :العمر

م يف ١٩٩٢ عاماً اغلبها يف القطاع املصريف، وقد بدأ عمله يف هذا القطاع عام ١٤ خبربة تزيد عن  الفرجيتمتع األستاذ فتحي
عمليات تقنية املعلومات يف جمموعة سامبا املالية مث انتقل اىل قسم جودة اخلدمات كمدير أول يف جمموعة اخلدمات املصرفية 



 

 ٤٠

وكان أخر منصب تقلده قبل . مل لفترة قصرية يف بنك الرياض كأحد كبار أعضاء جلنة النظام البنكي اجلديدوع. للشركات بسامبا
  . التحاقه يف البنك األهلي التجاري كمدير جودة اخلدمات يف البنك السعودي اهلولندي

قيادة وحتسني إجراءات العمل وهو جماز من خيتص األستاذ فتحي الفرج يف السلوك التنظيمي وثقافة الشركة وإدارة التغيري وتطوير ال
مجعية اإلدارة األمريكية، اجلمعية األمريكية للجودة، سييت بنك، التحسني الشامل إلجراءات العمل بني األقسام يف سييت بنك، احلزام 

  .، ومن اجلمعية األمريكية للتدريب والتطويرDMAICاألسود وشبكة اجلودة الشاملة 

 يف هندسة النظم من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف الظهران عام س على شهادة بكالوريوفرج الحصل األستاذ فتحي
  . م١٩٩١

مسؤولية مدير خدمات املساندة هي إدارة وتأسيس خطط التأمني واالتأكد من جودة املعاجلة خلدمة الزبائن من خالل ميزانية 
  . نفقة العملياتاألهداف والعمل على زيادة األرباح من خالل تقليص



 

 ٤١

  

  وصف األسهم ٦

  رأس املال ١- ٦
عشرة ماليني ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(األهلي للتكافل شركة يبلغ رأس مال 

  .للسهم ومجيعها أسهم عادية عشرة ريال) ١٠(سهم بقيمة امسية قدرها 

ة ومخسة ومخسني ألف سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة تلك األسهم ومت سبعة ماليني وثالمثائ) ٧,٣٥٥,٠٠٠(اكتتب املؤسسون يف 
مليونان وستمائة ) ٢,٦٤٥,٠٠٠(وباقي أسهم رأس املال البالغ عددها . ايداعها يف حساب الشركة لدى البنك األهلي التجاري
  . ومخسة وأربعون ألف سهم سيتم طرحها لإلكتتاب العام

 أن تقرر وموافقة مؤسسة النقد  بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات املختصةجيوز للجمعية العامة غري العادية
مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي  زيادة رأس مال الشركة

ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني األصليني .  اهليئةقد دفع بكامله ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام
وإذا مل تتم تغطية االكتتاب يف األسهم املطروحة كلياً من قبل . يوم إغالق اجلمعية أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية

ى املسامهني املقيدين يف تاريخ األحقية والذين طلبوا شراء عدد املسامهني املقيدين يف تاريخ األحقية، سيتم توزيع األسهم املتبقية عل
  .أكثر من نصيبهم وفق مبدأ النسبة والتناسب

جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية ختفيض 
اجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي احلسابات عن رأس مال الشركة إذا ما زاد عن ح

ويبني . األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات
 زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة

ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، ) ٦٠(عليه خالل 
كور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن فإذا اعترض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذ

  .تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  حقوق املسامهني ٢- ٦
  . يعطي كل سهم حلامله حقوقاً مساوية يف أصول الشركة واألرباح املوزعة باالضافة إىل حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة

  اجلمعيات العامة للمسامهني ٣- ٦
  .معية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركةاجل

وفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية . تكون اجلمعيات العامة للمسامهني إما عادية أو غري عادية
ع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل يف العام خالل الستة أشهر التالية النتهاء العام املالية للشركة كما العامة العادية جبمي

  .جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك

ليها تعديلها نظاماً، وهلا أن تصدر قرارات ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور ع
  .يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية



 

 ٤٢

مركز الشركة يتم نشر حمضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها 
وميكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة يف امليعاد املذكور خبطابات . الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقل

  .مسجلة إىل املسامهني وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إىل اجلهات املختصة خالل املدة احملددة للنشر

امة صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون أكثر من نصف أسهم رأس مال الشركة، فإذا مل يتوفر هذا يكون اجتماع اجلمعية الع
يتم نشر الدعوة وفقاً . النصاب يف االجتماع األول وجب الدعوة االجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع األول

  . ما كان عدد األسهم املمثلة فيهلنظام الشركة األساسي ويعد اجتماعها الثاين صحيحاً مه

يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون على األقل نصف رأس مال الشركة وإذا مل يتم تلبية 
ملسامهني هذا الشرط يف االجتماع األول يعقد اجتماع ثان خالل ثالثني يوماً ويكتمل نصاب االجتماع الثاين إذا حضره عدد من ا

  . ميثل على األقل ربع رأس املال

يقوم الرئيس بتعيني سكرتري وجامع . يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو عضو جملس إدارة يفوضه الرئيس أثناء غيابه
سامهني املمثلني وعدد ويتم إعداد حمضر االجتماع الذي يسجل فيه أمساء املسامهني احلاضرين شخصياً أو امل. لألصوات لالجتماع

األسهم اليت ميتلكها كل منهم وعدد األصوات املتعلقة ذه األسهم والقرارات املتخذه يف االجتماع وعدد األصوات املوافقة أو 
يتم تسجيل هذه احملاضر بشكل منتظم بعد كل . املعترضة على هذه القرارات وملخص كامل للمناقشات اليت دارت اثناء االجتماع

  . ع يف سجل خاص يوقع عليه رئيس اجلمعية العامة والسكرتري وجامع األصواتاجتما

  حقوق التصويت ٤- ٦
حيق لكل مساهم ميتلك عشرين سهماً على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة، وجيوز ألي مساهم أن يوكل مسامهاً 

يتم عد . تايب وذلك حلضور اجتماع اجلمعية العامة بالنيابة عنهآخر خالف أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة مبوجب توكيل ك
  . األصوات يف االجتماعات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت لكل سهم ممثل يف االجتماع

قرارات يف اجلمعية ويتم من جهة أخرى اختاذ ال. يتم اختاذ قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألصوات املمثلة لألسهم
العامة غري العادية بأغلبية ثلثي عدد االصوات املمثلة يف االجتماع فيما عدا القرارات اليت تتعلق بزيادة أو إنقاص رأس املال ومدة 
 الشركة أو حلها قبل انقضاء مدا أو دجمها مع شركة أو مؤسسة أخرى ويف هذه احلاالت القرارات صحيحة ما مل تصدر عن أغلبية

  . األصوات اليت متثل ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جملس اإلدارة 
ي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، ومراقب احلسابات وجييب جملس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذ

  . املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا الشأن نافذاًىوإذا رأ

  األسهم ٥- ٦
افة تكون األسهم امسية وال جيوز إصدارها باقل من قيمتها االمسية ولكن جيوز إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها االمسية ويتم إض

ال يتم جتزئة السهم يف حالة امتالكه . الفرق يف القيمة يف كل حالة إىل االحتياطي القانوين حىت وإن بلغ هذا االحتياطي حده األقصى
من قبل عدة أشخاص إال إذا قاموا بتعيني شخص واحد للتصرف نيابة عنهم يف ممارسة حقوقهم اليت تتعلق ذا السهم ويف هذه احلالة 

  . ولني بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهميكونوا مسؤ



 

 ٤٣

  . يعد الغياً حتويل امللكية الذي ال يتم وفقاً هلذه اللوائح. خيضع حتويل ملكية األسهم للوائح السارية على الشركات املسجلة يف تداول

  القيود على نقل االسهم ٦- ٦
ويعترب أي تداول ال " تداول"ات املدرجة يف سوق األسهم السعودية سيخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة على الشرك

 من اللوائح التنفيذية لنظام التأمني أن ختطر مؤسسة النقد ٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما . يتفق مع تلك األحكام الغياً
وسيخضع . لتقرير الربع السنويأو أكثر من الشركة وذلك من خالل ا% ٥العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

تأسيس  كل سنة مكونة من اثنا عشر شهراً من تاريخ ثالث سنوات لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة املؤسسوناملسامهون 
ني متشياً مع احكام نظامها األساسي، وجيب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامه") فترة احلظر ("الشركة

  .املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر

  الزكاة ٧- ٦
ستقوم الشركة بدفع مستحقات الزكاة وفقاً لنظم الزكاة السارية يف اململكة العربية السعودية وتقوم الشركة باحتجاز الزكاة من 

  . إمجايل األرباح قبل توزيعها

  مدة الشركة  ٨- ٦
وجيوز .  التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة وزير صدور قرارمدة الشركة هي تسع وتسعون سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ

  . جتديد هذه املدة بقرار تتخذه اجلمعية العامة غري العادية قبل عام على األقل من إنتهاء أجلها

  حل الشركة وتصفيتها ٩- ٦
لعادية طريقة التصفية على أساس توصية      عند إنتهاء فترة الشركة أو يف حالة حل الشركة قبل إنقضاء مدا تقرر اجلمعية العامة غري ا                

  .  أو أكثر وحتديد مهامه وأجرهكما تقوم اجلمعية العامة بتعيني مصٍف. من جملس اإلدارة

رغم توقف صالحيات جملس اإلدارة عند حل الشركة يستمر الس يف إدارة الشركة إىل أن يعني مصٍف للشركة وتستمر الـشركة                   
يتم يف أثناء عملية التصفية حفظ حقوق حاملي الوثائق خبصوص الفائض           . ذه املهام مع مهام املصفي    بالشكل الذي ال تتعارض فيه ه     

 وتلتزم الشركة بالرجوع إىل مؤسسة النقد العـريب الـسعودي    .من عمليات التأمني واالحتياطيات اليت تكونت وفقاً للوائح الشركة        
  .  للحصول على موافقتها على التصفية



 

 ٤٤

  

  ساسي للشركة ملخص النظام األ ٧

هناك عدة اجراءات تتطلب موافقة مؤسسة النقد مثل زيادة أو خفض رأس املال، توزيع االرباح، نقل ملكية اسهم املؤسسني، الدمج 
 تاماً عوضاً عن النظام اً وال جيب االعتماد على هذا امللخص اعتماد،يتضمن النظام األساسي للشركة البنود املذكورة أدناهوالتصفية، و

ص للنظام األساسي، علما بأنه يترتب على املسامهني لخ، وفيما يلي مألساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسيا
  حقوق والتزامات مبوجب نظام الشركات السعودي

ا بأنه يترتب على ، علم")الشركة("فيما يلي ملخص للنظام األساسي لشركة األهلي للتكافل، شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس 
  .املسامهني حقوق والتزامات مبوجب نظام الشركات السعودي

   . شركة مسامهة سعودية- "شركة األهلي للتكافل" اسم الشركة هو :سم الشركةا ١- ٧

  . يقع املكتب الرئيسي للشركة يف مدينة جدة:املكتب الرئيسيموقع  ٢- ٧

والصناعة  أ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارةميالدية تبدسنة ) ٩٩(مدة الشركة تسع وتسعون  :مدة الشركة ٣- ٧
 مدا اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء عن يصدر وجيوز دائماً متديد فترة الشركة بقرار .شركة مسامهةك تأسيسهابإعالن 
  . بعام واحدة على األقلاملقررة

اوين واألنشطة املتعلقة ا، مبا يف ذلك إعادة التأمني  دف الشركة إىل مزاولة عمليات التأمني التع:أغراض الشركة ٤- ٧
 أن تلتزم هذه العمليات بالقوانني النافذة لتشمل نظام شركات التأمني التعاوين  والوكاالت والتمثيل واملراسلة أو الوساطة شرط

ى النحو الالزم لتحقيق أهدافها وميكن للشركة ممارسة هذه النشاطات عل. ولوائحه التنفيذية حسبما يتم تعديلها من وقت آلخر
فيما يتصل بالتأمني أو استثمار أمواهلا وحيق هلا متلك أو نقل أو بيع أو استبدال موجوداا الثابتة والنقدية مباشرة أو عرب 

و وجيوز للشركة أيضاً أن متتلك أ. مؤسسات أخرى قائمة بذاا أو تستحوذ عليها الشركة أو بالتعاون مع الشركات األخرى
تندمج مع أو تشتري حصصاً يف أو تساهم بأي وسيلة مع مؤسسات أخرى عاملة يف القطاع نفسه أو يف جمال التمويل أو تلك 

  .  وميكن ممارسة هذه العمليات داخل أو خارج اململكة العربية السعودية. ااالت اليت ميكن أن تساعدها على حتقيق أهدافها

) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(لشركة  يبلغ رأس مال ا:الشركةمال  رأس ٥- ٧
سبعة ) ٧,٣٥٥,٠٠٠(وقد اكتتب املسامهون املؤسسون يف . للسهم عشرة ريال) ١٠(عشرة ماليني سهم بقيمة امسية قدرها 

متها كاملة ومت إيداع من أسهم رأس مال الشركة وسددوا قي% ٧٣,٥٥ماليني وثالمثائة ومخسة ومخسني ألف سهم سهم متثل 
مليونان وستمائة ومخسة وأربعون ألف سهم ) ٢,٦٤٥,٠٠٠(وسيتم طرح بقية األسهم وعددها . املبلغ بالبنك األهلي التجاري

  .لالكتتاب العام خالل ثالثني يوما من صدور املرسوم امللكي املرخص بتأسيسها

يف كل حالة كما هو متعارف (ة حامله احلق فيما يلي عادي مدفوع القيمسهم  يعطي كل :حقوق محلة األسهم العادية ٦- ٧
   :عليه يف نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة

  ) األرباح اليت يتم اإلعالن عن توزيعها(استالم حصة من األرباح  

 ). بعد تأدية كامل التزامات الشركة(يف حالة تصفية الشركة، استالم نسبة من فائض الشركة واحتياطياا  



 

 ٤٥

حضور اجتماعات اجلمعيات العامة والتصويت على قراراا على أساس صوت واحد لكل سهم، بشرط أن  
 .  ميتلك املساهم ما ال يقل عن عشرين سهما

 مبا يف ذلك مؤسسة النقد موافقة اجلهات املختصةقرار يصدر بعد لجمعية العامة غري العادية بلجيوز  :زيادة رأس املال ٧- ٧
ويكون النصاب الالزم الجتماع هذه اجلمعية نصف رأس مال الشركة على . مال الشركة أن تقرر زيادة رأس العريب السعودي

  . األقل وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع

 النقد وزير التجارة والصناعة ومؤسسةبناء على مربرات مقبولة وبعد موافقة  العامةللجمعية جيوز  :ختفيض رأس املال ٨- ٧
 تقرير مساعيصدر القرار إال بعد  وال .زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر مال الشركة إذا ما  ختفيض رأسالعريب السعودي

ني القرار طريقة هذا عوي.  التخفيضريأثت الشركة و التزامات ويبنيالتخفيض احلسابات الذي يذكر األسباب اليت تربر مراجعي
   .التخفيض

 يوماً من تاريخ قرار ٦٠ام خالل اعتراض دائين الشركة لتقدمي ة الشركة جيب دعو لزيادته عن احتياجات نتيجةالتخفيضمت إذا ما 
 وقدم إىل الشركة خالل التخفيضإذا اعترض أي دائن على ف.  يف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركةالتخفيض

كان  وتقدمي ضمان مناسب لدفع الدين إذا الًاحكان جيب على الشركة أن تدفع دينه بالكامل إذا ، املؤيدةستندات املالفترة املذكورة 
 .آجال

ويستثىن من . والتوجيهات الصادرة من هيئة السوق املاليةخيضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح  :نقل ملكية األسهم ٩- ٧
ن لن تكون قابلة لنقل امللكية قبل نشر كشف امليزانية وبيان األرباح ذلك األسهم النقدية اليت اكتتب ا املسامهون املؤسسو

وتنطبق هذه الشروط على .  شهرا منذ تاريخ تأسيس الشركة١٢ من تتكون كل منهاسنوات ماليات كامالت، ٣واخلسائر عن 
ومع ذلك فإن ملكية . ظرأي أسهم يكتتب فيها املسامهون املؤسسون يف حالة زيادة رأس مال الشركة قبل انقضاء فترة احل

األسهم النقدية قد تظل قابلة للتحويل خالل فترة احلظر وفقا لألحكام القانونية اخلاصة ببيع احلقوق، من مؤسس آلخر أو إىل 
وقد اتفق . عضو مبجلس اإلدارة والذي يتوجب عليه أن يقدمها كأسهم مؤهلة، أو من ورثة املؤسس املتوىف إىل طرف ثالث

 .ؤسسون تعاقديا على فترة حظر مقدارها ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركةاملسامهون امل

عضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز عن أ ٩يدير الشركة جملس إدارة مكون من  :جملس اإلدارةتكوين  ١٠- ٧
. ١٣رار جملس الوزراء بإعالن تأسيس الشركةمن تاريخ قسنوات، ومتتد فترة الس األول ثالثة سنوات اعتباراً ) ٣(ثالث 

 :ويتكون جملس اإلدارة األول من األعضاء حاملي األسهم كما هو موضح يف اجلدول التايل

  

  

  

  

                                                 

   .عند انعقاد اجلمعية التأسيسية و عض١١ أصبح  جملس اإلدارة أن عدد أعضاء جملس اإلدارة ليتضمنتكوين تغيري البند املتعلق ب التصويت علىسيتم ١٣



 

 ٤٦

  عدد األسهم االسم  
  ١٦٠,٠٠٠  قاسم العيسائي عمر مؤسسة حممد عمر قاسم العيسائي، ميثلها األستاذ حممد 

  ١,٠٠٠   عبدالكرمي أسعد أبو النصر البنك األهلي التجاري، ميثله األستاذ
  ١,٠٠٠  خالد مالك الشريفالبنك األهلي التجاري، ميثله األستاذ 

  ١,٠٠٠  البنك األهلي التجاري، ميثله األستاذ دون بول هيل 
FWU١,٠٠٠    وميثلها األستاذ مانفرد جوزف ديرهامير  
FWU١,٠٠٠    وميثلها األستاذ أرين ادم جوهانز ريف  
VHV١,٠٠٠   ا األستاذ يوفا ولفغانغ رويتروميثله  

  ١,٠٠٠  ) مستقل(األستاذ بشر حممد خبيت 
  ١,٠٠٠  ) مستقل(األستاذ عمرهاشم خليفيت 

  ١,٠٠٠  ) مستقل( حممد علي بلشرف
  

 من نظام الشركات، جيب أن ميتلك عضو جملس اإلدارة غري املؤسس عدداً ٨٦ مبوجب املادة :أسهم أعضاء جملس اإلدارة ١١- ٧
وتودع هذه األسهم بأمسائهم لدى البنك .  سهم بعد أن تطرح الشركة األسهم لالكتتاب العام١,٠٠٠سهم ال يقل عن من األ

وحيق للمجلس بعد احلصول على موافقة السلطات املختصة وبعد إصدار إخطارين أن يبيع هذه . األهلي التجاري قبل اإلدراج
وتستخدم متحصالت عملية البيع يف تسديد . عضاء الس هؤالء والشركةاألسهم يف سوق تداول حسب العقود املربمة بني أ
 . مجيع الديون وااللتزامات املالية املستحقة للشركة

تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء الس أو استقالة أو وفاة عضو جملس اإلدارة أو بعزل العضو أو  :شغور العضوية ١٢- ٧
أو بتغيب العضو عن حضور أكثر من  العامةو نظم سارية أو حسبما توافق عليه اجلمعية  من حقوقه وفقاً ألية قوانني أهحرمان

ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله جملس اإلدارة أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه أو 
بت ارتكابه عمالً خمالً باألمانة واألخالق أو أدين توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب مبرض عقلي أو إذا ث

 بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيني قبل اً مؤقتاًإذا شغرت وظيفة عضو جملس اإلدارة جيوز للمجلس أن يعني عضو. بالتزوير
ص عدد أعضاء جملس اإلدارة وإذا نق.  التالية للجمعية العامة العادية، ويكمل العضو اجلديد املعني باقي مدة سلفهاجللسة األوىل

 .عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت لتعيني العدد الالزم من األعضاء

 يتمتع جملس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة شؤون العامةمع عدم املساس بصالحيات اجلمعية  :سلطة جملس اإلدارة ١٣- ٧
  . الشركة وأعماهلا

أة كل  مكاف ريال سعودي سنوياً فيما تبلغ١٨٠,٠٠٠أة رئيس جملس اإلدارة  مكاف تبلغ:مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ١٤- ٧
 ريال سعودي لكل من رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس ٣,٠٠٠يدفع مبلغ وقدره .  ريال سعودي سنويا١٢٠,٠٠٠ًعضو 

. يال سعودي كبدل حضور عن اجتماعات اللجنة التنفيذية ر١,٥٠٠اإلدارة كبدل حضور عن اجتماعات جملس اإلدارة و
ويدفع لكل من رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة مجيع املصروفات املتعلقة حبضور االجتماعات مثل مصاريف السفر 

جملس اإلدارة إىل دم يق. من صايف الربح% ٥واإلقامة، على أن ال يتعدى جمموع املبالغ املدفوعة لرئيس الس وأعضاء الس 
أو موظفني  عن املدفوعات اليت تسلمها أعضاء جملس اإلدارة أثناء العام بصفتهم  مفصالابيانتقريرا يتضمن  العادية العامةاجلمعية 

جملس وجيوز تعديل مكافآت . العامةمقابل خدمام اإلدارية واالستشارية املتفق عليها مسبقاً يف اجلمعية ها مدراء أو اليت تسلمو
  .اإلدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية



 

 ٤٧

يعني جملس اإلدارة أحد أعضائه رئيساً وجيوز أن يعني أحد أعضائه  :سكرتري الس والس والعضو املنتدبرئيس  ١٥- ٧
ويعترب . الغري بصالحيات متثيل الشركة أمام احملاكم وأمام جمتمعني ومنفردين العضو املنتدبيتمتع الرئيس وو. عضواً منتدباًً
لف تويعني الس سكرتريا وجيوز له أن يعني مستشارين له يف خم.  مسؤوالً عن اإلدارة التنفيذية للشركةالعضو املنتدب

 .ااالت، وأن حيدد مكافآم

إذا جيتمع جملس اإلدارة بناء على دعوة من الرئيس وجيب على الرئيس أن يدعو إىل االجتماع  :اجتماعات جملس اإلدارة ١٦- ٧
 ،املغلقة ميكن لالجتماع أن يكون شخصيا أو عرب اهلاتف أو عرب الشبكة التلفزيونية . من أعضاء جملس اإلدارةاثنانطلب ذلك 

 ال يعد اجتماع جملس . أشهر٤ مرات خالل العام املالية بشرط أن ال تتعدى الفترة بني االجتماعات مدة ٤وجيتمع الس 
 ٤ بشرط أن ال يقل عدد أعضاء الس احلاضرين أصالة عن  أعضاء الس على األقلثلثااإلدارة صحيحاً إال إذا حضره 

  . أعضاء

إذا كان ألي . ويف حالة اخلالف، تصدر القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين أو املمثلني. تصدر قرارات الس باألغلبية املطلقة
ال حيق . موضوع مطروح جيب عليه أن يبلغ  الس أو اللجنة التنفيذية بذلكمن األعضاء مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي 

  . إبرام أي اتفاقيات تأمينية مع الشركة هلم مصلحة فيها إال مبوافقة مؤسسة النقد العريب السعوديجملس اإلدارةألعضاء 

لس والسكرتري وحتفظ يف سجل  تدون مداوالت وقرارات الس يف حماضر يوقعها رئيس ا:حماضر اجتماعات الس ١٧- ٧
 . خاص يوقع عليه كل من رئيس الس والسكرتري

 أعضاء على األكثر ممن ال يشغل ٥ أعضاء على األقل و ٣مكونة من  مراجعةشكل جملس اإلدارة جلنة : جلنة املراجعة ١٨- ٧
 موافقة مؤسسة النقد العريب منصب املدير التنفيذي للشركة وتكون أغلبية أعضائها من غري أعضاء جملس اإلدارة ومبوجب

 . السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية

ويرأس .  أعضاء على األكثر٥ أعضاء على األقل و ٣ يشكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية مكونة من :اللجنة التنفيذية ١٩- ٧
تكون عضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع عضوية و. اجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس يعينه أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم

  . الس ويسد الس أية شواغر يف اللجنة التنفيذية

ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي وتلك اليت يصدرها جملس إدارة الشركة، تتمتع اللجنة التنفيذية 
وال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إال .  العريب السعودي أو جملس اإلدارةبالصالحيات املمنوحة هلا من قبل مؤسسة النقد

وتصدر قرارات . حبضور نصف عدد أعضائها على األقل شخصياً أو بالوكالة شرط حضور اثنني من األعضاء على األقل أصالة
ويصدر القرار إذا . ة ثلثي األعضاء احلاضرين أو املمثلنيويف حالة اخلالف، تصدر القرارات بأغلبي. اللجنة التنفيذية باألغلبية املطلقة

 وتنعقد اللجنة التنفيذية ست مرات يف العام على األقل. متت املوافقة عليه خطياً من قبل عضوين من اللجنة التنفيذية

املـسامهني  ة جلميـع  حسب األصول ممثل العادية أو غري العادية املنعقدة       العامةاجلمعية   كون   :لمسامهنيل  العامة اجلمعيات ٢٠- ٧
 سهماً على األقل أن حيضر اجتماع اجلمعية        ٢٠جيوز لكل عضو ميتلك     . وتنعقد يف املدينة اليت يقع فيها مكتب الشركة الرئيسي        

جيوز للمساهم أن يعني مسامهاً آخر ليس عضواً يف جملس اإلدارة أو مسؤول الـشركة حلـضور                 . ة أو غري العادي   ةالعامة العادي 
  . معية العامة باعتباره وكيالً لهاجتماعات اجل



 

 ٤٨

على األقل من رأس % ٥٠ صحيحاً ما مل حيضره مسامهون ميثلون العامةال يكون اجتماع اجلمعية  : العاديةالعامةعية اجلم ٢١- ٧
 . يوماً من تاريخ االجتماع األول٣٠ الجتماع ثان يعقد خالل توجه الدعوةإذا مل يكتمل نصاب احلضور لالجتماع و. مال الشركة

 ، غري العاديةالعامةفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية  و. املمثلة فيهاألسهميعترب االجتماع الثاين صحيحاً بغض النظر عن عدد و
 العادية وتبحث مجيع األمور املتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل يف العام خالل الستة األشهر التالية النتهاء العامةختتص اجلمعية 

  .جيوز دعوة مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلكو. لعام املالية للشركةا

 يوماً على ٢٥تنشر دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد يف اجلريدة الرمسية ويف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركة، قبل 
وحتتوي . ربيد املسجل إذا كانت مجيع األسهم من فئة األسهم امسيةويكفي إرسال إشعار بال. األقل من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة
وترسل نسخة من كل من الدعوة وجدول األعمال إىل اإلدارة العامة للشركات يف وزارة التجارة . على جدول أعمال اجلمعية العامة
  .والصناعة أثناء املدة احملددة للنشر

ومع ذلك، إذا كانت هذه القرارات . امة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيهماوتصدر قرارات اجلمعية التأسيسية واجلمعية الع
تتصل بأسهم عينية أو مزايا خاصة فيجب احلصول على موافقة أغلبية املسامهني املمثلني لثلثي األسهم النقدية، وال جيوز للمسامهني 

 . لتصويت على هذه القراراتباملسامهات العينية أو املستفيدين من املزايا اخلاصة ا

ما عدا األحكام اليت ال تسمح األساسي  غري العادية بتعديل نظام الشركة العامةختتص اجلمعية  : غري العاديةالعامةاجلمعية  ٢٢- ٧
 العادية وذلك العامة هلا أن تصدر قرارات يف األمور اليت تقع ضمن اختصاص اجلمعية جيوزوفضالً عن ذلك، . األنظمة بتعديلها
 . املقررة للجمعية األخريةواألحكامبنفس الشروط 

على األقل من رأس مال الشركة املصرح % ٥٠ مسامهون ميثلون ه حضرإال إذا غري العادية صحيحاً العامة اجتماع اجلمعية يكونال 
صحيحاً إذا حضره عدد من ويعترب االجتماع الثاين ، اجتماع ثان الدعوة إىل إذا مل يكتمل نصاب حضور االجتماع يتم توجيه  و.به

  . املسامهني ميثلون ربع رأس مال الشركة

  . حتسب األصوات يف اجلمعية التأسيسية واجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على أساس صوت واحد لكل سهم

 غري العادية بأغلبية ثلثي العامة قرارات اجلمعية رتصدكما . فيها املمثلة لألسهم العادية باألغلبية املطلقة العامة قرارات اجلمعية تصدر
أما القرارات اليت تتعلق بزيادة أو نقص رأس مال الشركة أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى أو متديد . ها املمثلة فياألسهم

 . االجتماعثالثة أرباع األسهم املمثلة يفوافقة فتصدر مب الشركة، قإغالمدة الشركة أو 

ويعني الرئيس سكرتريا للجمعية وجامعا .  يترأس اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو شخص يعينه:جلمعية العامةرئيس ا ٢٣- ٧
ويدون حمضر عن كل اجتماع يسجل فيه عدد املسامهني احلاضرين وعدد أسهمهم احلاضرة أو املمثلة وعدد . لألصوات

. ويوقع احملضر من قبل الرئيس والسكرتري وجامع األصوات. لكل قراراألصوات املخولة هلا والقرارات وعدد األصوات املسجلة 
 .وحيفظ يف سجل خاص

املصرح هلم بالعمل يف اململكة  املدققني القانونيني حسابات أو أكثر من بنيلل مدققنييكون للشركة  :مراجع احلسابات ٢٤- ٧
   .تعينه اجلمعية العامة سنوياً وحتدد مكافأته وجيوز هلا إعادة تعيينه
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 املعلومات وله أن يطلب .دقق احلسابات يف كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلك من الوثائقمل
   .التزاماا/ ومطلوبااأن يتحقق من موجودات الشركة  وواإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها

 املعلومات من احلصول على لهالشركة دى متكني  ميبني  احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة السنوية تقريراًمدققعلى 
ورأيه يف مدى مطابقة األساسي للشركة نظام الشركات والنظام لشفه من خمالفات تكايكون قد  واإليضاحات اليت طلبها وما

 حسابات الشركة للواقع

 من ديسمرب من كل نيلية وتنتهي يف الواحد والثالث املاسنةتبدأ العام املالية للشركة اعتباراً من أول يناير من ال :السنة املالية ٢٥- ٧
 الشركة بتأسيس اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري اخلاص تأسيسها املالية األوىل للشركة بعد سنةعام على أن تبدأ ال

 .التايلامليالدي  ديسمرب من العام ٣١وحىت 

س ماهلا يقوم أعضاء جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأ إذا :حل وتصفية الشركة ٢٦- ٧
 مدا ويتم يف كافة األحوال نشر قرار اجلمعية العامة يف انتهاءلنظر يف إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل لغري العادية 

  . اجلريدة الرمسية

 جملس اإلدارة اقتراحجلمعية العامة غري العادية بناء على تقرر اهلا،  الشركة أو يف حالة حلها قبل األجل احملدد انتهاءعند 
   . أو أكثر وحتدد صالحيتهم وأتعاماطريقة التصفية وتعني مصفي

 الشركة، ومع ذلك يستمر جملس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني بانقضاءوتنتهي سلطة جملس اإلدارة 
 .نيي املصفاختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع ارية صالحياااإلد الشركة ألقسام وتبقى .املصفي



 

 ٥٠

  

  معلومات قانونية  ٨

  تفاصيل التأسيس ١- ٨
مبوجب ) حتت التأسيس(هي شركة مسامهة سعودية ") الشركة"أو " األهلي للتكافل " املشار إليها هنا باسم (شركة األهلي للتكافل 

والقاضي باملوافقة على تأسيس ) م٢٠٠٦ كانون األول ١١املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠ وتاريخ ٢٦٢رقم قرار جملس الوزراء 
هـ ٨١/٣/١٤٢٥الشركة وفقا لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية مبزاولة نشاط التأمني يف اململكة بتاريخ 

وبعد انتهاء . م١٣/١٢/٢٠٠٦وافق  هـ امل٢٢/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٧٠/مبوجب املرسوم امللكي رقم م وم٢١/٤/٢٠٠٤املوافق 
وتعترب . االكتتاب وانعقاد اجلمعية العامة التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة

  .الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها

  رأس مال الشركة ٢- ٨
عشرة ماليني سهم بقيمة امسية ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ما) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة 

وقد اكتتب املسامهون املؤسسون يف . للسهم ومجيعها أسهم عادية متثل رأس مال الشركة عند التأسيس عشرة ريال) ١٠(قدرها 
% ٧٣,٥٥رياالت للسهم واليت متثل ) ١٠(سبعة ماليني وثالمثائة ومخسة ومخسني ألف سهم بقيمة امسية قدرها ) ٧,٣٥٥,٠٠٠(

شركة األهلي "وبناء عليه، مت ايداع املتحصالت يف حساب خاص باسم . من أسهم رأس مال الشركة، ودفعوا قيمتها كاملة
 واليت مليونان وستمائة ومخسة وأربعون ألف سهم) ٢,٦٤٥,٠٠٠(أما األسهم الباقية وهي . لدى البنك األهلي التجاري" للتكافل

إن الشركة ال ختضع ألي اتفاقية أو ترتيب خيار يلزمها .  فسيتم طرحها لالكتتاب العاممن أسهم رأس مال الشركة% ٢٦,٤٥ثل مت
  . باصدار مزيد من األسهم

  املؤسسون  ٣- ٨
  :فيما يلي قائمة مبؤسسي الشركة 

امجايل القيمة   عدد األسهم  نسبة امللكية  اجلنسية  املسامهون
 بالريال السعودي

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %٣٠,٠٠  سعودي   األهلي التجاريالبنك

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أملاين  (FWU AG)إف دبليو يو إي جي 

  ١٣,١٢٥,٠٠٠  ١,٣١٢,٥٠٠ %١٣,١٢٥  أمريكي  (IFC)مؤسسة التمويل الدولية 

 VHV Vermogensanlage) يف اتش يف فريموغنسانالج إي جي 
AG)   

  ٧,٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ %٧,٥٠  أملاين

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة حممد عمر قاسم العيسائي 

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  مؤسسة دار االختراع الدولية للتجارة

  ١,٦٠٠,٠٠٠  ١٦٠,٠٠٠ %١,٦٠  سعودي  شركة املواكبة للصناعات والتجارة  عرب البحار القابضة

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة سدرة اخلليج للصيانة 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  مؤسسة البيدر للتجارة واملقاوالت 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠ %١,٠٠  سعودي  الدكتور إبراهيم حممد العواجي 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  سعودي  املؤسسة السعودية لالمدادات واملساندة الفنية 

  ٧٥٠,٠٠٠  ٧٥,٠٠٠ %٠,٧٥  يسعود   الشيخ مصطفى عبد الغين مرية 



 

 ٥١

  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠ %٠,٥٠  سعودي  املؤسسة السعودية للتوريد التجاري 

  ٢٦,٤٥٠,٠٠٠  ٢,٦٤٥,٠٠٠ %٢٦,٤٥  سعودي  اجلمهور 

  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠    اموع

  املركز الرئيسي  ٤- ٨
رع األمري حممد بن عبدالعزيز، حي اخلالدية، جدة،  من مركز جتار جدة، شا٣٩ و٣٨ و٣٧يقع املركز الرئيس للشركة يف الفلل رقم 

  . اململكة العربية السعودية

  اإلقرارات واملوافقات  ٥- ٨
على ) ج( ةاملذكورين يف الصفح(وافق كل من مدير االكتتاب واملستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب ومراجع احلسابات 

 تظهر ا يف نشرة اإلصدار هذه ومل يتم سحب تلك املوافقات، علما بأنه ليس ألي استخدام امسائهم وشعارام باهليئة والسياق اليت
باستثاء املستشار املايل، حيث ( من املستشارين املشار إليهم يف هذه النشرة أو ألي من أقارم أو منسوبيهم أي مصلحة يف الشركة

 املالية هو صاحب مؤسسة سدرة اخلليج للصيانة، وهي أحد أن الدكتور فهد املبارك رئيس جملس اإلدارة والشريك يف اموعة
  ).فقط من األسهم% ١املؤسسني يف شركة األهلي للتكافل ومتلك 

ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحتها الشركة أو أي عضو يف جمموعتها خالل 
دراج املتعلقة باصدار أو بيع أي أوراق مالية، باالضافة إىل أمساء أي من أعضاء جملس السنتني السابقتني مباشرة لتاريخ تقدمي طلب اال

اإلدارة، أو أعضاء جملس االدارة املقترحني، او كبار التنفيذيني أو القائمني بالترويج أو اخلرباء الذين حصلوا على أي من تلك 
  .الدفعات أو املنافع

 العقود املربمة مع الغري  ٦- ٨
 وسيتم " .ملخص العقود اجلوهرية "٩ اليت تنوي األهلي للتكافل إبرامها هي مع أطراف ذات عالقة ومبينة يف القسم مجيع العقود

   . أصوات ذوي العالقة أخذعرضها للتصويت يف اجلمعية العامة دون

  العقارات املهمة اململوكة أو املستأجرة من قبل الشركة  ٧- ٨
مع البنك األهلي التجاري تستأجر مبوجبها الفلل ) ١١-٩مذكورة تفاصيلها يف القسم (ن سوف تعقد الشركة اتفاقية تأجري من الباط

 وتنظر إدارة البنك األهلي . الواقعة يف مركز جتار جدة، شارع األمري حممد بن عبدالعزيز، حي اخلالدية جبدة٣٩ و٣٨ و٣٧رقم 
  . إىل الشركة)  وصاحب العقارالتجاري هليواليت متت بني البنك األ( يف نقل اتفاقية التأجري  حالياًالتجاري

كذلك ال توجد حاليا أية رهونات أو رسوم على العقارات اليت تستأجرها الشركة ميكن أن تؤثر على حقوقها املنصوص عليها يف 
  .اململكة العربية السعوديةكما ال متلك الشركة أية أرض وال متتلك أية أصول خارج . هذه االتفاقية

  اء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذينيعقود عمل أعض ٨- ٨
 .وليس من املقترح أن يوقع على أي عقد عمل مع الشركة          ) ت،املذكورين يف الصفحة    (مل يوقع أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة         

جملس وتنوي الشركة ابرام عقود عمل مع رئيس        . عقود عمل  ) ٣٨-٣٦املذكورين يف الصفحة    (ة   التنفيذي ال يوجد ألعضاء اإلدارة   
  . اإلدارة  وأعضاء اإلدارة التنفيذية بعد اكتمال تأسيسها

  



 

 ٥٢

   عقود األطراف ذات العالقة  ٩- ٨
وسوف تقوم اجلمعية العامة بالتصويت على مجيع العقـود         . إن كل من العقود اجلوهرية هو عقد مربم مع طرف ذي عالقة بالشركة            

وفيما خيص العقود مع    ". ملخص العقود اجلوهرية  " بعنوان   ٩قسم  وقد مت تلخيص هذه العقود يف ال      . دون أخذ أصوات ذوي العالقة    
  : األطراف ذات العالقة واملنافسة، يلتزم أعضاء جملس إدارة الشركة بالتايل

ال يوجد وفق نظام الشركات لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب  
 اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق املناقصات العامة الشركة اال بترخيص من

وعلى عضو جملس االدارة أن يبلغ الس مباله من مصلحة شخصية .اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض األفضل 
 حمضر االجتماع وال جيوز للعضو ذي املصلحة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ يف

ويبلغ رئيس جملس االدارة اجلمعية العامة العادية عند . االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن
انعقادها االعمال والعقود اليت يكون الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق ذا التبليغ تقرير خاص من 

  .راقب احلسابات م
كما ال جيوز لعضو جملس االدارة، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل من شأنه  

منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعترب 
 .   اخلاص قد أجريت حلسااالعمليات اليت باشرها حلسابه

  
  الدعاوى القضائية  ١٠- ٨

يؤكد أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة أم حىت تاريخ هذه النشرة ليسوا طرفاً يف أية ادعاء أو حتكـيم  قـضائي أو أي                         
اا، وأنه حسب علم أعضاء جملـس       متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج عملي                

 .اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو أا غري مبتوت فيها

  امللكية الفكرية  ١١- ٨
العالمات التجارية وبراءات ال يوجد للشركة أي حقوق فكرية مسجلة وال تعتمد بأي طريقة جوهرية على أية أصول غري ملموسة ك

  . االختراع وحقوق التأليف أو أية ملكية فكرية تعود ملكيتها للشركة

  مراجعو حسابات الشركة  ١٢- ٨
 الفوزان وبانقا واليت قدمت بعض املعلومات لتضمينها يف هذه KPMGاملراجع القانوين حلسابات شركة األهلي للتكافل هو شركة 

  . النشرة

  العموالت  ١٣- ٨
 شخص أية عمولة أو رسوم وساطة أو أية عوض غري نقدي فيما يتعلق برأس مال الشركة أو يف أي من شركاا التابعة مل يستلم أي

  خالل السنتني املاليتني السابقتني إلصدار هذه النشرة

  استمرارية الشركة ١٤- ٨
وال يعتزم أعضاء جملس اإلدارة يف . شرةما تزال الشركة حتت التأسيس، وبالتايل مل يكن هناك أية عمليات للشركة قبل تاريخ هذه الن
  . املستقبل القريب إجراء أي تغيري جوهري على طبيعة نشاطات الشركة املبينة يف هذه النشرة



 

 ٥٣

  رأس املال العامل وااللتزامات العارضة ١٥- ٨
شهراً القادمة بعد تاريخ  ١٢يرى أعضاء جملس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لتلبية احتياجاا احلالية ولفترة الـ 

  .نشر هذه النشرة

  . ومبا أن الشركة هي حتت التأسيس فال يوجد عليها أية التزامات حمتملة أو طارئة

  املديونية  ١٦- ٨
  ". تقرير مراجع احلسابات" حتت عنوان ١٤مت إدراج التفاصيل اخلاصة بقروض الشركة وديوا املستحقة يف القسم

  للمعاينةاملستندات املتاحة  ١٧- ٨
الساعة األهلي للتكافل يف جبدة وذلك قبل أسبوع واحد من وخالل مدة االكتتاب بني شركة توفر الوثائق التالية للمعاينة يف مكتب ت

  :التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر

 عقد تأسيس الشركة  - أ
  النظام األساسي املقترح للشركة   - ب
 موافقة هيئة السوق املالية على الطرح العام   - ت
  ) م٢٠٠٦ كانون األول ١١املوافق (هـ ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٠ وتاريخ ٢٦٢لوزراء رقم قرار جملس ا  - ث
 م القاضي باملوافقة على تأسيس الشركة ١٣/١٢/٢٠٠٦ هـ املوافق ٢٢/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٧٠/املرسوم امللكي رقم م  - ج
 التوزيعاتفاقية   - ح
 اتفاقية التعاون  - خ
 اتفاقية إعادة التكافل لتأمني احلماية واإلدخار  - د
 قية التعهد بتغطية االكتتاب  اتفا  - ذ
 خطة العمل/دراسة اجلدوى اإلقتصادية  - ر
 موافقة خطية من مؤسسة النقد العريب السعودي للحصول على املوافقة بتأسيس شركة تأمني باململكة  - ز
 تقرير احملاسب القانوين اخلاصة بقائمة املركز املايل املستقبلية   - س
 مصادر املعلومات املستخدمة يف النشرة  - ش
 :فقات اخلطية مناملوا  - ص
 املستشار القانوين  - ض
 احملاسب القانوين  - ط
 املستشار املايل  - ظ



 

 ٥٤

 

 ملخص العقود اجلوهرية  ٩

ويف الوقت احلايل ال يوجد اي . اليت تنوي شركة األهلي للتكافل إبرامها فيما يتعلق بنشاطهااجلوهرية فيما يلي ملخص بالعقود 
 األطراف املذكورين أدناه علماً أنه مت اإلتفاق بني األهلي للتكافل وبني اتفاقيات موقّعة أو مربمة بني األهلي للتكافل وبني

  .األطراف املذكورين أدناه على بنود اإلتفاقية وسيتم عرضها على اجلمعية العامة للتصويت دون أخذ أصوات ذوي العالقة

  اتفاقية التعاون ١- ٩
تقدمي وتوزيع منتجات تكافل لتأمني احلماية واإلدخار و  تطوير  خبصوص FWU AGتعتزم الشركة إبرام اتفاقية تعاون مع شركة 

 FWU AGيقدم الربنامج الذي مت تطويره باالشتراك مع و"). اتفاقية التعاون ("اململكة العربية السعوديةوحلول إعادة التكافل يف 
 ١-٤-٤كما هو موضح يف القسم (ة حال بديال لتأمني احلماية واإلدخار مبفهمومه التقليدي ويتوافق مع أحكام الشريعة األسالمي

   ).برنامج األهلي للتكافل واالدخار

منتجات تكافل لتأمني ) ١: ( بناء عليها بتزويد شركة األهلي للتكافل مبا يلي FWU AGحتدد اتفاقية التعاون األسس اليت تقبل
ادة تكافل واتفاقية إعادة تكافل مع شركة إعادة صندوق إع) ٢") (املنتجات("احلماية واإلدخار متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  .  مديرا هلاFWU AGتأمني تكون 

  املوافقات ١-١-٩
 تأمني فتوى من FWU AGتتحمل الشركة مسؤولية احلصول على املوافقات النظامية والشرعية على املنتجات، ويتوجب على 

 ).  إعادة التأمني ألغراض حلول إعادة التكافلواهليئة الشرعية التابعة لشركات(اهليئة الشرعية التابعة هلا 

  النظم التقنية ٢-١-٩
 اخلاص ا عرب اإلنترنت من أجل تسجيل (SIS) كذلك للشركة إمكانية الدخول إىل نظام املبيعات واإلدارة FWU AGستوفر 

حتياطية والصيانة إضافة إىل خطة شاملة  للشركة استراتيجية للنسخ االFWU AGكما توفر . ومعاجلة املعلومات املتعلقة باملشتركني
 على أساس غري قابل للتنازل وغري حصري طوال مدة SISوسوف تستخدم الشركة نظام . الستئناف العمل يف حاالت الطوارئ

 والشركة اتفاقيات خبصوص مستوى FWU AGوسوف تربم . FWU AGاتفاقية التعاون على أن يبقى هذا النظام ملكا لشركة 
  . ما يتعلق ذا النظاماخلدمة في

   التوزيع٣-١-٩
البنك ( طبقا التفاقية التوزيع من خالل بنك يعمل كشريك توزيع اململكة العربية السعوديةسيتم عرض املنتج وتسويقه وبيعه يف 

 يتم االتفاق عليه بني األطراف) األهلي

 (FWU AG)األتعاب /   املكافأة٤-١-٩
غري ثابت، ورسوم مقابل الكشوف اإلضافية والتحويل، وتتلقى شركة األهلي / رة ثابت رسم دخول، رسم إداFWU AGتتقاضى 

 من ٣غري ثابت، ورسوم مقابل الكشوف اإلضافية والتحويل كما هو مبني يف اجلدول / للتكافل رسم استحواذ، رسم إدارة ثابت
  . هذه االتفاقية



 

 ٥٥

 حصرية املنتجات   ٥-١-٩
 . املنتجات مع الغري طوال مدة اتفاقية التعاون وذلك وفقا لألهداف املقررة التعامل بFWU AGال جيوز لشركة 

  مدة االتفاقية وإاؤها   ٦-١-٩
 سنوات حتدد بعد انعقاد اجلمعية العامة التأسيسة وتستمر لفترات إضافية متتالية مدة كل منها مخس ١٠مدة هذه االتفاقية هي 

  .  أشهر٩ مبوجب إشعار خطي مسبق ال تقل مدته عن تسعة سنوات ما مل يتم إاؤها مبوافقة الطرفني

 بسبب إخفاق شركة األهلي للتكافل FWU AGمن قبل : من قبل الطرفني معا خطيا: باإلضافة إىل ذلك ميكن إاء هذه االتفاقية
فني يف حالة التصفية، من قبل أي من الطر:  يوما٣٠ أشهر على األقل وبعد فترة إخطار مدا ٤بعد تأخر سداد األتعاب ملدة 

وبعد اإلاء املبكر لالتفاقية، تنص .  يوما من استالم إخطار خطي باألمر٤٥اإلفالس، خمالفة جوهرية هلذه االتفاقية مل تعاجل خالل 
 FWUروض على  إضافة إىل التزام املف٥االتفاقية على عدد من الترتيبات اليت يتعني العمل ا بني الطرفني واليت مت سردها يف اجلدول 

AGبتوفري اخلدمات التدريبية   .  

 نفاذ االتفاقية ٧-١-٩
املرعية جيب أن تستبدل  األنظمةوأي فقرة ال تتوافق مع . اململكة العربية السعوديةاألنظمة املعمول ا يف  إىلختضع هذه االتفاقية 

الغرفة تالف، يتم االحتكام إىل قواعد التحكيم يف ويف حالة االخ. حسبما يتفق عليه الطرفان األنظمةبنص آخر يتماشى مع تلك 
  .  (International Chamber of Commerce)التجارية العاملية

 اتفاقية التوزيع ٢- ٩
 اململكة العربية السعودية لتوزيع وخدمة منتجات تكافل يف FWU AGتعتزم الشركة عقد اتفاقية مع البنك األهلي التجاري و 

  ). اتفاقية التوزيع(

 لغرض قيام البنك األهلي بتوزيع املنتجات FWU AGمن املقترح عقد هذه االتفاقية بني الشركة والبنك األهلي التجاري وشركة و
ال جيوز للبنك األهلي التجاري توزيع أي منتج تكافل لتأمني  (اململكة العربية السعودية وتقدمها الشركة يف FWU AGاليت تطورها 

  ).  تقدمه شركة األهلي للتكافلاحلماية واإلدخار سوى ما

عدا (حتتوي هذه االتفاقية على عدد من البنود املشاة لشروط اتفاقية التعاون مثل وصف املنتجات واملوافقات الشرعية وااللتزام 
مة ، األنظ) مبساعدة البنك األهلي التجاري احلصول على موافقة اهليئة الشرعية التابعة للشركةFWU AGالتزام الشركة و

، املسؤولية ومطالبات التعويض، سرية املعلومات، التنازل، امللكية الفكرية، FWU AGاملستخدمة، إقرارات وضمانات الشركة و 
  . القوانني املعتمدة واجلهات ذات االختصاص القضائي

توى اخلدمة يف أقرب  وشركة األهلي للتكافل من جهة والبنك األهلي التجاري من جهة أخرى، اتفاقية مسFWU AGتعقد شركة 
وستظل مجيع األعمال التشغيلية األخرى بيد الشركة مثل ). حيدد الحقا عند انعقاد اجلمعية العامة(وقت ممكن بعد تاريخ النفاذ 

بنك وسيكون ال. معاجلة املطالبات، إدارة تأمني األفراد، االتصال مع السلطات النظامية وتعيني اهليئة الشرعية للشركة واالحتفاظ ا
  . األهلي التجاري مسؤوال عن تقييم مدى مالءمة املنتجات للعمالء

  



 

 ٥٦

  

 اتفاقية إعادة التكافل لتأمني احلماية واإلدخار   ٣- ٩
 Hannover Ruckversicherungتعتزم الشركة عقد اتفاقية إعادة تكافل لتأمني احلماية واإلدخار مع شركة 

Atiengesellschaft) تصة يف أعمال إعادة التأمني حصلت على تقدير ، وهي شركة خم)هانوفر ريAA- من ستاندارد أند بورز 
(Standard&Poor's) و حصلت على تقدير A من إي إم بست (AM Best) ومها شركتان رائدتان يف جمال تصنيف شركات 
  . التأمني وإعادة التأمني

ني معدة ملنتجات تكافل لتأمني احلماية واإلدخار استناداً إىل مبدأ اتفاقية إعادة تكافل لتأمني احلماية واإلدخار هي اتفاقية إعادة تأم
 FWUوتنص هذه االتفاقية على تعيني . FWU AGوهي جزء من حلول إعادة التكافل اليت طورا شركتا هانوفر ري و. الوكالة

AG  مبا فيها املزايا اإلضافية اليت تقبلها شركة  مديرا ملركز عمليات إعادة التكافل وتغطي مجيع عقود تكافل لتأمني احلماية واإلدخار
وبناء على هذه االتفاقية، تقوم شركة األهلي للتكافل بتنويع املخاطر اليت يتحملها صندوق تكافل . تكافل وفقا لربامج التكافل

  . للتعاضد وحتمي نفسها من الزيادة املفرطة يف املطالبات

التفاقية إىل جلنة مؤلفة من ثالثة حمكمني، يعني كل طرف واحدا منهم، فيما يعني حتال مجيع الرتاعات اليت قد تنشأ بسبب هذه ا
وتطبق أحكام الشريعة والقواعد الفنية على أن يتم التوصل على حكم خالل . الثالث من قبل الطرفني معا أو بواسطة اهليئة الشرعية

  . ة التكافلأربعة أشهر يف ضوء استخدام اإلجراءات واملمارسات املتبعة يف إعاد

  .  سيتم حتديد مدة هذه االتفاقية الحقاً وقبل انعقاد اجلمعية العامة للتصويت على العقد

ومع ذلك، جيوز فسخ االتفاقية بدون سابق .  شهرا١٢ميكن فسخ االتفاقية من قبل أي من الطرفني مبوجب تقدمي إشعار خطي مدته 
 ألي سبب عدا التقصري من جانب أطراف، إذا ختلف أحد الطرفني عن دفع املبالغ إنذار إذا كان من املستحيل تطبيق شروط االتفاقية

ويقدم . املستحقة عليه، أو إفالسه أو انقضائه أو دجمه أو تغري صاحب السلطة العليا لديه، أو يف حالة ارتكاب خمالفة هلذه االتفاقية
  . تأمني قائمة وسارية املفعول حىت انتهائها بصورة طبيعيةكما تنص هذه االتفاقية على أن تبقى إعادة ال. إخطار الفسخ خطيا

 تأجرياتفاقية  ٤- ٩
 الواقعة يف مركز جتار ٣٩ و٣٨ و٣٧وستعقد الشركة مع البنك األهلي التجاري اتفاقية تأجري من الباطن خبصوص تأجري الفلل رقم 

 ربيع ٧م املوافق ٢٠٠٥ مايو ١٦ االتفاقية املؤرخة يف وتبلغ مدة هذه. جدة، شارع األمري حممد بن عبدالعزيز، حي اخلالدية جبدة
صاحب (واألستاذ مسري حممد سامل باجنيد ) ميثله األستاذ لويس بول مايرز(هـ واملوقعة بني البنك األهلي التجاري ١٤٢٧الثاين 
تجديد على أساس سنوي هـ وهي قابلة لل١٤٢٧ مجادى األول ٢٤م املوافق ٢٠٠٥ يوليو ١، مخس سنوات هجرية تبدأ من )العقار

  . ما مل يتم االتفاق على غري ذلك قبل ستة أشهر من انتهاء املدة



 

 ٥٧

  

 سياسة توزيع األرباح ١٠

  :  من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع األرباح على املسامهني كما يلي٤٢تنص املادة 

  .جتنب الزكاة وضريبة الدخل   – ١
 لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب إذا وصل إمجايل من األرباح الصافية%) ٢٠(جتنب    – ٢

  . االحتياطي إىل جمموع رأس املال املدفوع
جيوز للجمعية العامة العادية، وبناء على توصية من جملس اإلدارة، ختصيص نسبة معينة من األرباح السنوية لتكوين    – ٣

  . أو أغراض خاصة حتددها اجلمعية العامةاحتياطي إضايف وختصيصه لغرض خاص 
  . من  رأس املال املدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل ما ال يقل عن نسبة    - ٤
  .يوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املستبقاة   – ٥
الواردة أعاله وفق ) ٤(ارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة جيوز بقرار من جملس اإلد   – ٦

  . القواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

قرار وتستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد اية فترة االكتتاب والسنوات املالية اليت تليها، إال أن إن 
توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع املايل للشركة واألرباح املستقبلية ومتطلبات رأس املال العامل 
واإلحتياطات القابلة للتوزيع وعلى النقد املتوفر للشركة والظروف االقتصادية وأية عوامل أخرى يراها أعضاء جملس إدارة الشركة 

 حني آلخر، وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي ذات أمهية من
شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتعلق بأي مبلغ سيتم توزيعه يف أي عام مالية معينة، 

  .اردة يف النظام الداخلي للشركة واألنظمة ذات العالقةوخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الو

  

 



 

 ٥٨

 

  استخدام متحصالت االكتتاب ١١

، سيدفع منها   ريال سعودي ستة وعشرون مليون وأربعمائة ومخسون الف        )٢٦,٤٥٠,٠٠٠(إمجايل متحصالت االكتتاب    تبلغ قيمة   
ر وتشمل أتعاب املستـشار املـايل واملستـشار         ثالثة مليون ومائتان وتسعة ألف ريال كمصاريف لإلصدا       ) ٣,٢٠٩,٠٠٠(حوايل  

القانوين لالكتتاب واملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقـة               
ان وواحد وأربعون ثالثة وعشرون مليون ومائت) ٢٣,٢٤١,٠٠٠(حوايلمث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب البالغة . باإلصدار

وتتحمل الشركة مجيع مصاريف عمليـة     .  ولن يستلم املسامهون املؤسسون أي مبلغ من متحصالت االكتتاب          الشركة ألف ريال إىل  
  .اإلصدار

دفع العموالت واملصروفات املتعلقة باالكتتاب واليت من املتوقع أن تعـادل           ) ١: (لشركة من أجل ما يلي    اوسيتم استخدام رأس مال     
ــغ مب ــال٣,٢٠٩,٠٠٠ل ــل     ) ٢(،  ري ــة األج ــصرية والطويل ــشغيلية الق ــشركة الت ــات ال ــاء بإلتزام . اإليف



 

 ٥٩

  

 التعهد بتغطية االكتتاب  ١٢
 

  متعهد تغطية االكتتاب  ١-١٢
) ٢,٦٤٥,٠٠٠(بتغطية كامل األسهم املطروحة لالكتتاب والبالغ عددها ") متعهد تغطية االكتتاب("يتعهد البنك األهلي التجاري 

  . مجيع أسهم االكتتابسهم ومتثل 



 

 ٦٠

  

  شروط وتعليمات االكتتاب ١٣

  

يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج اخلاص بطلب االكتتاب، حيث 
  .االكتتابأن املصادقة بالتوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد إقراراً بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات 

يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر من 
زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو 

ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة، كما . وما يثبت أمومتها لألوالد القُصرأرملة 
ميكن االكتتاب عرب االنترنت أو اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املستلمة اليت تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات 

يكون للمكتتب حساب لدى البنك ) ١( االكتتاب يف إحدى االكتتابات اليت طرحت مؤخراً شريطة أن للمكتتبني الذين سبق هلم
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه ) ٢(املستلم الذي يقدم هذه اخلدمات،  و

    .يف طرح جرى حديثاً

   االكتتاب يف األسهم املطروحة ١-١٣
   .  التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه ألحد البنوك املستلمة ميثل إتفاقية ملزمة بني الشركة واملكتتبإن

وسيكون بإمكان املواطنني . من إمجايل عدد األسهم املصدرة من الشركة% ٢٦,٤٥سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح نسبة 
ار ونشرة اإلصدار املختصرة ومناذج طلبات االكتتاب من البنوك السعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصد

  :املستلمة التالية

                            

م، **/**/****هـ املوافق *****  **/**/****م  حىت يوم **/**/****هـ املوافق ***** ** /**/****تبدأ فترة االكتتاب من يوم 
كة احلق يف اعتبار يتم خالهلا تلقي طلبات االكتتاب لشراء األسهم املطروحة يف فروع البنوك املذكورة يف مجيع أحناء اململكة، وللشر

طلب االكتتاب الغياً جزئياً أو كلياً إذا مل يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب أومل يتحقق 
  :أحد الشروط التالية، وال جيوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء

ٍل كامٍل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األسهم املطروحة وامتالك تعبئة النموذج بشك 
  .ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب

دفع كامل قيمة األسهم اليت طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسهم املطلوب شراؤها مضروباً يف  
حيث يسدد هذا املبلغ إىل فروع البنوك املستلمة خصماً من حساب املكتتب نفسه، وإذا )  ريال١٠(هم الواحد سعر الس

مل يكن للمكتتب حساب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه وذلك حسب 
 .التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي



 

 ٦١

 .من البنك املستلمختم الطلب  

مخسون سهماً ، ويكون االكتتاب يف احلد األدىن ومضاعفاته، واحلد األقصى ) ٥٠(مراعاة احلد األدىن لالكتتاب هو  
  .مائة ألف سهم لكل مكتتب) ١٠٠,٠٠٠(لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب ا هو 

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب

 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل 
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ 
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك وصورة أصل 
  )لأليتام(لوالية ا صك وصورة أصل 
 )سعودي غري زوج من املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل 
 )سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل 
  )سعودي ريغ زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة وصورة أصل 

  

 نيابة قام بالتوقيع الذي الشخص اسم ذكر جيب ،) فقط واألبناء اآلباء(الطلب  مقدم عن نيابة اكتتاب طلب منوذج تقدمي حالة يف
 على ويوقع أمسه الوكيل أن يكتب جيب املكتتبني، عن بالوكالة الطلب تقدمي حالة ويف  االكتتاب طلب منوذج يف بالطلب املتقدم عن
 عن نيابة بالتوقيع الشخص هذا يثبت تفويض الذي املفعول ساري التوكيل من ونسخة أصل الطلب مع يرفق وأن تاباالكت طلب
 ولالشخاص السعودية، العربية اململكة داخل لالشخاص املقيمني العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون أن جيب. بالطلب املتقدم
 البنوك ستقوم. املعنية الدولة يف السعودية القنصلية أو السفارة من خالل التوكيل توثيق بجي السعودية، العربية اململكة خارج املقيمني
 .توكيل مبوجب يوقع شخص أي إىل أو بالطلب املتقدم إىل األصول األصول وستعيد مقابل النسخ مجيع التحقق من من املستلمة
 ويف حالة األسهم من متساٍو بعدد العائلة دفتر يف مولنياملش االسرة أفراد مجيع اكتتاب حالة يف واحد اكتتاب طلب يستخدم
  .األسرة افراد من فرد لكل منفصل طلب تعبئة جيب األسهم من خمتلفة اعداد يف االكتتاب

 إن(الفائضة  كافة االموال اليه ويعاد تداول نظام يف حسابه يف املخصصة األسهم ستضاف الذي الشخص هو الرئيس املكتتب
 استخدام  جيب.التابعني وللمكتتبني له األسهم املخصصة عن املوزعة األسهم ارباح كامل على وحيصل صيصالتخ بعد )وجدت
 :إذا منفصلة اكتتاب مناذج

يطلب  التابع املكتتب كان اذا أو الرئيس، املكتتب اسم غري اخر بإسم تسجيلها يتم سوف االكتتاب أسهم كانت 
 .الرئيس للمكتتب صةاملخص األسهم عن ختتلف كمية يف االكتتاب

 هلا أسهم اكتتاب ختصيص سيتم اكتتاا، طلب منوذج قبول مت إذا .بامسها ألسهم التقدم يف بالطلب املتقدم زوجة رغبت 
 .عنها نيابة زوجها به يتقدم اكتتاب طلب منوذج أي إلغاء سيتمو

  

 عدد مببلغ يعادل وشرائها قدمه الذي االكتتاب طلب منوذج يف احملدده األسهم يف االكتتاب على لالكتتاب بطلب متقدم كل يوافق
 له املخصص عدد األسهم متلك قد مكتتب كل ويعترب .للسهم رياالت ١٠ البالغ االكتتاب سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم
  :التالية الشروط حتقق عند
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  .االكتتاب بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل االكتتاب طلب منوذج تسليم 
 البنك وتقدمي  االكتتاب، بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل ا االكتتاب طلب اليت األسهم قيمة كامل تسديد 

 .للمكتتب املخصصة األسهم عدد حيدد الذي التخصيص إشعار املستلم
  

 يف حساا/ بهحسا من خبصمها التفويض طريق عن مستلم بنك أي فرع إىل ا املكتتب األسهم قيمة كامل دفع جيب

 البنوك اآليل لدى الصراف أو املصريف اهلاتف أو االنترنت خالل من أو إليه االكتتاب طلب منوذج تقدمي يتم الذي املستلم البنك
 .السابقة االكتتابات احد يف االكتتاب هلم سبق الذين للمكتتبني اخلدمات هذه كل او إحدى تتبع اليت املستلمة

  يكون.لتقدمي طلبه املستلم البنك يف حساب فتح بالطلب املتقدم على املستلم، جيب البنك يف حساب لطلببا للمتقدم يكن مل واذا
 ويقر. وأحكام االكتتاب لشروط مطابق غري اكتتاب طلب منوذج أي كان إذا جزئيا أو كليا الطلب هذا رفض يف احلق للشركة
 .له صيصهاخت سيتم األسهم من عدد أي على مبوافقته بالطلب املتقدم

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب

 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل 
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ 
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك ةوصور أصل 
 ).لأليتام(الوالية  صك وصورة أصل 
 ).سعودي غري زوج من املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل 
 ).سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل 
 ).سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة رةوصو أصل 

  

 ختصيص األسهم واستعادة الفائض ٢-١٣
 سيتم - إن وجدت-مخسون سهماً لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب) ٥٠(إن احلد األدىن للتخصيص هو 

وإذا جتاوز عدد املكتتبني . لى نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب فيهاختصيصها على أساٍس تناسٍيب بناًء ع
أثنني ومخسني ألف وتسعمائة مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على ) ٥٢,٩٠٠(

طروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم امل. عدد املكتتبني
 إىل املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك - إن وجد- وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب . املالية

**/**/**** املوافق (هـ */*********  **/*وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم . املستلمة
  ).م

و سوف ترسل البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص لألسهم لكل مكتتب واملبالغ اليت سيتم 
لذي سيتم تقدمي طلب ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم ا

  .االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية
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   إقرارات  ٣-١٣
  :مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر مبا يلي

 املوافقة على اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب 
 ها بعناية وفهم مضمواأنه قد أطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرس 
  يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار 

  

عدم التنازل عن حقه مبطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات 
رية تؤثر بشكل مباشر يف قبول املكتتب لالكتتاب يف حال جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوه

 .إضافتها يف النشرة

أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم شركة األهلي للتكافل وللشركة 
 .احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب

 .صصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة اإلصدارقبول األسهم املخ

  .عدم إلغاء أو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه

   بنود متفرقة  ٤-١٣
 وخلفائهم واملتنازل يعد منوذج طلب االكتتاب واألحكام والشروط املتعلقة به يف هذه النشرة ملزمة ونافذة لصاحل أطراف االكتتاب

ال يتم التنازل عن طلب االكتتاب أو أية حقوق أو . هلم ومنفذي ومدراء الوصايا والورثة شريطة عدم استثنائه يف هذه النشرة حتديداً
حررت . مصاحل أو إلتزامات ناشئة عنهم من قبل أي طرف من أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر

  .لنشرة باللغتني العربية واإلجنليزية ويف حالة وجود أي تناقض بني النصني العريب واإلجنليزي يؤخذ بالنص العريب للنشرةهذه ا

   

  سجل األسهم وترتيبات التعامل ٥-١٣
 حتتفظ تداول بسجل للمسامهني حيتوي على أمسائهم وجنسيام وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام تسلسل األسهم اليت ميتلكوا

 . واملبالغ املدفوعة يف هذه األسهم

 )تداول( سوق األسهم السعودية  ٦-١٣
وكان تداول األسهم يف اململكة قد بدأ .  ESISم كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروين ٢٠٠١سنة " تداول"مت تأسيس نظام 

 مليار ريال سعودي حىت اية      ١٧,٨" ولتدا"وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم املتداولة عرب        . م١٩٩٩بشكل إلكتروين كامل سنة     
  . منها٨٦ شركة يتم التداول على ٨٨ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام . م٢٠٠٧ مارس ١٧يوم السبت 

. هاًء بتسويتهامن خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملةً بدءاً من تنفيذ الصفقة وانت" تداول"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 
 عصراً ، من يوم السبت ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 
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تنفذ الصفقات من خالل املطابقة اآللية لألوامر، وتقبل األوامر وتسجل يف النظام للتنفيذ حسب . حيت يوم األربعاء من كل أسبوع
وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً ومن مث األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم . مستوى السعر

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزها موقع . تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال
علومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل تداول على االنترنت والرابط اإللكتروين مل

  .رويترز

جيب على الشركة اإلفصاح عن مجيع . تتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة
ويتوىل نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية اليت ". تداول "القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عرب نظام

وجيب على الشركات املصدرة اإلفصاح . يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول يف األسهم
 عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق دف وتقع على. عن مجيع القرارات واملعلومات ذات األمهية للمستثمرين عرب نظام تداول

  .ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

   التداول ونقل األسهم  ٧-١٣
من املتوقع أن يتم التداول يف األسهم مبشيئة اهللا بعد االنتهاء من ختصيص األسهم، وسوف تعلن تداول بعد ذلك تاريخ بدء تداول 

ه النشرة تواريخ على سبيل االستدالل فقط وجيوز تغيريها أو متديدها بشرط موافقة هيئة تتضمن هذ. األسهم ما أن يتقرر ذلك
  . السوق املالية

و ال ميكن تداول األسهم املطروحة إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف تداول، وإدراج الشركة يف القائمة 
وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية . سعوديةالرمسية ومت إدراج أسهمها يف السوق املالية ال

  .حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف األنشطة احملظورة حيث يتحملون هم املسؤولية الكاملة عنها
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  تقرير مراجع احلسابات  ١٤
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