شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
طرح ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم عادي تمثل  %30من ر�أ�س مال �شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني لالكتتاب العام ب�سعر
( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ
(الموافق 2010/03/29م) وبموجب المر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ  1431/04/15هـ (الموافق 2010/03/31م) والموثق عقد ت�أ�سي�سها المعدل لدى كاتب العدل بالريا�ض
ب�صحيفة رقم  64عدد  815من المجلد  28بتاريخ 1434/01/14هـ الموافق (2012/11/28م).
فترة االكتتاب :من يوم االثنين 1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م) �إلى يوم الأحد 1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م)
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني (وي�شار �إليها فيما بعد بـ «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ( تحت الت�أ�سي�س) تمت الموافقة على الترخي�ص
بت�أ�سي�سها وفق ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ (الموافق 2010/03/29م) ،والمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ (الموافق
2010/03/31م) والموثق عقد ت�أ�سي�سها المعدل لدى كاتب العدل في الريا�ض ب�صحيفة رقم  64عدد  815من المجلد  28وتاريخ 1434/01/14هـ الموافق (2012/11/28م) يبلغ ر�أ�س مال
ال�شركة ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال مق�سمة �إلى (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي («الأ�سهم») ،بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم
الواحد .وبعد االنتهاء من االكتتاب العام ،وانعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة� ،سوف يتم تقديم طلب �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و�سوف تعتبر ال�شركة قد
ت�أ�س�ست نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة �سعودية اعتباراً من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
ت�شمل عملية االكتتاب العام طرح ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم (ي�شار �إليها فيما يلي بـ«�أ�سهم االكتتاب» وكل منها «�سهم اكتتاب») بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة
رياالت لل�سهم الواحد ،والتي تمثل بمجملها ن�سبة  %30من ر�أ�س مال ال�شركة .ويقت�صر االكتتاب العام على الم�ستثمرين من الأفراد ال�سعوديين الطبيعيين ويحق للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة
التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر (وي�شار �إليهم مجتمعين بـ«الم�ستثمرين الأفراد»
ومنفردين بـ«الم�ستثمر الفرد») ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .و�سوف ت�ستخدم ال�شركة �صافي متح�صالت
االكتتاب («�صافي المتح�صالت») ،بعد ح�سم م�صاريف االكتتاب ،بالإ�ضافة �إلى ر�أ�س المال المدفوع من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لتمويل متطلبات الت�أ�سي�س الأولي لل�شركة ،الوفاء بمتطلبات ر�أ�س المال
العامل ،واالحتفاظ بالحد الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين والالئحة التنفيذية ،ولن يح�صل الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على متح�صالت االكتتاب.
(ف�ض ًال راجع ق�سم «ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).
قبل �إتمام االكتتاب العام ،قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة والمذكورة �أ�سما�ؤهم ون�سب ملكيتهم في ر�أ�س مال ال�شركة في �صفحة (�ش) من هذه الن�شرة (وي�شار �إليهم مجتمعين الحق ًا بـ«الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين») ،باالكتتاب بما مجموعه ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد تمثل ن�سبة  %70من �إجمالي ر�أ�س مال
ال�شركة ،ودفعوا قيمتها بالكامل وتم �إيداع المبالغ المدفوعة من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين مقابل الأ�سهم التي اكتتبوا بها والبالغة قيمتها ( )122.500.000مائة واثنان وع�شرون مليون وخم�سمائة
�ألف ريال لدى البنك العربي الوطني ،وبالتالي �سيحتفظ الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بعد اكتمال االكتتاب العام بح�صة م�سيطرة في ال�شركة ،كما تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب من قبل �شركة
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال (ف�ض ًال راجع ق�سم «التعهد بتغطية االكتتاب» وق�سم «العقود الجوهرية»).
يبد�أ االكتتاب في يوم االثنين 1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م) وي�ستمر لمدة (� )7أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد 1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م)
(ي�شار �إليها فيما يلي بـ«فترة االكتتاب») .ويمكن تقديم طلبات االكتتاب في �أي من فروع الجهات الم�ستلمة (ي�شار �إليها فيما يلي بـ «الجهات الم�ستلمة») المذكورة في ال�صفحة (د) خالل فترة االكتتاب
(ف�ضال راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة).
يجب على كل مكتتب ب�أ�سهم االكتتاب (ي�شار �إليه بـ«المكتتب» ومجتمعين بـ«المكتتبين») �أن يتقدم بطلب لالكتتاب في ( )50خم�سين �سهم ًا كحد �أدنى ،علم ًا ب�أنه ال يجوز للمكتتب االكتتاب في �أكثر من
( )100.000مائة �ألف �سهم من الأ�سهم كحد �أق�صى .كما �سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من �أ�سهم االكتتاب (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي الأ�سهم المطلوب
االكتتاب فيها .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين ( )105.000مائة وخم�سة �آالف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن حينها الحد الأدنى للتخ�صي�ص والبالغ ( )50خم�سين �سهم ًا وفي هذه الحالة �سيتم التخ�صي�ص
بالت�ساوي على المكتتبين .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية بالمملكة («الهيئة») و�سوف يتم �إعادة مبالغ
فائ�ض االكتتاب (�إن وجدت) �إلى المكتتبين دون �أية عموالت �أو ا�ستقطاعات من الجهات الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض� ،إن وجدت ،في موعد �أق�صاه يوم
الأحد 1434/7/30هـ (الموافق 2013/6/9م)( ،ف�ضال راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» و «التخ�صي�ص ورد الفائ�ض»).
لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،وال يتمتع �أي م�ساهم بحقوق ت�صويت تف�ضيلية ،حيث يعطي كل �سهم حامله الحق في �صوت واحد فقط .ويحق لكل م�ساهم («الم�ساهم») يمتلك ( )20ع�شرين �سهم ًا
على الأقل ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة («اجتماع الجمعية العامة») والت�صويت فيها ،و�سوف ت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد االنتهاء من فترة
االكتتاب و�إعالن ت�أ�سي�سها وال�سنوات المالية التي تليها� ،إن وجدت (ف�ضال راجع ق�سم «�سيا�سة توزيع الأرباح»).
لم ي�سبق تداول �أ�سهم ال�شركة في �أي �سوق للأ�سهم �سواء داخل المملكة �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لدى هيئة ال�سوق المالية بالمملكة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،وقد
تم تقديم كافة الم�ستندات الم�ؤيدة التي طلبتها هيئة ال�سوق المالية ،وتم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم .ومن المتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم في ال�سوق المالية ال�سعودية
(«ال�سوق» �أو «تداول») في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم ،واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة التي تت�ضمن ا�ستكمال ت�أ�سي�س ال�شركة وااللتزام بالبنود االلزامية من الئحة
حوكمة ال�شركات و�صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبين») .و�سوف ي�سمح لمواطني المملكة والمقيمين فيها الذين يحملون �إقامة نظامية والم�ستثمرين الأجانب
عن طريق اتفاقيات المبادلة وال�شركات والبنوك و�صناديق اال�ستثمار ال�سعودية والخليجية ومواطني دول مجل�س التعاون الخليجي بالتداول في الأ�سهم بعد بدء تداولها في ال�سوق.
يجب درا�سة ق�سمي «�إ�شعار هام» و«عوامل المخاطرة» الواردين في ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب بموجب هذه الن�شرة.
المستشار المالي
ومدير االكتتاب
ومتعهد التغطية
الجهات
المستلمة

«تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات قُدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية (والم�شار �إليها بـ«الهيئة») .ويتحمل �أع�ضاء
مجل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل الم�س�ؤولية عن دقة المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع
الدرا�سات الممكنة و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة و�شركة ال�سوق المالية
ال�سعودية (تداول) �أي م�س�ؤولية عن محتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد في
هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها».
�صدرت هذه الن�رشة بتاريخ  28جمادى الثاين  1434هـ (املوافق  8مايو 2013م)
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إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني (والم�شار �إليها فيما
المكتتبين على �أ�سا�س �أن
بعد بـ«ال�شركة») والأ�سهم المطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب� ،سوف تتم معاملة ُ
طلباتهم ت�ستند فقط �إلى المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة والتي يمكن الح�صول على ن�سخ منها من الجهات الم�ستلمة �أو من خالل زيارة موقع هيئة
ال�سوق المالية (� )www.cma.org.saأو موقع مدير االكتتاب (.)www.fransicapital.com.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيين �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كم�ست�شار مالي لالكتتاب («الم�ست�شار المالي») ومديراً لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهد
لتغطية االكتتاب («متعهد تغطية االكتتاب») فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب المو�ضحة في هذه الن�شرة.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة (والم�شار
�إليها بـ«الهيئة») .ويتحمل �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المقترحون الواردة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل الم�س�ؤولية عن دقة
المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء جميع الدرا�سات الممكنة ،و�إلى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي
وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق المالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية
عن محتويات هذه الن�شرة وال تعطي �أي ت�أكيدات فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أية م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج
عما ورد في هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
على الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من مدراءها المقترحين �أو الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين �أو �أي من الم�ست�شارين الواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة (ج-خ) من هذه الن�شرة� ،أي �سبب لالعتقاد ب�أن
المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تفتقر �إلى الدقة ب�شكل جوهري� ،إال �أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات ب�شكل م�ستقل ،وبالتالي ال يمكن تقديم
�أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير ،وعلى وجه الخ�صو�ص فيما يتعلق بالو�ضع المالي لل�شركة وقيمة الأ�سهم
التي يمكن �أن تت�أثر ب�شكل �سلبي بالم�ستجدات الم�ستقبلية المتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب� ،أو �أية عوامل اقت�صادية �أو �سيا�سية
�أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم «عوامل المخاطرة») .وال يجب اعتبار �أو االعتماد ب�أي �شكل على تحرير هذه الن�شرة وال على �أية
معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة فيما يتعلق بالأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أو تف�سير ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي حال من الأحوال على �أنه وعد �أو �إقرار
بتحقيق �أي من الأرباح �أو النتائج �أو الأحداث الم�ستقبلية.
كما ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو �أي من م�ست�شاريهم الواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة
(ج-خ) بالم�شاركة في عملية االكتتاب .وتعتبر المعلومات الواردة في ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عامة ،وتم �إعدادها دون الأخذ باالعتبار الأهداف
اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمارية الخا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار م�س�ؤولية الح�صول
على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية
الخا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين بمن فيهم المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ق�صر من زوج غير �سعودي حيث
يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب
ب�إ�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب في �أي
دولة �أخرى .وتطلب ال�شركة والم�ساهمون الم�ؤ�س�سون والم�ست�شار المالي ومدير االكتتاب من م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على كافة القيود النظامية المتعلقة
بالأ�سهم المطروحة ومراعاة التقيد بها.

ب

بيانات القطاع والسوق
تم الح�صول على البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الت�أمين والمعلومات الأخرى المتعلقة بال�سوق الواردة في هذه الن�شرة من م�صادر مختلفة .ويِعتقد
�أن هذه البيانات والم�صادر والتقديرات قد تم الح�صول عليها من م�صادر موثوقة .وقد بذلت ال�شركة جهداً منا�سب ًا و�إلى الحد المعقول للتحقق من �صحة
هذه الم�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو مجل�س �إدارتها المقترح �أو �أي من م�ست�شاريها �أي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير دقيقة في جوهرها،
�إال �أنه لم يتم التحقق من دقة هذه المعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي جهة وال يمكن تقديم �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها من قبل �أي جهة .وقد
ا�شتملت هذه الم�صادر ب�شكل رئي�سي على ما يلي:
 .1تقرير م�ؤ�س�سة النقد («م�ؤ�س�سة النقد») حول درا�سة �سوق الت�أمني يف اململكة لعام 2011م ,وتقرير التطورات االقت�صادية خالل الربع الرابع من عام
2012م

م�ؤ�س�سة النقد

�ص.ب 2992 :الريا�ض 11169
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 1 4633000 :
فاك�س+ 966 1 4662966 :
الموقع الإلكترونيwww.sama.gov.sa :
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد ،الم�صرف المركزي للمملكة في عام 1372هـ (الموافق 1952م)
وتعنى الم�ؤ�س�سة بالوظائف الرئي�سية التالية:
 �إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي). القيام بعمل م�صرف الحكومة ومراقبة الم�صارف التجارية. �إدارة احتياطات المملكة من النقد الأجنبي. �إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف. ت�شجيع نمو النظام المالي و�ضمان �سالمته.تعتبر المعلومات المعدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متاحة للعموم ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة الإنترنت ،وبالتالي
لم تطلب ال�شركة موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
 .2تقرير ال�رشكة ال�سوي�رسية لإعادة الت�أمني («�سوي�س ري»)

ال�رشكة ال�سوي�رسية لإعادة الت�أمني

ميثانكوي 50 / 60
�ص.ب 8022 - :زيورخ � -سوي�سرا
هاتف+41 43 2852121 :
فاك�س+41 43 2852999 :
الموقع الإلكترونيwww.swissre.com :

�سوي�س ري هي �شركة عالمية رائدة في مجال �إعادة الت�أمين ت�أ�س�ست عام 1863م في زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل في �أكثر من  25دولة حول العالم .وت�صدر
ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكه الإنترنت.
المعلومات المعدة من قبل �سوي�س ري والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متاحة للعموم ويمكن الح�صول عليها عبر �شبكة الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
وال تملك �شركة �سوي�س ري �أو �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو مدراءها او �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة� ،أي ًا كان نوعها في ال�شركة.

ت
 .3تقرير الربع الرابع لعام 2012م حول الت�أمني يف اململكة ال�صادر عن بزن�س مونيرت

بزن�س مونيرت انرتنا�شيونال

ميرميد هاو�س 2-بدل دوك -بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �إ�س
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س+44 20 7248 0467 :
الموقع االلكترونيwww.businessmonitor.com :
البريد االلكترونيabaio@businessmonitor.com :
ت�أ�س�ست بزن�س مونيتر �سنة 1984م ،ويقع مقرها في مدينة لندن وهي مخت�صة في تزويد البيانات والتحليالت والت�صنيف والترتيب والتوقعات على
�أ�سا�س م�ستقل ويغطي ن�شاطها  175دولة و�أكثر من  22قطاع ًا اقت�صادي ًا وت�شمل التقارير الأ�سبوعية وال�شهرية وال�سنوية التي ت�صدرها على �أحدث
البيانات والتوقعات والتحليالت حول المخاطر ال�سيا�سية والأداء االقت�صادي والآفاق الم�ستقبلية والبيئة التجارية والتمويل و�أبرز القطاعات ال�صناعية.
وتتوفر التقارير والمعلومات الم�ستخدمة في هذه الن�شرة للعموم مقابل دفع ر�سوم اال�شتراك .ومع ذلك فقد تم الح�صول على موافقتها على ا�ستخدام هذه
المعلومات؛ علم ًا ب�أن بزن�س مونيتر ال تملك هي �أو �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو مدراءها �أو موظفيها �أو �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة� ،أي ًا كان
نوعها في ال�شركة.
 .4م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

�ص.ب 3735 :الريا�ض11481 :
المملكة العربية ال�سعودية
البريد االلكترونيinfo@cds.gov.sa:
الموقع االلكترونيwww.cdsi.gov.sa :
�أن�ش�أت بموجب نظام الإح�صاءات العامة للدولة ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( )23وتاريخ 1379/12/7هـ ،وهي تابعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط.
وقد حدد نظام الإح�صاءات العامة للدولة اخت�صا�صات الم�صلحة وجعلها الم�صدر الإح�صائي الر�سمي الوحيد في المملكة ،و�أوكل لها القيام بجميع �أنواع
العمليات الإح�صائية التي تقت�ضيها الحاجة في جميع المجاالت التنموية ،حيث تعد الم�صلحة الجهة الم�س�ؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية والم�ؤ�س�سات
العامة والخا�صة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإح�صائية الر�سمية.

المعلومات المالية
تم �إعداد القوائم المالية المتوقعة لل�شركة قبل اكتمال الطرح الأولي لالكتتاب العام والإي�ضاحات المتعقلة بها والتي تم �إدراجها في هذه الن�شرة وفق ًا
لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .و�سوف تقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المالية
بالريال ال�سعودي.

التوقعات والبيانات المستقبلية
تم �إعداد التوقعات التي تت�ضمنها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبلية عن االفترا�ضات الم�ستخدمة،
وبالتالي ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.

ث
تعد بع�ض البيانات الواردة في هذه الن�شرة «بيانات م�ستقبلية» ،ويمكن ب�شكل عام تحديد تلك البيانات الم�ستقبلية من خالل ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات
الم�ستقبلية من قبيل «تخطط» و«تنوي» و« ُتقدر» و«ترى» و«تتوقع» و«تتنب�أ» و«قد» و«�سوف» و«ينبغي» و«متوقعة» و«�ستكون» �أو ال�صيغ ال�سلبية �أو
الأ�شكال الأخرى لتلك الم�صطلحات �أو م�صطلحات م�شابهة .تعك�س تلك البيانات الم�ستقبلية وجهات نظر ال�شركة حالي ًا ب�ش�أن الأحداث الم�ستقبلية ،وهي
لي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .علم ًا ب�أن هناك عوامل عديدة قد تت�سبب في اختالف النتائج الفعلية لل�شركة �أو �أدائها �أو �إنجازاتها ب�صورة جوهرية عن
النتائج �أو الأداء �أو الإنجازات الم�ستقبلية التي قد تعبر عنها �أو توحي بها مثل تلك البيانات الم�ستقبلية .ف�ض ًال عن �أن بع�ض المخاطر والعوامل التي يمكن
�أن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�صيل �أكثر في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (بما في ذلك على �سبيل المثال ال الح�صر الق�سم « 2عوامل المخاطرة» والق�سم
« 3ال�شركة») .و�إذا تحقق واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو ال�شكوك �أو �إذا تبين �أن �أي ًا من هذه االفترا�ضات الأ�سا�سية غير دقيق �أو غير �صحيح ف�إن النتائج
الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة ح�سبما هو متوقع �أو ُمق َّدر �أو ُمخطط له �أو متنب�أ به.
وعم ًال بمتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعين على ال�شركة تقديم ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبين لل�شركة في �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة
الإ�صدار هذه وقبل الت�سجيل في القائمة الر�سمية ب�أي مما يلي�( :أ) حدوث �أي تغير ملحوظ في �أمور جوهرية واردة في ن�شرة الإ�صدار �أو �أي م�ستند مطلوب
بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج؛ �أو (ب) ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها في ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا الحالتين المذكورتين �أعاله
ف�إن ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل �أي معلومات عن ال�صناعة �أو ال�سوق �أو �أي بيانات م�ستقبلية واردة في هذه الن�شرة �سواء نتيجة لمعلومات جديدة
�أو �أحداث م�ستقبلية �أو غير ذلك .ونتيجة لهذه العوامل والمخاطر والأمور االحتمالية واالفترا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث المتوقعة والظروف الم�ستقبلية
الواردة في هذه الن�شرة قد ال تحدث بال�شكل الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال تحدث �إطالقاً .وعليه يجب على الم�ستثمرين المحتملين �أن يدر�سوا جميع الإفادات
الم�ستقبلية على �ضوء هذه الإي�ضاحات و�أن ال يعتمدوا على هذه البيانات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.

ج

التعريفات والمصطلحات الفنية
عرفة وم�صطلحات فنية محددة تتعلق بقطاع الت�أمين .يرجى مراجعة الق�سم « 1التعريفات واالخت�صارات».
للإطالع على تف�سير م�صطلحات محددة ُم َّ
دليل هيكل ال�رشكة:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة*:
اجلن�سية

العمر

ميثل

ال�صفة

ن�سبة امللكية
املبا�رشة

ن�سبة امللكية
غري املبا�رشة

 1رمزي كنعان �أبو خ�ضرا رئي�س مجل�س �إدارة

�سعودي

47

الجمهور

م�ستقل /غير
تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 2لما خالد الحاج ابراهيم ع�ضو مجل�س �إدارة

�سعودية

40

�أميريكان اليف
كومباني غير تنفيذي
�إن�شورن�س

اليوجد

ال يوجد

 3خوليو جار�سيا فياللون ع�ضو مجل�س �إدارة

�إ�سباني

50

�أميريكان اليف
كومباني غير تنفيذي
�إن�شورن�س

اليوجد

اليوجد

الع�ضو المنتدب

لبناني

54

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 5محمد عثمان �شرباتي

ع�ضو مجل�س �إدارة

�سوري

56

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

غير تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 6روبير مارون عيد

ع�ضو مجل�س �إدارة

لبناني

59

البنك العربي الوطني غير تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 7عبداهلل علي الخليفة

ع�ضو مجل�س �إدارة

�سعودي

50

البنك العربي الوطني غير تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 8كري�ستو�س نيكوال�س
ادامانتيادي�س

ع�ضو مجل�س �إدارة

يوناني

43

�شارتي�س ميم�سا
هولدينجز

غير تنفيذي

اليوجد

ال يوجد

� 9سليمان �سعود ال�سياري ع�ضو مجل�س �إدارة

�سعودي

62

الجمهور

م�ستقل /غير
تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 10عبدالمح�سن ابراهيم
الطوق

ع�ضو مجل�س �إدارة

�سعودي

39

الجمهور

م�ستقل /غير
تنفيذي

اليوجد

اليوجد

 11خالد حمد اليحيى

ع�ضو مجل�س �إدارة

�سعودي

54

الجمهور

م�ستقل /غير
تنفيذي

اليوجد

اليوجد

الإ�سم

 4يوئيل ذيب حم�صي

املن�صب

الم�صدر :ال�شركة
*�سيتم الت�صويت على �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين و المذكورة �أ�سمائهم �أعاله عند انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة و�سيتم انتخاب رئي�س ًا للمجل�س من بين الأع�ضاء الأحد ع�شر المنتخبين في الجمعية
العامة الت�أ�سي�سية عند �أول اجتماع للمجل�س.

عنوان الشركة
�رشكة املجموعة الأمريكية الدولية
والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين

�ص .ب  ،56437الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 465 6852 :
فاك�س+966 )01( 279 2015 :
الموقع االلكترونيwww. aiganb.com :
البريد االلكترونيyouil.homsi@metlifealico.com :

ممثلو الشركة
يوئيل ذيب حم�صي
الع�ضو املنتدب (املقرتح)
ال�شركة
�ص.ب  ،56437الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 465 6852 :
الفاك�س+966 )01( 279 2015 :
البريد االلكترونيyouil.homsi@metlifealico.com :

�أ�سامة يون�س اخلطيب
نائب املدير العام للت�أمني العام(املقرتح)
ال�شركة
�ص .ب  ،7071الريا�ض 11462
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 206 1622 :
الفاك�س+966 )01( 477 6809 :
البريد الإلكترونيoussama.elkhatib@aig.com:

ح

سكرتير مجلس اإلدارة (المقترح)
رامي حممد النحا�س
ال�شركة
�ص.ب  ،56437الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 465 6852 :
الفاك�س+966 )01( 279 2015 :
البريد االلكترونيrami.nahhas@metlifealico.com :

سجل األسهم
ُم ِّ
تداول
�أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
�ص .ب  ،60612الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 218 9999:
البريد الإلكترونيwebinfo@tadawul.com.sa:
الموقع االلكترونيwww.tadawul.com.sa :

المستشار المالي ومدير االكتتاب
�رشكة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب ،23454 .الريا�ض 11426
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1(2826666:
الفاك�س+966 )1(2826823:
الموقع االلكترونيwww.fransicapital.com.sa:
البريد االلكترونيsrafiq@alfransi.com.sa :

المستشار القانوني السعودي للشركة
مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري
طريق الملك فهد
�أبراج التطوير – البرج الأول – الدور ال�سابع
�ص .ب  ،17411الريا�ض 11474
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 207 2500 :
فاك�س+966 )1( 207 2577 :
الموقع االلكترونيwww.lw.com :
البريد االلكترونيinforiyadh@lw.com:

المستشار القانوني الدولي للشركة
ليثم �آند واتكنز ال.ال.بي
بالتعاون مع مكتب املحامي �سلمان بن متعب ال�سديري
طريق الملك فهد
�أبراج التطوير – البرج الأول – الدور ال�سابع
�ص .ب  ،17411الريا�ض 11474
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 207 2500 :
فاك�س+966 )1( 207 2577 :
الموقع االلكترونيwww.lw.com :
البريد االلكترونيinforiyadh@lw.com:

خ

المستشار القانوني لمتعهد تغطية االكتتاب
امل�ست�شارون القانونيون
تركي ال�شبيكي بالتعاون مع بيكر �آند ماكينزي ليمتد
طريق الأح�ساء
�ص .ب  ،4288الريا�ض 11491
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 2915561 :
فاك�س+966 )1( 2915571 :
الموقع االلكترونيwww.bakernet.com :
البريد االلكترونيlegaladvisors@bakermckenzie.com:

المحاسب القانوني
�رشكة ديلويت �آند تو�ش .بكر �أبو اخلري و�رشكاهم
�ص .ب  ،213الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 282 8400:
فاك�س+966 )01( 293 0880:
الموقع الإلكترونيwww.deloitte.com :
البريد االلكترونيyelhaddad@deloitte.com :

استشاري أبحاث السوق
بزن�س مونيرت انرتنا�شيونال
ميرميد هاو�س –  2بدل دوك – بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �أ�س
المملكة المتحدة
هاتف+44 )20( 7248 0468:
فاك�س+44 )20( 7248 0467:
الموقع الإلكترونيwww.businessmonitor.com :
البريد االلكترونيabaio@businessmonitor.com :

متعهد تغطية االكتتاب
�رشكة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب ،23454 .الريا�ض 11426
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1(2826666:
الفاك�س+966 )1(2826823:
الموقع االلكترونيwww.fransicapital.com.sa:
البريد االلكترونيsrafiq@alfransi.com.sa :

تنويه

قدم جميع الم�ست�شارين المذكورين �أعاله موافقتهم الخطية على ن�شر �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمين �إفاداتهم بال�شكل والم�ضمون في هذه
الن�شرة كما لم يقم �أي منهم ب�سحب موافقته حتى تاريخ هذه الن�شرة .هذا وال تملك �أيا من هذه الجهات وال العاملين لديها �أو �أي من �أقربائهم �أية �أ�سهم �أو
م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.

د

الجهات المستلمة
البنك العربي الوطني
�شارع الملك في�صل
�ص.ب ،56921 .الريا�ض 11564
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 402 9000 :
فاك�س+966 1 402 7747 :
الموقع االلكترونيwww.anb.com.sa :
البريد االلكترونيabinayba@anb.com.sa:
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع المعذر
�ص.ب ،56006 .الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 2899999 :
فاك�س+966 1 4042311 :
الموقع االلكترونيwww.alfransi.com.sa :
البريد االلكترونيsairobaih@alfransi.com.sa :
البنك الأهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 649 3333 :
فاك�س+966 2 643 7426 :
الموقع االلكترونيwww.alahli.com :
البريد االلكترونيas.algithmi@alahli.com :
بنك الريا�ض
طريق الملك عبدالعزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11614
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 404 2618 :
الموقع االلكترونيwww.riyadbank.com :
البريد االلكترونيhesham.al-wayel@riyadbank.com :

البنك التجاري للشركة
البنك العربي الوطني
�ص.ب ،56921 .الريا�ض 11564
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 402 9000 :
فاك�س+966 1 402 7747 :
الموقع االلكترونيwww.anb.com.sa :
البريد االلكترونيashamim@anb.com.sa:

ذ

ملخص االكتتاب

ال�شركة

�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني (وي�شار �إليها فيما بعد بـ«ال�شركة») هي �شركة
م�ساهمة �سعودية عامة تحت الت�أ�سي�س تم الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر
بتاريخ 1431/04/13هـ (الموافق 2010/03/29م) والمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ
(الموافق 2010/03/31م) ,القا�ضي بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة وفقا لنظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم
(م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ ولنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )32/وتاريخ
1424/06/02هـ والئحته التنفيذية ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/03/01هـ.
و�سيعر�ض الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على جميع الم�ساهمين خالل الجمعية العامة الت�أ�سي�سية اقتراح تغيير �إ�سم ال�شركة �إلى «�شركة
متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني» و�سيقوم الم�ساهمون بالت�صويت على هذا االقتراح.

ت�أ�سي�س ال�شركة

ح�صلت ال�شركة على الموافقة بالترخي�ص لت�أ�سي�سها ك�شركة ت�أمين بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ
1431/04/13هـ (الموافق 2010/03/29م) والمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ (الموافق
2010/03/31م) وقد ح�صلت ال�شركة على الموافقة بت�أ�سي�سها من م�ؤ�س�سة النقد وقد تم توثيق عقد ت�أ�سي�سها المعدل لدى
كاتب العدل في الريا�ض ب�صحيفة رقم  64عدد  815من المجلد  28وتاريخ 1434/01/14هـ (الموافق 2012/11/28م)
و�سوف يتم ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل نهائي بعد �إتمام عملية الطرح الأولي لالكتتاب وتبع ًا ل�صدور قرار معالي وزير التجارة
وال�صناعة القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بعد انعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية والتي �سوف تنعقد في �أقرب وقت ممكن عمليا
وخالل فترة �شهر من تاريخ انهاء عملية الطرح كحد �أق�صى.

ن�شاط ال�شركة

تعتزم ال�شركة تقديم خدمات الت�أمين التعاوني و�إعادة الت�أمين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وذلك باال�ستناد �إلى نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية و�سوف يتوجب على ال�شركة بعد ح�صولها على ال�سجل التجاري التقدم لم�ؤ�س�سة
النقد للح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أن�شطة الت�أمين التي ترغب بممار�ستها.
هناك ثالثة م�ساهمين رئي�سيين في ال�شركة يمتلك كل منهم ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة وهم:
الم�ساهمون

الجن�سية

عدد الأ�سهم

القيمة بالريال

ن�سبة الملكية قبل وبعد الطرح

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

�أمريكي

5.250.000

52.500.000

%30.00

البنك العربي الوطني

�سعودي

5.240.000

52.400.000

%29.94

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�أمريكي

1.750.000

17.500.000

%10.00

كبار الم�ساهمين

ر�أ�س مال ال�شركة الم�صرح به

 175.000.000ريال  .تم دفع  122.500.000ريال بالكامل.

ر�أ�س مال ال�شركة بعد اكتمال الطرح

 175.000.000ريال.

�إجمالي عدد الأ�سهم الم�صرح بها

� 17.500.000سهم.

الطرح

طرح � 5.250.000سهم .تمثل  %30من ر�أ�س المال الم�صرح به لل�شركة.

عدد الأ�سهم المكتتب بها قبل الطرح

� 12.250.000سهم عادي.

عدد �أ�سهم االكتتاب

� 5.250.000سهم عادي وتمثل  %30من �إجمالي الأ�سهم الم�صدرة.

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة

تمثل �أ�سهم االكتتاب  %30من �إجمالي الأ�سهم الم�صدرة.

�سعر االكتتاب

( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.

القيمة الإ�سمية

( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.

القيمة الإجمالية للأ�سهم المطروحة لالكتتاب

 52.500.000ريال.

عدد �أ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

� 5.250.000سهم.

قيمة �أ�سهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

 52.500.000ريال.

الحد الأدنى لالكتتاب

� 50سهماً.

قيمة الحد الأدنى لالكتتاب

 500ريال.

الحد الأق�صى لالكتتاب

� 100.000سهم.

قيمة الحد الأق�صى لالكتتاب

 1.000.000ريال.

ر

الم�ستثمرون الأفراد

يقت�صر هذا الطرح على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة
ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،ويعد الغي ًا اكتتاب
التي لها �أوالد ّ
من اكتتب ب�إ�سم مطلقته.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب للم�ستثمرين الأفراد

�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب في جميع فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي وفروع الجهات
الم�ستلمة .ينبغي ا�ستيفاء طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات المبينة في ق�سم «�شروط االكتتاب وتعليماته»
في هذه الن�شرة .ب�إمكان الم�ستثمرين الأفراد الذين �سبق لهم الم�شاركة في االكتتابات الأولية ال�سابقة على
االكتتاب عن طريق الإنترنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآلي في �أي فرع من فروع الجهات الم�ستلمة التي تقدم
هذه الخدمات لعمالئها.

فترة االكتتاب

تبد�أ فترة االكتتاب يوم1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م) وت�ستمر لمدة (� )7سبعة �أيام �شاملة
�آخر يوم لإغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد 1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م).

ا�ستخدام المتح�صالت

تقدر القيمة الإجمالية لمتح�صالت االكتتاب بمبلغ (� )52.500.000إثنين وخم�سين مليون وخم�سمائة
�ألف ريال .يخ�صم منها �إجمالي تقديرات ال�شركة لم�صاريف االكتتاب البالغة ( )13.688.000ثالثة
ع�شر مليون و�ستمائة وثمانية وثمانون �ألف ريال �شاملة ر�سوم كل من الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين
القانونيين و م�صاريف الجهات الم�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع والم�صروفات الأخرى
المتعلقة باالكتتاب� .سيتم ا�ستخدام �صافي متح�صالت االكتتاب البالغ ( )38.812.000ثمانية وثالثون
مليون وثمانمائة واثنا ع�شر �آالف ريال ،بالإ�ضافة �إلى ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
ب�شكل رئي�سي لتمويل عمليات وا�ستثمارات ال�شركة ،وتغطية م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س ،مع المحافظة
على هام�ش المالءة المطلوب والحد الأدنى من ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني (ف�ض ًال راجع ق�سم « 11ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

يتوقع �أن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب في موعد �أق�صاه يوم الأحد 1434/7/30هـ (الموافق
2013/6/9م)� .سيتم تخ�صي�ص خم�سون (� )50سهم ًا لكل م�ستثمر فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما
تبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب على الم�ستثمرين (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما
طلبه كل م�ستثمر �إلى �إجمالي الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص الحد الأدنى لكل
م�ستثمر فرد ،حيث �إنه �إذا تجاوز عدد الم�ستثمرين ( )105.000مائة وخم�سة �آالف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال
ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد الم�ستثمرين( .راجع ق�سم « �شروط
وتعليمات االكتتاب – التخ�صي�ص ورد الفائ�ض» من ن�شرة الإ�صدار).

رد فائ�ض �أموال االكتتاب

�سيعاد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى المكتتبين بدون �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة الجهات
الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض �أموال االكتتاب� ،إن وجد ،في
1434/7/30هـ (الموافق 2013/6/9م) .لن يتم تخ�صي�ص ك�سور الأ�سهم و�أي �أ�سهم مطروحة لالكتتاب
تظل متبقية بعد تجميع ك�سور الأ�سهم �سيتم توزيعها بوا�سطة مدير االكتتاب على الم�ستثمرين الأفراد وفق
تقديره وبموافقة من هيئة ال�سوق المالية( .راجع ق�سم « �شروط وتعليمات االكتتاب – التخ�صي�ص ورد
الفائ�ض» من ن�شرة الإ�صدار).

الأرباح

�ست�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب ن�صيبها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد تاريخ الت�أ�سي�س وال�سنوات
المالية التي تليها(.راجع ق�سم «�سيا�سة توزيع الأرباح» من ن�شرة الإ�صدار).

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة من الأ�سهم ,وهي ال تت�ضمن �أية حقوق تف�ضيلية .ويعطي كل �سهم حامله �صوت ًا
واحداً .ويحق لكل م�ساهم يملك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات الجمعية العامة لل�شركة
والت�صويت فيها .لمزيد من التفا�صيل حول الأ�سهم وحقوق الت�صويت المت�صلة بها (ف�ض ًال راجع ق�سم
«و�صف الأ�سهم»).

فترة الحظر

يخ�ضع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها
عن �إثني ع�شر �شهراً («فترة الحظر») من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .بعد انتهاء فترة الحظر النظامية يمكن للم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أ�سهمهم بعد الح�صول على موافقة خطية من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد على
�أي بيع للأ�سهم .وقد اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء (المف�صلة في الق�سم « 15-6العقود
الجوهرية») على فترة حظر تعاقدية تمتد �إلى خم�س �سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.

الإجراء المتبع لممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

في حال قررت ال�شركة زيادة ر�أ�س المال عبر طرح �أ�سهم جديدة ي�ستوجب عليها �أن تعقد جمعية عامة غير
عادية لغر�ض الت�صويت على الطرح وزيادة ر�أ�س المال .ويحق لكل م�ساهم مقيد في �سجالت ال�شركة بنهاية
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال االكتتاب
في حقه في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أو �أقل من حقه ،علم ًا ب�أن االكتتاب يكون فقط في �أ�سهم كاملة
وال يجوز االكتتاب في ك�سور الأ�سهم.

ز

ت�سجيل وتداول الأ�سهم

لم ي�سبق تداول �أ�سهم ال�شركة في �أي �سوق للأ�سهم �سواء داخل المملكة �أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب
العام .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق المالية بالمملكة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،وقد
تم تقديم كافة الم�ستندات الم�ؤيدة التي طلبتها الهيئة ،وقد تم الح�صول على جميع الموافقات المتعلقة
بن�شرة الإ�صدار هذه والمتطلبات الالزمة لطرح الأ�سهم .ومن المتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة في �سوق
الأ�سهم ال�سعودية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم واالنتهاء من جميع
المتطلبات ذات العالقة التي تت�ضمن ا�ستكمال ت�أ�سي�س ال�شركة وااللتزام بالبنود االلزامية من الئحة
حوكمة ال�شركات (ف�ض ًال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبين» من ن�شرة الإ�صدار).

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب والتي يمكن ت�صنيفها كالتالي�( :أ) المخاطر
المتعلقة بال�شركة( ،ب) المخاطر المتعلقة ب�سوق الت�أمين والبيئة الت�شريعية و(ج) المخاطر المتعلقة
بالأ�سهم .وقد تم ا�ستعرا�ض هذه المخاطر في ق�سم «عوامل المخاطرة» من هذه الن�شرة.

التكاليف

تقدر التكاليف المتعلقة بالطرح بـ ( )13.688.000ثالثة ع�شر مليون و�ستمائة وثمانية وثمانون
�ألف ريال تقريباً� .شاملة �أتعاب الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين القانونيين والم�ست�شارين الإعالميين
وم�ست�شاري العالقات العامة و�أتعاب متعهد التغطية �إ�ضافة �إلى �أتعاب الجهات الم�ستلمة وم�صاريف
الت�سويق و الطباعة والتوزيع وغيرها من الم�صاريف ذات العالقة.

يجب درا�سة ق�سمي «�إ�شعار هام» و«عوامل املخاطرة» الواردين يف ن�رشة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب مبوجب
هذه الن�رشة.

س

تواريخ مهمة للمستثمرين
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
فترة االكتتاب

من1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م)
�إلى1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م)

�آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و �إعادة مبالغ االكتتاب الفائ�ضة (في حالة تجاوز حد االكتتاب) 1434/7/30هـ (الموافق 2013/6/9م)
التاريخ المتوقع لبدء تداول الأ�سهم

بعد ا�ستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العالقة
التي تت�ضمن ا�ستكمال ت�أ�سي�س ال�شركة وااللتزام بالبنود االلزامية
من الئحة حوكمة ال�شركات.

التواريخ الم�شار �إليها في الجدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر في ال�صحف المحلية اليومية وعلى موقع تداول الإلكتروني
( )www.tadawul.com.saوموقع هيئة ال�سوق المالية (.)www.cma.gov.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب في �أ�سهم االكتتاب على الم�ستثمرين الأفراد من المواطنين ال�سعوديين فقط والم�شار �إليهم بـ «الم�ستثمرون الأفراد» ,بما في ذلك المر�أة
ق�صر من زوج غير �سعودي والتي يمكنها �أن تكتتب في �أ�سهم ال�شركة ب�أ�سماء �أبنائها ل�صالحها على �أن تقدم
ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لديها �أبناء ّ
الق�صر .ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته ,و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق
ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ّ
النظام بحق مقدم الطلب.
�سوف تتوفر نماذج طلبات االكتتاب للمكتتبين خالل فترة االكتتاب لدى فروع الجهات الم�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكترونية ,ويمكن االكتتاب �أي� ًضا
عن طريق االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة للجهات الم�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه الخدمات �أو كلها للم�ستثمرين �شريطة �أن
يكون الم�ستثمر قد �سبق �أن ا�شترك في �أحدى االكتتابات التي جرت م�ؤخراً ,ويكون له ح�ساب لدى الجهة الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدمات ،و�أن ال يكون
قد طر�أ �أي تغيير على معلومات �أو بيانات الم�ستثمر الخا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شترك فيه .يتعين ا�ستيفاء طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات المبينة في ق�سم
«�أحكام االكتتاب وتعليماته» في هذه الن�شرة.
يجب على كل ُمكتتب �أن يوافق على ال�شروط والأحكام و�أن ي�ستكمل كافة الأق�سام ذات ال�صلة في ا�ستمارة طلب االكتتاب .تحتفظ ال�شركة بالحق في رف�ض
�أي ا�ستمارة طلب اكتتاب ،جزئي ًا �أو كلياً ،في حالة عدم الوفاء ب�أي من �شروط االكتتاب و�أحكامه �أو عدم اتباع التعليمات ح�سب الأ�صول وفي حينه .ال
يجوز �إدخال تعديالت على ا�ستمارة طلب االكتتاب �أو �سحبها بمجرد تقديمها .وعالوة على ذلك ،تمثل ا�ستمارة طلب االكتتاب ،فور تقديمها ،اتفاق ًا ُملزم ًا
قانون ًيا بين المكتتب وال�شركة( .راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب» من ن�شرة الإ�صدار).

ش

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخ�ص المعلومات الأ�سا�سية هذا �إلى �إعطاء نظرة عامة وموجزة عن المعلومات الواردة �ضمن هذه الن�شرة ،وعليه ف�إنه ال يحتوي على جميع
وبناء عليه ،يجب قراءة هذا الملخ�ص باعتباره ُمقدمة لهذه الن�شرة ،ونن�صح م�ستلمي هذه
المعلومات التي قد تكون مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين المحتملين.
ً
الن�شرة بقراءتها بالكامل و�أن يكون �أي قرار يتخذه الم�ستثمرون المحتملون باال�ستثمار في الأ�سهم قائم ًا على هذه الن�شرة في مجملها.

نبذة عن الشركة
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة تحت الت�أ�سي�س تمت الموافقة على
الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م والمر�سوم الملكي رقم (م)22/
ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م ،القا�ضي بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة وفقا لنظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ ولنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( )32وتاريخ 1424/06/02هـ والئحته
التنفيذية ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم  596/ 1وتاريخ 1425/03/01هـ والموثق عقد ت�أ�سي�سها المعدل لدى كاتب العدل في الريا�ض ب�صحيفة
رقم  64عدد  815من المجلد  28تاريخ 1434/01/14هـ (الموافق 2012/11/28م) .ويقع المركز الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض في المملكة.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال موزع على (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم بقيمة
�إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بـ (� )12.250.000إثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم
تمثل ن�سبة  %70من �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة ،ودفعوا قيمتها بالكامل وتم �إيداع المبلغ في ح�ساب ال�شركة لدى البنك العربي الوطني .كما �سيتم طرح
( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم للجمهور تمثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
بعد اكتمال عملية الطرح واجتماع الجمعية العامة الت�أ�سي�سية �سيتم تقديم طلب �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و�ستعتبر
ال�شركة قد ت�أ�س�ست ك�شركة م�ساهمة عامة اعتباراً من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها .وبعد ا�ستكمال �إجراءات الت�أ�سي�س وااللتزام بالبنود
االلزامية من الئحة حوكمة ال�شركات� ،سوف تقوم ال�شركة بتقديم طلب لم�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص للبدء في مزاولة �أعمال الت�أمين في المملكة.

المساهمون المؤسسون للشركة
�سيكون هيكل م�ساهمة ال�رشكة املتوقع بعد اكتمال الطرح العام الأويل كما يلي:
اجلن�سية

عدد الأ�سهم

القيمة بالريال

ن�سبة امللكية
املبا�رشة

ن�سبة امللكية
غري املبا�رشة

جمموع امللكية

�أميريكان اليف �إن�شورن�س
1
كومباني

�أمريكي

5.250.000

52.500.000

%30.00

-

%30.00

 2البنك العربي الوطني

�سعودي

5.240.000

52.400.000

1%29.94

-

%29.94

� 3شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�أمريكي

1.750.000

17.500.000

%10.00

-

%10.00

 4عبداللطيف بن حمد محمد الجبر

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

* %0.584

% 0.614

� 5صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

* %0.578

%0.608

 6مجموع ما اكتتب به الم�ؤ�س�سون

12.250.000

122.500.000

%70.00

 7مجموع ما �سيكتتب به الجمهور

5.250.000

52.500.000

%30.00

 8املجموع الكلي

17.500.000

175.000.000

%100.00

امل�ساهمون

ولمزيد من التفا�صيل عن هيكل ملكية ال�شركات الواردة �أعاله يرجى االطالع على ق�سم «هيكل ملكية ال�شركة».
* الملكية غير المبا�شرة عبر البنك العربي الوطني.
الم�صدر :ال�شركة

1تجدر الإ�شارة �إلى �أنه بموجب اتفاقية ال�شركاء (المف�صلة في الق�سم « 15-6العقود الجوهرية») اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و�صالح را�شد عبد
الرحمن الرا�شد بخم�سة �آالف �سهم (بمجموع ع�شرة �آالف �سهم) عن البنك العربي الوطني لمراعاة الحد الأدنى لعدد ال�شركاء المطلوب لت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بموجب نظام ال�شركات بحيث تعود ملكية
االنتفاع بالأ�سهم الم�سجلة تحت �إ�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إعادة �شراء تلك الأ�سهم في �أقرب وقت ممكن بعد �إتمام الطرح وذلك بعد انق�ضاء فترة الحظر النظامية والح�صول على موافقة
خطية م�سبقة من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد لإتمام عملية التنازل عن تلك اال�سهم.

ص

المنتجات والخدمات
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تتمثل �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلّق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو
تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ،وذلك وفقا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة.
وا�ستعداداً النطالق ن�شاط الت�سويق في ال�شركة عند �صدور ترخي�صها النهائي ،ف�إن الم�ؤ�س�سين يعملون على تطوير البرامج التي �ست�سوقها ال�شركة في �سنتها
الأولى وال�سنوات الالحقة وتقديمها لم�ؤ�س�سة النقد للموافقة عليها ،بالإ�ضافة �إلى تح�ضير النظم والخطط الت�سويقية المتعلقة بها ،بالتوازي مع مهمة �إدراج
�أ�سهمها في تداول.
و�سوف تقوم ال�شركة بتقييم ت�سويق �أي �أو كل من المنتجات التالية وذلك ح�سب ظروف ال�سوق وحاجة العمالء:
• الت�أمينات العامة:
 .1الت�أمينات العامة للأفراد.
 .2ت�أمين الحوادث ال�شخ�صية.
 .3ت�أمين الممتلكات لل�شركات.
 .4الت�أمين الهند�سي والطاقة – لقطاع المقاولين والطاقة.
 .5ت�أمين �إدارة الأزمات لل�شركات.
 .6ت�أمين الم�س�ؤولية البيئية للم�صانع.
 .7ت�أمين الم�س�ؤولية المهنية للم�ؤ�س�سات المالية.
 .8ت�أمين الحوادث العامة والم�س�ؤوليات الأخرى لل�شركات.
 .9الت�أمين البحري.
• ت�أمني احلماية واالدخار:
 .1ت�أمين الحماية واالدخار للأفراد.
 .2ت�أمين االئتمان.
• الت�أمني ال�صحي:
 .1الت�أمين ال�صحي للم�ؤ�س�سات.

الرؤية المستقبلية للشركة
تهدف ال�شركة �أن ت�صبح واحدة من ال�شركات الرائدة في تقديم خدمات الت�أمين التعاوني في المملكة وذلك من خالل توفير المنتجات المتوافقة مع
متطلبات العمالء وتقديم خدمات متميزة لهم.

رسالة الشركة
ت�سعى ال�شركة لتقديم منتجات وخدمات ت�أمينية تتمتع بدرجة عالية من الجودة وفق ًا لأحدث المعايير الدولية وتوفير قيمة را�سخة لعمالئها في كافة
�أرجاء المملكة وت�أ�سي�س عالقات وثيقة وطويلة الأجل معهم.

استراتيجية الشركة
�ستقوم ال�شركة بتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات الت�أمينية وذلك بما يتوافق مع المتطلبات الرئي�سية للجهات الت�شريعية والتنظيمية في المملكة
وبما يتالءم مع احتياجات �شرائح عمالئها المختلفة .حيث �ستوفر ال�شركة محفظة مالئمة من منتجات الت�أمين العام ومنتجات الت�أمين ال�صحي وت�أمين
الحماية واالدخار والحوادث ال�شخ�صية .ولتحقيق �أعلى معدالت الكفاءة والفعالية� ،ست�ضع ال�شركة �إ�ستراتيجية تو�سعية لتحقيق االنت�شار في المدن الرئي�سية
في المملكة ،و�ست�سعى كذلك للح�صول على ت�صنيف دولي معتمد من قبل الجهات المتخ�ص�صة في منح و�إ�صدار �شهادات الت�صنيف ل�شركات الت�أمين.
�ستعمل ال�شركة مع معيدي ت�أمين يتمتعون بت�صنيف عالٍ وب�سمعة دولية عريقة في مجال �إعادة الت�أمين ،كما و�ستنتهج ال�شركة �سيا�سة متحفظة في عملية
اختيار وبناء محفظتها وترتيبات �إعادة الت�أمين التي �ستعقدها وذلك بهدف تحقيق ربحية م�ستدامة لل�شركة وتر�شيد م�ستوى المخاطر التي تتحملها وفق ًا
لالئحة التنفيذية للت�أمين التعاوني.
�أما فيما يتعلق با�ستراتيجية ال�شركة في ت�سويق منتجاتها ف�ستعمل على التركيز الم�ستمر على رفع جودة المنتجات والخدمات لعمالئها ب�شكل يتوازن مع
تكلفة المنتجات وجودتها.

ض
وترتكز �إ�ستراتيجية الحماية الت�أمينية و�إعادة الت�أمين التي �ستعتمدها ال�شركة على المبادئ التالية:
• فهم وتلبية احتياجات عمالئها وال�سعي دائما لتقديم برامج وخدمات ت�ستوفي توقعاتهم.
• المتابعة الم�ستمرة لمتغيرات البيئة المحيطة من �أجل التعرف على �آخر التطورات واالتجاهات والتحديات والفر�ص الجديدة في ال�سوق.
• �ضمان توفر الخبرات الالزمة في عمليات الت�أمين و�إعادة الت�أمين حيث يوجد لدى ال�شركة مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخ�ص�صة في �أعمال الت�أمين.
• �ضمان مطابقة �إجراءات ال�شركة و�سيا�ساتها مع المقايي�س المحترفة في �صناعة الت�أمين و�إعادة الت�أمين.
• تعزيز الوعي العام لفائدة �صناعة الت�أمين كمكون اجتماعي واقت�صادي واعد في المملكة.
• تطوير المنتجات والخدمات ب�شكل م�ستمر.

ملخص المزايا التنافسية
من المتوقع �أن تعتمد ال�شركة على مجموعة من المزايا التناف�سية التي �ستفيدها في تعزيز مكانتها ال�سوقية وتحقيق �أهدافها الإ�ستراتيجية في المملكة.
وت�شمل هذه المزايا ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خبرة وا�سعة مبنية على تواجد تاريخي للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين في ال�سوق يعود �إلى �أكثر من خم�سة عقود.
فريق عمل يتحلى بخبرة وكفاءة وا�سعة في مجال الت�أمين في ال�سوق.
�أنظمة �إدارة ومعلوماتية فعالة ومتطورة لإدارة ال�شركة.
م�صادر �إنتاج يوفرها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون.
اتفاقيات �إعادة ت�أمين مع معيدي ت�أمين ذات ت�صنيف متفوق.
�إدارة مطالبات فعالة.
خدمة عمالء متميزة.
احتياطيات متحفظة ال�ستيعاب المخاطر المتوقعة.
ت�شكيلة وا�سعة من الخدمات والمنتجات الت�أمينية وقاعدة عري�ضة من �شرائح العمالء.
�أنظمة متكاملة لإدارة المعلومات والدعم الفني الفعال.
خطة توظيف ت�سعى لت�أ�صيل روح العمل والثقافة الم�ؤ�س�سية.

نظرة عامة على سوق التأمين
يتميز قطاع الت�أمين في المملكة بمالمح �إيجابية كثيرة ،ويعتبر كبيراً وفق ًا لمعايير معظم الدول النامية .وهو في نمو مت�سارع مقارنة بما كان عليه في
الفترة 2004م2005-م ،حيث ت�ضاعفت ن�سبة عمق الت�أمين العام ثالث مرات منذ ذلك الوقت .وعلى الرغم من نمو منتجات الحماية واالدخار في المملكة
ب�شكل كبير منطلق ًا من قاعدة �أق�ساط �صغيرة ن�سبياً� ،إال �أن �أق�ساط هذا الفرع تظل �صغيرة .ويعود نمو قطاع الت�أمين في المملكة �أ�سا�س ًا �إلى تطبيق الت�أمين
الطبي الإلزامي .وت�شير النتائج عن ارتفاع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في عام 2011م بنمو قدره .2%12.9
ونظرا لإدخال نظام الت�أمين ال�صحي الإلزامي في عام 2006م ،يتوقع بيزني�س مونيتورز ا�ستيعاب ًا �أكبر في ال�سنوات المقبلة ،مما يدل على نجاح برنامج
الحكومة العتماد القطاع ال�صحي الممولة من القطاع الخا�ص.3

تأسيس الشركة وإدراجها
وفق ًا لنظام ال�شركات ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ال�صادرة بتاريخ 1426/11/08هـ (الموافق 2005/12/10م) ،ال
يعتبر ت�أ�سي�س ال�شركة نظامي ًا ما لم يتم االكتتاب في ر�أ�سمالها بالكامل.
وبناء عليه ،ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سيدعون بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم جميع المكتتبين الذين تم تخ�صي�ص الأ�سهم لهم لح�ضور
اجتماع الجمعية العامة الت�أ�سي�سية وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من ن�شر تلك الدعوة في ال�صحف المحلية .و�سيكون
لكل مكتتب تم تخ�صي�ص �أ�سهم له حق ح�ضور الجمعية العامة الت�أ�سي�سية �أي ًا كان عدد الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها له .وي�ستدعي ن�صاب الجمعية العامة
الت�أ�سي�سية ح�ضور عدد من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو المكتتبين يملكون ن�صف �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .وفي حالة عدم توفر هذا الن�صاب
المطلوب ،توجه الدعوة �إلى اجتماع ثان بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من توجيه الدعوة لهم ،ويعتبر ن�صاب االجتماع الثاني مكتم ًال �أي ًا كان عدد
المكتتبين �أو الم�ؤ�س�سين الحا�ضرين.

2تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي لعام 2011م.
3تقرير بزن�س مونيتر.

ط
تخت�ص الجمعية العامة الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
	•التحقق من االكتتاب بك ّل ر�أ�س المال.
	•و�ضع الن�ص النهائي لنظام ال�شركة وتعديل المادة الثانية المتعلقة ب�إ�سم ال�شركة لي�صبح بعد التعديل «�شركة متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي
الوطني للت�أمين التعاوني» ،ولكن ال يجوز للجمعية العامة �إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�ض عليها �إ ّال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
	•تعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة.
	•تعيين مراقبي ح�سابات لل�شركة وتحديد �أتعابهم.
	•المداولة في تقرير الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.
يقدم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من انعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية طلب ًا �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة ،و�سوف تعتبر ال�شركة قد ت�أ�س�ست نظام ًا ك�شركة م�ساهمة عامة اعتباراً من تاريخ �صدور القرار الوزاري بهذا ال�ش�أن.
ين�شر القرار الوزاري في الجريدة الر�سمية على ح�ساب ال�شركة ،وخالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ القرار الوزاري ،ويتقدم �أع�ضاء مجل�س الإدارة بطلب
لت�سجيل ال�شركة في �سجل ال�شركات ب�إدارة ال�شركات في وزارة التجارة وال�صناعة.
تتقدم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها و�صدور �سجلها التجاري �إلى الهيئة بطلب ت�سجيل و�إدراج وتداول �أ�سهمها �ضمن القائمة الر�سمية طبق ًا لنظام ال�سوق المالية
ولوائحه.

ملخص المعلومات المالية
يجب قراءة المعلومات المالية �أدناه باالقتران مع قائمة المركز المالي الم�ستقبلية كما هي في التاريخ المتوقع لبدء ال�شركة عملها ،وهذا ي�شمل الإي�ضاحات
المرفقة بها والمدرجة في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة.
كما في  30يونيو 2013م (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
موجودات
موجودات متداولة
ر�صيد لدى البنك
النقد المتوقع من الطرح الأولي في االكتتاب العام
�إيجار مدفوع مقدم ًا
جمموع املوجودات املتداولة

105.000
52.500
639
158.139

موجودات غري متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
وديعة نظامية
موجودات ثابتة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

23.507
17.500
13.649
54.656
212.795

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
الم�ستحق لجهات ذات عالقة
جمموع املطلوبات املتداولة

37.795
37.795

ظ

كما في  30يونيو 2013م (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
ر�أ�س المال المتوقع من الطرح الأولي في االكتتاب العام
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

122.500
52.500
175.000
212.795

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم

ملخص عوامل المخاطرة
على الم�ساهمين المحتملين الأخذ بعين االعتبار جميع المعلومات الواردة في هذه الن�شرة قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب ،بما في ذلك
المخاطر المذكورة �أدناه والتي ترد بمزيد من التف�صيل في الق�سم رقم ( )2من هذه الن�شرة تحت عنوان «عوامل المخاطرة».
املخاطر املتعلقة بعمليات ال�رشكة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

م�صادر التمويل.
تعامالت الأطراف ذات العالقة.
االعتماد على الموظفين الرئي�سيين.
�سوء �سلوك الموظفين.
المخاطر اال�ستثمارية.
تقنية المعلومات.
االعتماد على البنك العربي الوطني.
حماية العالمة التجارية.
الخالفات مع الم�ؤمن لهم والدعاوى والمطالبات والإجراءات.
مخاطر عدم نجاح ال�شركة بالتو�سع والتطوير.
حداثة عهد ال�شركة وعدم وجود بيانات مالية �سابقة.
الأحوال االقت�صادية للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين.
الطرح الأولي للأ�سهم قبل الت�أ�سي�س النهائي.
الخبرة في �إدارة �شركة عامة.
كفاية االحتياطات الفنية.
العقود مع الغير.
مخاطر عدم تجديد وثائق الت�أمين.

املخاطر املتعلقة بال�سوق والبيئة الت�رشيعية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المخاطر النظامية والقانونية.
المناف�سة.
نمو ال�سوق.
متطلبات ال�سعودة.
التقارير الدورية المطلوبة.
خطر عدم �إ�صدار �أو �سحب ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد.
مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية �شركات الت�أمين.
متطلبات المالءة المالية.
دورة ن�شاط الت�أمين.
مخاطر الت�صنيف االئتماني.
مخاطر الكوارث غير المتوقعة.

ع
•
•
•
•
•

مخاطر تتعلق بمعيدي الت�أمين واالعتماد عليهم.
�صعوبة ا�ستقطاب كوادر محلية م�ؤهلة في قطاع الت�أمين.
عدم توفر بيانات تاريخية لل�سوق.
�سيا�سة �إدارة المخاطر.
الأحوال االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمين.

املخاطر املتعلقة بالأ�سهم
•
•
•
•
•
•

عدم وجود �سوق �سابق للأ�سهم.
توزيع �أرباح الأ�سهم.
ال�سيطرة الم�ؤثرة والفعلية من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين.
التذبذب في �سعر ال�سهم.
بيع الأ�سهم وعمليات طرح الأ�سهم في الم�ستقبل.
مخاطر متعلقة بالبيانات الم�ستقبلية.

غ

جدول المحتويات
1
2

تعريفات واخت�صارات
عوامل المخاطرة

1-2
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
5-1-2
6-1-2
7-1-2
8-1-2
9-1-2
10-1-2
11-1-2
12-1-2
13-1-2
14-1-2
15-1-2
16-1-2
17-1-2
18-1-2
2-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2
4-2-2
5-2-2
6-2-2
7-2-2
8-2-2
9-2-2
10-2-2
11-2-2
12-2-2
13-2-2
14-2-2
15-2-2
16-2-2
3-2
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2
6-3-2

المخاطر المتعلقة بعمليات ال�شركة
م�صادر التمويل
تعامالت الأطراف ذات العالقة
الإعتماد على الموظفين الرئي�سيين
�سوء �سلوك الموظفين
المخاطر اال�ستثمارية
تقنية المعلومات
االعتماد على البنك العربي الوطني
حماية العالمة التجارية
الخالفات مع الم� َّؤمن لهم والدعاوى والمطالبات والإجراءات
مخاطر عدم نجاح ال�شركة بالتو�سع والتطوير
حداثة عهد ال�شركة وعدم وجود بيانات مالية �سابقة
الأحوال االقت�صادية للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
الطرح الأولي للأ�سهم قبل الت�أ�سي�س النهائي
ادراج �أ�سهم ال�شركة
الخبرة في �إدارة �شركة عامة
كفاية االحتياطيات الفنية
العقود مع الغير
مخاطر عدم تجديد وثائق الت�أمين
المخاطر المتعلقة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
المخاطر النظامية والقانونية
المناف�سة
نمو ال�سوق
متطلبات ال�سعودة
التقارير الدورية المطلوبة
خطر عدم �إ�صدار �أو �سحب ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد
مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية �شركات الت�أمين
متطلبات المالءة المالية
دورة ن�شاط الت�أمين
مخاطر الت�صنيف االئتماني
مخاطر الكوارث غير المتوقعة
مخاطر تتعلق بمعيدي الت�أمين واالعتماد عليهم
�صعوبة ا�ستقطاب كوادر محلية م�ؤهلة في قطاع الت�أمين
عدم توفر بيانات تاريخية لل�سوق
�سيا�سات �إدارة المخاطر
الأحوال االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمين
المخاطر المتعلقة بالأ�سهم
عدم وجود �سوق �سابق لأ�سهم ال�شركة
توزيع �أرباح الأ�سهم
ال�سيطرة الم�ؤثرة والفعلية من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
التذبذب في �سعر ال�سهم
بيع الأ�سهم وعمليات طرح الأ�سهم في الم�ستقبل
مخاطر متعلقة بالبيانات الم�ستقبلية
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نبذة عن ال�سوق

نظرة عامة على �سوق الت�أمين
1-3
م�صادر المعلومات
2-3
نظرة على االقت�صاد ال�سعودي
3-3
�	4-3أ�سواق الت�أمين العالمية  8
تطور قطاع الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية
5-3
التغيرات االقت�صادية وت�أثيرها على التوظيف في قطاع الت�أمين
1-5-3
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�	3-5-3إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها ح�سب الن�شاط
�صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها ح�سب الن�شاط
4-5-3
معدل االحتفاظ ح�سب الن�شاط
5-5-3
�	6 -5-3إجمالي المطالبات المدفوعة ح�سب الن�شاط
المناف�سة
7-5-3
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ال�شركة

نبذة عن ال�شركة
الر�ؤية الم�ستقبلية لل�شركة

1
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ر�سالة ال�شركة
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�	4-4إ�ستراتيجية ال�شرك ة
الإ�ستراتيجية اال�ستثمارية
5-4
هيكل ملكية ال�شركة
6-4
كبار الم�ساهمين
7-4
نظرة عامة على الم�ؤ�س�سين الرئي�سيين
8-4
�	1-8-4أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني (�أليكو)
متاليف
1-1-8-4
�شارتي�س ميم�سا هولدينجز (�شارتي�س)
2-8-4
�	1-2-8-4إيه �آي جي للممتلكات والم�س�ؤوليات انترنا�شونال �ش.ذ.م.م
المجموعة الأمريكية الدولية انك (�إيه �آي جي)
2-2-8-4
البنك العربي الوطني («البنك»)
3-8-4
البنك العربي (�شركة م�ساهمة عامة)
1-3-8-4
الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
2-3-8-4
�شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده
3-3-8-4
�شركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر (�شركة الجبر التجارية)
4-3-8-4
الم�صالح المبا�شرة وغير المبا�شرة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والمدراء التنفيذيين في ال�شركة
9-4
المزايا التناف�سية
10-4
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المنتجات والخدمات

1-5
1-1-5
2-1-5
3-1-5
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1

تعريفات واختصارات

يبين الجدول التالي تعريفات واخت�صارات محددة ُم�ستخدمة في هذه الن�شرة.
املُ�صطلح املُع َرّف

التعريف واالخت�صارات

الإدراج

�إدراج الأ�سهم في القائمة الر�سمية وقبول تداول �أ�سهم االكتتاب في �سوق الأوراق المالية وفق المادة ()28
من قواعد الإدراج

الم�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (ح-خ) من هذه الن�شرة

عقد الت�أ�سي�س

عقد ت�أ�سي�س ال�شركة المعدل والموثق لدى كاتب العدل في الريا�ض ب�صحيفة رقم  64عدد  815من المجلد
 28تاريخ 1434/01/14هـ (الموافق 2012/11/28م)

المحا�سب القانوني

�شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم

الهيئة �أو هيئة ال�سوق المالية

هيئة ال�سوق المالية في المملكة

المجل�س �أو مجل�س الإدارة

مجل�س �إدارة ال�شركة

يوم العمل

�أي يوم (عدا الخمي�س والجمعة والعطل الر�سمية في المملكة) تفتح فيه الجهات الم�ستلمة �أبوابها بالمملكة
من �أجل مزاولة الأعمال الم�صرفية المعتادة

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة

الع�ضو المنتدب

الع�ضو المنتدب لل�شركة

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم م 6/بتاريخ 1385/3/22هـ ،وتعديالته

ال�شركة

�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني– �شركة م�ساهمة �سعودية
تحت الت�أ�سي�س بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ الموافق
2010/03/29م والمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الموافق
2010/03/31م .و�سيعر�ض الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على جميع الم�ساهمين خالل الجمعية العامة
الت�أ�سي�سية ،والتي �سوف تنعقد في �أقرب وقت ممكن عمليا وخالل فترة �شهر من تاريخ انهاء عملية الطرح
كحد �أق�صى ،اقتراح تغيير �إ�سم ال�شركة �إلى "�شركة متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي
الوطني للت�أمين التعاوني" و�سيقوم الم�ساهمون بالت�صويت على االقتراح.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات المعمول بها في المملكة وال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بموجب القرار رقم
2006/2/2/1م بتاريخ 1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/12م)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة

�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المقترحين والواردة �أ�سمائهم في �صفحة (ج) من هذه الن�شرة

ال�سوق المالية �أو تداول

ال�سوق المالية ال�سعودية التي تعمل بنظام �إلكتروني للتداول في الأوراق المالية المدرجة داخل المملكة

الجمعية العامة غير العادية

جمعية عامة غير عادية للم�ساهمين ُمنعقدة وفق النظام الأ�سا�سي

الم�ست�شار المالي

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال المحدودة

الحكومة

حكومة المملكة

الم�ستثمرون الأفراد

ق�صر من زوج
ي�شمل المواطنين ال�سعوديين ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سماء �أبنائها ل�صالحها

المملكة �أو ال�سعودية

المملكة العربية ال�سعودية

مدير االكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال المحدودة

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق المالية بموجب القرار رقم 2004-11-3
بناء على نظام ال�سوق المالية ال�صادر بالمر�سوم
وتاريخ 1425/8/20هـ (الموافق 2004/10/4م) ً
الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجل�س هيئة ال�سوق المالية رقم 2012-4-1
وتاريخ 1433/2/28هـ (الموافق 2012/1/22م)

الإدارة

�إدارة ال�شركة

�إجمالي متح�صالت االكتتاب

القيمة الإجمالية للأ�سهم المكتتب بها

�صافي متح�صالت االكتتاب

متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب والبالغة ( )38.812.000ثمانية وثالثون مليون
وثمانمائة واثنا ع�شر �آالف ريال

�سعر االكتتاب

( )10رياالت لل�سهم

2

�أ�سهم االكتتاب

� 5.250.000سهم يتم طرحها وفق �شروط االكتتاب

االكتتاب

الم�صرح لل�شركة،
االكتتاب في الطرح العام الأولي لعدد � 5.250.000سهم ،بما يمثل  %30من ر�أ�س المال ُ
ب�سعر االكتتاب

الطرح

طرح � 5.250.000سهم تمثل  %30من �أ�سهم ال�شركة

فترة االكتتاب

الفترة التي تبد�أ من يوم الإثنين 1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م) وت�ستمر لمدة (� )7سبعة �أيام
�شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب لينتهي بنهاية يوم الأحد 1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م).

القائمة الر�سمية

قائمة الأوراق المالية التي تحتفظ بها هيئة ال�سوق المالية بمقت�ضى قواعد الت�سجيل والإدراج

الجمعية العامة العادية

جمعية عامة عادية للم�ساهمين تنعقد وفق النظام الأ�سا�سي

الجهات الم�ستلمة

كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك الريا�ض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني

ال�سهم (الأ�سهم)

�سهم (�أ�سهم) ال�شركة العادية

المكتتب

ال�شخ�ص الطبيعي ال�سعودي الذي يكتتب في الأ�سهم المطروحة ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو
ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سماء �أبنائها ل�صالحها
الأرملة التي لها �أوالد ّ

متعهد التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية التي �سيتم �إبرامها بين ال�شركة ومتعهد التغطية فيما يت�صل باالكتتاب

�أ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

 %70من مجموع �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة وتبلغ ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف
�سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة

الق�سط (الأق�ساط)

المبلغ الذي يدفعه الم� َّؤمن له مقابل موافقة الم�ؤمِّ ن على تعوي�ض الم� َّؤمن له عن ال�ضرر �أو الخ�سارة التي
يكون ال�سبب المبا�شر في وقوعها خطر م�ؤمن منه

�أقارب

الزوج والزوجة والأقارب من الدرجة الأولى مثل الوالدين والأبناء

الأق�ساط المكتتبة

مجموع المبالغ المدفوعة ل�شركات الت�أمين لقاء تغطية هذه ال�شركات لمخاطر معينة وفق ًا ل�شروط وثائق
الت�أمين الموقعة مع عمالئها

�إعادة الت�أمين

تحويل �أعباء المخاطر الم� َّؤمن عليها من الم� ِّؤمن �إلى معيد الت�أمين ،وتعوي�ض الم� ِّؤمن من قبل معيد الت�أمين
عما يتم دفعه للم� َّؤمن لهم �إذا تعر�ضوا لل�ضرر �أو الخ�سارة

الت�أمين

تحويل �أعباء المخاطر من الم� َّؤمن لهم �إلى الم� ِّؤمن وتعوي�ض من يتعر�ض منهم لل�ضرر �أو الخ�سارة من قبل
الم� ِّؤمن

توزيع الفائ�ض

وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع فائ�ض ربح عمليات الت�أمين و�إعادة الت�أمين على الم�ؤمن لهم.

الجريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي الجريدة الر�سمية للمملكة

ال�سنة المالية

ال�سنة المنتهية بتاريخ  31دي�سمبر من كل �سنة ميالدية.

ريال

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة

ال�سعودة

لوائح العمل في المملكة التي تفر�ض على ال�شركات العاملة في المملكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديين

�أليكو

�شركة �أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

�شارتي�س

�شركة �شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�إيه �آي جي

المجموعة الأمريكية الدولية �إنك

قائمة المركز المالي الم�ستقبلية

قائمة المركز المالي المتوقعة عند البدء ب�أن�شطة ال�شركة مت�ضمنة نفقات ما قبل الت�شغيل ور�أ�س المال
المودع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين وعامة المكتتبين من خالل االكتتاب العام

القيمة الإ�سمية

( )10رياالت لل�سهم الواحد

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )32/وتاريخ
1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م)

المحفظة الت�أمينية

المحفظة الت�أمينية المكونة من مجموع الأق�ساط المكتتبة في المملكة بما في ذلك الأ�صول وااللتزامات
المتعلقة بذلك
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المخ�ص�صات (االحتياطيات) الفنية

المبالغ التي يجب على ال�شركة ا�ستقطاعها وتخ�صي�صها لتغطية التزاماتها المالية �سواء ما يخ�ص ال�شركة
�أو المحفظة الت�أمينية

مدة الحظر النظامية

مدة الثالث �سنوات التي تلي انتهاء االكتتاب ،والتي ُيحظر على الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين خاللها �أن يبيعوا
�أ�سهمهم في ال�سوق ،ويجب بعد ذلك �أخذ موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد الم�سبقة قبل البيع

الم�ساهم �أو الم�ساهمون

حملة �أ�سهم ال�شركة لأية فترة محددة من الزمن

الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون

الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة الواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة (�ش)

معيد الت�أمين

�شركة الت�أمين و�/أو �إعادة الت�أمين التي تقبل �إعادة الت�أمين من م� ِّؤمن �آخر

م�ؤ�س�سة النقد (�أو الم�ؤ�س�سة �أو �ساما)

م�ؤ�س�سة النقد

الم� ِّؤمن

�شركة الت�أمين التي تقبل الت�أمين مبا�شرة من الم� َّؤمن لهم

الم� َّؤمن له

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي �أبرم مع الم� ِّؤمن وثيقة الت�أمين

�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للجهة الم�ستلمة عند الرغبة في االكتتاب
والمرفق بن�شرة اال�صدار

نظام الت�أمين

نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )35/وتاريخ 1424/06/02هـ

هام�ش المالءة

مدى زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن التزاماتها

وثيقة الت�أمين (وثائق الت�أمين)

عقد يتعهد بمقت�ضاه الم� ِّؤمن ب�أن يعو�ض الم� َّؤمن له عند حدوث ال�ضرر �أو الخ�سارة للأ�صل المغطى بالوثيقة
وذلك مقابل اال�شتراك (الق�سط) الذي يدفعه الم� َّؤمن له

ن�شرة الإ�صدار

هذه الوثيقة المعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب العام

(�أ�س اند بي) �أو ()S&P

�شركة الت�صنيف �ستاندرد �أند بورز

(بي.بي.بي) �أو ()BBB

ت�صنيف ح�سب �شركة �ستاندرد �أند بورز يعبر عن �إمكانية المدين لت�سديد ديونه
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 2عوامل المخاطرة
على الم�ستثمرين المحتملين درا�سة كافة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم االكتتاب ،بما فيها عوامل
المخاطرة المبينة �أدناه .علم ًا ب�أن عوامل المخاطرة هذه لي�ست �شاملة وح�صرية ،وقد تكون هناك مخاطر �أخرى غير معلومة حالي ًا �أو تعتبرها ال�شركة غير
جوهرية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على عمليات ال�شركة.
�إن ن�شاط ال�شركة ،واحتماالتها الم�ستقبلية ،والظروف المالية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية قد تت�أثر �سلبي ًا ب�صورة جوهرية �إذا ما حدثت �أو تحققت
�أي من المخاطر التالية التي ترى �إدارة ال�شركة حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو �أي مخاطر �أخرى لم يحددها مجل�س الإدارة �أو ي�صنفها حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية،
لكنها حدثت بالفعل و�أ�صبحت جوهرية.
ال يكون اال�ستثمار في الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل �أية
خ�سارة قد تنجم عن ذلك اال�ستثمار .ينبغي على الم�ستثمر المحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن يرجع �إلى م�ست�شار مهني
متخ�ص�ص في تقديم الم�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق المالية الأخرى.
وفي حال حدوث �أو تحقق �أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة في الوقت الحا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية مخاطر �أخرى لم يت�سنى للإدارة �أن
تحددها �أو التي يعتبرونها في الوقت الحا�ضر غير جوهرية ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر المحتمل كامل �أو
جز ًء من ا�ستثماره في �أ�سهم ال�شركة.
�إن المخاطر وال�شكوك المبينة �أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى �أهميتها .كما �أن المخاطر وال�شكوك الإ�ضافية ،بما في ذلك تلك غير المعلومة حالي ًا �أو
التي ُتعتبر غير جوهرية ،قد يكون لها الت�أثيرات المبينة �أعاله.

1-2

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

1-1-2

مصادر التمويل

بعد االنتهاء من �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة ،قد تحتاج ال�شركة �إلى انفاق مبالغ مالية كبيرة لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سعاتها وعملياتها الت�شغيلية .ومن
�سواء عن طريق البنوك �أو من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة (مع �أن ال�شركة ال تنوي حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم
�أجل ذلك قد تحتاج ال�شركة للبحث عن م�صادر تمويلية ً
�إ�ضافية بعد انتهاء االكتتاب مبا�شرة) �أو من نتائجها الت�شغيلية .وال توجد �ضمانات على (� )1أن تكون ظروف الأ�سواق المالية مالئمة في ذلك الوقت مما
قد يزيد من تكاليف التمويل �أو ( )2قدرة ال�شركة على الح�صول على الموافقات النظامية الالزمة في حالة الرغبة في زيادة ر�أ�س المال� ،أو ( )3توفر موقف
مالي متين ونتائج �أعمال جيدة لل�شركة في الم�ستقبل لدعم طلبها للتمويل؛ مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على نمو عمليات ال�شركة و�إمكانية دخولها مجاالت جديدة
في �أعمال الت�أمين.
2-1-2

تعامالت األطراف ذات العالقة

تعتزم ال�شركة توفير تغطية ت�أمينية لأطراف ذات عالقة ،ورغم �أن الإدارة ترى ب�شكل قطعي �أن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يجب �أن تتم ب�شكل
بالتقيد ب�أحكام المادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة بتاريخ
ي�ضمن م�صالح الم�ساهمين ،وعليه �ستلتزم ال�شركة والم�ساهمين الحاليين
ّ
 1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/12م) والمواد ( )69و( )70من نظام ال�شركات واللتان تن�صان على �أن يتم عر�ض العقود مع الأطراف ذات
العالقة على الجمعية العامة دون �إعطاء الحق للم�ساهمين اللذين لهم م�صلحة في تلك العقود بالت�صويت عليها ،و�إقرار �أع�ضاء مجل�س الإدارة بعدم مناف�سة
�أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س تناف�سية .وعلى الرغم من ذلك ف�أنه ال يمكن �إعطاء �ضمانات ب�أن تلك التعامالت �سوف
تتم على �أ�سا�س مراعاة م�صلحة الم�ساهمين.
من المتوقع �أي� ًضا �أن تقوم ال�شركة بتعامالت �أخرى مع �أطراف ذات �صلة ،بما في ذلك م�ساهميها الم�ؤ�س�سين .ولذلك ت�سعى الإدارة �أن تكون التعامالت مع
الأطراف ذات العالقة بموجب �شروط تناف�سية تراعي م�صالح ال�شركة وبالقدر الذي يمكن مقارنته بالتعامالت المماثلة مع �أطراف لي�ست ذات عالقة� ،إال
�أنه ال يمكن �إعطاء �ضمانات ب�ش�أن �شروط تلك التعامالت �أو �أن كافة تعامالت ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة تمثل الأف�ضل لم�صلحة ال�شركة .وقد اتفق
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء واتفاقية الخدمات الفنية (المف�صلة في ق�سم « 6-15العقود الجوهرية») على منح �شارتي�س و�أليكو �سلطة
�إدارة عمليات �إعادة الت�أمين في ال�شركة بحيث تكون �شارتي�س و�أليكو الجهتين المف�ضلتين و�/أو الأولتين لعمليات �إعادة الت�أمين بناءاً ل�شروط تناف�سية
تراعي م�صالح ال�شركة ،علم ًا �أن ال�شركة تنوي �إعادة ت�أمين الأخطار الكبيرة الحجم (ك�أخطار المن�شئات ال�صناعية ال�ضخمة) بما ين�سجم مع �سيا�سة �إدارة
المخاطر التي �ستعتمدها ال�شركة ،وبما يحمي ر�أ�سمال ال�شركة و�سيولتها ،مما قد يقلل من ربحيتها.
كما اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ترخي�ص العالمة التجارية على ترخي�ص ال�شركة با�ستعمال العالمات التجارية العائدة لكل منهم في
المملكة �ضمن نطاق ن�شاطها وفيما يخ�ص منتجات الت�أمين (راجع الق�سم « 4-6-15اتفاقية العالمة التجارية») ،بحيث تعتمد ال�شركة على العالمات
التجارية العائدة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين .وفي حال قرر �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين االن�سحاب من ال�شركة و�/أو �سحب الترخي�ص ال�ستخدام عالمته
التجارية من ال�شركة فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وربحيتها.
3-1-2

االعتماد على الموظفين الرئيسيين

يلعب الموظفون الرئي�سيون دوراً مهم ًا في نجاح �أعمال ال�شركة� .إن نجاح ال�شركة وتطلعاتها الم�ستقبلية �سوف يعتمدان �إلى حد كبير على فعاليتها في
توظيف الموظفين ذوي النوعية المتميزة واالحتفاظ بهم.

5
وكون �سوق الت�أمين ال�سعودي ال زال يواجه نق� ًصا في الكوادر الب�شرية الم�ؤهلة لتلبية حاجاته ،ف�إنه ال يمكن �إعطاء ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على
�أن تجتذب الموظفين الم�ؤهلين �أو �أن توفر بدائل منا�سبة من موظفين م�ؤهلين عندما تظهر الحاجة �إليهم وقد تت�أثر ال�شركة �سلب ًا �إذا خ�سرت خدمات �شخ�ص
�أو �أكثر من الموظفين الرئي�سيين على المدى الق�صير �إلى المتو�سط ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تعطيل �أعمال ال�شركة وي�ؤثر �سلب ًا على و�ضعها المالي و/
�أو نتائج �أعمالها.

4-1-2

سوء سلوك الموظفين

بالرغم من وجود �ضوابط داخلية و�إجراءات لمعالجة �سوء �سلوك الموظفين ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أنها ت�ستطيع دائم ًا منع هذه الحاالت.
وبالتالي ،ربما ينتج عن �سوء �سلوك مخالف للأنظمة من قبل الموظفين� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية و�/أو �أ�ضرار ج�سيمة ب�سمعة ال�شركة وال
ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك الموظفين لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل جوهري بو�ضعها المالي و�/أو نتائج �أعمالها.

5-1-2

المخاطر االستثمارية

�سوف تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة جزئي ًا على �أداء �أ�صولها الم�ستثمرة والتي تت�ألف من محفظة الم�ؤمن لهم ومحفظة الم�ساهمين .وتخ�ضع نتائج
اال�ستثمار �إلى مخاطر ا�ستثمارية متنوعة ،بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالو�ضع االقت�صادي العام وتقلبات ال�سوق المالية وتذبذبات العائد على
اال�ستثمار ،ومخاطر ال�سيولة ومخاطر االئتمان .و�إذا لم تنجح ال�شركة في موازنة محفظتها اال�ستثمارية مع التزاماتها ربما ت�ضطر �إلى ت�سييل ا�ستثماراتها
في �أوقات وب�أ�سعار غير منا�سبة ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا ب�شكل جوهري على و�ضعها المالي و�/أو نتائج �أعمالها .كما تخ�ضع المحفظة اال�ستثمارية
�أي�ضا لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر منتجات مالية معينة والتي يمكن �أن تقلل من نطاق التنوع في فئات الأ�صول المختلفة ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤدي
بدوره �إلى تقليل العائد على اال�ستثمار .وتتطلب �إدارة هذه اال�ستثمارات نظام �إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه اال�ستثمارات وتنوعها وقد
ي�ؤدي عدم قدرة ال�شركة على تنويع هذه اال�ستثمارات �إلى انخفا�ض عائداتها وبالتالي ربحيتها ومالءتها.

6-1-2

تقنية المعلومات

�إن �أعمال ال�شركة وتطلعاتها الم�ستقبلية تعتمد ب�شكل كبير على قدرة �أنظمة تقنية المعلومات على معالجة عدد كبير من العمليات في وقت محدد ودون
انقطاع خ�صو� ًصا في الوقت الذي ت�صبح فيه معالجة العمليات معقدة ب�شكل متزايد مع نمو محفظة ال�شركة وتزايد حجم تلك العمليات بمعدل كبير.
�إن الت�شغيل المنا�سب لأنظمة المحا�سبة ،والرقابة المالية ،وخدمة العمالء ،وقاعدة بيانات العمالء ،و�أنظمة معالجة المعلومات الأخرى بما فيها تلك التي
تتعلق باالكتتاب ومعالجة المطالبات ،بالإ�ضافة �إلى �أنظمة االت�صاالت بين المكاتب الإقليمية ومركز تقنية المعلومات بالمركز الرئي�سي ،هو �أمر في غاية
الأهمية لعمليات ال�شركة ومقدرتها على المناف�سة بنجاح وال يمكن �إعطاء �ضمانات على �أن �أن�شطة و�أعمال ال�شركة لن تتعر�ض لالنقطاع �أو تت�أثر ب�شكل
جوهري في حالة ح�صول عطل جزئي �أو كامل لأي من �أنظمة تقنية المعلومات �أو االت�صاالت الرئي�سية.

7-1-2

االعتماد على البنك العربي الوطني

تتوقع ال�شركة �أن تعتمد في بداية ن�شاطها على قنوات توزيع وقاعدة عمالء البنك العربي الوطني� ،أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لل�شركة .فقد تم االتفاق
�ضمن اتفاقية التوزيع (راجع الق�سم « 2-1-2تعامالت الأطراف ذات العالقة») ب�أن يقوم البنك العربي الوطني بدعم ال�شركة من خالل توزيع منتجاتها
عبر فروعه في المملكة وت�شمل اتفاقية التوزيع ن�سب العموالت التي ت�ستحق للبنك مقابل المبيعات التي تتم في هذه الفروع .وبالتالي ،ف�إن �ضعف النتائج
�أو فقدان جزء كبير من الأعمال عبر البنك العربي الوطني قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ونتائجها المالية .و�سيتم الت�صويت على اتفاقية التوزيع في
الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة عند انعقادها.

8-1-2

حماية العالمة التجارية

ال يوجد لل�شركة حالي ًا �أية عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة ب�إ�سمها في �أي نظام تمار�س ال�شركة فيه �أعمالها .وتنوي
ال�شركة م�ستقب ًال اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة لحماية عالمتها ورموزها التجارية.
يعتمد و�ضع ال�شركة التناف�سي جزئي ًا على قدرتها على ا�ستخدام �إ�سمها و�شعارها على موادها الإعالمية والت�سويقية وعلى الأنظمة التي ت�سوق خدماتها
ومنتجاتها وبرامجها� .إن عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوقها في المملكة يمكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على عالمتها ويمكن �أن يجعل ممار�سة عملها �أكثر
تكلفة وبالتالي ي�ؤثر ذلك على النتائج الت�شغيلية لل�شركة.
اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ترخي�ص العالمة التجارية على ترخي�ص ال�شركة با�ستعمال العالمات التجارية العائدة لكل منهم في المملكة
�ضمن نطاق ن�شاطها وفيما يخ�ص منتجات الت�أمين (راجع الق�سم « 4-6-15اتفاقية العالمة التجارية») ،بحيث تعتمد ال�شركة على العالمات التجارية
العائدة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين .وفي حال قرر �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين االن�سحاب من ال�شركة و�/أو �سحب الترخي�ص ال�ستخدام عالمته التجارية من
ال�شركة فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وربحيتها.

9-1-2

المؤمن لهم والدعاوى والمطالبات واإلجراءات
الخالفات مع
َّ

تلتزم ال�شركة بت�سديد وت�سوية التزاماتها تجاه مطالبات الم�ؤمن لهم ب�شكل �سريع� .إال �أن هذا ال ي�ضمن عدم ن�شوء خالفات بين ال�شركة وبع�ض الم�ؤمن لهم.
وقد ي�صل الأمر �إلى قيام دعاوى ق�ضائية �ضد ال�شركة لدى الجهات الق�ضائية ،وهذا قد يعر�ض ال�شركة �إلى مخاطر �سمعة ومخاطر ق�ضائية ونظامية قد
ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة.

6
�ضمن �سياق الأعمال االعتيادية ،من الممكن لل�شركة �أن تقيم دعاوى �أو مطالبات ق�ضائية �ضد �أطراف �أخرى كما يمكن �أن تقام �ضدها دعاوى ق�ضائية.
وقد يترتب على بع�ض هذه المطالبات قيام ال�شركة بدفع تعوي�ضات كبيرة مما ي�ؤثر �سلب ًا على الو�ضع المالي �أو النتائج الت�شغيلية لل�شركة .عالوة على ذلك
ف�إن الم�ستويات العامة لأحكام المحاكم معر�ضة ب�صورة دائمة لالرتفاع ب�سبب الت�ضخم الذي يدفع ال�شركة للتكهن ب�أية زيادة في التوجهات وبالتالي
ينعك�س على تقديرها للأ�سعار و�إن عدم قدرتها على �إنجاز ذلك بدقة (ب�سبب �ضغط �أو �إ�شراف تناف�سي) �أو تطبيقها زيادات الأ�سعار ب�شكل فوري �سي�ؤدي
�إلى احتمال انخفا�ض هوام�ش ربح الم�ؤمن لهم.
ومن الممكن �أي�ضا �أن تكون ال�شركة عر�ضة للمراجعة الم�ستقبلية في �أي وقت من قبل الجهات التنظيمية وقد ال يكون في مقدور ال�شركة التنب�ؤ بحجم �أو نتائج
هذه المراجعات �أو �أعمال التق�صي �أو تبعاتها (في حال حدوثها) ولن ت�ضمن ب�أن تلك المراجعة لن ت�ؤدي �إلى �أية تغييرات من �ش�أنها الت�أثير �سلبا على نتائج
ال�شركة المالية.
لقد تمت ت�سمية بع�ض ال�شركات التابعة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين في ال�سياق االعتيادي لأعمالها ،كمدعين ومدعى عليهم في بع�ض الخالفات حول بع�ض
المطالبات والنزاعات (ولمزيد من التفا�صيل حول طبيعة الق�ضايا التي ت�شارك فيها بع�ض ال�شركات التابعة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين راجع الق�سم 11-15
«الدعاوى والمطالبات الق�ضائية» من هذه الن�شرة) .وال يمكن لل�شركة �أو لل�شركات التابعة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين المعنية التنب�ؤ بنتائج �أي �إجراء �أو تحقيق
�أو دعوى ق�ضائية م�ستقبلية قد تن�ش�أ مع �أي طرف �أو �ضمان �أن مثل هذه الإجراءات �أو الدعاوى الق�ضائية لن ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على نتائجها
و�أو�ضاعها المالية.
10-1-2

مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير

تت�ضمن �إ�ستراتيجية ال�شركة خطط ًا لتو�سيع االنت�شار الجغرافي في مدن المملكة الرئي�سية في المناطق ال�شرقية والغربية والو�سطى وفي المدن ال�صناعية
التي �أن�ش�أتها المملكة �أو التي هي قيد الإن�شاء .ولكن وجود عوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركة كفر�ض بع�ض الأنظمة والقوانين من قبل م�ؤ�س�سة النقد �أو
الركود االقت�صادي العام المحلي �أو الدولي �أو تراجع �أ�سعار النفط ب�شكل حاد قد ت�ؤخر تحقيق هذه الإ�ستراتيجيات ب�شكل فعال ،الأمر الذي قد ي�ؤثر على
خطط ال�شركة للتو�سع واالنت�شار وبالتالي يخف�ض عوائدها وربحيتها.
11-1-2

حداثة عهد الشركة وعدم وجود بيانات مالية سابقة

رغم �أن ال�شركة هي امتداد لعمليات اثنين من الم�ؤ�س�سين� ،شركتي �أليكو و�شارتي�س في المملكة ،ف�إن ال�شركة ما زالت قيد الت�أ�سي�س ولهذا ال تتوفر �أية
بيانات مالية مدققة لأية فترة �سابقة ولن تتوفر هذه البيانات المالية المدققة ب�شكل م�ستقل للعموم قبل نهاية �سنة مالية كاملة بعد الطرح .وهذا ما قد
يجعل تحديد اتجاه نتائج ال�شركة المالية وتطورها على المدى المتو�سط �أمراً �صعباً .ونتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات المالية التاريخية لل�شركة ،ف�إن
المعلومات التي �ستتوفر للم�ستثمرين المحتملين لتقييم فر�ص نجاح ال�شركة �ستكون تقديرية.
12-1-2

األحوال االقتصادية للمساهمين المؤسسين

ت�صنف �شركة متاليف (ال�شركة الأم لأليكو) و�شركة المجموعة الأمريكية الدولية �إنك بين ال�شركات العالمية الرائدة في مجال الـت�أمين .وقد �أثر الركود
االقت�صادي العالمي الأخير والتقلبات في �أحوال الأ�سواق المالية العالمية على �أعمال �إيه �آي جي في عام 2008م .في حال ا�ستمرار هذه ال�صعوبات
االقت�صادية في الم�ستقبل� ,سيت�أثر الأداء المالي للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سلباً ,والذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة.
13-1-2

الطرح األولي لألسهم قبل التأسيس النهائي

لم يتم ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل نهائي بعد ،ولن يتم ت�أ�سي�سها حتى تتم عملية الطرح الأولي لأ�سهم ال�شركة ،وانعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية ،والح�صول
على قرار وزاري يعلن ت�أ�سي�سها طبق ًا لنظام ال�شركات .ومن الممكن �أال يتم ا�ستكمال واحد �أو �أكثر من المتطلبات الالزمة لإتمام ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل
نهائي ،مما يعني عدم قيام ال�شركة وعندها ت�ستحق الحاجة لرد مبالغ االكتتاب للم�ستثمرين.
14-1-2

ادراج أسهم الشركة

لن يتم ادراج �أ�سهم ال�شركة حتى يتم ا�ستكمال ت�أ�سي�سها والتزامها بالبنود االلزامية من الئحة الحوكمة وقد ي�ؤدي �أي ت�أخير في ذلك �إلى ت�أخير في ادراجها.
15-1-2

الخبرة في إدارة شركة عامة

�إن �إدارة �شركة م�ساهمة عامة تتطلب خبرة متخ�ص�صة في هذا المجال .ويترتب على قبول الأ�سهم في القائمة الر�سمية وعلى العر�ض للتداول ،تعر�ض
ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها والإدارة التنفيذية �إلى التزامات معينة بخ�صو�ص �إعداد التقارير المختلفة والإف�صاح ،وفر�ض قيود عليهم بموجب النظم
واللوائح التي ت�صدرها الجهات التنظيمية والرقابية .وبالإ�ضافة �إلى تلك المتطلبات ،ف�إن هذه الجهات التنظيمية والرقابية قد تفر�ض متطلبات �إف�صاح
و�إعداد تقارير �إ�ضافية ح�سبما تراه منا�سب ًا كما يمكن لها �أي� ًضا �أن تطلب التزامات �إ�ضافية بقواعد الحوكمة .وعلى ال�شركة االلتزام بتلك المتطلبات
و�ضمان الإف�صاح بعدالة عن المعلومات للجهات التنظيمية والرقابية المخت�صة والم�ساهمين والجمهور.
وي�ؤمن �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أنه من م�صلحة ال�شركة بدء حوار ن�شط ومفتوح مع الم�ساهمين ومخت�صي ال�سوق المالية وو�سائل الإعالم والجمهور
ب�صفة عامة ،بخ�صو�ص الأداء التاريخي لل�شركة وخططها الم�ستقبلية .كما ي�ؤمن �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أن قيمة ال�سهم �سوف تتعزز بالإف�صاح
عن �إ�ستراتيجيات ال�شركة ونقاط القوة لديها وفر�ص النمو من خالل حوار ن�شط ومفتوح .وفي نف�س الوقت ،ف�إن ال�شركة �سوف تراعي �ضرورة الحفاظ
على ال�سرية فيما يتعلق ب�إ�ستراتيجيات العمل الأ�سا�سية ،وخطط عملياتها الت�شغيلية .من �أجل تطبيق المبادئ المذكورة �أعاله ،ف�إن ال�شركة تخطط لتطبيق
أعباء �إ�ضافية كبيرة على �إدارة ال�شركة وموظفيها
�إجراءات وتنظيمات داخلية مرتبطة بالعمل ك�شركة م�ساهمة عامة .ويمكن �أن ت�ضع هذه العملية � ً
والموارد الأخرى ،مما قد ي�ؤثر على �أعمال ال�شركة و�أدائها المالي.

7
16-1-2

كفاية االحتياطيات الفنية

�ستحتفظ ال�شركة باحتياطات ومخ�ص�صات لتغطية المطالبات وااللتزامات الم�ستقبلية المتوقعة وذلك كجزء من عمليات الت�أمين والتزام ًا بنظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية.
�إن عملية تقدير احتياطي االلتزامات هي عملية متخ�ص�صة ومعقدة وتدخل فيها متغيرات وافترا�ضات متعددة .وبالنظر �إلى المخاطر الأ�سا�سية والدرجة
العالية من عدم التيقن الم�صاحبة لتحديد االلتزامات التي قد تنتج عن المطالبات غير الم�سددة على الوثائق ،ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تحدد بال�ضبط
المبلغ الذي �سيدفع في نهاية الأمر لت�سوية تلك المطالبات� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التاريخ الق�صير ن�سبي ًا والقدر المحدود من البيانات عن �صناعة الت�أمين
ال�سعودية فيما يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات يمكن �أن ي�ؤثر على قدرة ال�شركة لإعداد افترا�ضات �أكتوارية لبرامج �أو خدمات معينة ،مثل خدمات
الرعاية ال�صحية .ونتيجة لذلك ،فقد يتبين �أن االحتياطيات التي و�ضعت مبدئي ًا لت�سديد المطالبات الم�ستقبلية غير كافية و�أن على ال�شركة عندئذ �أن تقوم
بزيادة احتياطياتها ،الأمر الذي يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي على �أعمالها وو�ضعها المالي.
17-1-2

العقود مع الغير

لغاية ت�سريع بدء عمل ال�شركة بعد ح�صولها على الترخي�ص النهائي من م�ؤ�س�سة النقد� ،أبرمت ال�شركة عقوداً مع الغير قبل تاريخ الت�أ�سي�س كالتعاقد لإن�شاء
المكتب الرئي�سي وا�ست�ضافة وتركيب الحا�سب الآلي والبرامج الالزمة لت�شغيله ،وت�صنيع منتجات الت�أمين التي �ستطرح في ال�سوق في ال�سنة الأولى من
بداية عمل ال�شركة .وقد تقوم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها ب�إبرام بع�ض العقود مع الغير .وتلتزم ال�شركة عند �إبرام تلك العقود ب�أن تكون جميع التعامالت على
�أ�سا�س تناف�سي تجاري بحت ي�ضمن حقوق الم�ساهمين و�أن يتم الت�صويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة لل�شركة بدون م�شاركة الم�ساهمين الذين
لهم م�صالح في تلك العقود .وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وم�ساهموها الم�ؤ�س�سون التزامهم بتطبيق المادتين ( )69و( )70من نظام ال�شركات
والمادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات �إال �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن تلك التعامالت �ستكون وفق ًا لتوقعات ال�شركة.
18-1-2

مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين

�إن وثائق الت�أمين ب�شكل عام ق�صيرة المدة ،و�سوف ت�سعى ال�شركة لبناء محفظتها وتر�سيخ والء الم�شتركين وحملة الوثائق .و �إذا لم تتمكن ال�شركة من
اال�ستمرار في تجديد وثائق الت�أمين على النحو المتوقع ،فيمكن �أن تت�أثر الأق�ساط المكتتبة لل�شركة في ال�سنوات القادمة والنتائج الم�ستقبلية لعملياتها �سلبا
وب�شكل جوهري.

2-2

المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التشريعية

1-2-2

المخاطر النظامية والقانونية

تخ�ضع ال�شركة لقانون ال�شركات ال�سعودية بالإ�ضافة للأنظمة واللوائح المتعلقة ب�شركات الت�أمين التعاوني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد والمعمول بها
في المملكة .ولكون هذه الأنظمة والقوانين والمتطلبات عر�ضة للتغيير و�/أو التعديل و�/أو الإلغاء و�/أو ت�أجيل التطبيق ،فال توجد هناك �ضمانات لعدم
ت�أثر �أعمال �أو ربحية ال�شركة في حال ح�صول ذلك .وفي حال عدم تقيد ال�شركة بهذه الأنظمة ،فقد يترتب عليها عقوبات قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري على �سير
عملياتها �أو ربحيتها.
2-2-2

المنافسة

تتوقع ال�شركة عند انطالق عملها �أن تواجه بيئة تناف�سية يعمل فيها ما يزيد عن (� )33شركة مناف�سة مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على حجم مبيعاتها وهام�ش
الربحية والمحافظة على ح�صة �سوقية منا�سبة.
تقوم المناف�سة في قطاع الت�أمين على عوامل عدة ت�شمل الأق�ساط المكتتبة و�شروط و�أحكام التغطية والخدمة المقدمة والت�صنيف المالي المعتمد من
وكاالت الت�صنيف الم�ستقلة وخدمة المطالبات وال�سمعة والت�صور الموجود عن القدرة المالية والخبرة ل�شركة الت�أمين .ولغر�ض ك�سب ح�صة �أكبر في
ال�سوق ،تقوم بع�ض �شركات الت�أمين بتبني تطبيق �سيا�سات ت�سعير تعتبر �أكثر تناف�سية من تلك ال�سيا�سات الخا�صة بال�شركة �أو �أن تعر�ض �صيغ ًا بديلة
لحماية المخاطر بالإ�ضافة �إلى خدمات الت�أمين التقليدية .وال يمكن الت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على تحقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى
محدد من الأق�ساط في هذه البيئة التناف�سية� .إن �ضغوط المناف�سة المتزايدة يمكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها
المالي.
3-2-2

نمو السوق

�إن الطفرة االقت�صادية التي تعي�شها المملكة في ال�سنوات الأخيرة قد ال ت�ستمر ب�إعطاء ثمارها لل�سوق ب�شكل عام بما فيها قطاع الت�أمين بنف�س القوة في
الم�ستقبل .فنمو ال�سوق كان مدعوم ًا بعوائد النفط المرتفعة وبالم�شاريع العمالقة المو�ضوعة قيد الدرا�سة والتنفيذ في المملكة ،وبالرغم من محاوالت
التنويع ،ال يزال االقت�صاد ال�سعودي معتمداً وب�شكل كبير على النفط .ونتيجة لذلك ،يبقى دخل المملكة مت�أثراً بتقلبات �أ�سعار النفط وتبقى الخطط المالية
معر�ضة لعوامل وقوى ال�سوق العالمية ،وقد تعيق الم�شاكل االقت�صادية وال�سيا�سية ا�ستمرارية النمو في �أعداد و�أحجام الم�شاريع ال�صناعية وال�سكنية
الكبرى وم�شاريع البنى التحتية وبالتالي قد ت�ؤثر على فر�ص نمو �أعمال �شركات الت�أمين.
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متطلبات السعودة

بناء على �أنظمة وزارة العمل ونظام الت�أمين والئحته التنفيذية ،ينبغي �أال تقل ن�سبة الموظفين ال�سعوديين لدى ال�شركة عن  %30من �إجمالي الموظفين
ً
بنهاية ال�سنة الأولى من ت�أ�سي�سها ،على �أن تزداد هذه الن�سبة �سنوي ًا ح�سب خطة عمل ال�شركة .كما تم اعتماد برنامج تحفيز المن�ش�آت لتوطين الوظائف
«نطاقات» بموجب قرار وزير العمل رقم ( )4040وتاريخ 1432/10/12هـ ،والمبني على قرار مجل�س الوزراء رقم ( )50وتاريخ 1415/05/21هـ،
وتقرر �أن يبد�أ تطبيق برنامج نطاقات من تاريخ 1432/10/12هـ .وبرنامج نطاقات هو برنامج و�ضعته وزارة العمل لتحفيز المن�ش�آت على توطين
ويقيم �أداء المن�ش�آت وي�صنفها �إلى نطاقات ممتاز و�أخ�ضر و�أ�صفر و�أحمر ،بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخ�ضر الأعلى توطين ًا ويتعامل
الوظائف ّ
بحزم مع الأحمر الأقل توطين ًا ويعطي مهلة �أطول للمن�ش�آت في النطاق الأ�صفر .وتعتمد �آلية عمل برنامج نطاقات على التعامل مع المن�ش�آت (�شركات
وم�ؤ�س�سات) بح�سب ن�شاط �أو �أن�شطة المن�ش�أة ،ف�إذا كانت المن�ش�أة تعمل في ن�شاطين مختلفين ف�إن وزارة العمل �ستتعامل مع تلك المن�ش�أة وك�أن لها كيانين
م�ستقلين بغ�ض النظر عن ن�شاط المن�ش�أة الرئي�سي �أو عدد فروعها .فالكيان هو �صفة المن�ش�أة الذي �ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع
المت�شابهة في الن�شاط .وال يوجد �أي �ضمانات على تحقيق �أو رفع �أو المحافظة على ن�سب ال�سعودة المطلوبة .وفي حال عدم التزام ال�شركة بالقرارات
ال�صادرة بهذا الخ�صو�ص فقد تتعر�ض للم�ساءلة من قبل وزارة العمل �أو م�ؤ�س�سة النقد وقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد ت�صل �إلى �إيقاف �إ�صدار �أو تجديد
�أو المحافظة على ت�أ�شيرات العمالة الالزمة لل�شركة ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وخططها التو�سعية.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق� ،أ�صدرت وزارة العمل م�ؤخراً تعليمات جديدة تطبيق ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )353وتاريخ 1432/12/25هـ والذي يق�ضي بتح�صيل
مقابل مالي من جميع من�ش�آت القطاع الخا�ص قدره مئتي ريال �شهري ًا ( 2.400ريال �سنوياً) لم�صلحة �صندوق الموارد الب�شرية عن كل عامل وافد يزيد على
متو�سط عدد العمالة الوطنية في هذه المن�ش�آت ،على �أن يكون ذلك مقدم ًا وب�شكل �سنوي عند �إ�صدار رخ�صة العمل �أو تجديدها .وفي حال ازداد عدد الموظفين
الوافدين فقد تدفع ال�شركة مبالغ كبيرة اذا انطبقت عليها هذه التعليمات مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا على موقف ال�شركة المالي .وال توجد هناك �ضمانات ب�أال تقوم
وزارة العمل بفر�ض ر�سوم �أعلى �أو الإلزام ب�شروط تكون بطبيعتها �أكثر �صرامة مما هي عليه الآن� ،أو �أن يقل متو�سط عدد العمالة الوطنية ،مما قد يعر�ض
ال�شركة لت�أثير �سلبي على موقفها المالي ونتائج عملياتها.
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التقارير الدورية المطلوبة

ين�ص نظام الت�أمين وقواعد الت�سجيل والإدراج على �أن تقدم ال�شركة قوائم وتقارير مالية ب�شكل دوري �إلى م�ؤ�س�سة النقد والهيئة ،كما ين�ص على وجوب
الإف�صاح للجمهور عن المعلومات الجوهرية الخا�صة ب�أعمال ال�شركة ونتائجها المالية ومكونات ر�أ�س مالها وملكيتها ومركزها المالي .وعليه ،ف�إن عدم
تقيد ال�شركة بهذه المتطلبات النظامية ب�سبب �صعوبات �إدارية وتقنية عند مبا�شرة ال�شركة لأعمالها قد ي�ؤدي �إلى ت�أخير في تقديم هذه التقارير وبالتالي
�إلى فر�ض غرامات مالية �أو قيود قد ت�ؤثر على ربحية ال�شركة �أو �سمعتها �أو قدرتها على مزاولة العمل في الم�ستقبل.
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خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد

بناء على �شروط معينة قامت �أو �ستقوم ال�شركة با�ستيفائها في الم�ستقبل ،و�سوف تقوم ال�شركة بعد
لقد تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة ً
�صدور ال�سجل التجاري بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد بطلب الح�صول على ترخي�ص بمزاولة �أن�شطة الت�أمين التي ترغب ال�شركة بممار�ستها .وفي حال عدم قدرة
ال�شركة على ا�ستيفاء هذه ال�شروط ف�إن ال�شركة قد ال تح�صل على الترخي�ص بمزاولة الن�شاط� ،أو قد يتم �سحب الترخي�ص �إذا تم الح�صول عليه.
وفق ًا للمادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني يحق لم�ؤ�س�سة النقد �سحب الترخي�ص في حال لم تمار�س ال�شركة الن�شاط
المرخ�ص لها به خالل �ستة �أ�شهر� ،أو لم تف بمتطلبات لوائح الت�أمين� ،أو تبين للم�ؤ�س�سة تعمد ال�شركة تزويد الم�ؤ�س�سة بمعلومات �أو بيانات غير �صحيحة،
�أو �أفل�ست ال�شركة ولم تتمكن بالتالي من الوفاء ب�إلتزاماتها� ،أو تبين للم�ؤ�س�سة �أن حقوق حملة بوال�ص الت�أمين �أو الم�ستفيدين منها �أو الم�ساهمين عر�ضة
للخ�سارة ب�سبب طريقة ممار�سة ال�شركة لن�شاطها� ،أو انخف�ض ر�أ�س المال عن الحد الأدنى المقرر� ،أو انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى الم�ستوى الذي ترى
الم�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه� ،أو رف�ضت ال�شركة دفع المطالبات الم�ستحقة دون وجه حق� ،أو منعت ال�شركة فريق تفتي�ش مكلف من قبل الم�ؤ�س�سة من �أداء
مهمته في فح�ص �سجالتها� ،أو امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر في �أي من النزاعات الت�أمينية .وفي حال تم �سحب الترخي�ص من ال�شركة
ف�سوف يت�سبب ذلك في توقف عملها ب�شكل نظامي.
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مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين

�إ�ضاف ًة �إلى فترة الحظر المفرو�ضة من قبل هيئة ال�سوق المالية والتي يخ�ضع لها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون حيث يحظر بيع �أ�سهمهم خالل ثالث �سنوات
مالية كاملة من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وينبغي الح�صول على موافقة الهيئة قبل بيع �أيا من تلك الأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر النظامية ،يفر�ض نظام
مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية بع�ض القيود على تملك الأ�سهم في �شركات الت�أمين .فوفق ًا للمادة ( )9من نظام مراقبة �شركات
الت�أمين التعاوني والمادة ( )39من الئحته التنفيذية ال يجوز ل�شركة الت�أمين افتتاح فروع في الداخل �أو الخارج �أو االتفاق على االندماج �أو تملك �أي
ن�شاط م�صرفي �أو ت�أميني �أو ال�سيطرة عليه �أو امتالك �أ�سهم �شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين �أخرى �إال بموافقة مكتوبة من م�ؤ�س�سة النقد .كما تن�ص المادة
( )38من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أنه ينبغي قيام ال�شركة ب�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص يملك � %5أو
�أكثر من �أ�سهم ال�شركة ب�شكل دوري و�إبالغ الم�ؤ�س�سة كتابي ًا ب�أي تغيير يطر�أ على ن�سب الملكية ،كما تم ن�شر قائمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد تحدد الحدود
الدنيا والق�صوى لملكية �شركات الت�أمين والم�صارف وال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية في �شركات الت�أمين التعاوني .ووفقا لهذه المتطلبات يتوجب
على �شركات الت�أمين الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد قبل اكت�ساب �أو دمج �أو نقل للملكية مع �أي �شركة ت�أمين م�سجلة �أو حدوث تغيير
جذري في هيكل ملكيتها .وقد يعيق ذلك (في بع�ض الحاالت) قدرة ال�شركة على االتفاق مع م�ستثمر مالي �أو �إ�ستراتيجي في حال رف�ضت م�ؤ�س�سة النقد ذلك
�أو ت�أخرت الموافقة عليه �أو قامت ب�إخ�ضاعه ل�شروط ي�صعب تحقيقها ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة.
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متطلبات المالءة المالية

وفق ًا للمواد ( )66و( )67و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني يتعين على ال�شركة االحتفاظ بحد �أدنى من المالءة المالية
لمختلف �أنواع الأعمال .يت�أثر م�ستوى مالءة ال�شركة ب�شكل رئي�سي بالأق�ساط المكتتبة واالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها ،والتي تت�أثر بدورها
بحجم وثائق الت�أمين المباعة والأنظمة المتعلقة بتحديد االحتياطيات النظامية .كما �أنه يت�أثر بعوامل �أخرى بما في ذلك هام�ش ربح المنتجات ،العائد
على اال�ستثمارات واالكتتاب وتكاليف الت�أمين وترتيبات �إعادة الت�أمين.
و�إذا وا�صلت ال�شركة نموها ب�سرعة �أو �إذا زاد الحد المطلوب للمالءة م�ستقب ًال فقد يتعين على ال�شركة زيادة ر�أ�س المال لمواجهة حد المالءة المطلوب وهو
ما قد ي�ؤدي �إلى ت�ضخيم ر�أ�س المال .و�إذا لم تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها فقد تجبر على الحد من نمو �أن�شطتها وبالتالي تحديد قيمة �أرباحها
�أو عدم الإعالن عن �أية �أرباح� ،أو قد ينتج عن ذلك تطبيق �إجراءات جزائية في حق ال�شركة قد ت�صل في بع�ض الحاالت اال�ستثنائية �إلى �سحب ترخي�صها.
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دورة نشاط التأمين

�شهد قطاع الت�أمين على الم�ستوى العالمي تغيرات دورية مع تذبذبات كبيرة في نتائج العمليات يرجع �سببها �إلى المناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل عام وغيرها من العوامل الخارجة عن �سيطرة ال�شركات العاملة في ال�صناعة الت�أمينية� .إن التغيرات الدورية المذكورة
يمكن �أن تتولد منها فترات تت�صف بالمناف�سة في الأ�سعار الناتجة عن فائ�ض العر�ض وكذا فترات تت�سم ب�أق�ساط �أعلى ناتجة عن الق�صور في العر�ض.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن االرتفاعات في تكرار وج�سامة الخ�سائر التي قد ت�صيب محفظة ال�شركة قد ت�ؤثر ت�أثيراً عميق ًا على مالءتها �أو ربحيتها .ومن
الممكن �أن تتعر�ض ال�شركة �إلى الآثار المذكورة ب�شكل دوري.
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مخاطر التصنيف االئتماني

وفق ًا للمادة ( )42من الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمين على �شركات الت�أمين بما فيها ال�شركة �أن تقوم باختيار معيدي ت�أمين حا�صلين على ت�صنيف
(بي بي بي) ( )BBBح�سب ت�صنيف �ستاندرد �أند بورز (ا�س �أند بي) (� )S&Pأو ما يعادله من م�ؤ�س�سة ت�صنيف معروفة عالمياً ،ما لم يتم الح�صول على
موافقة خطية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد .و�سيتوجب �إلغاء اتفاقية �إعادة الت�أمين المبرمة مع �شركة �إعادة ت�أمين والبحث عن بديل في حال انخف�ض
ت�صنيفها �إلى ما دون الم�ستوى الإلزامي المطلوب� ،أو تعذر الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على ذلك مما �سيزيد من التكاليف والمخاطر على ال�شركة.
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مخاطر الكوارث غير المتوقعة

ت�شكل عمليات الت�أمين على المن�ش�آت ال�صناعية والمباني ال�سكنية والتجارية مورداً هام ًا لدخل �شركات الت�أمين بالمقارنة مع عمليات الت�أمين ال�صحي
والت�أمين على المركبات .وقد تتعر�ض ال�شركة �إلى خ�سائر بحكم كونها تغطي الممتلكات �ضد الكوارث الم�سببة لأ�ضرار الممتلكات .وتنتج الكوارث عن
�أ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية �أو غير الطبيعية بحيث يكون حدوثها �أمراً ال يمكن التنب�ؤ به مثل عوا�صف ال َب َرد ،الفي�ضانات ،الرياح ،الحرائق،
االنفجارات ،الحوادث ال�صناعية �أو عمليات �إرهابية ،مما قد ي�سبب خ�سائر مالية ور�أ�سمالية لل�شركة.
�إن مدى الخ�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما المبلغ الإجمالي المعر�ض للخطر الم� َّؤمن عليه وج�سامة الحادث .يمكن �أن ت�سبب الكوارث
خ�سائر في مجموعة متعددة من �أنواع ت�أمين الممتلكات والم�س�ؤولية .وعلى الرغم من ت�صميم ال�شركة على التحكم في تداعيات الأحداث الكارثية من خالل
�ضبط االكتتاب وتحديد المبلغ الإجمالي للتغطية عند ح�صول �أحداث محتملة محددة و�إعادة الت�أمين (من �ضمن غيرها)� ،إال �أن الأحداث الكارثية معروفة
ب�صعوبة التنب�ؤ بوقوعها وقد تتجاوز في ج�سامتها ومعدالت تكرارها توقعات ال�شركة من حيث مقدار التكلفة المالية وم�ستوى �إدارة المخاطر .تلك الكوارث
يمكن �أن يكون لها ت�أثير �سلبي جوهري على الو�ضع المالي لل�شركة.
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مخاطر تتعلق بمعيدي التأمين واالعتماد عليهم

تعتمد �شركات الت�أمين في �أعمالها على اتفاقيات �إعادة ت�أمين تبرمها مع �شركات �إقليمية وعالمية وذلك للتقليل من المخاطر الناتجة عن التغطية
الت�أمينية .وبموجبه ف�إن معيد الت�أمين ي�صبح م�س�ؤو ًال تجاه ال�شركة في حدود المخاطر المعاد ت�أمينها ،ولكن ال تعفى ال�شركة من التزامها الأ�سا�سي تجاه
حاملي الوثائق بحكم كونها الم�ؤمن المبا�شر .وال يمكن �ضمان نجاح معيدي الت�أمين في �سداد ح�ص�صهم من المطالبات الم�ستقبلية ،مما قد ي�ؤثر على
و�ضع ال�شركة المالي وبالتالي على ربحيتها.
�إن توفر ومقدار وتكاليف �إعادة الت�أمين يخ�ضع ل�شروط ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن �إرادة ال�شركة .وبموجب المادة ( )40من الالئحة
التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني يجب على �شركات الت�أمين �أن تحتفظ بما ال يقل عن  %30من الأق�ساط المكتتبة و�إعادة ت�أمين %30
من �إجمالي �أق�ساطها داخل المملكة .وفي حال عدم تمكن ال�شركة من المحافظة على �أو ا�ستبدال ترتيبات �إعادة الت�أمين� ،ستزيد ن�سبة تعر�ضها للخطر �أو
ت�ضطر لتخفي�ض التزاماتها الت�أمينية� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن ال�شركة معر�ضة لمخاطر ائتمانية متعلقة بمعيدي الت�أمين حيث �أن مخاطر معيدي الت�أمين ال
تعفيها من التزاماتها تجاه عمالئها الم�ؤمن عليهم.
ورغم �أن ال�شركة تخطط للتعاقد مع معيدي ت�أمين ترجح ا�ستقرارهم المالي ،ف�إن عزوف �أو عدم مقدرة �أحد معيدي الت�أمين الكبار عن االلتزام ب�شروط
اتفاقيات �إعادة الت�أمين من �ش�أنه �أن يولد �أثاراً �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة و�/أو نتائجها المالية.
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صعوبة استقطاب كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين

تت�ضمن خطة ال�شركة توفير موظفين ذوو كفاءة وخبرة عالية في مجال الت�أمين للعمل لديها عند بدء عملياتها� ،إال �أن ا�ستقطاب كوادر جديدة هو �أمر
�ضروري ل�ضمان ا�ستمرار ال�شركة في المناف�سة .ولكن لندرة الكفاءات المحلية الم�ؤهل ًة ت�أهي ًال عالي ًا في قطاع الت�أمين التعاوني ،ت�سود �أجواء من المناف�سة
بين ال�شركات الموجودة في ال�سوق وال�شركات الجديدة على ا�ستقطاب هذه الكوادر والمحافظة عليها .وهذا بدوره يزيد من تكلفة توظيف وت�أهيل والإبقاء
على الكوادر الم�ؤهلة مما قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع الم�صاريف الت�شغيلية وبالتالي قد ي�ؤثر �سلب ًا على ربحية ال�شركة.
14-2-2

عدم توفر بيانات تاريخية للسوق

رغم �أن �سوق الت�أمين ال�سعودي لي�س حديث العهد �إال �أنه لم يتم تنظيمه �إال م�ؤخراً .ولذلك لم يتم جمع وتوفير المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة
لبناء الجداول الت�أمينية ب�شكل دقيق .ونظراً لذلك تعتمد �شركات الت�أمين في تقدير الخ�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال توفر الدقة المطلوبة
وبالتالي فقد تزيد ن�سبة المخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما قد ي�ؤدي �إلى تقليل الربح �أو حدوث خ�سائر لل�شركة.
15-2-2

سياسات إدارة المخاطر

�ست�شكل ال�شركة لجنة لمراجعة وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات لإدارة المخاطر و�إجراءات وقيود داخلية تعتمد على �أف�ضل الممار�سات الدولية وت�ستند �إلى
نظام الت�أمين والئحة �إدارة المخاطر .وقد ال تكون هذه ال�سيا�سات والإجراءات والقيود الداخلية كافية تمام ًا للتغلب على المخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة
في كافة الظروف� ،أو مقابل بع�ض �أنواع المخاطر التي لم يتم التعرف عليها �أو توقعها .وكنتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى المخاطر التي قد تتعر�ض لها
ال�شركة قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها.
16-2-2

األحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين

يعتمد الأداء المالي ل�شركات الت�أمين ب�صورة كبيرة على الأو�ضاع االقت�صادية المحلية داخل المملكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العالمية التي ت�ؤثر على
اقت�صاد المملكة .وقد ي�ؤثر التغير في الأحوال االقت�صادية على النتائج المالية ل�شركات الت�أمين من خالل ت�أثيره على �أو�ضاع ال�سوق وعائدات اال�ستثمار
وكذلك عن طريق التغيير في طلب العمالء لمنتجات وخدمات الت�أمين .عالوة على ذلك ف�إن اتجاهات الأق�ساط والمطالبات في �أ�سواق الت�أمين و�إعادة
الت�أمين تعتبر متقلبة في طبيعتها والأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�ضخم والمناف�سة والقرارات الق�ضائية قد ي�ؤثر على
حجم المطالبات الم�ستقبلية وينعك�س �سلبا على �أرباح وعائدات قطاع الت�أمين.
لي�س بمقدور ال�شركة التنب�ؤ بالت�أثيرات الم�ستقبلية الناتجة عن التغيير في الأحوال االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمين على �أعمالها التجارية ،فقد ال تكون
تلك الأحوال والأو�ضاع مواتية وبالتالي ف�إنه ال توجد �أية �ضمانات ب�أن الأحوال الم�ستقبلية لي�س لها ت�أثير �سلبي جوهري على �أرباح وعائدات ال�شركة.
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المخاطر المتعلقة باألسهم

1-3-2

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة

ال يوجد حالي ًا ولم ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�شركة في ال�سوق المالية ال�سعودية ،وال يوجد �أي ت�أكيد ب�أنه �سيكون هنالك �سوق فعال وم�ستمر للتداول في
�أ�سهم ال�شركة بعد انتهاء االكتتاب .و�إذا لم يتطور �سوق ن�شط لتداول �أ�سهم ال�شركة فقد تت�أثر �سيولة ال�شركة و�سعر تداول �أ�سهمها ت�أثراً �سلبياً .كما ال يوجد
�أي ت�أكيد ب�أن ال�سعر الذي �سيتم تداوله في ال�سوق بعد عملية االكتتاب �سيكون م�ساوي ًا �أو �أعلى من �سعر االكتتاب .وقد يخ�ضع �سعر �سهم ال�شركة في ال�سوق
لتقلبات كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة كالو�ضع العام لالقت�صاد ال�سعودي� ،أو و�ضع �سوق الت�أمين� ،أو �أداء ال�شركة ونتائجها بالإ�ضافة �إلى �أية عوامل
�أخرى خارجة عن �إرادة ال�شركة ونطاق �سيطرتها.
2-3-2

توزيع أرباح األسهم

�إن قرار توزيع �أرباح الأ�سهم من قبل ال�شركة يعتمد على عدة عوامل كالو�ضع المالي لل�شركة ،والأرباح الم�ستقبلية ،ومتطلبات ر�أ�س المال العام،
واالحتياطات القابلة للتوزيع ،وعلى النقد المتوفر لل�شركة ،والظروف االقت�صادية ،وعوامل �أخرى يراها مجل�س �إدارة ال�شركة ذات �أهمية من حين لآخر.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة تعتزم القيام بتوزيع �أرباح لحملة �أ�سهمها ،ف�إنها ال ت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال �أنه �سيتم توزيع �أرباح في �أي �سنة
مالية معينة .ويخ�ضع توزيع الأرباح للمقايي�س الواردة في النظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة ذات العالقة (راجع الق�سم  14الخا�ص بـ «ملخ�ص النظام
الأ�سا�سي»).
3-3-2

السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين المؤسسين

على الرغم من تعهد �أع�ضاء مجل�س الإدارة االلتزام بما ورد في المادتين ( )69و( )70من نظام ال�شركات والمواد ( )9و( ،)18والفقرة (ب) من المادة
( )10والفقرة (ج) و(هـ) من المادة ( )12والمادة ( )14والمادة ( )15من الئحة حوكمة ال�شركات وكذلك التزام ال�شركة بمبد�أ الإف�صاح في تقارير مجل�س
تطبق و�أ�سباب ذلك� ،إال �أنه وبعد انتهاء عملية طرح الأ�سهم لالكتتاب �سيتملك
تم تطبيقه من �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات والأحكام التي لم ّ
الإدارة عما ّ
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون فعلي ًا  %70من �أ�سهم ال�شركة .ولذلك ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سوف يتمكنون من الت�أثير على كافة الم�سائل التي تتطلب موافقة
الم�ساهمين التي يمكن �أن يكون لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها المالي ونتائج �أعمالها ،بما في ذلك الم�صروفات الكبيرة لل�شركة وتعيين
�أع�ضاء مجل�س الإدارة وال�صفقات والتعامالت الهامة وتعديل ر�أ�س المال.
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التذبذب في سعر السهم

قد ال يتمكن المكتتبين في �أ�سهم ال�شركة من القيام ب�إعادة بيع الأ�سهم التي اكتتبوا فيها بنف�س �سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى منه ،وذلك نتيجة لعدد من العوامل
منها �أداء ال�شركة المالي ومكانتها و�سمعتها في ال�سوق ومناخ اال�ستثمار العام في ال�سوق المالي .ومن الممكن �أن يت�أثر �سعر تداول �أ�سهم االكتتاب في ال�سوق
بعد �إتمام عملية االكتتاب بعوامل كثيرة مثل االختالفات في نتائج عمليات ال�شركة ،وظروف وتقلبات ال�سوق ،وتغير الأو�ضاع االقت�صادية� ،أو حدوث تغيير
في الأنظمة.
5-3-2

بيع األسهم وعمليات طرح األسهم في المستقبل

قد تت�أثر �أ�سعار �سوق الأ�سهم �سلب ًا ب�سبب عمليات بيع كبيرة للأ�سهم في ال�سوق �أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات �ستتم بعد انتهاء االكتتاب .ويخ�ضع
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهراً («فترة الحظر النظامية»)
من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على موافقة هيئة ال�سوق المالية على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر
النظامية .وقد اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء (راجع الق�سم « 6-15العقود الجوهرية») على فترة حظر تعاقدية تمتد �إلى خم�س
�سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وذلك �ضمن ال�شروط والأحكام الواردة تف�صي ًال في تلك االتفاقية .كما توجد هناك قيود �أخرى على ملكية �أ�سهم �شركات
الت�أمين (راجع الق�سم « 7-2-2مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية �شركات الت�أمين»).ومع �أن ال�شركة ال تنوي حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية بعد انتهاء الطرح
مبا�شرة� ،إال �أن �إ�صدار ال�شركة لعدد كبير من الأ�سهم �أو بيع الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لعدد كبير من الأ�سهم بعد انتهاء فترة الحظر النظامية قد ي�ؤدي �إلى
انخفا�ض �سعر �سهم ال�شركة.
6-3-2

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية

ت�شكل بع�ض البيانات الواردة في هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية تنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�ض الأمور غير الم�ؤكدة التي قد ت�ؤثر على
نتائج ال�شركة .وت�شمل هذه البيانات على �سبيل المثال ال الح�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع المالي و�إ�ستراتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف
بالن�سبة �إلى العمليات الم�ستقبلية (بما في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة ببرامج وخدمات ال�شركة) .و�إذا تبين �أن �أي ًا من االفترا�ضات لم تكن دقيقة
�أو �صحيحة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة.
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1-3

نظرة عامة على سوق التأمين

تم الح�صول على البيانات والمعلومات الواردة في هذه الن�شرة المتعلقة بقطاع الت�أمين والمعلومات الأخرى المتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة
من م�صادر مختلفة ،منها المعلومات والتحليالت الخا�صة ب�صناعة الت�أمين والتي تم الح�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى ومتاحة
للعموم .ويِعتقد �أن هذه البيانات والم�صادر والتقديرات قد تم الح�صول عليها من م�صادر موثوق بها ويمكن االعتماد عليها .وقد قامت ال�شركة بالتحريات
المعقولة للت�أكد من �صحة المعلومات التي تت�ضمنها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة وال لدى الم�ست�شار المالي �أو �أي من
م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحتين (ح-خ) �أي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير �صحيحة مت�ضمنة في هذه الن�شرة� ،إال �أنه ال يوجد
بيان �أو �ضمان ب�ش�أن دقة وتمام �أي من هذه المعلومات .كما �أنه ولكون معظم هذه الم�صادر متاحة للعموم ف�إنه لم يتم الح�صول على موافقة المزودين
بهذه المعلومات للإ�شارة �إلى �أ�سمائهم .تت�ضمن هذه الن�شرة تقارير ومعلومات �صادرة عن الجهات الواردة �أدناه:

2-3

مصادر المعلومات

�أ -م�ؤ�س�سة النقد («م�ؤ�س�سة النقد»)
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد في عام 1952م ،وتعني الم�ؤ�س�سة بوظائف رئي�سية منها �إ�صدار العملة الوطنية ،القيام بعمل م�صرف الحكومة ،المراقبة و
الإ�شراف على الم�صارف التجارية� ،إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي� ،إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على �إ�ستقرار �أ�سعار ال�صرف ،ت�شجيع
نمو النظام المالي و�ضمان �سالمته ،والإ�شراف على �شركات الت�أمين و�شركات �إعادة الت�أمين ومزودي الخدمات� .إن البيانات المعدة من قبل م�ؤ�س�سة
النقد والم�ستخدمة في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن الإطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب ال�شركة الموافقة ال�ستخدام هذه
المعلومات.
ب -ال�رشكة ال�سوي�رسية لإعادة الت�أمني («�سوي�س ري»)
هي �إحدى ال�شركات العالمية الرائدة في مجال �إعادة الت�أمين وت�أ�س�ست عام 1863م في مدينة زيورخ ب�سوي�سرا ،وتمار�س ن�شاطها في �أكثر من 25
بلداً وت�صدر عدداً من التقارير حول �أ�سواق الت�أمين في العالم.
البيانات المعدة من قبل �سوي�س ري والم�ستخدمة في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن الإطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة الموافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
ج -بزني�س مونيرت انرتنا�شيونال («بزن�س مونيرت»)
ت�أ�س�ست بزني�س مونيتر (بي �إم �آي) في عام 1984م بوا�سطة ريت�شارد لونديزبوراروغ وجوني�سان فيروز ،الرئي�سان التنفيذيان الم�شتركين لل�شركة
وكالهما يلعب دوراً حيوي ًا مبا�شراً في ال�شركة .وهي �شركة تعني بن�شر تقارير و�أبحاث في مختلف الموا�ضيع الإقت�صادية والتي ت�شمل مجاالت
التمويل والتحليل والتوقعات االقت�صادية .يتوزع عمالء بي �إم �آي في �أكثر من  130دولة في مختلف �أنحاء العالم ت�ضم �أكثر من  400من �شركات
جلوبال فور�شن الـ  500ويبلغ عدد العاملين بالمكتب الرئي�سي ل�شركة بي �إم �آي في بالكفريا�س بلندن في الوقت الحالي �أكثر من  130موظف �إ�ضافة
�إلى العديد من محللي العقود والباحثين المتخ�ص�صين ،ولدى ال�شركة �أي� ًضا مكتب مبيعات ون�شر في �سنغافورا.
	ال تمتلك بزني�س مونيتر �أو �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة �أي ًا كان نوعها في ال�شركة ،كما �أن
المعلومات الم�ستخدمة في ن�شرة الإ�صدار هي معلومات غير متاحة للعموم وقد تم الح�صول على موافقتها المكتوبة في ا�ستخدام هذه البيانات ولم
تقم ب�سحبها حتى تاريخ هذه الن�شرة.
د -م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات
	�أن�ش�أت بموجب نظام الإح�صاءات العامة للدولة ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم ( )23وتاريخ 1379/12/7هـ ،وهي تابعة لوزارة االقت�صاد والتخطيط.
وقد حدد نظام الإح�صاءات العامة للدولة اخت�صا�صات الم�صلحة وجعلها الم�صدر الإح�صائي الر�سمي الوحيد في المملكة ،و�أوكل لها القيام بجميع
�أنواع العمليات الإح�صائية التي تقت�ضيها الحاجة في جميع المجاالت التنموية ،حيث تعد الم�صلحة الجهة الم�س�ؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية
والم�ؤ�س�سات العامة والخا�صة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإح�صائية الر�سمية.
تتوفر البيانات المعدة من قبل م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة على نطاق عام ويمكن الح�صول عليها
عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب ال�شركة الموافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
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نظرة على االقتصاد السعودي

يعتمد االقت�صاد ال�سعودي بدرجة �أ�سا�سية على النفط وتخ�ضع الأن�شطة االقت�صادية الكربى ل�ضوابط و�إجراءات حكومية قوية .ومتتلك اململكة �أكرث من %20
من احتياطات النفط امل�ؤكدة يف العامل وهي ثاين �أكرب دولة م�صدرة للنفط وت�ضطلع بدور قيادي يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) وي�سهم قطاع
النفط بحوايل  %80من املوازنة العامة ،و  %45من الناجت الإجمايل املحلي و  %90من �إيرادات ال�صادرات .وحتر�ص احلكومة على ت�شجيع منو القطاع
اخلا�ص من �أجل تنويع اقت�صادها وزيادة فر�ص العمل للمواطنني ال�سعوديني.
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وتظهر البيانات الأولية ال�صادرة عن م�صلحة الإح�صاءات والمعلومات العامة ب�أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012م قد �شهد ارتفاع ًا بلغت ن�سبته
 %8.36في قيمته بالأ�سعار الجارية مقارنة بما كان عليه في عام 2011م ،فقد بلغت قيمته  2.72مليون ريال مقارنة بـ 2.51مليون ريال في عام
2011م .وبلغت ن�سبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي والقطاع الخا�ص وقطاع النفط بالأ�سعار الجارية في عام 2012م،%10.63 ،
 ،%11.51و %6.04على التوالي ،مقارنة بعام 2011م .بينما حققت هذه القطاعات نمواً بالأ�سعار الحقيقية بلغت ن�سبته  %7.48 ،%6.25و %5.54على
التوالي ،مقارنة بعام 2011م .انخف�ض الم�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم في نهاية الربع الرابع من عام 2012م بن�سبة  %0.6مقارنة بارتفاع ن�سبته %1.9
في الربع ال�سابق ،في حين حقق ارتفاع ًا �سنوي ًا بلغت ن�سبته  .%6وانخف�ض عدد الأ�سهم المتداولة في الربع الرابع من عام 2012م بن�سبة  %28.7مقارنة
بانخفا�ض ن�سبته  %44.1في الربع ال�سابق ،في حين انخف�ض عدد الأ�سهم المتداولة �سنوي ًا بن�سبة  .%17.7وانخف�ضت القيمة الإجمالية للأ�سهم المتداولة
في الربع الرابع من عام 2012م بن�سبة  %15.5مقارنة بانخفا�ض ن�سبته  %34.2في الربع ال�سابق ،في حين حققت انخفا� ًضا �سنوي ًا بن�سبة . 4%3
كما �شهدت المملكة نمواً �سكاني ًا بن�سبة  %2.88في عام 2012م مقارنة بعام 2011م لي�صل �إلى حوالي  29.20مليون ن�سمة  ، 5وي�صحب هذا النمو زيادة
في الطلب على خدمات الت�أمين ب�شكل عام ،وخدمات الت�أمين الفردي ب�شكل خا�ص ،كالت�أمين ال�صحي والت�أمين �ضد الحوادث .وفي 1432/04/13هـ
(الموافق 2011/3/18م)� ،صدرت �أوامر ملكية  6تنظم �سوق العمل وتدعم الم�ستهلكين ،وت�شمل هذه الأوامر:
 اعتماد مخ�ص�ص مالي قدره  2.000ريال �شهري ًا للباحثين عن العمل في القطاعيين العام والخا�ص. اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين ال�سعوديين في الدولة بـ  3.000ريال �شهرياً. اعتماد بناء  500.000وحدة �سكنية في كافة مناطق المملكة ،وتخ�صي�ص مبلغ قدره  250مليار ريال لذلك.	�إن�شاء الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد. دعم وزارة ال�صحة بمبلغ  16مليار ريال لتنفيذ تو�سعة عدد من الم�ست�شفيات والمراكز ال�صحية. رفع الحد الأعلى في برنامج تمويل الم�ست�شفيات الخا�صة في وزارة المالية من  50مليون ريال �إلى  200مليون ريال.وبتاريخ 1433/8/12هـ الموافق (2012/7/2م)� ،صدر قرار مجل�س الوزراء بالموافقة على نظام الرهن العقاري لتحقيق ال�ضمانات الالزمة عند
ممار�سة ن�شاطات التمويل العقاري وتحديد حقوق والتزامات �أطراف عقد الرهن وتحقيق المرونة لال�ستفادة من الأ�صول العقارية .بالإ�ضافة �إلى الموافقة
على نظام التمويل العقاري وذلك لإيجاد �سوق للتمويل العقاري ت�ؤ�س�س بموجبه �شركات م�ساهمة متخ�ص�صة بالتعاون مع مطورين عقاريين وتمكين
الم�ستفيدين من تملك العقارات بطرق مي�سرة تحفظ حقوق الأطراف تحت �إ�شراف ومراقبة م�ؤ�س�سة النقد.7
من المتوقع �أن ت�ؤثر هذه الأوامر والقرارات �إيجاب ًا في موازنة �صرف الم�ستهلكين ونمو القطاع العقاري والقطاع ال�صحي والبيئة اال�ستثمارية.
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أسواق التأمين العالمية
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بعد انخفا�ض ا�ستمر عامين متتاليين نتيجة للأزمة المالية التي �شهدها العالم عام 2008م ،عادت �صناعة الت�أمين العالمية في عام 2010م �إلى النمو
حيث ارتفع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ال�سنوية العالمية بن�سبة ( %2.7ن�سبة نمو معدلة بمتو�سط ن�سبة الت�ضخم العالمي) لي�صل �إلى  16.271مليار ريال،
بينما انخف�ضت بن�سبة  %0.9في عام 2011م ،ولكنها ال تزال �أعلى من الم�ستوى الذي كانت عليه عند حدوث الأزمة في عام 2008م.
يبين الجدول التالي النمو الحقيقي لأق�ساط الت�أمين العالمية لعام 2011م:

الدول ال�صناعية
الأ�سواق النا�شئة
العالم

الت�أمين على الحياة

الت�أمين العام

الإجمالي

%2.7%5.1%3.0-

%0.9
%8.9
%2.2

%1.2%1.1
%0.9-

الم�صدر� :سوي�س ري – ورلد �إن�شورن�س ريبورت 2011م (المعدل)

هذا وقد انخف�ضت �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار بحوالي  %3لت�صل �إلى  9.82مليار ريال في عام 2011م ،ومع ذلك ،هناك اختالفات ملحوظة في
�أق�ساط الت�أمين في الدول ال�صناعية .ففي الواليات المتحدة االمريكية ارتفعت �أق�ساط الت�أمين في عام 2011م ب�سبب االنتعا�ش في منتجات الحماية
واالدخار فو�صلت ح�صتها من �أق�ساط الت�أمين �إلى  4.58مليار ريال مرتفعة بن�سبة  %1.9مقارنة بعام 2010م ،بينما انخف�ضت �أق�ساط الت�أمين بن�سبة
 %5.4في دول �أوروبا الغربية.
�أما بالن�سبة لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى وتركيا ،فقد وا�صل �سوق ت�أمين الحماية واالدخار نموه في عام 2011م ،حيث ارتفعت �أق�ساط الت�أمين
بن�سبة  %15.8لتبلغ  43.6مليار ريال ،وارتفعت �أق�ساط الت�أمين العام بن�سبة  %15.2في عام 2011م لتبلغ  143مليار ريال ،وكان النمو ملحوظ ًا في
المملكة ودولة قطر ،نتيجة لزيادة االنفاق العام واال�ستثمارات في م�شاريع البنية التحتية ال�صناعية بالإ�ضافة �إلى زيادة الوعي بالمخاطر في تلك الدول.
و�شهد �سوق الت�أمين انتعا� ًشا قوي ًا في تركيا والبلدان الم�صدرة للنفط في عام 2011م  ،حيث نمت �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار بن�سبة  %15.6في
تركيا وبن�سبة  %15.4في الإمارات العربية المتحدة على التوالي بينما انخف�ضت بن�سبة  %6.9في المملكة ،ونمت �أق�ساط الت�أمين العام بن�سبة  %14في
تركيا و %8.8في المملكة و %3.7في الأردن و %7في قطر.
 4م�ؤ�س�سة النقد :تقرير التطورات االقت�صادية خالل الربع الرابع من عام 2012م.
 5م�صلحة الإح�صاءات العامة والمعلومات .www.cdsi.gov.sa
 6م�ؤ�س�سة النقد.
 7م�ؤ�س�سة النقد :تقرير التطورات االقت�صادية خالل الربع الثالث من عام 2012م.
 8تقرير �سوي�س ري �سيجما رقم 2012/3م المراجعة.
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يبين الجدول التالي �إجمالي قيمة �أق�ساط الت�أمين في بع�ض دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا للأعوام 2009م – 2011م:
الدولة

الن�سبة من ال�سوق العاملية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني (مليون ريال)
2009م

 2010م

2011م

 2011م

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

20.460
17.663
14.610
9.686
5.869
3.994
3.570
2.899
2.839
2.321

22.518
21.614
16.390
9.748
6.451
4.099
4.182
3.653
2.907
2.449

24.514
31.010
18.505
10.652
6.429
4.456
4.579
3.938
3.008
2.749

%0.14
%0.18
%0.11
%0.06
%0.04
%0.03
%0.03
%0.02
%0.02
%0.02

الكويت

2.209

2.693

3.072

%0.02

البحرين

1.999

2.100

2.145

%0.01

الأردن

1.928

2.160

2.333

%0.01

عمان

الم�صدر� :سوي�س ري � ،سيغما رقم 2012/3م (المعدل)
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تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

يعتبر قطاع الت�أمين �أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في المملكة وذلك من خالل توفير �آليات تحويل المخاطر والت�شجيع على االدخار طويل المدى
مما يجعله من �أهم العوامل الم�ساعدة على النهو�ض باالقت�صاد الوطني .في ال�سابق ات�سم قطاع الت�أمين في المملكة وحتى الما�ضي القريب بغياب
الجهات التنظيمية والرقابية ووجود �شركات ت�أمين م�سجلة في الخارج معظمها في البحرين� .إلى �أن �أ�صدرت هيئة كبار العلماء القرار رقم  51وتاريخ
1397/4/3هـ (الموافق 1977/3/23م) والذي ق�ضى ب�أن الت�أمين التعاوني هو �صيغة لعقد تبرع وهو مقبول �شرعاً .وبذلك �أو�صت الهيئة ب�أن تقوم
الحكومة ب�إن�شاء �شركة للت�أمين التعاوني لتكون بدي ًال للت�أمين التجاري .وكنتيجة لذلك ،وبعد قرار الفقه الإ�سالمي في 1406/4/16هـ (الموافق
1985/12/28م) ،وافقت الحكومة على مبادئ الت�أمين التعاوني من خالل �إن�شاء ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني (التعاونية) في 1406/5/7هـ
(الموافق 1986/1/17م) .وفي عام 2003م� ،صدر نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني بالمر�سوم الملكي رقم (م )32/وتاريخ 1424/06/02هـ
(الموافق 2003/07/31م) ،حيث تعمل �شركات الت�أمين بموجبه ب�أ�سلوب الت�أمين التعاوني ،وال يجوز ت�أ�سي�س �أي �شركة ت�أمين �أو �شركة �إعادة الت�أمين
بناء على قرار من مجل�س الوزراء .وتلى ذلك �إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم
في المملكة �إال بترخي�ص ي�صدر بمر�سوم ملكي ً
 596/1وتاريخ 1425/3/1هـ ،والهدف الأ�سا�سي من هذا النظام والئحته التنفيذية هو تنظيم قطاع الت�أمين في المملكة ،و�أ�سند هذا النظام مهام
الإ�شراف والرقابة على قطاع الت�أمين في المملكة �إلى م�ؤ�س�سة النقد ،وقد قامت ب�إ�صدار العديد من اللوائح والتعليمات التنظيمية والرقابية التي تحكم منح
التراخي�ص لمزاولة �أعمال الت�أمين في المملكة �إ�ضافة �إلى فر�ض �أحكام النظام على �شركات الت�أمين و�شركات �إعادة الت�أمين والو�سطاء وكذلك مكاتب
ت�سوية  ،وتهدف �إدارة مراقبة �شركات الت�أمين التابعة �إلى م�ؤ�س�سة النقد �إلى:
-

حماية حقوق حملة بوال�ص الت�أمين والم�ساهمين.
�ضمان المناف�سة العادلة والفعالة وتوفير خدمات �أف�ضل وب�أ�سعار و�أغطية ت�أمينية مناف�سة.
تعزيز ا�ستقرار �سوق الت�أمين.
تطوير �سوق الت�أمين في المنطقة بما في ذلك توفير التدريب وفر�ص العمل للكوادر ال�سعودية.

ومع الأنظمة الجديدة� ،شهد قطاع الت�أمين نمواً وا�ضح ًا حيث تم ت�أ�سي�س عدد من �شركات الت�أمين من خالل طرح �أ�سهمها لالكتتاب العام ،حيث يبلغ عدد
�شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين الم�سجلة نظام ًا والمدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودي (� )33شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ويتميز قطاع الت�أمين في المملكة بمالمح �إيجابية كثيرة ،ويعتبر كبيراً وفق ًا لمعايير معظم الدول النامية .وهو في نمو مت�سارع مقارنة بما كان عليه في
الفترة 2004م2005-م ،حيث ت�ضاعفت ن�سبة عمق الت�أمين على غير الحياة ثالث مرات منذ ذلك الوقت .وعلى الرغم من نمو منتجات الحماية في المملكة
ب�شكل هائل من قاعدة �ضئيلة� ،إال ان �أق�ساط منتجات الت�أمين على الحياة تظل �صغيرة .وكان ال�سبب الرئي�سي لنمو قطاع الت�أمين في المملكة نتيجة لتطبيق
الت�أمين الطبي الإلزامي .وتعتبر المملكة فريدة من نوعها في هذا القطاع حيث يتطلب من �شركات الت�أمين �أن تعمل وفق ًا لمبادئ الت�أمين التعاوني ،وبذلك
فهي ت�شكل �أكبر قطاع في العالم متوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية وتمثل ن�صف �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها المتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية على
م�ستوى العالم  .9وت�شير النتائج ال�صادرة عن �شركات الت�أمين المدرجة لعام 2011م �إلى �أن قيمة �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في �سوق الت�أمين ال�سعودي
بلغت  18.504مليار ريال مقابل  16.387مليار ريال في عام 2010م ب�إرتفاع ن�سبته  . %12.9فقد حققت �أكبر � 8شركات ت�أمين في المملكة حوالي
 %68.6من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في �سوق الت�أمين ،بينما حققت باقي ال�شركات ن�سبة  %31.4من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين .10
 9تقرير بزن�س مونيتر للربع الرابع من عام 2012م.
10م�ؤ�س�سة النقد– �إدارة مراقبة الت�أمين ،تقرير �سوق التامين ال�سعودي (2011م) :ي�ستند هذا التقرير �إلى البيانات المجمعة من � 24شركة من �شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين.
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وب�شكل عام ،يعتبر الت�أمين ال�صحي المجال الرئي�سي لنمو قطاع الت�أمين وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي للرعاية ال�صحية والحاجة �إلى التغطية �ضد
المخاطر ب�سبب ارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية .وللتطورات االقت�صادية ت�أثير كبير على قدرة الدول لتوفير الرعاية ال�صحية والت�أمين ال�صحي ،ففي
المملكة هناك طلب متزايد على المرافق الطبية ،حيث يهيمن القطاع العام على توفير الرعاية ال�صحية والتي تمثل  %75من �إنفاق الدولة ،وتوفر وزارة
ال�صحة ووزارة الدفاع وال�شركات المملوكة للدولة  %80من ال�سعة ال�سريرية في المملكة .ووفق ًا لوزير ال�صحة عبداللـه الربيعة ،ف�إن وزارة ال�صحة تقدم
 %60من خدمات الرعاية ال�صحية في المملكة .وفي عام 2011م ،خ�ص�صت الحكومة  68.7مليار ريال لتطوير الرعاية ال�صحية واالجتماعية ،مقارنة
بـ  61.3مليار ريال في عام 2010م و  40.6مليار ريال في عام 2009م .وفي نهاية عام 2011م� ،أعلنت الحكومة عن قرارها بزيادة ميزانية تطوير
الرعاية ال�صحية لعام 2012م بن�سبة  .%26حيث �ست�ستخدم هذه الميزانية في زيادة عدد الم�ست�شفيات خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،مما ي�ضاعف طاقة
نظام الرعاية ال�صحية في المملكة .11
وتعتبر المملكة في مرحلة تو�سع وتطوير للرعاية ال�صحية مع وجود  251م�ست�شفى و  2.109مركزاً للرعاية ال�صحية الأولية .بالإ�ضافة �إلى م�شاريع
وزارة ال�صحة التي بلغت منذ بداية عام 1430هـ حتى 1433هـ  621مركزاً للرعاية ال�صحية الأولية ،وقد تم ت�شغيل  47م�ست�شفى بلغ مجموع �سعتها
ال�سريرية � 4.770سريراً ،وجا ِر �إن�شاء عدد  706مراكز �صحية و  128م�ست�شفى ،و�إن�شاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة ال�شرقية ،ومدينة
الملك في�صل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية ،ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق ال�شمالية ،ف�ض ًال عن التو�سعات واال�ضافات
ال�سريرية بكل من مدينة الملك عبداللـه الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالريا�ض .و�سوف ت�ؤدي هذه الم�شاريع والتجهيزات �إلى بلوغ عدد
الأ�سرة في وزارة ال�صحة �إلى �ضعف ما كانت عليه عام 1430هـ لت�صل �إلى � 66.000سرير خالل ال�سنوات ال�سبع المقبلة .12
في ال�سنوات الأخيرة حاولت الحكومة ال�سعودية ب�شكل متزايد تحويل عبء توفير الرعاية ال�صحية �إلى �أ�صحاب الأعمال حيث ي�ضغط التغير الديموغرافي
على القطاع ال�صحي ال�سعودي مع تزايد عدد ال�سكان بحوالي  ٪3في ال�سنة ،والتي تعتبر واحدة من �أعلى المعدالت في العالم .في �ضوء هذه الم�ؤ�شرات ،فقد
ا�ستنتجت الحكومة �أن النظام ال�صحي العام ال يمكن تمويله من قبل الدولة على المدى الطويل.
نظرا لإدخال نظام الت�أمين ال�صحي الإلزامي في عام 2006م ،يتوقع بيزني�س مونيتور ا�ستيعاب �أكبر في ال�سنوات المقبلة ،مما يدل على نجاح برامج
الحكومة العتماد القطاع ال�صحي الممولة من القطاع الخا�ص .13
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التغيرات االقتصادية وتأثيرها على التوظيف في قطاع التأمين

لقد �شهدت ال�سنوات ال�سابقة ا�ستمرار تكثيف الجهود التنموية من خالل موا�صلة التطوير الهيكلي لالقت�صاد الوطني وتح�سين الإنتاجية ،كما توا�صلت
الجهود لتح�سين مناخ اال�ستثمار وتطوير بيئة الأعمال ،مما �أدى �إلى تو�سيع م�شاركة القطاع الخا�ص وزيادة �إ�سهام القطاعات غير النفطية في الناتج
المحلي الإجمالي ،والذي �أدى بدوره �إلى توفير العديد من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة لال�ستثمارات الخا�صة وتوفير المزيد من فر�ص العمل للمواطنين.
فقد بلغ عدد الموظفين في �شركات الت�أمين في المملكة  7.457موظف ًا في عام 2011م مقارنة بـ  7.081موظف ًا في عام 2010م .وبلغت ن�سبة ال�سعودة
في �شركات الت�أمين  %53من �إجمالي القوى العاملة ،بزيادة قدرها  %3مقارنة بعام 2010م .وارتفعت ن�سبة ال�سعودة في المنا�صب الإدارية وغير الإدارية
�إلى  %40و  %55على التوالي في عام 2011م مقابل  %33و  %53على التوالي في عام 2010م .14
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أداء سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

خالل عام 2011م ،كان قطاع الت�أمين �أن�شط القطاعات من حيث عدد ال�صفقات المنفذة ،حيث بلغت نحو  6.96مليون �صفقة تمثل  %27.24من �إجمالي
عدد ال�صفقات المنفذة خالل العام مقارنة مع قطاع ال�صناعات البتروكيماوية الذي حل ثاني ًا بنحو  4.07مليون �صفقة بن�سبة  ،%15.95وجاء قطاع
الزراعة وال�صناعات الغذائية في المرتبة الثالثة بنحو  3مليون �صفقة بن�سبة  %11.76من �إجمالي عدد ال�صفقات المنفذة خالل عام 2011م .15
تمكن �سوق الت�أمين في المملكة من موا�صلة نموه في عام 2011م حيث بلغ �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها حوالي  18.5مليار ريال مقارنة بـ
 16.4مليار ريال لعام 2010م محقق ًا نمواً بلغت ن�سبته . %12.9
وحافظ الت�أمين ال�صحي على مكانته في ال�صدارة باعتباره �أكبر �أن�شطة الت�أمين في عام 2011م ،حيث �شكل ن�سبة  %52.5من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين،
يليه الت�أمين العام الذي ي�شكل ن�سبة  .%43بينما انخف�ض �إجمالي �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار المكتتب بها (يمثل  %5من �سوق الت�أمين) بن�سبة %6.9
لي�صل �إلى  0.905مليار ريال مقابل  0.972مليار ريال في عام 2010م.

 11تقرير بزن�س مونيتر للربع الرابع من عام 2012م.
 12تقرير وزارة ال�صحة http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/news-2012-12-08-001.aspx :
 13تقرير بزن�س مونيتر للربع االول من عام 2012م.
 14م�ؤ�س�سة النقد– �إدارة مراقبة الت�أمين ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي لعام 2011م .ملحوظة :تطلب الم�ؤ�س�سة من �شركات الت�أمين المرخ�صة �أو المرخ�ص لها حديث ًا االلتزام بن�سبة �سعودة تبلغ  %30وذلك
خالل العام الأول من الت�شغيل وفق ًا للمادة ( )79من الالئحة التنفيذية.
 15التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام 2011م ل�سوق المالية ال�سعودية (تداول).

16
ربحية �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
في عام 2011م ،بلغ �إجمالي الدخل الناتج عن االكتتاب  16في قطاع الت�أمين  927مليون ريال ،بانخفا�ض قدره  %25مقارنة بعام 2010م .وبلغ الدخل
اال�ستثماري  70 17مليون ريال مقابل  159مليون ريال في عام 2010م .وقد �شهدت الأرباح ال�صافية  18ل�سوق الت�أمين انخفا� ًضا �إلى  89مليون ريال في
عام 2011م مقارنة بـ  1.14مليار ريال في عام 2010م ،بن�سبة  .%22وبلغت ن�سبة العائد على الموجودات 19وعلى حقوق الملكية  20في �سوق الت�أمين
في المملكة في عام 2011م %2.8 ،و  %9.7على التوالي.
عمق الت�أمني (2007م – 2011م)
الن�سبة من �إجمالي الناتج المحلي

الن�شاط
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

�إجمالي الت�أمين ال�صحي

%0.21

%0.27

%0.52

%0.51

%0.45

�إجمالي ت�أمين الحماية واالدخار

%0.02

%0.03

%0.07

%0.06

%0.04

�إجمالي الت�أمين العام

%0.36

%0.31

%0.45

%0.40

%0.36

الإجمايل

%0.59

%0.61

%1.04

%0.97

%0.85
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يعرف عمق الت�أمين ب�أنه ن�سبة �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها �إلى �إجمالي الناتج المحلي .ح�سب الجدول �أعاله� ،شهد عمق الت�أمين في عام 2011م
انخفا� ًضا ليبلغ  %0.85مقابل  %0.97في عام 2010م .ويرجع هذا االنخفا�ض �إلى النمو الكبير في �إجمالي الناتج المحلي بن�سبة  %28في عام 2011م
مقارنة بـ  %18.6في عام 2010م.
كثافة الت�أمني (2007م2011-م)
بالريال ال�سعودي للفرد

الن�شاط
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

�إجمالي الت�أمين ال�صحي

128

194

287

320

358

�إجمالي ت�أمين الحماية واالدخار

14

24

40

36

33

�إجمالي الت�أمين العام

216

222

249

248

291

الإجمايل

358

440

576

604

682

الم�صدر :تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م – م�ؤ�س�سة النقد – �إدارة مراقبة الت�أمين

تعرف كثافة الت�أمين ب�أنها معدل �إنفاق الفرد على الت�أمين (�إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها مق�سوم ًا على عدد ال�سكان) .ح�سب الجدول �أعاله ،ارتفعت
كثافة الت�أمين بن�سبة  %14.6من  604رياالت للفرد في عام 2010م �إلى  682ري ً
اال �سعودي ًا في عام 2011م .وارتفع م�ستوى �إنفاق الفرد على الخدمات
الت�أمينية بزيادة �سنوية متو�سطة بلغت  %17في الفترة من عام 2007م �إلى عام 2011م .بينما ظلت ن�سبة كثافة ت�أمين الحماية واالدخار عند م�ستوى
منخف�ض بوجه عام مقارنة بالت�أمين العام والت�أمين ال�صحي حيث بلغت  33ري ً
اال للفرد .21
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إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط

تتوزع �أن�شطة �سوق الت�أمين بالمملكة �إلى ت�سعة هي  :الت�أمين ال�صحي ،ت�أمين المركبات ،ت�أمين الحماية واالدخار ،ت�أمين الممتلكات و�ضد الحريق،
الت�أمين الهند�سي ،الت�أمين البحري ،ت�أمين الحوادث والم�س�ؤوليات الأخرى ،ت�أمين الطاقة ،وت�أمين الطيران.
يمثل الت�أمين على المركبات والت�أمين ال�صحي  %73.7من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في عام 2011م .حيث حافظ الت�أمين ال�صحي على
مكانته من حيث كونه �أكبر ن�شاط ت�أميني ،فقد بلغت ح�صته  %52.5من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في عام 2011م ،بينما احتل الت�أمين على
المركبات المرتبة الثانية بن�سبة  %21.2من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها لنف�س العام .وارتفعت �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها للت�أمين البحري
والممتلكات بن�سبة  %22.4لكل منهما في عام 2011م ،فيما انخف�ضت �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها لت�أمين الطيران بن�سبة .%10.6
 16يح�سب الدخل الناتج عن االكتتاب في قطاع الت�أمين من خ�صم جميع الم�صروفات المتعلقة بالت�أمين من الأرباح الت�أمينية (�صافي الأق�ساط المكت�سبة).
 17دخل اال�ستثمارات ي�ساوي �إجمالي دخل اال�ستثمارات ناق� ًصا �إجمالي م�صاريف اال�ستثمارات.
 18الأرباح ال�صافية ت�ساوي �إجمالي االيرادات ناق� ًصا �إجمالي الم�صروفات.
 19يمكن ح�ساب العائد على الموجودات من خالل ن�سبة االرباح ال�صافية �إلى �إجمالي الموجودات.
 20يمكن ح�ساب العائد على حقوق الملكية من خالل ن�سبة االرباح ال�صافية �إلى �إجمالي حقوق الملكية.
 21م�ؤ�س�سة النقد– �إدارة �سوق الت�أمين ال�سعودي ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي (2011م).
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يعد الت�أمين ال�صحي الجزء الأكبر من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين حيث بلغ  8.7مليار ريال و�شكل  %53من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين في عام 2010م مقارنة مع
 7.3مليار ريال ون�سبة  %50في عام 2009م� ،أي بزيادة قدرها � .%19أما الت�أمين على المركبات ،في�أتي في المركز الثاني من حيث مجموع �أق�ساط الت�أمين
حيث �شكل  %20من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين وبلغ  3.2مليار ريال في عام 2010م مقارنة مع  3.1مليار ريال و %21في عام 2009م� ،أي بزيادة قدرها
حوالي .%6
ويبين الجدول التالي �إجمالي قيمة �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها موزعة ح�سب الن�شاط للفترة 2007م – 2011م:
(مليون ريال)
نوع الن�شاط
�صحي
املركبات
احلماية واالدخار
املمتلكات و�ضد احلريق
الهند�سي
البحري
احلوادث وامل�س�ؤوليات الأخرى
الطاقة
الطريان
الإجمايل

النمو
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
2010م
 %من
�إجمالي
 %من
�إجمالي
 %من
�إجمالي
 %من
�إجمالي
 %من
�إجمالي
الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي 2011م
%11.7 %52.5 9.708
%53
8.690
%50
7.292
%44
4.805
%36
3.065
%21.1 %21.2 3.922
%20
3.239
%21
3.055
%23
2.542
%28
2.440
%6.9%4.9
905
%6
972
%7
1.003
%5
594
%4
327
%20.7
%6.3
1.157
%6
959
%6
905
%7
798
%9
742
%5
%4.9
913
%5
869
%6
810
%6
682
%6
480
%22.4
%3.4
634
%3
518
%4
525
%6
620
%6
532
%24.6
%3.4
632
%3
507
%4
544
%5
531
%7
577
%9.8
%2.0
361
%2
329
%2
302
%2
208
%4
305
%10.6- %1.5
272
%2
304
%1
174
%1
139
%1
114
%12.9 %100 18.504 %100 16.387 %100 14.610 %100 10.919 %100 8.583
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صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط

يعرف �صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها على �أنه الأق�ساط المحتفظة بها لدى �شركة الت�أمين بعد ح�سم الأق�ساط الم�سندة �إلى �شركات �إعادة الت�أمين
المحلية والدولية من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها ح�سب نوع الن�شاط .ح�سب الجدول �أدناه ،ارتفع �إجمالي �صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها
بن�سبة  %14.7من  11.80مليار ريال في عام 2010م �إلى  13.53مليار ريال في عام 2011م .وحقق الت�أمين على المركبات والت�أمين ال�صحي نحو
 %88.2من �إجمالي �صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها في عام 2011م.
وقد حافظ الت�أمين ال�صحي على مكانته من حيث كونه �أكبر ن�شاط ت�أميني ،حيث بلغت ح�صته  %60.8من �إجمالي �صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها.
وحافظت ح�صة الت�أمين على المركبات على المرتبة الثانية ،حيث ارتفعت ح�صة الت�أمين على المركبات من �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها �إلى  %27.4في
عام 2011م مقارنة بـ  %26في عام 2010م.
ويبين الجدول التالي �إجمالي �صافي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها موزعة ح�سب الن�شاط للفترة 2007م – 2011م:
النمو
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
)مليون ريال(
2010م
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
نوع الن�شاط
الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي 2011م
%15.5
%61
8.225
%60
7.120
%55
5.557
%51
3.751
%42
2.403
�صحي
%19.7
%27
3.711
%26
3.099
%29
2.944
%34
2.459
%41
2.297
المركبات
%4.1%6
841
%7
877
%9
908
%6
468
%4
267
الحماية واالدخار
%7.1
%1
136
%1
126
%1
105
%1
95
%2
84
الممتلكات و�ضد الحريق
%15.2
%1
131
%1
114
%1
125
%2
122
%2
98
الهند�سي
%16.9
%2
205
%2
175
%2
183
%3
202
%3
170
البحري
%1.4
%2
280
%2
276
%2
244
%3
217
%4
الحوادث والم�س�ؤوليات الأخرى 219
%2.3%0
7
%0
8
%0
5
%0
1
%0
2
الطاقة
%74.4%0
1
%0
5
%0
1
%0
6
%0
4
الطيران
%14.7 %100 13.537 %100 11.800 %100 10.073 %100 7.321 %100 5.544
الإجمالي
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معدل االحتفاظ حسب النشاط

يعد معدل االحتفاظ مقيا�س ًا لأق�ساط الت�أمين التي تحتفظ بها �شركة الت�أمين ،ويمكن قيا�سه من خالل ق�سمة �صافي �أق�ساط الت�أمين على �إجمالي �أق�ساط
الت�أمين المكتتب بها.
ارتفع معدل االحتفاظ الإجمالي ل�شركات الت�أمين في المملكة من  %70.9في عام 2010م �إلى  %73.2في عام 2011م نتيجة الرتفاع معدل االحتفاظ
للت�أمين على المركبات والت�أمين ال�صحي اللذان ي�ستحوذان على ن�سبة  %73.7من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها ويمثالن �أعلى معدل احتفاظ،
حيث بلغ معدل االحتفاظ للت�أمين على المركبات  %95والت�أمين ال�صحي  %85في عام 2011م .بينما انخف�ض المتو�سط المرجح لمعدل االحتفاظ لأنواع
الت�أمين الأخرى �إلى ما ن�سبته  %18في عام 2011م مقارنة بعام 2010م.
يبين الجدول التالي �إجمالي ن�سبة الإحتفاظ ح�سب نوع الن�شاط للفترة 2007م – 2011م:
معدل االحتفاظ ح�سب نوع الن�شاط*

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

الت�أمين ال�صحي
الت�أمين على المركبات
الت�أمين على الممتلكات و�ضد الحريق
الت�أمين الهند�سي
الت�أمين البحري
الت�أمين �ضد الحوادث والم�س�ؤوليات الأخرى
الت�أمين على الطاقة
الت�أمين على الطيران
الإجمالي

%78.4
%94.1
%11.3
%20.3
%31.9
%38.0
%0.8
%3.1
%63.9

%78.1
%96.7
%11.9
%17.9
%32.5
%40.9
%0.4
%4.0
%66.4

%76.2
%96.4
%11.6
%15.5
%34.9
%44.9
%1.7
%0.6
%67.4

%81.9
%95.7
%13.2
%13.1
%33.8
%54.4
%2.3
%1.6
%70.9

%85.0
%95.0
%14.0
%12.0
%32.0
%44.0
%2.0
%0.1
%73.2

ن�سبة التغيير
2010م2011-م
%3.7
%0.7%6.0
%8.3%5.3%19.1%13.0%93.7%3.2
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* ال تظهر معدالت �إحتفاظ ت�أمين الحماية واالدخار في الجدول �أعاله حيث يجب االحتفاظ بالجزء الخا�ص باالدخار في ال�شركة ال�سعودية ،وبالتالي ال يمكن مقارنة معدالت �إحتفاظ ت�أمين الحماية
واالدخار مع عقود الت�أمين الأخرى.
* تلتزم �شركات الت�أمين المرخ�صة �أو المرخ�ص لها حديث ًا بالحد الأدنى لمعدل االحتفاظ البالغ  %30وفق ًا للمادة ( )40من الالئحة التنفيذية.
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إجمالي المطالبات المدفوعة حسب النشاط

ارتفع �إجمالي المطالبات التي دفعتها �شركات الت�أمين في المملكة من  8.5مليار ريال في عام 2010م �إلى  11.5مليار ريال في عام 2011م� ،أي بمعدل
نمو بلغ  .%37وحقق �إجمالي مطالبات الت�أمين ال�صحي والت�أمين على المركبات المدفوعة نمواً بن�سبة  %45.1و  %34.1على التوالي .وحقق ت�أمين الحماية
واالدخار �أعلى معدالت النمو في �إجمالي المطالبات المدفوعة ،ب�إرتفاع بلغت ن�سبته  %114.7من  136.2مليون ريال �إلى  292.5مليون ريال في عام 2011م.
ويبين الجدول التالي �إجمالي المطالبات المدفوعة ح�سب نوع الن�شاط للفترة 2007م – 2011م:
النمو
2011م
2010م
2009م
2008م
2007م
)مليون ريال(
2010م
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
 %من
�صافي
نوع الن�شاط
الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي الأق�ساط الإجمالي 2011م
%34.1
%64
7.297
%64
5.440
%55
4.010
%54
2.839
%47
1.898
�صحي
%45.1
%24
2.730
%22
1882
%22
1.621
%29
1.492
%30
1.218
المركبات
%114.7
%3
293
%2
136
%2
169
%3
140
%1
38
الحماية واالدخار
%32.8
%5
527
%5
397
%6
456
%6
315
%7
283
الممتلكات و�ضد الحريق
%42.1
%2
226
%2
159
%2
146
%2
112
%5
219
الهند�سي
%25.6%2
206
%3
277
%2
167
%4
195
%4
166
البحري
%59.9
%1
93
%1
58
%1
98
%2
92
%4
الحوادث والم�س�ؤوليات الأخرى 170
%40.6%1
82
%2
139
%8
570
%1
26
%0
6
الطاقة
%17.9
%0
31
%0
26
%0
18
%0
12
%2
63
الطيران
%34.9 %100 11.485 %100 8.514 %100 7.255 %100 5.224 %100 4.061
الإجمالي
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المنافسة

يت�سم قطاع الت�أمين في المملكة بالمناف�سة ال�شديدة ،حيث بلغ عدد �شركات الت�أمين المرخ�صة والمدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» ،بتاريخ �إ�صدار
هذه الن�شرة (� )33شركة ،وقد �صدرت موافقة مجل�س الوزراء بالترخي�ص ل�شركتين �إ�ضافيتين  .ومن المتوقع �أن ت�شتد المناف�سة بين ال�شركات العاملة التي
ت�سعى للحفاظ على ح�صتها ال�سوقية والعمل على زيادتها وبين ال�شركات الداخلة حديث ًا والتي ت�سعى للح�صول على ح�صة في ال�سوق وزيادتها من خالل
تقديم �أ�سعار تناف�سية ومنتجات ت�أمين مبتكرة.
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وتعد �شركة التعاونية للت�أمين �أكبر �شركات الت�أمين من حيث حقوق الملكية البالغة  2.05مليار ريال في عام 2011م .وب�شكل عام ارتفعت حقوق ملكية
�شركات الت�أمين في عام 2011م �إلى  9.2مليار ريال مقارنة بـ  9.1مليار ريال في عام 2010م ،وبلغ عدد ال�شركات التي تزيد حقوق الملكية فيها على
 100مليون ريال � 24شركة.22
في يونيو 2012م� ،أعلنت �شركة التعاونية للت�أمين ب�أنها �ست�صبح �أول �شركة ت�أمين في المملكة �ستقدم ت�أمين ال�سفر لعمالئها عبر االنترنت .ويعتبر الطلب على
هذه الخدمة في ازدياد ،لأن العديد من الدول ال �سيما دول االتحاد الأوروبي تن�ص على �أن يكون للمواطن ال�سعودي ت�أمين �صحي قبل الموافقة على منحه ت�أ�شيرة
الدخول.23
وفيما يلي الئحة ب�شركات الت�أمين المرخ�صة والمدرجة في ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» (كما في 2013/02/17م):
�إ�سم ال�رشكة
ال�شركة التعاونية للت�أمين
�شركة مالذ للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�شركة المتو�سط والخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني (ميدغلف)
�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمين التعاوني
�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سالمة)
ال�شركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التعاوني (والء)
�شركة الدرع العربي للت�أمين التعاوني
�شركة �ساب للتكافل
�شركة �سند للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سايكو)
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التعاوني (وفاء)
�شركة �إتحاد الخليج للت�أمين التعاوني
�شركة الأهلي للتكافل
ال�شركة الأهلية للت�أمين التعاوني
�شركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني (�أ�سيج)
�شركة الت�أمين العربية التعاونية
�شركة الإتحاد التجاري للت�أمين التعاوني
�شركة ال�صقر للت�أمين التعاوني
ال�شركة المتحدة للت�أمين التعاوني
ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمين التعاوني (�إعادة)
�شركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
�شركة وقاية للت�أمين و�إعادة الت�أمين التكافلي
�شركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�شركة اي�س العربية للت�أمين التعاوني
�شركة �أك�سا للت�أمين التعاوني
ال�شركة الخليجية العامة للت�أمين التعاوني
�شركة بروج للت�أمين التعاوني
ال�شركة العالمية للت�أمين التعاوني
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل
ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني
�شركة �أمانة للت�أمين التعاوني (�أمانة)
�شركة عناية ال�سعودية للت�أمين التعاوني
�شركة الإنماء طوكيو مارين ال�سعودية
�رشكات الت�أمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني
الجزيرة تكافل تعاوني

ر�أ�س املال املدفوع (بالريال ال�سعودي)
 750مليون
 300مليون
 800مليون
 200مليون
 100مليون
 200مليون
 200مليون
 340مليون
 200مليون
 100مليون
 100مليون
 220مليون
 167مليون
 100مليون
 200مليون
 200مليون
 250مليون
 200مليون
 200مليون
مليار
 400مليون
 200مليون
 200مليون
 100مليون
 200مليون
 200مليون
 130مليون
 200مليون
 555مليون
 100مليون
 320مليون
 400مليون
 200مليون

الم�صدر� :شركة ال�سوق المالية ال�سعودية (تداول)

 22م�ؤ�س�سة النقد– �إدارة �سوق الت�أمين ال�سعودي ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي (2011م) :ن�ص نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني في مادته الرابعة  ،على ان ال يقل ر�أ�س مال �شركة الت�أمين عن 100
مليون ريال ،و�أن ال يقل ر�أ�س مال �شركة �إعادة الت�أمين �أو �شركة الت�أمين التي تزاول في الوقت نف�سه �أعمال �إعادة الت�أمين عن  200مليون ريال.
 23تقرير بزن�س مونيتر للربع الرابع لعام 2012م.
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 4الشركة
1-4

نبذة عن الشركة

�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية تحت
الت�أ�سي�س تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م
والمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م والموثق عقد ت�أ�سي�سها المعدل لدى كاتب العدل في الريا�ض
ب�صحيفة رقم  64عدد  815من المجلد  28تاريخ 1434/01/14هـ (الموافق 2012/11/28م) ،ويقع المركز الرئي�سي لل�شركة بمدينة الريا�ض
في المملكة .و�سيعر�ض الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على جميع الم�ساهمين خالل الجمعية العامة الت�أ�سي�سية اقتراح تغيير �إ�سم ال�شركة �إلى «�شركة متاليف
والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني» و�سيقوم الم�ساهمون بالت�صويت على هذا االقتراح.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال موزع �إلى (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف
�سهم م�صرح به .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في ما مجموعه ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم تمثل  %70من ر�أ�س
مال ال�شركة وقد تم �إيداع قيمتها في ح�ساب ال�شركة لدى البنك العربي الوطني ،كما �سيتم طرح ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم
للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد.
تعتزم ال�شركة تقديم خدمات الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة وذلك باال�ستناد
لأحكام ومبادئ الت�أمين التعاوني ووفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية وتحت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد باعتبارها الجهة
الم�س�ؤولة عن مراقبة قطاع الت�أمين.
وبعد االنتهاء من �إجراءات عملية االكتتاب العام وانعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية وا�ستكمال اجرءات الت�أ�سي�س وااللتزام بالبنود االلزامية من الئحة
حوكمة ال�شركات� ،ستقوم ال�شركة بتقديم طلب لمعالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�سها ويتم اعتبار ال�شركة م�ؤ�س�سة في المملكة ك�شركة م�ساهمة
عامة من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها.

2-4

الرؤية المستقبلية للشركة

تهدف ال�شركة �أن ت�صبح واحدة من ال�شركات الرائدة في تقديم خدمات الت�أمين التعاوني في المملكة وذلك من خالل توفير المنتجات المتوافقة مع
متطلبات العمالء وتقديم خدمات متميزة لهم.

3-4

رسالة الشركة

ت�سعى ال�شركة لتقديم منتجات وخدمات ت�أمينية تتمتع بدرجات عالية من الجودة وفق ًا لأحدث المعايير الدولية وتوفير قيمة را�سخة لعمالئها في �أرجاء
المملكة وت�أ�سي�س عالقات وثيقة وطويلة الأجل معهم.

4-4

إستراتيجية الشركة

�ستقوم ال�شركة بتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات الت�أمينية وذلك بما يتوافق مع المتطلبات الرئي�سية للجهات الت�شريعية والتنظيمية في المملكة
وبما يتالءم مع احتياجات �شرائح عمالئها المختلفة .حيث �ستوفر ال�شركة محفظة متكاملة من منتجات الت�أمين العام ومنتجات الت�أمين ال�صحي وت�أمين
الحماية واالدخار والحوادث ال�شخ�صية .ولتحقيق �أعلى معدالت الكفاءة والفعالية� ،ست�ضع ال�شركة �إ�ستراتيجية تو�سعية لتحقيق االنت�شار في المدن الرئي�سية
في المملكة ،و�ست�سعى كذلك للح�صول على ت�صنيف دولي معتمد من قبل الجهات المتخ�ص�صة في منح و�إ�صدار �شهادات الت�صنيف ل�شركات الت�أمين.
�ستعمل ال�شركة مع معيدي ت�أمين يتمتعون بت�صنيف عالٍ وب�سمعة دولية عريقة في مجال �إعادة الت�أمين ،كما و�ستنتهج ال�شركة �سيا�سة متحفظة في عملية
اختيار وبناء محفظتها وترتيبات �إعادة الت�أمين التي �ستعقدها وذلك بهدف تحقيق ربحية م�ستدامة لل�شركة وتر�شيد م�ستوى المخاطر التي تتحملها.
ترتكز الإ�ستراتيجية التي �ستعتمدها ال�شركة على المبادئ التالية:
-

-

فهم وتلبية احتياجات عمالئها وال�سعي دائما لتقديم برامج وخدمات ت�ستوفي توقعاتهم.
المتابعة الم�ستمرة لمتغيرات البيئة المحيطة من �أجل التعرف على �آخر التطورات واالتجاهات والتحديات والفر�ص الجديدة في ال�سوق.
�ضمان توفر الخبرات الالزمة في عمليات الت�أمين و�إعادة الت�أمين حيث يوجد لدى ال�شركة مجموعة من الكفاءات والخبرات المتخ�ص�صة في �أعمال
الت�أمين كما �ست�سعى ال�شركة ب�شكل م�ستمر لإعطاء موظفيها والمنتجين المتعاقدين معها الفر�صة الكافية لتنمية وتطوير خبراتهم ومهاراتهم وذلك
من خالل توفير فر�ص الثقافة الم�ستمرة وبرامج التطوير والتدريب المنا�سبة والمتطورة ،وخلق بيئة مميزة ال�ستقطاب الخبرات من خالل توفير البيئة
المحترفة والتناف�سية الإيجابية بين الموظفين وفر�ص التقدم لهم وتعزيز قدراتهم ومواهبهم.
�ضمان مطابقة �إجراءات ال�شركة و�سيا�ساتها مع المقايي�س المحترفة في �صناعة الت�أمين و�إعادة الت�أمين.
تعزيز الوعي العام لفائدة �صناعة الت�أمين كمكون اجتماعي واقت�صادي واعد في المملكة.
تطوير المنتجات والخدمات ب�شكل م�ستمر بما يتالءم مع احتياجات العمالء وتر�سيخ عالقات جيدة مع قطاع المنتجين و�شركات الت�أمين و�إعادة الت�أمين.

كما حددت ال�شركة �إ�ستراتيجية للتطوير ومحفزات للنمو على ال�شكل التالي:
 منتجات مبتكرة :تقديم قيمة م�ضافة من خالل طرح منتجات متخ�ص�صة ومرنة. قنوات الت�سويق :وترتكز ب�شكل �أ�سا�سي على فر�صة الت�أمين البنكي وتح�سين �أداء المبيعات من خالل رفع كفاءة المنتجين وانت�شارهم وحوافزهموالتزامهم وو�سائط دعمهم وتقليل العبء الإداري عليهم.
 -جودة اخلدمة� :ضمان توفير خدمات ذات م�ستوى عال وفعال با�ستطراد.
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 الإنتاجية :ال�سعي الم�ستمر لتطوير وتعزيز �إنتاجية الإداريين واخت�صا�صي الت�سويق.وتركز �إ�ستراتيجية ال�شركة للت�سويق على فر�صة الت�أمني البنكي الذي توفره على نطاق وا�سع وح�صري اتفاقية توزيع منتجات الت�أمين البنكية بين ال�شركة
والبنك ،والتي تهدف �إلى اال�ستفادة من �شبكة فروع البنك لتوزيع منتجات ال�شركة و�إ�ضافة برامج الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي وت�أمين المركبات
والم�ساكن وال�سفر وغيرها �إلى عرو�ض البنك (راجع الق�سم « 3-6-15اتفاقية توزيع منتجات الت�أمين البنكية») .و�ستطبق هذه الإ�ستراتيجية كمتمم
لمنتجات البنك الأ�سا�سية دون �أن تعرقل العالقة بين العميل والبنك �أو ت�ؤخر عمل موظفي البنك .وي�شكل دمج ت�أمين المركبات وت�أمين االئتمان عند توفير
قرو�ض المركبات وقرو�ض ال�سكن مث ً
اال جيداً على هذه الإ�ستراتيجية.
كما ت�شمل هذه الإ�ستراتيجية �أي� ًضا حمالت تحديد �شرائح العمالء المحتملين من خالل �شبكة الفروع والر�سائل الن�صية وقنوات الإنترنت .و�ستوفر هذه الحمالت
و�سيلة متدنية الكلفة للتعريف بمنتجات ال�شركة وزيادة ح�صتها في ال�سوق .كما تعتمد الإ�ستراتيجية على نظم الت�سويق المبا�شرة عبر الهاتف والبيع عبر
كاونترات البنك.
وبالن�سبة لمبيعات الأفراد� ،سيتم تجهيز فريق وكيل الت�أمين بالأدوات التي ت�ساهم في زيادة و�إدامة نجاح المبيعات� .إ�ضافة �إلى ذلك ،وبم�ساعدة فريق
مبيعات ال�شركات لدى ال�شركة� ،سيقوم وكيل الت�أمين بالتوا�صل مع عمالء البنك من ال�شركات لتقديم عرو�ض �شاملة تت�ضمن الت�أمين العام والت�أمينات
الخا�صة بموظفي ال�شركات وهي �أ�سا�س ًا الت�أمين الطبي وت�أمين الحماية.
وفيما يلي ت�صور لبع�ض �أهداف الت�أمين البنكي الطموحة التي �ست�سعى ال�شركة للو�صول �إليها من خالل قنوات البنك المختلفة:
ال�شبكة
البنك

ن�سبة الم�ساهمة
%80

مجال الت�أمين

الو�سطاء/الوكالء

%20

البنك

%80

الو�سطاء/الوكالء

%20

وكاالت ال�سفر

%50

مواقع ال�سفر عبر االنترنت

%10

البنك

%40

احلماية واالدخار للأفراد

البنك

%100

احلوادث ال�شخ�صية

البنك

%100

املركبات

املنازل

ال�سفر

الم�صدر :ال�شركة

ولتحقيق التميز في عمليات ال�شركة ،ف�إنها �ستعتمد �أنظمة متكاملة ت�ستقطب وتتعامل مع مخاطبات العمالء والو�سطاء والوكالء وعلى قاعدة متطورة
من �أنظمة تقنية المعلومات المتخ�ص�صة في الإدارة الت�أمينية .وتقر ال�شركة ب�أن لي�س لها �أية نية لتغيير جوهري في طبيعة ن�شاطها.
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اإلستراتيجية االستثمارية

�ستعتمد ال�شركة �إ�ستراتيجية متحفظة ومتوازنة تجاه المخاطر وذلك بالتركيز على اال�ستثمار في �أدوات الدخل الثابت والتي تت�شكل قاعدتها الأ�سا�سية من
ال�سندات وال�صكوك والودائع البنكية مع االلتزام باللوائح التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد فيما يخ�ص توزيع الأموال الم�ستثمرة.
تعتزم ال�شركة التعاون في �إدارة ا�ستثماراتها مع نخبة مختارة من مدراء اال�ستثمار المرخ�ص لهم من قبل الهيئة والذين يتمتعون بدرجة عالية من
االحترافية ويتم تزويدهم بالأهداف اال�ستثمارية لل�شركة فيما يتعلق بم�ستويات ال�سيولة الالزمة بما يتوافق مع �أحكام و�شروط نظام مراقبة �شركات
الت�أمين التعاوني .وتتمثل �أهداف ال�شركة اال�ستثمارية في �إيجاد توازن م�ستمر بين معدالت المخاطر وال�سيولة والربحية ومحاولة ال�سعي الم�ستمر في رفع
عوائد الم�ساهمين مع الحفاظ قدر الإمكان على درجة مقبولة من المخاطر اال�ستثمارية.
�إ�ضافة �إلى ذلك �ستقوم ال�شركة بالتركيز على زيادة معدالت ربحية الأموال الم�ستثمرة وتحقيق معدل نمو جيد في الأ�صول من خالل اعتماد مجموعة من
القنوات اال�ستثمارية المكونة للمحفظة مع العمل على تفادي المخاطر المرتبطة بانخفا�ض العائد.
كما �ستحافظ ال�شركة على م�ستويات �سيولة تتنا�سب مع �أهداف �سيا�ستها اال�ستثمارية واحتياجاتها الت�شغيلية وت�سوية المطالبات عند ا�ستحقاقها .كما
�ستقوم بمراجعة الإ�ستراتيجية اال�ستثمارية وتقييمها ب�صفة دورية ،و�إجراء التعديالت الالزمة عليها للت�أكد من مالئمتها الحتياجات و�أهداف ال�شركة
المتجددة والتطورات في �سوق اال�ستثمار والبيئة التنظيمية.
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هيكل ملكية الشركة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال موزع على (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم ،وقد
اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بما مجموعه ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم تمثل  %70من ر�أ�س مال ال�شركة وتم �إيداع
قيمتها في ح�ساب ال�شركة لدى البنك العربي الوطني ،كما �سيتم طرح الأ�سهم الباقية وعددها ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم
للجمهور ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد� .أما بالن�سبة لأ�سهم الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين فهي موزعة ح�سب الجدول التالي:
اجلن�سية

عدد الأ�سهم

لقيمة بالريال

� 1أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

�أمريكي

5.250.000

52.500.000

 2البنك العربي الوطني

�سعودي

5.240.000

52.400.000

ن�سبة امللكية
املبا�رشة
%30.00
*%29.94

� 3شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�أمريكي

1.750.000

17.500.000

%10.00

 4عبداللطيف بن حمد محمد الجبر

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

� 5صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

امل�ساهمون

جمموع ما اكتتب به امل�ؤ�س�سون

122.500.000 12.250.000

%70.00

جمموع ما �سيكتتب به اجلمهور

5.250.000

52.500.000

%30.00

املجموع الكلي

175.000.000 17.500.000

%100.00

ن�سبة امللكية
غري املبا�رشة
-

جمموع
امللكية
%30.00

-

%29.94

**%0.584

%10.00

**%0.578

%0.614
%0.608

الم�صدر :ال�شركة
* تجدر الإ�شارة �إلى �أنه بموجب اتفاقية ال�شركاء (المف�صلة في الق�سم « 15-6العقود الجوهرية») اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و �صالح را�شد عبد
الرحمن الرا�شد بخم�سة �آالف �سهم (بمجموع ع�شرة �آالف �سهم) عن البنك العربي الوطني لمراعاة الحد الأدنى لعدد ال�شركاء المطلوب لت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بموجب نظام ال�شركات ،بحيث تعود ملكية
االنتفاع بالأ�سهم الم�سجلة تحت �إ�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إعادة �شراء تلك الأ�سهم في �أقرب وقت ممكن بعد �إتمام الطرح وذلك بعد انق�ضاء فترة الحظر النظامية والح�صول على موافقة
خطية من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد الم�سبقة لإتمام عملية التنازل عن تلك اال�سهم.
** الملكية غير المبا�شرة عبر البنك العربي الوطني.
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كبار المساهمين

هناك ثالثة م�ساهمين رئي�سيين في ال�شركة يمتلك كل منهم ن�سبة �أعلى من  %5من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة وهم:
امل�ساهمون
� 1أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

امللكية
تمتلك ما ن�سبته  %30.00من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة

 2البنك العربي الوطني

تمتلك ما ن�سبته  %29.94من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة

� 3شارتي�س ميم�سا هولدينجز

تمتلك ما ن�سبته  %10.00من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة

الم�صدر :ال�شركة
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نظرة عامة على المؤسسين الرئيسيين

1-8-4

أميريكان اليف إنشورنس كومباني (أليكو)

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ « �أليكو») هي �شركة عالمية رائدة في ت�أمينات الحماية واالدخار ت�أ�س�ست عام 1921م
في ديالوير – الواليات المتحدة تحت رقم  ،0123730ويبلغ ر�أ�سمالها ثالثة ماليين دوالر� ،أي ما يعادل (� )11.250.000أحدى ع�شر مليون ومئتين
وخم�سون �ألف ريال تقريباً ،وهي مملوكة بالكامل من �شركة متاليف (المعرف عنها �أدناه) التي �أتمت �صفقة �شرائها من �شركة المجموعة الأمريكية الدولية
�إنك في 2010/11/01م.
توفر �أليكو للأفراد وال�شركات منتجات وخدمات ت�أمين الحماية واالدخار والحوادث ال�شخ�صية والت�أمين ال�صحي والتخطيط للتقاعد وحلول �إدارة الثروات،
وتقدم خدماتها من خالل �شبكة وا�سعة من الوكالء والو�سطاء والم�ؤ�س�سات المالية وقنوات التوزيع الأخرى ،وقد ن�شطت ال�شركة في �سوق الت�أمين في
المملكة منذ �أكثر من  55عاماً.
يقع مقر �أليكو الرئي�سي في ويلمينغتون بوالية ديالوير في الواليات المتحدة الأمريكية ولها مقرات �إقليمية في عدة دول ،وتنت�شر فروعها وال�شركات
التابعة لها في  35بلداً حول العالم في الأ�سواق النا�شئة والنامية والمتقدمة في �أوروبا و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية.
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ويو�ضح الجدول التالي هيكل ملكية �شركة �أليكو:
امل�ساهمون
�شركة متاليف

1

ن�سبة امللكية
%100

الم�صدر� :أليكو –بتاريخ 2012/12/20م

 1-1-8-4متاليف
ت�أ�س�ست �شركة متاليف عام 1868م ،وهي �شركة رائدة عالمي ًا في مجال الت�أمين والحماية واالدخار وبرامج الت�أمين الجماعي ،وتقدم خدماتها �إلـى 90
مليون عميل في �أكثر من  47بلداً .وبتاريخ 2010/11/01م ا�ستحوذت على �شركة �أليكو بعد �إتمام �صفقة �شرائها من �إيه �أي جي مقابل مبلغ ()16.2
مليار دوالر� ،أي ما يعادل ( )60.75مليار ريال تقريباً.
وتحوز متاليف من خالل ال�شركات التابعة والحليفة لها على مواقع ريادية في �أ�سواق الواليات المتحدة واليابان و�أمريكا الالتينية و�آ�سيا والمحيط
الهادئ و�أوروبا وال�شرق الأو�سط .وهي �أكبر �شركة للت�أمين على الحياة في الواليات المتحدة الأمريكية والمك�سيك وت�شيلي والأرجنتين ،واحتلت موقع
الريادة في  20من هذه الأ�سواق .24وفي العام 2012م ،احتلت متاليف المرتبة  34على الئحة «فورت�شن  ،25»500و�ضمت بين عمالئها  90من �أول
�100شركة مدرجة في الالئحة ذاتها ،وبلغت قيمة ت�أمين الحماية ال�سارية التي تقدمها  16,125مليار ريال ( 4,3مليار دوالر) ،كما و�صلت قيمة
موجوداتها �إلى  3,138,8مليار ريال ( 836,8مليار دوالر) ،في حين بلغ عدد موظفيها  64,000موظف تقريباً.
وفي منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا ،تقدم �شركات متاليف للأفراد وال�شركات ت�أمين الحماية واالدخار والحوادث ال�شخ�صية والت�أمين
ال�صحي والتخطيط للتقاعد وحلول �إدارة الثروات� .إن �شركة متاليف مدرجة �أ�سهمها في بور�صة نيويورك – الواليات المتحدة .ويو�ضح الجدول التالي
المالكين الأ�سا�سيين في �شركة متاليف ون�سب ملكيتهم:
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

1

�ستايت �ستريت جلوبال �أدفايزورز

%3.99

2

فانغارد جروب �إنك

%3.67

3

�شركة فيدليتي مانجمنت �أند ري�سير�ش

%3.46

4

�شركة بالكروك �إن�ستيتو�شنل ترا�ست

%3.09

5

�إم �إف �إ�س �إنف�ستمنت مانجمنت

%2.19

م�صدر :متاليف – بتاريخ 2012/12/20م

2-8-4

شارتيس ميمسا هولدينجز (شارتيس)

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز �إنك (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ «�شارتي�س») هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل من �شركة �إيه �آي جي للممتلكات والم�س�ؤوليات
انترنا�شونال �ش.ذ.م.م ،ت�أ�س�ست عام 1999م في ديالوير– الواليات المتحدة تحت رقم  ،3111943حيث بلغ �إجمالي عدد الأ�سهم العادية الم�صرح
ب�إ�صدارها �ألف �سهم عادي ب�سعر دوالر واحد لل�سهم � .إن �شركة �شارتي�س �شركة رائدة في مجال ت�أمين الممتلكات والطاقة والهند�سة والحوادث العامة
والت�أمين العام وتغطي منطقة ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا.
ويو�ضح الجدول التالي هيكل ملكية �شركة �شارتي�س:
امل�ساهمون
1

�إيه �آي جي للممتلكات والم�س�ؤوليات انترنا�شيونال �ش.ذ.م.م

ن�سبة امللكية
%100

 1-2-8-4إيه آي جي للممتلكات والمسؤوليات انترناشونال ش.ذ.م.م
�إن �شركة �إيه �آي جي للممتلكات والم�س�ؤوليات �ش.ذ.م.م هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل من �شركة �إيه �آي جي للممتلكات والم�س�ؤوليات �إنك المملوكة
بدورها بالكامل من �شركة �إيه �أي يو �إي�ش �إل �إل �سي ،وهي بدورها �شركة تابعة مملوكة بالكامل من المجموعة الأمريكية الدولية �إنك.
وقد ا�ستخدم �إ�سم �شارتي�س لغاية الفترة الأخيرة ,كالإ�سم التجاري في عمليات المجموعة الأمريكية الدولية لت�سويق برامج ت�أمين الممتلكات والطاقة
والهند�سة والحوادث العامة والت�أمين العام في كافة �أنحاء العالم .وفي �شهر ت�شرين الثاني  ,2012عادت هذه العمليات ال�ستخدام الإ�سم التجاري �إيه �آي
جي .ومن المتوقع �أن تعدل الحق ًا �شارتي�س ا�سمها التجاري.
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ت�أ�س�ست عمليات �إيه �آي جي الدولية في مجاالت حماية الممتلكات والت�أمين العام منذ �أكثر من ( )90عاماً ،ولديها  45.000موظف يخدمون �أكثر من
 70مليون عميل حول العالم ،وت�شمل عمليات مملوكة كلي ًا في �أكثر من  80دولة �إ�ضافة �إلى عالقات تعاون مع �شركاء لم�ساعدتهم على خدمة العمالء
في ما يقرب من  120دولة �أو منطقة �أخرى.
 2-2-8-4المجموعة األمريكية الدولية انك (إيه آي جي)
تعتبر المجموعة الأمريكية الدولية انك (�إيه �آي جي) م�ؤ�س�سة عالمية رائدة قي مجال الت�أمين .ومنذ ت�أ�سي�سها عام 1919م ,توفر �إيه �آي جي نطاق ًا وا�سع ًا
من خدمات الت�أمين في مجاالت حماية الممتلكات والت�أمين العام والت�أمين على الحياة وبرامج التقاعد وت�أمين الرهن العقاري وخدمات مالية �أخرى
للعمالء في �أكثر من  130بلداً .وت�شمل عرو�ض �إيه �آي جي المتنوعة برامج وخدمات ت�ساعد ال�شركات والأفراد على حماية �أ�صولهم و�إدارة المخاطر وتوفر
الأمان في مرحلة التقاعد.
ت�أ�س�ست �شركة �إيه �آي جي في والية ديالوير في الواليات المتحدة الأميركية وهي حالي ًا �شركة مدرجة في بور�صة نيويورك وبور�صة طوكيو وتقدم
خدمات الت�أمين ال�شاملة في �آ�سيا و�أمريكا الالتينية و�أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أمريكا ال�شمالية.
وخالل الأزمة االقت�صادية التي بد�أت عام 2008م� ،ضخت الحكومة الأمريكية في �شركة �إيه �آي جي مبلغ  182.3مليار دوالر (ما يعادل  683.625مليار ريال)
من �أجل تمكين و�ضع ال�شركة المالي .ومنذ تاريخه ،ا�ستعادت الحكومة الأمريكية كامل هذا المبلغ� ،إ�ضافة لعائدات �إيجابية تبلغ  22.7مليار دوالر
(ما يعادل  85.125مليار ريال) وذلك من خالل بيع الأ�صول واتخاذ الإجراءات من قبل �إيه �آي جي وبنك االحتياط الفدرالي الأمريكي والخزينة الأمريكية.
وفي �أوائل مايو 2011م ،قامت الخزينة الأمريكية ببيع ما يقارب  1.7مليار �سهم من �أ�سهم �إيه �آي جي العادية من خالل �ستة طروح عامة بح�صيلة بلغت
ما يقارب  51مليار دوالر (ما يعادل  191.25مليار ريال) ،بما فيها  13مليار دوالر (ما يعادل  48.75مليار ريال) تم �شرائها من قبل �إيه �آي جي.
وفي عام 2012م ،بلغ الدخل ال�صافي لإيه �آي جي مبلغ  3.4مليار دوالر (ما يعادل  12.75مليار ريال) مقارنة بـ  20.6مليار دوالر (ما يعادل 77.25
مليار ريال) في 2011م.
وتعمل �شركة �إيه �آي جي في �سوق الت�أمين العام في المملكة منذ �أكثر من  30عام ًا من خالل ت�سويق منتجات الت�أمين على المركبات والحوادث ال�شخ�صية
وال�سفر ومخاطر البناء والطاقة والممتلكات.
3-8-4

البنك العربي الوطني («البنك»)

ت�أ�س�س البنك العربي الوطني ك�شركة م�ساهمة �سعودية بموجب المر�سوم الملكي رقم م 38/وتاريخ 1399/07/18هـ (الموافق 1979/06/13م) .وفي 2012/12/31م،
بلغ �إجمالي موجوداته  136.6مليار وحقوق الم�ساهمين  17.8مليار ريال وقد حقق خالل عام 2012م دخل �صافي يبلغ  2.371مليون ريال.
يقدم البنك جميع الخدمات الم�صرفية التجارية والإ�سالمية للأفراد وال�شركات ،ويقوم �أي� ًضا ب�شراء وبيع العمالت الأجنبية وخدمات الخزينة واال�ستثمار،
بينما تقدم �شركته التابعة (�شركة العربي الوطني لال�ستثمار) الم�شورة المالية واال�ستثمار و�إدارة الثروات وال�صناديق الم�شتركة والو�ساطة والتداول
والمتاجرة المحلية والعالمية بالأوراق المالية والعمالت الأجنبية.
يقع المركز الرئي�سي للبنك بمدينة الريا�ض ،ولديه مركزين �إقليميين في كل من جدة والخبر .وللبنك �شبكة فروع قوامها  182فرع ًا بما فيها الأق�سام الن�سائية
بالإ�ضافة �إلى  85مركزاً للحواالت الفورية و  9مراكز للبيع والتقاعد ،وفرع واحد في المملكة المتحدة مركزه لندن .وللبنك كذلك �شبكة لل�صرف الآلي تت�ضمن
 937جهازاً.
وللبنك عدد من الإ�ستثمارات الإ�ستراتيجية ومنها:
 �شركة العربي لت�أجير المعدات الثقيلة (�أهل) والتي تعمل في مجال ت�أجير المعدات الثقيلة وح�صة البنك فيها .%62.5 ال�شركة ال�سعودية لتمويل الم�ساكن (�سهل) والتي تقوم بتقديم خدمات التمويل ال�سكني العقاري وح�صة البنك فيها .%40وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين (الذين يملكون �أكثر من  )%5في البنك:26
امل�ساهمون
 1البنك العربي (�ش م ع) – الأردن

ن�سبة امللكية
%40.0

 2الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية – المملكة العربية ال�سعودية

%10.8

� 3شركه را�شد عبدالرحمن الرا�شد واوال ده – المملكة العربية ال�سعودية

%9.9

� 4شركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر (�شركة الجبر التجارية) – المملكة العربية ال�سعودية

%5.6

المجموع
الم�صدر :تداول كما بتاريخ 2012/12/10م
 26الم�صدر :تداول .تاريخ 2012/12/10م.

%66.3
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 1-3-8-4البنك العربي (شركة مساهمة عامة)
منذ الت�أ�سي�س في عام 1930م ،تطور البنك العربي لي�صبح واحداً من �أكبر م�ؤ�س�سات ال�شرق الأو�سط المالية .وتعتبر مجموعة البنك العربي �أكبر �شبكة
م�صرفية عربية في العالم ،حيث تتكون من �أكثر من  600فرع في  30دولة وتغطي  5قارات ،وهي �أول م�ؤ�س�سة تابعة للقطاع الخا�ص في العالم العربي.
ويلعب البنك العربي دوراً رائداً وفع ً
اال في مجال التنمية االجتماعية واالقت�صادية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،من خالل توفير منتجات وخدمات
م�صرفية وفق ًا لأعلى المعايير والم�ستويات ،والتي ت�شمل الخدمات الم�صرفية للأفراد ،وخدمة ال�شركات والعمليات الم�صرفية اال�ستثمارية ،و�إدارة الثروات
و�أعمال الخزينة .27
وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين (الذين يملكون �أكثر من  )%5في البنك العربي:
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

 1الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي – الأردن

%15.5

� 2شركة �سعودي اوجيه المحدودة – المملكة العربية ال�سعودية

%9.68

� 3شركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ – لبنان

%7.11

المجموع

%32.11

الم�صدر :مركز �إيداع الأوراق المالية – الأردن بتاريخ  10دي�سمبر 2012م

وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين في �شركة �سعودي �أوجيه المحدودة – المملكة:
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية

1

�سعدالدين رفيق الحريري

%75.3865

2

�أيمن رفيق الحريري

%15.000

3

نازك �أ�سعد عودة

%9.6135

4

المجموع

%100

الم�صدر� :شركة �سعودي �أوجيه المحدودة بتاريخ 2012/12/15م

وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين في �شركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ – لبنان:
امل�ساهمون
1

�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة

ن�سبة امللكية
%100

الم�صدر� :شركة �أوجيه مديل اي�ست هولدنغ بتاريخ 2012/12/15م

 2-3-8-4المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
�أن�ش�أت الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية لتقوم بتطبيق �أحكام نظام الت�أمينات االجتماعية في المملكة ومتابعة تنفيذه خا�صة فيما يتعلق بتحقيق
التغطية الت�أمينية الواجبة نظامي َا وتح�صيل اال�شتراكات من �أ�صحاب الأعمال و�صرف التعوي�ضات للم�ستحقين من الم�شتركين �أو �أفراد �أ�سرهم.
والم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية هي م�ؤ�س�سة عامة حكومية في المملكة لها ا�ستقاللها المالي والإداري وي�شرف عليها مجل�س �إدارة مكون من �أحد
ع�شر ع�ضواَ هم وزير العمل رئي�س َا للمجل�س ،ومحافظ م�ؤ�س�سة النقد نائب َا للرئي�س ،وثالثة �أع�ضاء يمثلون وزارات العمل والمالية وال�صحة ،وثالثة �أع�ضاء
من الم�شتركين في النظام من ذوي الكفاءات العليا في �أعمالهم ،وثالثة �أع�ضاء من �أ�صحاب العمل .وتزاول الم�ؤ�س�سة ن�شاطها من خالل المركز الرئي�سي
وواحد وع�شرين مكتب َا منت�شراً في مختلف مناطق المملكة.
ويعد نظام الت�أمينات االجتماعية �صورة من �صور التعاون والتكافل االجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه ويقوم على رعاية العاملين في القطاع
الخا�ص وكذلك العاملين بالأجر في القطاع الحكومي ليوفر لهم ولأ�سرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل ب�سبب التقاعد �أو العجز �أو الوفاة وكذلك العناية
الطبية للم�صابين ب�إ�صابات عمل �أو �أمرا�ض مهنية والتعوي�ضات الالزمة عند حدوث عجز مهني �أو وفاة.

 27الم�صدر.www.arabbank.jo :
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 3-3-8-4شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده
ت�شكل �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده تكت ًال حيوي ًا في مجال التجارة وال�صناعة في المملكة .ولعبت �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده دوراً
فاع ًال في تطور البنية التحتية للمملكة خالل ال�ستة عقود الما�ضية .وتتركز �أعمالها في خم�سة قطاعات :التجارة ،ال�صناعة ،الإن�شاءات ،الخدمات والمواد
الغذائية واال�ستهالكية الأخرى ،كما تمتلك ا�ستثمارات �ضخمة في التطوير العقاري.
وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين (الذين يملكون �أكثر من  )%5في �شركة را�شد عبدالرحمن الرا�شد و�أوالده:
ن�سبة امللكية

ن�سبة امللكية
املبا�رشة يف ال�رشكة

ن�سبة امللكية
غري املبا�رشة يف ال�رشكة*

عبد العزيز را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

-

-

�صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

%0.03

%0.578

عبد المح�سن را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

-

-

عبد المنعم را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

-

-

عبد الرحمن را�شد عبدالرحمن الرا�شد

%19.46

-

-

المجموع

%97.3

%0.03

%0.578

امل�ساهمون

جمموع امللكية املبا�رشة
وغري املبا�رشة يف ال�رشكة
%0.608

%0.608

الم�صدر :البنك العربي الوطني

* الملكية غير المبا�شرة عبر البنك العربي الوطني.

 4-3-8-4شركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر (شركة الجبر التجارية)
ت�أ�س�ست �شركة الجبر التجارية في عام 1952م وبد�أت ن�شاطها في مجال الأعمال التجارية والزراعية .وركزت �شركة الجبر التجارية ن�شاطها من مركزها
الرئي�سي في الإح�ساء على تجارة المواد الغذائية ومواد البناء ،قبل �أن تفتتح فرع ًا لها في مدينة الخبر عام 1956م بعد تنامي ن�شاطاتها وعالقاتها
التجارية مع دول مثل الواليات المتحدة وكوريا وال�صين وتايالند .وتنوعت ن�شاطاتها التجارية والم�صرفية والخدماتية والعقارية وال�صناعية� ،إذ �أنها
تمتلك م�صنع ًا لتعبئة المرطبات بالإح�ساء وم�صنع ًا للكرتون بالإ�ضافة �إلى مجموعة من المغا�سل المركزية الآلية المنت�شرة في �أنحاء المملكة المختلفة،
وهذا ف�ض ًال عن �أنها ت�ساهم في العديد من ال�شركات والم�ؤ�س�سات الزراعية والبتروكيماوية والإ�سمنتية والمالية في المملكة وخارجها.
في العام 1998م �أبرمت �شركة الجبر التجارية عقد وكالة ح�صرية مع �شركة هاير للأجهزة الكهربائية ال�صينية التي تحتل المركز الأول في ال�صين بين
�شركات الأجهزة الكهربائية المنزلية والمركز الرابع على م�ستوى العالم .وفي عام 2009م �أبرمت �شركة الجبر التجارية عقد وكالة ح�صرية مع �شركة كيا
موتورز الكورية لتوزيع �سيارات كيا في جميع �أنحاء المملكة.
وفيما يلي جدول يو�ضح ن�سبة ملكية الم�ساهمين الرئي�سيين (الذين يملكون �أكثر من  )%5في �شركة الجبر التجارية:
ن�سبة الملكية

الم�ساهمون

ن�سبة الملكية
المبا�شرة في ال�شركة

محمد حمد محمد الجبر

%34.78

عبداللطيف حمد محمد الجبر

%34.78

%0.03

خالد عبدالعزيز حمد الجبر

%5.53

-

فهد عبدالعزيز حمد الجبر

%5.53

-

عبدالمح�سن عبدالعزيز حمد الجبر

%5.53

-

عادل عبدالعزيز حمد الجبر

%5.53

المجموع

%91.68

%0.03

مجموع الملكية المبا�شرة
ن�سبة الملكية
غير المبا�شرة في ال�شركة* وغير المبا�شرة في ال�شركة
%0.584

%0.584

%0.614

%0.614

الم�صدر :البنك العربي الوطني

* الملكية غير المبا�شرة عبر البنك العربي الوطني.

9-4

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة

ال يمتلك �أي من �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين والمذكورة �أ�سما�ؤهم في �صفحة (ج) من هذه الن�شرة �أي م�صالح مبا�شرة وغير مبا�شرة جوهرية في
ال�شركة تتمثل في ملكيتهم لأ�سهم ال�شركة �أو لح�ص�ص في �شركات تمتلك �أ�سهم ًا في ال�شركة ،وال يوجد للمدراء التنفيذيين �أو �سكرتير مجل�س الإدارة �أو لأي
من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة جوهرية في ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.

27

10-4

المزايا التنافسية

من المتوقع �أن تعتمد ال�شركة على مجموعة من المزايا التناف�سية التي �ستفيدها في تعزيز مكانتها ال�سوقية وتحقيق �أهدافها الإ�ستراتيجية في المملكة.
وت�شمل هذه المزايا ما يلي:
 -خبرة واسعة مبنية على تواجد تاريخي للمساهمين المؤسسين في السوق يعود إلى أكثر من خمسة عقود

يعود تاريخ عمل �شركة �أليكو في قطاع الت�أمين في المملكة �إلى ما يزيد عن خم�سة عقود فيما يعود تاريخ �شركة �شارتي�س �إلى ما يزيد عن �أربعة عقود
(وكلٍ منهما �شريك م�ؤ�س�س في ال�شركة) ،مما �أك�سبهما خبرة وا�سعة وقاعدة �أعمال كبيرة في �سوق الت�أمين العام والطبي والحماية واالدخار ،وقد قامت
ال�شركتان ب�إن�شاء �شبكة توزيع وخدمات وا�سعة جغرافيا في المدن الرئي�سية للمملكة وخا�صة في المناطق ال�شرقية والو�سطى والغربية مما �سي�ساهم
في تعزيز �أعمال ال�شركة وتطويرها من بداية انطالقها .وتتوقع ال�شركة �أن تعيد بناء هذه ال�شبكة من خالل عالقاتها مع و�سطاء الت�أمين والعمالء
المرتبطين بهاتين ال�شركتين عالمي ًا خالل مدة معقولة من بدء عملها.
 -فريق عمل يتحلى بخبرة وكفاءة واسعة في مجال التأمين في السوق

�سين�ضم �إلى فريق ال�شركة عدد من موظفي �شركتي �أليكو و�شارتي�س الموجودين حالي ًا في المملكة ،الأمر الذي �سيوفر لل�شركة �أف�ضلية تناف�سية وخبرة عملية
مبكرة .ولقد تم االتفاق مع عدد من الموظفين الرئي�سيين لالن�ضمام �إلى ال�شركة حال جهوزيتها لتوظيفهم (راجع الق�سم « 7الهيكل التنظيمي لل�شركة»).
 -أنظمة إدارية ومعلوماتية فعالة ومتطورة إلدارة الشركة

تقوم ال�شركة ب�إعداد مجموعة من القواعد والأنظمة وال�سيا�سات المنظمة لعمل جميع الإدارات التي �ستمكن ال�شركة من التحكم بعملياتها الت�شغيلية في
جميع مراحلها ،كما يتم تدعيم هذه الأنظمة والإجراءات ببرامج وتقنيات متطورة ل�ضمان �سير �أعمال ال�شركة ب�شكل مرن وفعال .لقد بد�أ الم�ساهمون
الم�ؤ�س�سون العمل على توثيق هذه ال�سيا�سات والأنظمة ا�ستعداداً لتقديمها للم�ؤ�س�سة ولمجل�س �إدارة ال�شركة في جل�سته الأولى للموافقة عليها ،وتنوي
ال�شركة �إكمال هذا العمل في نهاية �شهر مار�س 2013م .وقد تم التعاقد مع مزود خدمات متخ�ص�ص ال�ست�ضافة نظام المعلوماتية ومركز ا�سترداد
البيانات بعد الكوارث وموقع ال�شركة االلكتروني ،وتم تركيب الأجهزة و�شبكة االت�صاالت والبرامج وتجهيزها للبدء بالعمل حال ترخي�ص ال�شركة.
 -مصادر إنتاج يوفرها المساهمين المؤسسين

يتكون الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة من مجموعة �شركات متعددة الأعمال و�أفراد لديهم عالقات و�أعمال متميزة مما �سيوفر قاعدة كبيرة من
العمالء المحتملين لل�شركة لت�سويق المنتجات الت�أمينية المختلفة .وينطبق هذا الأمر ب�شكل خا�ص على محفظة البنك العربي الوا�سعة من العمالء،
من الم�ؤ�س�سات والأفراد ،وعلى عمالء �شركة �أليكو و�شارتي�س العالميين ممن يعملون في المملكة والذين من المرجح ان�ضمامهم �إلى محفظة ال�شركة
الت�أمينية عند انطالقها.
 -اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذات تصنيف متفوق

�سوف تعقد ال�شركة اتفاقيات �إعادة ت�أمين مع معيدي ت�أمين م�صنفين من الدرجة الأولى بالإ�ضافة �إلى �أنها �ستن�شئ �إدارة متخ�ص�صة بعمليات
ودرا�سات �إعادة الت�أمين وفق ًا لمتطلبات �أنظمة المملكة.
 -إدارة مطالبات فعالة

�ستقوم ال�شركة باعتماد وتفعيل �شبكات الخدمة والأنظمة التي تنظم عمل �إدارة المطالبات ،وهذه �ست�ساعد ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالء
ب�سرعة وفعالية.
 -خدمة عمالء متميزة

�ستقوم ال�شركة ب�إن�شاء قنوات مبيعاتها لت�صل �إلى �شرائح مختلفة من العمالء ،كما �ست�سعى ب�شكل م�ستمر �إلى درا�سة احتياجات عمالئها وتقديم منتجات
تحمي م�صالحهم وذلك من خالل التوا�صل الم�ستمر معهم والوقوف على متطلباتهم المتغيرة ومن ثم ابتكار منتجات و�أنظمة تلبي احتياجاتهم.
 -احتياطيات متحفظة الستيعاب المخاطر المتوقعة

�ست�سعى ال�شركة للت�أكد من �أن احتياطاتها الفنية والقانونية قد تم احت�سابها بدقة وتحفظ عالٍ وفق ًا لنظام الت�أمين والئحته التنفيذية ،وان�سجام ًا مع
المعايير الأكتوارية العالمية .و�سيتم الت�صديق على كفاية ودقة هذه االحتياطات عن طريق الخبير الأكتواري الم�ستقل الذي تتطلب الم�ؤ�س�سة تعيينه،
مما �سي�ساهم في التحوط الناجح لمالقاة المخاطر المتوقعة.
 -تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التأمينية وقاعدة عريضة من شرائح العمالء

	�إ�ضافة �إلى ما �ستقدمه ال�شركة من منتجات تغطية المخاطر المعتادة� ،ستقوم ال�شركة بتوفير منتجات م�صممة ب�شكل خا�ص لت�ستوفي احتياجات
العمالء المتخ�ص�صة والم�ستدامة ،الأمر الذي �سيعزز مكانة ال�شركة ويك�سبها قاعدة �أو�سع من العمالء.
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 -أنظمة متكاملة إلدارة المعلومات والدعم الفني الفعال

�سوف تعتمد ال�شركة نظام معلومات متطور يتم ت�صميمه و�إعداده لي�ساهم ب�شكل فعال في تلبية االحتياجات الرئي�سية للعمليات الت�شغيلية وخدمة
العمالء وقنوات التوزيع و�إ�صدار البيانات المالية وم�ساندة ال�ش�ؤون القانونية والإدارية لل�شركة ،حيث �ست�ساعد هذه البرامج والأنظمة في عمليات
التخطيط الم�ستقبلي ومراقبة وقيا�س الأداء والنتائج وفي دعم البرامج التي ت�سوقها ل�شرائح العمالء المختلفة.
نتيجة لتطبيق نظام المعلومات المتكامل �ستمتلك ال�شركة قاعدة كبيرة من البيانات التي �ستلعب دوراً مهم ًا في عملية ر�سم وتوجيه �إ�ستراتيجية ال�شركة
وخططها الت�سويقية.

�ستتوفر هذه البرامج في كافة فروع ال�شركة ونقاط البيع مما �سي�سهم ب�شكل فعال في رفع كفاءة و�إنتاجية الفروع والوكاالت وفي تحقيق خدمة
مر�ضية للعمالء.
 -خطة توظيف تسعى لتأصيل روح العمل والثقافة المؤسسية

لقد با�شرت ال�شركة بتعيين فريق من الموظفين المهنيين الموجهين لتحقيق �أهداف ال�شركة وتقديم م�ستويات خدمة مميزة للعمالء كما �أنها و�ضعت
خطة لل�سعودة تهدف لاللتزام بمتطلبات القوانين المرعية الإجراء وتعمل على الو�صول لن�سبة �سعودة تبلغ الخم�سين بالمئة ( )٪50في ال�سنة الخام�سة
من عمر ال�شركة .و�ستركز ال�شركة على تر�سيخ ثقافة م�ؤ�س�سية قائمة على النزاهة واالحترام وال�شفافية ،كما �أنها �ستلتزم بتطوير قدرات من�سوبيها من
ال�سعوديين و�إ�شراكهم في �إر�ساء بناء �صناعة الت�أمين الحديثة و�صنع م�ستقبلها في المملكة .و�ستقوم ال�شركة بالتركيز على تطوير خدمة العمالء على
�أنها ميزة تناف�سية �أ�سا�سية في بيئتها.
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 5المنتجات والخدمات
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلّق بها من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ،وذلك وفقا لأحكام
نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة .وتقر ال�شركة ب�أن لي�س لها �أية نية لإجراء تغيير جوهري في
طبيعة ن�شاطها.
وا�ستعداداً النطالق ن�شاط الت�سويق عند �صدور ترخي�ص ال�شركة النهائي ،ف�إن الم�ؤ�س�سين عملوا على تطوير برامج �ست�سوقها ال�شركة في �سنتها الأولى
وتقدموا بها لم�ؤ�س�سة النقد للموافقة عليها ،وهم في طور تجهيز النظم والخطط الت�سويقية الداعمة بها.
وتهدف ال�شركة �إلى تلبية احتياجات ال�سوق الم�ستدامة والمجدية اقت�صادياً ،بما فيها احتياجات البنك العربي الوطني للت�أمين الم�صرفي ،و�ستقوم ال�شركة
ب�إعادة تقييم تلك االحتياجات دورياً ،وقد ت�شمل تلك االحتياجات طرح منتجات تكافلية للجمهور �أو لعمالء البنك العربي الوطني� .إن كافة توقعات الإنتاج
والعائدات المالية التي �أعدتها ال�شركة مبنية على �أ�سا�س منتجات الت�أمين التعاوني ،ولي�س التكافلي ب�شكل خا�ص .وقد تقرر ال�شركة بناءاً على تقييمها
لظروف ال�سوق البدء تدريجي ًا بتقديم بع�ض منتجات الت�أمين التكافلي ،وقد ي�ستوجب قرار كهذا تعديل خطة عمل ال�شركة وم�ستوى عائداتها المتوقعة.
وفيما يلي �شرح مخت�صر للمنتجات التي يجري التح�ضير لإطالقها عند ترخي�ص ال�شركة:

1-5

التأمينات العامة

1-1-5

التأمينات العامة لألفراد

يت�ضمن هذا الق�سم الت�أمين على:
•
•
•
•

املنزل :من موجودات و�أثاث وم�س�ؤوليات تجاه مالك البناء وتجاه الجيران وخ�سارة الإيجار �إما �ضد كافة الأخطار �أو �ضد �أخطار معينة متفق عليها
تكون مذكورة في وثيقة الت�أمين.
ال�سيارة اخلا�صة :ويغطي �إما الت�أمين الإلزامي �ضد �أخطار الغير ويغطي الأ�ضرار المادية والج�سدية للطرف الثالث فقط� ،أو الت�أمين ال�شامل الذي يغطي
الأ�ضرار المادية والج�سدية من جراء حوادث مرورية لكل من المركبة الم�ؤمن عليها والأ�ضرار المت�سببة لطرف ثالث ،وي�شمل �أخطار ال�سرقة والأ�ضرار
الناتجة عن العوامل الطبيعية كالعوا�صف والفي�ضانات ومياه الأمطار.
ال�سفر :ويغطي الم�صاريف الطبية الناتجة عن مر�ض مفاجئ �أو حادث �أثناء ال�سفر كما يغطي الأ�ضرار التي قد تح�صل للأمتعة ال�شخ�صية وفقدان
وثائق مهمة �أو محفظة النقود �أو جواز ال�سفر �أو �إلغاء الرحالت ،وي�شمل �أي� ًضا الحوادث ال�شخ�صية والنقل الطبي في حالة الطوارئ وم�صاريف نقل
الجثمان في حالة الوفاة .و�سوف تتوفر هذه البرامج للأفراد والم�ؤ�س�سات.
ت�أمينات �أخرى �إ�ضافية :وهي عبارة عن عدة غطاءات ت�أمين ُتمنح �إما منفردة �أو كتغطية �شاملة �ضد �أخطار حماية الم�شتريات وحماية �ضد �ضياع
المفاتيح وحماية �ضد ال�سطو بغر�ض ال�سرقة عند ال�صراف الآلي و�ضياع المحفظة النقدية و�ضياع الأمتعة ال�شخ�صية وتمديد ال�ضمان على الم�شتريات
االلكترونية.

2-1-5

تأمين الحوادث الشخصية

يخت�ص هذا الفرع بتقديم حماية الأ�شخا�ص والعائالت �ضد الحوادث ال�شخ�صية ،ويوفر منافع الدخل عند اال�ست�شفاء وتغطية الأمرا�ض المزمنة وتعوي�ض
التكاليف الطبية والجراحية الناتجة عن الحوادث وتعوي�ض فقدان الدخل الناتج عن حادث ،و�سوف تتوفر هذه البرامج للأفراد والم�ؤ�س�سات.
3-1-5

تأمين الممتلكات للشركات

ي�شمل ت�أمين الممتلكات على:
•
•
•
•
•

الت�أمني �ضد �أخطار احلريق والأخطار الإ�ضافية :ويغطي الخ�سائر الناتجة عن الحريق وال�سرقة واالنفجار والهزات الأر�ضية وال�صواعق والعوا�صف
والفي�ضانات ومياه الأمطار و�أية ت�أمينات �أخرى ذات �صلة تذكر.
الت�أمني �ضد كافة الأخطار :ويغطي الخ�سائر الناتجة عن كافة الأخطار فيما عدا اال�ستثناءات التي تذكر تف�صيلي ًا في وثيقة الت�أمين.
ت�أمني خ�سارة الربح :يعتبر هذا الت�أمين مكم ًال للت�أمين على كافة الممتلكات حيث يغطي الم�صاريف الإ�ضافية المترتبة بين تاريخ الحادث وتاريخ
دفع المطالبة لأي حادث م�شمول في عقد الت�أمين.
ت�أمني الفنادق :ويغطي الأخطار التي قد تح�صل في وللفنادق ويت�ضمن الت�أمين ال�شامل للبناء والموجودات وت�أمين المكائن وت�أمين خ�سارة الربح
وت�أمين خيانة الأمانة والنقد المودع والمنقول وم�س�ؤولية رب العمل تجاه الموظفين والم�س�ؤولية الخا�صة والعامة تجاه الغير وم�س�ؤولية الأ�ضرار
الناتجة ل�سيارات ال�ضيوف وم�س�ؤولية تقديم الخدمات.
ت�أمني �أخطار الإرهاب :ويغطي الأ�ضرار المادية التي قد تنجم عن عمل �إرهابي.

4-1-5

التأمين الهندسي والطاقة  -لقطاع المقاولين والطاقة

يوفر هذا الت�أمين التغطية �ضد مخاطر المقاولين والبناء والتركيب لقطاع الطاقة ،ويت�ضمن ت�أمين الخدمات المتعلقة بمجال البتروكيماويات وتعطل
الآالت و�أخطار البناء والتركيب .و�ستقدم ال�شركة �أي�ضا خدمات ت�أمين �ضد �أعمال التخريب والإرهاب لمرافق الطاقة �أو �أعمالها الت�شغيلية.
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5-1-5

تأمين إدارة األزمات للشركات

ي�شمل ت�أمين �إدارة الأزمات تغطيات �ضد مخاطر معينة مثل الخطف والفدية وا�سترجاع المنتجات ب�سبب عيوب ت�صنيعية والت�أمين ال�شامل للأ�ضرار
المادية الناتجة عن التخريب والإرهاب.
6-1-5

تأمين المسؤولية البيئية للمصانع

وي�ؤمن الم�س�ؤولية القانونية تجاه الغير لما قد تتعر�ض له البيئة من �أ�ضرار ناتجة عن حادث تلوث م�شمول بالتغطية ناتج عن مزاولة الم�ؤمن �صناعته
ومن �ضمنها الأ�ضرار المادية والج�سدية وم�صاريف الدعاوى المقامة �ضد الم�ؤمن له.
7-1-5

تأمين المسؤولية المهنية للمؤسسات المالية

يت�ضمن ت�أمين م�س�ؤولية الأخطاء المهنية في قطاع الخدمات المالية وت�أمين الغطاء الم�صرفي الثالثي (البنوك) وت�أمين الم�س�ؤولية �ضد ال�سرقة المعلوماتية
والتزوير االلكتروني وتزوير البطاقات االئتمانية والت�أمين �ضد �أخطار خيانة الأمانة واختفاء النقد و�/أو االختال�س وت�أمين م�س�ؤولية المدراء التنفيذيين و�أع�ضاء
مجل�س الإدارة تجاه الم�ساهمين وغيرهم وت�أمين مخاطر االكتتاب العام الأولي والت�أمين �ضد مخاطر الإقرارات والتعهدات ال�صادرة في ن�شرة االكتتاب الأولي.
8-1-5

تأمين الحوادث العامة والمسؤوليات األخرى للشركات

يت�ضمن الت�أمين الحوادث والم�س�ؤوليات الأخرى على:
• الت�أمين �ضد الحوادث العامة والم�س�ؤوليات المدنية الأخرى :مثل ت�أمين الم�س�ؤولية العامة لل�شركات والم�ؤ�س�سات وت�أمين م�س�ؤولية تقديم الخدمات
وت�أمين �إ�صابات العمال وت�أمين م�س�ؤولية رب العمل تجاه الموظفين ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمينات �إ�ضافية متخ�ص�صة �أخرى.
• ت�أمين �أ�ساطيل المركبات لل�شركات :ت�أمين �شامل وت�أمين �إلزامي �ضد �أخطار الفريق الثالث.
• ت�أمين ال�سفر لخطوط الطيران :ويعقد هذا الت�أمين مع �شركات الطيران حيث توفر خطوط الطيران للم�سافر حرية اختيار غطاء ت�أمين ال�سفر عند حجز
الرحالت �إن رغب في ذلك.
9-1-5

التأمين البحري

يخت�ص الت�أمين البحري بتقديم خدمات ت�أمين للب�ضائع المنقولة حول العالم عن طريق البر �أو البحر �أو الجو ح�سب طلب العمالء من م�ستوردين وموردين
وم�صنعين ومقدمي خدمات لوج�ستية وغيرهم .ويغطي هذا النوع من الت�أمين �أي خ�سارة �أو �ضرر قد يحدث للب�ضائع خالل فترة النقل من مرف�أ بلد �إلى
�آخر ومن منطقة جغرافية �إلى �أخرى .وفي بع�ض الحاالت ،تعبر الب�ضائع حدود جغرافية متعددة با�ستخدام طرق نقل متعددة عبر الجو والبحر والبر .ومع
�أن م�صطلح الت�أمين البحري يوحي بالنقل عبر البحر �إال �أنه ي�شمل طرق النقل الثالثة منفردة �أو مجتمعة.
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تأمين الحماية واالدخار

1-2-5

تأمين الحماية واالدخار لألفراد

ي�شمل ت�أمين الحماية واالدخار للأفراد البرامج التقليدية للحماية واالدخار �إ�ضافة �إلى البرامج المرتبطة بوحدات في �صناديق ا�ستثمارية ت�سوقها البنوك
والم�ؤ�س�سات المالية ،وتغطي هذه البرامج مختلف درجات المخاطرة ،وتفيد العمالء في تمويل خططهم المالية من زواج وتعليم الأوالد وتقاعد وغيرها
من خطط الأمان واال�ستثمار ال�شخ�صي والعائلي.
كما تخطط ال�شركة لإطالق برامج ومنافع �أخرى متخ�ص�صة تت�ضمن مثال التعوي�ض في حالة الوفاة المفاجئة و�إلغاء �أق�ساط الت�أمين في حالة العجز الكلي
والتعوي�ض عن الأمرا�ض المزمنة ،ولهذه البرامج والمنافع دور كبير في �إنجاح �إ�ستراتيجية ال�شركة والبنك العربي الوطني لتفعيل الت�أمين البنكي من خالل
�شبكة فروع البنك وقنوات توزيعه وقاعدة عمالئه الكبيرة في المملكة.
2-2-5

تأمين االئتمان

جزءا مهم ًا من
ويوفر التغطية للمديونية في حالة وفاة �أو عجز المدين .وتقوم هذه التغطية بدور مهم في ت�سهيل عمليات الت�أمين البنكي ،حيث ت�شكل ً
ال�ضمانات التي يحتاجها البنك لتمويل القرو�ض ال�شخ�صية والعقارية وغيرها ،خ�صو� ًصا في بيئة المملكة �سريعة النمو.

3-5

التأمين الصحي

1-3-5

التأمين الصحي للمؤسسات

وهو يوفر التغطية لمن�سوبي الم�ؤ�س�سات ولعائالتهم في حاالت الإ�صابة بحادث �أو مر�ض ،وللت�أمين ال�صحي �أهمية كبرى في المملكة ،ولل�شركة في ت�سويقه
وخدمته (عبر الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين) خبرة عريقة ،ولهذا تتوقع نموه على نطاق وا�سع عن طريق الو�سطاء ومندوبي المبيعات المبا�شرين.
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تأمين الحماية واالدخار والتأمين الصحي

تخ�ضع �إدارة ت�أمين الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي في ال�شركة لإ�شراف نائب المدير العام لإدارة الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي ،و�ستكون
م�سئولة عن تطوير جميع منتجات ت�أمين الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي وت�أمين الحوادث ال�شخ�صية وجمع وتقييم المعلومات الأ�سا�سية عن العمالء
والأ�سواق وفق ًا لنوع الت�أمين ،وو�ضع الخطط وبناء قنوات التوزيع ال�ستقطاب العمالء ،وتقييم �أهليتهم للح�صول على التغطية الت�أمينية ،وجمع و�إدخال
بيانات ومعلومات وثائق الت�أمين ،والتن�سيق مع �أ�صحاب االخت�صا�ص للم�ساعدة في تقييم المخاطر ،و�إ�صدار وثائق الت�أمين للعمالء ،و�إعداد وتنفيذ
ومراقبة عمليات ت�أمين الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي بالإ�ضافة �إلى تنفيذ ومراقبة اتفاقيات �إعادة الت�أمين وتطوير �سيا�سات و�إجراءات ت�أمين
الحماية واالدخار والت�أمين ال�صحي والرد على ا�ستف�سارات العمالء ب�ش�أن الق�ضايا واالهتمامات ذات العالقة وتطوير منتجات ت�أمين جديدة تنا�سب
احتياجات العمالء وخدمتهم والمحافظة على برامجهم طويلة الأمد في هذا النوع الجديد ن�سبي ًا في �سوق الت�أمين في المملكة.
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التأمين العام

�ستكون �إدارة الت�أمين العام لإ�شراف نائب المدير العام للت�أمين العام ،و�ستكون م�س�ؤولة عن تجهيز جميع منتجات الت�أمين العام ،وجمع وتقييم المعلومات
الأ�سا�سية عن العمالء والأ�سواق وفقا لنوع الت�أمين ،وتقييم �أهلية العمالء للح�صول على التغطية الت�أمينية ،وجمع و�إدخال بيانات ومعلومات وثائق
الت�أمين ،والتن�سيق مع �أ�صحاب االخت�صا�ص في تقييم المخاطر ،وتجهيز و�إ�صدار وثائق الت�أمين للعمالء ،و�إعداد وتنفيذ ومراقبة الت�أمين العام المتنوعة
بالإ�ضافة �إلى تنفيذ ومراقبة اتفاقيات �إعادة الت�أمين ،وتطوير وتعديل �سيا�سات و�إجراءات الت�أمين العام المتنوعة فيما يخ�ص عمالء الأق�سام ذات ال�صلة،
والرد على ا�ستف�سارات العمالء ،وتطوير منتجات ت�أمين عام متنوعة جديدة تنا�سب جميع احتياجات العمالء ،وتنظيم وحفظ وتحديث ملفات الت�أمين
العام المتنوعة ،والتن�سيق مع ق�سم المطالبات ب�ش�أن مطالبات وثائق الت�أمين العام.

3-6

المبيعات والتسويق

ينفذ هذا الق�سم �إ�ستراتيجية ال�شركة للمبيعات والت�سويق التي تهدف �إلى �أن تكون ال�شركة رائدة في �سوق الت�أمين ال�سعودي .وت�شمل المهام الرئي�سية لق�سم
الت�سويق و�ضع �إ�ستراتيجية الت�سويق وبناء قنوات الت�سويق وتطوير الأ�سواق الم�ستهدفة بالإ�ستراتيجية والحفاظ على التوا�صل الفعال مع قنوات الت�سويق
وعمالء ال�شركة وتو�سيع قاعدة العمالء والحفاظ على ارتباطهم بال�شركة والترويج ل�صورة �إيجابية عن ال�شركة من خالل خدمات وو�سائل بيع محترفة،
وتطوير وت�صميم الإعالنات والأن�شطة الترويجية لجذب العمالء الم�ستهدفين من خالل تحليل دقيق للحاجات والمتطلبات ،وترويج �إ�سم ال�شركة من
خالل ن�شاطات �إعالمية واجتماعات عامة وبناء م�ستوى وعي وم�صداقية ورفع ل�صورة ال�شركة و�إجراء تحليل حول بيئة ال�سوق لتحديد وتقييم الفر�ص
المحتملة والتهديدات ونقاط ال�ضعف والقوة (كالجودة وال�سعر ،والخدمة ،و�شروط الدفع) وتطوير وتحديث قاعدة بيانات العمالء من خالل ا�ستخدام
مختلف طرق الت�سويق مثل البريد والن�شرات والإعالنات ،وتطبيق المعايير التي تلبي توقعات العمالء وت�ضمن ر�ضاهم .وفي �سبيل زيادة فعالية ق�سم
المبيعات والت�سويق� ،سيتكون هذا الق�سم من وحدات متخ�ص�صة في كل من الت�أمينات العامة وت�أمين الحماية واالدخار والت�أمين الطبي والت�أمين البنكي
والتوزيع المبا�شر وت�أمين الحوادث ال�شخ�صية .تعمل تلك الوحدات بالتن�سيق والم�شاركة فيما بينهما بحيث تقدم للعمالء حلو ًال متكاملة وتجربة موحدة
تغطي مجمل حاجاتهم الت�أمينية.
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الموارد البشرية والتدريب

تخت�ص �إدارة الموارد الب�شرية بر�سم ال�سيا�سات المتعلقة بالموظفين ،وتوفير احتياجات ال�شركة من الكفاءات المختلفة وو�ضع الخطط التي ت�ضمن ا�ستمرار
هذه الكفاءات ،ولعب دور �إ�ستراتيجي عن طريق تفعيل بيئة عمل منا�سبة والم�ساعدة في بناء تنظيم هيكلي منا�سب ،وتحديد االحتياجات والأولويات
فيما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد الب�شرية والتدريب ،وتوفير التوجيه والإر�شاد من خالل المتغيرات العملية والبيئية لتحقيق الموازنة بين توقعات
واحتياجات ال�شركة وموظفيها وتقييم م�ساهمة الق�سم في زيادة فعالية ال�شركة بما في ذلك تقييم وت�صميم وتنفيذ الأن�شطة المتعلقة ب�أهداف ال�شركة
ومراقبة البيئة الت�شريعية لر�صد التغييرات المقترحة في قانون العمل واتخاذ الإجراءات المنا�سبة وتحديد متطلبات الموظفين لتلبية احتياجات ال�شركة
و�أهدافها بالتن�سيق مع الإدارات والأق�سام الأخرى ومراقبة تنفيذ الدليل التنظيمي للموارد الب�شرية والت�أكد من التزام جميع الإدارات والأق�سام به والتوا�صل
مع الموظفين ل�ضمان فهمهم لقوانين و�أنظمة و�سيا�سات ال�شركة ومتطلبات االلتزام والتدقيق الداخلي وتحليل وتطوير وتنفيذ والمحافظة على �سيا�سات
التعوي�ض وهيكل الأجور بما يتفق مع الأهداف الإ�ستراتيجية لل�شركة ،وتقييم عملية التوظيف واالختيار ل�ضمان الفعالية والعمل على التغيير �إذا اقت�ضى
الأمر ذلك ،والم�ساعدة في �إر�ساء قواعد العمل ومراقبة تطبيقها ل�ضمان الإن�صاف بين الموظفين ،و�ضمان تنفيذ خطة ال�سعودة لدى ال�شركة ،وتوفير برامج
لم�ساعدة الموظفين في الموا�ضيع المهنية وتحديد الأهداف والتخطيط للعمل.
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اإلدارة المالية

يخ�ضع ق�سم الإدارة المالية لإ�شراف المدير المالي وي�شمل ق�سمي المحا�سبة واال�ستثمار.
وت�شمل المهام الرئي�سية للمدير المالي التالي:
 و�ضع الإ�ستراتيجية المالية لل�شركة وتطبيقها والحفاظ على �سالمة ال�شركة المالية واال�ستثمارية البعيدة المدى.	�إعداد تقارير دورية للإدارة عن و�ضع ال�شركة المالي والتقدم المنجز في مختلف الأن�شطة. الإ�شراف على �إعداد التقارير المالية المطلوبة من قبل م�ؤ�س�سة النقد والإدارات الر�سمية الأخرى ذات ال�صالحية. تحديد وتنفيذ �إجراءات ت�شغيلية لتح�سين الكفاءة والفعالية في العمل وتخفي�ض التكاليف. متابعة �إعداد البيانات المالية الم�ستقبلية لل�شركة. الإ�شراف على �إعداد التقارير المالية ال�سنوية والخطط الت�شغيلية وميزانية ال�شركة.	�إعداد وتدقيق التقارير المالية الداخلية والتوقعات المالية الم�ستقبلية. -مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المتوقعة ،والتو�صية باتخاذ �إجراءات ت�صحيحية عندما يقت�ضي الأمر ذلك.
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 الإ�شراف على ا�ستثمار �أموال ال�شركة و�إدارتها والعمل مع البنوك ومراكز اال�ستثمار المرخ�صة.	�إن�شاء وتنفيذ ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ل�ضمان تنفيذ ال�سيا�سات المحا�سبية لل�شركة. و�ضع وتطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية التي تحقق التزام ال�شركة بالأنظمة والتعليمات الر�سمية ذات العالقة والتعاطي مع ال�سلطات الر�سمية فيمايتعلق بالأمور المالية للتحقق من التزام ال�شركة والت�أكد من ح�سن ت�صنيفها وحمايتها من �أية مخالفات �أو جزاءات من �أي م�صدر كان.
1-5-6

المحاسبة

�ستكون المهام الرئي�سية لق�سم المحا�سبة تحديد �سيا�سات و�إجراءات �إعداد الميزانية المالية وتقديم توجيهات مف�صلة ب�ش�أن الميزانية المخ�ص�صة .و�سيقوم
ق�سم المحا�سبة �أي�ضا بتزويد المدير المالي بخطط �أعمال ال�شركة والميزانيات المالية والتقارير الدورية عن �إنتاجية وفعالية �أن�شطة الإدارة .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك� ،سيقوم ق�سم المحا�سبة بو�ضع وتحديث ال�سيا�سات المحا�سبية والمالية والإجراءات ذات ال�صلة و�إعداد و�صيانة و�إدارة وتحديث ال�سجالت المالية
لل�شركة وتقديم البيانات المالية للم�ساهمين ،وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لم�ؤ�س�سة النقد والم�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى ذات العالقة ب�صورة
منتظمة ،ور�صد وت�سجيل جميع المعامالت المالية والمبيعات ،و�ضمان التنفيذ ال�سليم لإجراءات مراجعة الح�سابات و�إعداد التقارير ،وتقديم الم�شورة ب�ش�أن
عمليات مثل �إدارة النقد والعمل على خف�ض التكاليف والم�صاريف.
2-5-6

االستثمار والميزانية

ت�شمل المهام الرئي�سية لق�سم اال�ستثمار و�ضع �إ�ستراتيجية اال�ستثمار وتطبيقها بالتوافق مع �أهداف ال�شركة ،واال�ستثمار في ال�صناديق اال�ستثمارية الموافق
عليها من م�ؤ�س�سة النقد وتحديد �أف�ضل فر�ص اال�ستثمار وتطبيق معايير عالية الختيار الفر�ص اال�ستثمارية المنا�سبة مع �أدنى درجة من المخاطر ،وتحليل
الفر�ص اال�ستثمارية ومتابعة التغيرات والتوجهات والمخاطر اال�ستثمارية لهذه الفر�ص ،وو�ضع �إ�ستراتيجية خروج تمكن ال�شركة من االن�سحاب من �أية
م�شاريع ا�ستثمارية يتبين �أنها غير مربحة.
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المراجعة الداخلية

�ستن�شئ ال�شركة �إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مبا�شرة بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجل�س الإدارة و�ستوكل �إدارتها الخت�صا�صي م�ؤهل ي�ؤمن فاعلية
الرقابة الداخلية في كافة �إدارات و�أق�سام ال�شركة ،حيث �ست�شمل المهام الرئي�سية لهذه الإدارة �إعداد مقايي�س وو�سائل المراجعة الداخلية وفقا لقواعد و�أنظمة
ال�شركة ،والقيام ب�إدارة عملية التدقيق والت�أكد من التطبيق ال�سليم لقواعد و�إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة ،والت�أكد من االلتزام الكامل ب�أنظمة ومتطلبات
م�ؤ�س�سة النقد والجهات الر�سمية ذات العالقة ،والت�أكد من التنفيذ ال�صحيح وااللتزام بالإجراءات المالية ،و�إجراء فح�ص دوري لإيرادات وم�صروفات
ال�شركة ولوائحها المالية وح�ساباتها و�أق�ساط الت�أمين للت�أكد من �أنها تح�صل وفق ًا ل�شروط و�أحكام وثائق الت�أمين و�أن جميع المطالبات والم�ستحقات يتم
دفعها بدون ت�أخير� .سيقوم ق�سم المراجعة الداخلية �أي�ضا ب�إعداد تقارير عن �أداء كل �إدارات ال�شركة ودرجة التزامها بالقواعد والأنظمة والإبالغ عن نتائج عملية
المراجعة ومناق�شتها مع مجل�س الإدارة.
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عمليات التأمين

وتتكون هذه الإدارة من الأق�سام الأربعة التالية:
1-7-6

تقنية المعلومات

�ستكون المهام الرئي�سية لوحدة تقنية المعلومات و�ضع وتطبيق �إ�ستراتيجية تقنية المعلومات وتطوير خدمات و�إمكانيات هذه الوحدة لتدعم الأهداف
الإ�ستراتيجية لل�شركة ،و�إلى ذلك فهي ت�شارك في و�ضع خطة العمل والميزانية المطلوبة لها ،وتنفيذ العمليات اليومية وتقديم تقارير دورية عن الفعالية
والأداء العام ،والمحافظة على العالقات مع مورديها بالإ�ضافة �إلى التن�سيق والمتابعة مع موفري البرامج ،وتحديد وتوفير احتياجات ال�شركة من البرامج
والتقارير المطلوبة لاللتزام بالأنظمة وتعليمات الم�ؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة� ،إ�ضافة �إلى توفير حاجات �إدارات ال�شركة المختلفة لغاية متابعة نتائج
خطط ال�شركة المتعلقة بالمبيعات وبالخدمة وبتحليل المعلومات و�إدارة قواعد البيانات وغيرها من الن�شاطات التي تهدف لتحقيق فعالية ق�صوى في
دعم عمليات ال�شركة وا�ستفادتها من المعلومات المتوفرة لديها والت�أكد من الأداء والت�شغيل ال�صحيح للتكنولوجيا والنظم والخدمات و�صيانة وتحديث
قاعدة بيانات ال�شركة وموقعها الإلكتروني ب�صورة دورية وو�ضع ال�سيا�سات والإجراءات والتدابير ال�ضامنة لفعالية و�سالمة النظم والمعلومات والعمليات
وم�ساعدة مختلف �أق�سام ال�شركة في الأمور التقنية و�صيانة النظم و�إقامة وتنفيذ نظام فعال للطوارئ وا�سترجاع المعلومات في حال تعطل النظام.
2-7-6

إعادة التأمين

�سيقوم ق�سم �إعادة الت�أمين بتنفيذ �إ�ستراتيجية ال�شركة الخا�صة ب�إعادة الت�أمين .وي�شمل ذلك التعاقد مع �شركات �إعادة الت�أمين ،ومراقبة تنفيذ عقود �إعادة
الت�أمين ،و�إ�صدار التقارير الخا�صة بذلك لرفعها لإدارة ال�شركة ،وااللتزام بنظام الت�أمين والئحته والئحة �إعادة الت�أمين ال�صادرة عن الم�ؤ�س�سة وبالأنظمة
الأخرى ذات العالقة .كما �سيهتم بتجديد العقود ب�شروط ف�ضلى وبما يخدم م�صلحة ال�شركة ويحمي �سالمة �أدائها.
3-7-6

المطالبات

�ستقوم وحدة المطالبات ب�ضمان التطبيق ال�سليم للقواعد والإجراءات الخا�صة بدفع المطالبات ،طبق ًا لبنود ومنافع العقود بين ال�شركة والعمالء ومتابعة
وت�صنيف حالة مطالبات العمالء ،و�ضمان ا�ستالم الملفات الكاملة المتعلقة بت�سديد المطالبات وجمع �أي معلومات �أو ملفات مفقودة ،وتوفير تقارير
متعلقة بالمطالبات بانتظام وو�ضع وتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات ب�ش�أن عمليات المطالبات و�إجراء درا�سات عن المطالبات وح�ساب االحتياطات والقيام
ب�إجراءات ت�سديد فعالة للمطالبات و�إعداد تقارير دورية عن فعالية ن�شاطات الق�سم وتقديمها للإدارة ولل�سلطات الر�سمية والتن�سيق مع الم�ست�شار القانوني
لل�شركة فيما يتعلق بت�سوية مطالبات متنازع عليها و�إن�شاء نظام ت�سجيل وحفظ فعال لجميع المطالبات ،كل ذلك �ضمن حدود ال�صالحيات التي تحددها
ال�شركة لكل موظف في هذه الوحدة بحيث ت�ضمن ال�شركة �سالمة �أداءها والتزامها بخدمة كل الأطراف المعنية.
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خدمة الزبائن

تنظر ال�شركة �إلى خدمة الزبائن على �أنها عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر قدرتها الإ�ستراتيجية ،ولذا ف�سيهدف فريق الخدمة لتقديم الخدمة مبا�شرة �أو عن طريق
�إ�شراك الأق�سام الأخرى المتخ�ص�صة ،بحيث ي�ستفيد العمالء من تجربة �إيجابية تزيد ارتباطهم بال�شركة ،وتتحول لتكون ميزة تناف�سية دائمة وفعالة.

8-6

االلتزام وإدارة المخاطر

�ستن�شئ ال�شركة �إدارة االلتزام والمخاطر التي �ستقوم ب�إعداد قواعد و�أنظمة و�سيا�سات االلتزام و�إدارة المخاطر ور�صد وتقييم المخاطر في ال�شركة وال�سوق
من حيث التقلبات وتقديم تو�صيات وتنفيذ �إجراءات للحد من هذه المخاطر وتقييم المخاطر القانونية والت�شغيلية في نظم المعلومات والعمليات التجارية
وال�ضوابط الداخلية والنظم الأمنية واالئتمان والت�أكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه المخاطر وتقييم مخاطر ال�سيولة من حيث التدفقات النقدية
الداخلة والخارجة والأموال المتاحة وقدرة ت�سويق الأ�صول مع تقديم التو�صيات والت�أكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه المخاطر ومقارنة عمر
الموجودات والمطلوبات وتقييم �أداء جميع اال�ستثمارات مقارنة بدرجة المخاطر الخا�صة بهم و�إجراء تحليل وتقييم ب�صورة دورية ال�ستثمارات ال�شركة
و�إبداء التو�صية ب�ش�أن درجة المخاطر التي يمكن �أن تتحملها ال�شركة والإ�شراف على برنامج االلتزام الخا�ص بال�شركة ،و�إن�شاء وتطوير ومراجعة قوانين
االلتزام لمنع ح�صول مخالفات �أو �سلوكيات غير قانونية �أو غير �أخالقية واعتماد �سيا�سات و�إجراءات داخلية لاللتزام بالنظام واللوائح ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد وهيئة �سوق المال والم�ؤ�س�سات الر�سمية الأخرى ذات العالقة بما فيها التي تهدف لمنع غ�سيل الأموال و�ضمان التزام �إجراءات العمل وتثقيف
من�سوبي ال�شركة دوريا بالقواعد والأنظمة الر�سمية.
كما �ستقوم �إدارة االلتزام والمخاطر �أي�ضا بالتن�سيق مع الإدارات الأخرى حول م�سائل االلتزام ذات ال�صلة بكل �إدارة وتطوير ومراجعة وتحديث معايير
ال�سلوك والعمل ل�ضمان تقديم التوجيه للإدارة والموظفين وتقديم تقارير ب�صورة منتظمة �إلى مجل�س الإدارة والمدير العام بخ�صو�ص الأمور المتعلقة
بااللتزام والتن�سيق مع الموارد الب�شرية و�إدارة التدريب لتطوير نظام فعال للتدريب على االلتزام لجميع الموظفين و�إعالم وحدة المراقبة المالية ب�أي
معامالت م�شتبه بها وتقديم ن�سخة �إلى م�ؤ�س�سة النقد بذلك ومراقبة �أداء برنامج االلتزام واتخاذ خطوات لتح�سين فعاليته وتطبيق �أف�ضل ممار�سات �إدارة
المخاطر ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.

9-6

الشؤون القانونية

ي�ؤدي ق�سم ال�ش�ؤون القانونية دوراً مهم ًا في حياة ال�شركة من حيث ت�أمين قانونية و�سالمة ممار�ساتها وعالقاتها الر�سمية والتعاقدية مع بيئتها الداخلية
والخارجية ،ويمتد هذا الدور لي�شمل عمالء ال�شركة ومن�سوبيها و�إدارتها و�شركائها والجهات المنظمة لعملها ،وهي ك�شركة جديدة ،في بيئة المملكة العالية
التنظيم� ،ستعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على هذا الق�سم ،لتحقيق �إنطالقة ملتزمة ت�سهم �إيجاب ًا في تقدمها و�إنجاحها.

10-6

األكتواري

يخت�ص الق�سم الأكتواري بتطوير برامج الت�أمين التي ت�سوقها ال�شركة بما في ذلك و�ضع الأ�س�س الفنية التي ت�شمل لوائح الأق�ساط وال�شروط والمنافع ون�سب
االحتفاظ واال�ستثمارات وغيرها مما يرتبط بهذه البرامج ،وذلك �ضمن نطاق المخاطر التي تحويها بيئتها المبا�شرة والأو�سع ،والتي تتقبل �إ�ستراتيجية
ال�شركة تحملها حا�ضراً وم�ستقبالً .كما يقوم الق�سم بو�ضع الدرا�سات التقنية والإح�صائية المتعلقة بال�شركة وقطاع الت�أمين بهدف �إدارة المخاطر التي
ت�ؤثر على ال�شركة وجدوى نموذجها الت�شغيلي� ،إ�ضافة �إلى التعامل مع الجهات المنظمة ل�صناعة الت�أمين لغايات الإلتزام والتعاون لتطوير هذه ال�صناعة
وتحقيق ا�ستدامتها.
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 7الهيكل التنظيمي للشركة
1-7

الهيكل التنظيمي المقترح

�ستتم �إدارة ال�شركة عن طريق مجل�س �إدارة وفريق عمل �إداري تنفيذي .ويبين الر�سم التالي الهيكل التنظيمي المقترح لل�شركة:

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
راﻣﻲ ﻧﺤﺎس

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻋﺎرف ﻋﺰﻳﺰ
اﻧﻮب ﺳﻮﺑﺮا
واﻳﻦ اﺑﺮاﻫﺎم

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

روﺑﻴﺮ ﻋﻴﺪ
ﺧﻮﻟﻴﻮ ﻓﻴﻼﻟﻮن
ﻳﻮﻧﻴﻞ ﺣﻤﺼﻲ
ﻋﺒﺪ ا© اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮس أدﻣﻨﺘﻴﺎدس

ﻋﺒﺪ ا© اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺷﺮﺑﺎﺗﻲ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻮس أدﻣﻨﺘﻴﺎدس

اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
ﻳﻮﺋﻴﻞ ﺣﻤﺼﻲ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺰام وإدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وادﺧﺎر

ﻣﺒﻴﻌﺎت وﺗﺴﻮﻳﻖ
)اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وادﺧﺎر(

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
وادﺧﺎر
اﻟﺤﻮادث
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻄﺒﻲ

اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ا¤ﻛﺘﻮاري

ادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺎﺟﻲ ﺣﺴﺎن@

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻃﺎرق ﺷﺎﻣﻲ@

اﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

إدارة
اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت

ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﺒﻴﻌﺎت
وﺗﺴﻮﻳﻖ
)ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم(
واﺣﺪ ﺣﺴﻴﻦ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻛﺮار ﺻﺪﻳﻘﻲ

ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي

(*) م�ؤقت لحين تعيين م�س�ؤول دائم
الم�صدر :ال�شركة

2-7

مجلس اإلدارة

يتمتع مجل�س الإدارة («المجل�س» �أو«مجل�س الإدارة») بال�صالحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العامة لل�شركة ،لإدارة كافة �ش�ؤون ال�شركة .ويمكن
للمجل�س �ضمن حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض �أو ينتدب واحداً �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو �أي طرف ثالث ليتولى القيام بوظيفة معينة �أو �أعمال محددة.
ويت�ألف مجل�س �إدارة ال�شركة من ( )11ع�ضو يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث �سنوات ،ويقوم مجل�س الإدارة بتعيين
اللجان الفرعية المهمة بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة التر�شيحات والمكاف�آت ،و�سوف ت�ؤازر هذه اللجان دور مجل�س الإدارة في
متابعة ن�شاطات ال�شركة والقيام بتزويد �إدارة ال�شركة بالإر�شاد والتوجيه الالزمين وترفع اللجان تقاريرها �إلى مجل�س الإدارة.
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�إن الم�س�ؤولية الأ�سا�سية لمجل�س الإدارة هي �ضمان ا�ستمرار نجاح ال�شركة على المدى البعيد .وهذا ي�شمل الآتي �ضمن �أمور �أخرى :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

االختيار والتعوي�ض والإ�شراف و  -عند الحاجة  -ا�ستبدال الإدارة العليا والمدراء التنفيذيين الآخرين في ال�شركة وكذلك التخطيط لعملية
الإحالل في ال�شركة.
مراجعة وتوجيه �إ�ستراتيجية ال�شركة و�سيا�سات �إدارة المخاطر والتخطيط المالي والميزانية ال�سنوية وخطط العمل التي تو�صي بها �إدارة ال�شركة.
و�ضع �أهداف الأداء العام لل�شركة.
الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الأ�سا�سية.
مراقبة و�إدارة ت�ضارب الم�صالح المحتملة بين �أع�ضاء الإدارة العليا ومجل�س الإدارة والم�ساهمين.
الت�أكد من �صحة الإجراءات المالية والمحا�سبية الداخلية في ال�شركة بما في ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة م�ستقلة.
الت�أكد من كفاءة �أنظمة المراقبة الداخلية و�إعداد القوائم المالية وتقديم الم�ساندة لجهات المراجعة الخارجية و�ضمان تطبيق �أنظمة مراقبة داخلية
منا�سبة وبالتحديد الأنظمة الخا�صة بمراقبة المخاطر وتنفيذ القوانين ذات العالقة.
مراقبة كفاءة ممار�سات حوكمة ال�شركة ومدى فعاليتها.
الإ�شراف على الإف�صاح العام واالت�صاالت.

فيما يلي قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحين*:
املن�صب

ال�سن

اجلن�سية

جهة التمثيل

امللكية
المبا�شرة

امللكية غري
المبا�شرة

م�ستقل/تنفيذي

1

رمزي كنعان �أبو خ�ضرا

رئي�س مجل�س
الإدارة

47

�سعودي

الجمهور

ال يوجد

ال يوجد

م�ستقل/غير تنفيذي

2

لما خالد الحاج ابراهيم

ع�ضو مجل�س
الإدارة

40

�سعودية

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

ال يوجد

ال يوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

3

خوليو جار�سيا فياللون

ع�ضو مجل�س
الإدارة

50

�إ�سباني

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

اليوجد

اليوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

4

يوئيل ذيب حم�صي

الع�ضو المنتدب

54

لبناني

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

اليوجد

اليوجد

غير م�ستقل /تنفيذي

5

محمد عثمان �شرباتي

ع�ضو مجل�س
الإدارة

56

�سوري

�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني

ال يوجد

ال يوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

6

روبير مارون عيد

ع�ضو مجل�س
الإدارة

59

لبناني

البنك العربي الوطني

ال يوجد

ال يوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

7

عبداهلل علي الخليفه

ع�ضو مجل�س
الإدارة

50

�سعودي

البنك العربي الوطني

ال يوجد

ال يوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

8

كري�ستو�س نيكوال�س
ادامانتيادي�س

ع�ضو مجل�س
الإدارة

43

يوناني

�شارتي�س ميم�سا
هولدينجز

ال يوجد

ال يوجد

غير م�ستقل/غير
تنفيذي

9

�سليمان �سعود ال�سياري

ع�ضو مجل�س
الإدارة

62

�سعودي

الجمهور

ال يوجد

ال يوجد

م�ستقل/غير تنفيذي

 10عبد المح�سن ابراهيم الطوق

ع�ضو مجل�س
الإدارة

39

�سعودي

الجمهور

ال يوجد

ال يوجد

م�ستقل/غير تنفيذي

 11خالد حمد اليحيى

ع�ضو مجل�س
الإدارة

54

�سعودي

الجمهور

ال يوجد

ال يوجد

م�ستقل/غير تنفيذي

الإ�سم

الم�صدر :ال�شركة
* �سيتم الت�صويت على �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين المذكورة �أ�سمائهم �أعاله عند انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة كما و�سيتم انتخاب رئي�س ًا للمجل�س من بين الأع�ضاء الأحد ع�شر المنتخبين في
الجمعية العامة الت�أ�سي�سية عند �أول اجتماع للمجل�س.
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لمحة عن مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين

رمزي كنعان �أبو خ�رضا

اجلن�سية� :سعودي
العمر47 :

رئي�س جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل رمزي �أبو خ�ضرا منذ عام 2011م من�صب �شريك �أعلى في �شركة جلف ميرجر في كل من البحرين والكويت والمملكة ،حيث �أنه
الم�س�ؤول عن �إن�شاء الأعمال وتنفيذها ،مع تركيز خا�ص على المملكة .وهو ي�شغل بالتوازي منا�صب عدة منها نائب الرئي�س في بنك طيب في البحرين
منذ عام 2011م ،وع�ضو مجل�س �إدارة في كل من �شركة تعمير في الكويت منذ عام 2011م و�شركة منافع الجزيرة في الخبر منذ عام 2012م ،كما �شغل
من�صب المدير العام لبنك جي بي مورغان في البحرين من عام 2003م حتى عام 2011م ،ومن�صب مدير �شركة ر�سمله في دبي من عام 2001م حتى
2003م ،و�شغل من�صب ال�شريك المدير في �شركة الهالل للخدمات المالية في دبي من عام 2000م حتى 2003م ،ومن�صب مدير في مجموعة كارليل
العربية في المملكة من عام 1999م حتى 2000م ،وعمل كمهند�س رئي�سي للم�شاريع في �أرامكو ال�سعودية في ر�أ�س تنورة من عام 1996م حتى 1997م،
ومهند�س م�شروع في �شركة �أرامكو للخدمات  /بكتيل في كندا والواليات المتحدة من عام 1994م حتى 1996م ،ومهند�س م�صنع رئي�سي في �أرامكو
ال�سعودية في ر�أ�س تنورة من عام 1992م حتى 1993م ،ومهند�س م�صنع في �أرامكو في الظهران من عام 1987م حتى 1990م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل رمزي �أبو خ�ضرا على درجة الماج�ستير في �إدارة الأعمال في عام 1999م من جامعة هارفارد – في بو�سطن في الواليات
المتحدة ،ودرجة الماج�ستير في علوم الهند�سة الكيميائية في عام 1992م من جامعة تك�سا�س – الواليات المتحدة ،وعلى درجة البكالوريو�س في علوم
الهند�سة الكيميائية بدرجة ال�شرف في عام 1985م من جامعة تني�سي – الواليات المتحدة.

ملا خالد احلاج ابراهيم

اجلن�سية� :سعودية
العمر40 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ت�شغل لما الحاج ابراهيم حالي ًا من�صب المدير العام ورئي�س ق�سم الأ�سهم العامة ل�شركة العليان ال�سعودية لال�ستثمار منذ �سبتمبر 2002م،
وعملت في العام 1998م كمحللة مالية في البنك ال�سعودي البريطاني في مجال تمويل الم�شاريع الخا�صة بال�شركات والبنوك المحلية والإقليمية ،كما
�شغلت من�صب مديرة �إدارة القرو�ض خالل الفترة (1999م 2002-م).
امل�ؤهالت العلمية :ح�صلت لما الحاج ابراهيم على درجة الماج�ستير في الخدمات الم�صرفية في عام 1997م من جامعة ردينغ– المملكة المتحدة ،وعلى
درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1995م من الجامعة اللبنانية الأمريكية  -لبنان.

خوليو جار�سيا فياللون

اجلن�سية :ا�سباين
العمر50 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل خوليو جار�سيا حالي ًا من�صب مدير منطقة ال�شرق الأو�سط في �شركة متاليف  -دبي منذ يناير 2012م ،و�شغل قبل ذلك من�صب
المدير الإقليمي لإدارة الثروات في �أوروبا الغربية في �شركة متاليف خالل الفترة 2011م2012-م ،و�شغل خالل الفترة 2007م2010-م من�صب المدير
العام في �شركة �أليكو � -أ�سبانيا والبرتغال ،ومدير عام ل�شركة �أليكو� -أ�سبانيا خالل الفترة 2003م2006-م ،وقبل ذلك عمل كمدير وكالة جني�سي�س –
متاليف وبانكو �أ�سبانيا.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل خوليو جار�سيا على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1986م من جامعة فالدوليد – �أ�سبانيا ،وعلى درجة
الماج�ستير في �إدارة الأعمال في عام 1989م من جامعة والية ويني – الواليات المتحدة.

يوئيل ذيب حم�صي
اجلن�سية :لبناين
العمر54 :

الع�ضو املنتدب

28

اخلربات العملية :ي�شغل يوئيل ذيب حم�صي منذ �أغ�سط�س 2007م من�صب المدير الإقليمي ل�شركة �أليكو ومديراً للأ�سواق الجديدة لمنطقة �أوروبا وال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا في �شركة متاليف ،ومن�صب المدير العام لل�شركة في المملكة منذ فبراير 2009م .وقد ان�ضم لل�شركة في عام 1980م و�شغل من�صب
المدير العام لفروع ال�شركة في كل من تركيا والأردن خالل الفترة 2000م 2007-م ،ومن�صب نائب الرئي�س الإقليمي الم�ساعد لل�شئون الإدارية في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا خالل الفترة 1989م 2000-م ،ومنا�صب �إدارية وتقنية مختلفة في فروع ال�شركة في كل من المملكة ودولة
الإمارات العربية المتحدة وتركيا خالل الفترة 1980م 1989-م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل يوئيل ذيب حم�صي على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال عام 1980م من الجامعة اللبنانية الأمريكية – لبنان ،وعلى
الزمالة في علوم الت�أمين من معهد �إدارة الت�أمين على الحياة في الواليات المتحدة في عام 1998م.

 28تجدر الإ�شارة �إلى �أن نية ال�شركة الحالية هي �أن يكون يوئيل ذيب حم�صي الع�ضو المنتدب لها �إلى �أن يتم تعيين ع�ضو منتدب دائم لل�شركة والح�صول على خطاب عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد على تعيينه .ان
عملية البحث عن �أ�شخا�ص منا�سبين لملء من�صب الع�ضو المنتدب باال�ضافة �إلى الح�صول على خطاب عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد على تعيين الع�ضو المنتدب البديل قد ت�ستغرق عدة �أ�شهر (وفي بع�ض الأحيان �أكثر).
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حممد عثمان �رشباتي

اجلن�سية� :سوري
العمر56 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل محمد عثمان �شرباتي من�صب المدير الأول الإقليمي للت�أمين الجماعي لأوروبا ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا في �شركة متاليف
منذ يناير 2005م .وقد ان�ضم لل�شركة منذ عام 1987م و�شغل منا�صب عدة منها المدير العام لفرع ال�شركة في م�صر والمدير الإقليمي للت�أمين الجماعي
لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل محمد عثمان �شرباتي على درجة الماج�ستير في �إدارة الأعمال في عام 1984م من الجامعة الأمريكية لإدارة العالقات الدولية
 -الواليات المتحدة ،وعلى درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1982م من جامعة كولومبيا – الواليات المتحدة.

الدكتور روبري مارون عيد	
اجلن�سية :لبناين
العمر59 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل الدكتور روبير مارون عيد من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب والرئي�س التنفيذي للبنك العربي الوطني – المملكة منذ دي�سمبر
2005م ،وهو ع�ضو في مجل�س �إدارة �شركة العربي الوطني لال�ستثمار – المملكة وع�ضو في مجل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لتمويل الم�ساكن– المملكة.
وقبل ذلك عمل مع بنك الكويت الوطني لما يزيد عن  22عاماً ،حيث تر�أ�س من مقره في لندن – المملكة المتحدة �شبكة الفروع الخارجية وال�شركات التابعة
لبنك الكويت الوطني ،كما تقلد في فترات عدة من�صب نائب رئي�س مجل�س الإدارة لبنك الكويت الوطني – لبنان ومن�صب ع�ضو مجل�س الإدارة لبنك قطر
الدولي – قطر ،و�شغل من�صب ع�ضو مجل�س الإدارة في جمعية الم�صرفيين العرب في لندن – المملكة المتحدة خالل الفترة 1997م2003 -م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل الدكتور روبير مارون عيد على درجة البكالوريو�س في االقت�صاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1975م وعلى درجة
الماج�ستير في االقت�صاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1977م وعلى درجة الدكتوراه في العلوم المالية والم�صرفية في عام 1982م من جامعة
ال�سوربون في باري�س – فرن�سا.

					
عبداهلل علي اخلليفه

اجلن�سية� :سعودي
العمر50 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل عبداهلل علي الخليفه من�صب المدير المالي للبنك العربي الوطني  -المملكة ،وهو يمتلك خبرة بنكية تزيد عن � 18سنة ،حيث عمل،
قبل �أن ين�ضم �إلى البنك العربي الوطني عام 2004م ،في مجموعة �سامبا المالية ،حيث �شغل منا�صب عدة من بينها من�صب م�ساعد مدير عام في المملكة،
ومراقب مالي للفروع الدولية في لندن.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عبداهلل علي الخليفه على �شهادة المحا�سبة القانونية  CPAعام 1996م ،وعلى درجة الماجي�ستير في المحا�سبة في عام 1991م
من جامعة ميامي – الواليات المتحدة وعلى درجة البكالوريو�س في المحا�سبة عام 1987م من جامعة الملك �سعود – المملكة.

			
كري�ستو�س نيكوال�س ادامانتيادي�س

اجلن�سية :يوناين
العمر43 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل كري�ستو�س ادامانتيادي�س من�صب المدير االقليمي لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ل�شركة �شارتي�س – دبي حيث ي�شرف على
عمليات ال�شركة في المنطقة منذ مار�س 2012م ،وهو يعمل �ضمن �شركة �شارتي�س منذ عام 2004م ،فقد ا�ستلم من�صب القيادة الإ�ستراتيجية والت�شغيلية
لل�شركة في رو�سيا وتركيا و�أوكرانيا وجورجيا واليونان ،حيث كان م�س�ؤو ًال عن التحول النهائي لعمليات �شركة �شارتي�س في رو�سيا ،و�أ�شرف على التطوير
والتن�سيق بين وحدات الأعمال المحلية واالقليمية والعالمية في تركيا ،وو�ضع خطة مالية وتنظيمية لدمج �أعمال �شركة �إيه �أي جيه – اليونان بعد عملية
الدمج.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل كري�ستو�س على درجة الماج�ستير في االقت�صاد الدولي و�إدارة الأعمال في عام 1992م من جامعة �إ�س دي �أيه بوكوني (ميالنو)
– ايطاليا ،وعلى درجة البكالوريو�س في االقت�صاد في عام 1991م من مدر�سة لندن لالقت�صاد – المملكة المتحدة.

				
�سليمان �سعود ال�سياري

اجلن�سية� :سعودي
العمر62 :

ع�ضو جمل�س الإدارة

اخلربات العملية :ي�شغل �سليمان ال�سياري من�صب الرئي�س والمدير التنفيذي لل�شركة ال�سعودية الألمانية للتنمية واال�ستثمار منذ عام 2010م ،كما �شغل من�صب
المدير العام من عام 1987م �إلى عام 2009م ،وقام بت�أ�سي�س �شركته الخا�صة للمقاوالت الكهربائية والميكانيكية في الريا�ض من عام 1982م حتى عام
1987م ،كما �شغل من�صب مدير عام في م�صنع المينيتد بال�ستيك�س في الريا�ض من عام 1980م حتى 1982م ،و�شغل من�صب مدير الم�شاريع في �شركة الكهرباء
ال�سعودية من عام 1979م حتى 1980م ،ومدير الم�شاريع في وزارة الدفاع والطيران ومدير الم�صانع الحربية من عام 1974م حتى 1979م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �سليمان ال�سياري على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية في عام 1974م من جامعة �أريزونا ال�شمالية – الواليات
المتحدة ،وهو مهند�س بيئي مجاز في المملكة وع�ضو في الهيئة ال�سعودية للمهند�سين.
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ع�ضو جمل�س الإدارة

				
عبداملح�سن ابراهيم الطوق

اجلن�سية� :سعودي
العمر39 :

اخلربات العملية :ي�شغل عبدالمح�سن الطوق من�صب المدير التنفيذي ل�شركة الطوق منذ عام 1998م ،حيث �أنه الم�س�ؤول عن �إدارة �أعمال ال�شركة في مجاالت
الخدمات المالية والطاقة واالت�صاالت والبنية التحتية والقطاع العقاري .كما وعمل لدى بنك كريدي �أجريكول �إندو�سويز في جنيف وبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
في المملكة في مجاالت اال�ستثمار وتمويل ال�شركات من عام 1996م حتى عام 1998م .وهو حالي ًا �إما ع�ضو في �أو ير�أ�س مجال�س الإدارة ل�شركات عدة
منها دار التمليك� ،إثمار كابيتال� ،سعودي نتورك�س �سيرف�سز ،كويلف�ست ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا ،ال�صناعات العربية ،و�شركاء الخليج لال�ستثمار.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عبدالمح�سن الطوق على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1995م من جامعة الملك �سعود – المملكة.

ع�ضو جمل�س الإدارة

خالد حمد اليحيى					

اجلن�سية� :سعودي
العمر54 :

اخلربات العملية :ي�شغل خالد اليحيى من�صب كبير م�ست�شارين في �شركة الزارد المحدودة ،وهو ع�ضو مجل�س الإدارة ل�شركة الراجحي كابيتال ،كما �شغل
من�صب الرئي�س والمدير التنفيذي في الم�ؤ�س�سة العامة لل�سكك الحديدية ،ورئي�س الهيئة الوزارية لبرنامج تو�سيع �شبكة ال�سكك الحديدية في المملكة من
عام 1999م حتى عام 2007م ،ومن�صب المدير التنفيذي وع�ضو مجل�س �إدارة البنك الدولي في الواليات المتحدة من عام 1997م حتى عام 1998م،
و�شغل من عام 1988م حتى عام 1996م من�صب مدير الم�شاريع الخا�صة في ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،كما �شغل من�صب المدير التنفيذي في مجموعة
الأنواع حيث كان م�س�ؤو ًال عن �إ�ستراتيجية اال�ستثمار والتوزيع العالمي ال�ستثمارات هذه ال�شركة ال�سعودية البارزة.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل خالد اليحيى على درجتيه البكالوريو�س والماج�ستير في الهند�سة المدنية والبيئية في عام 1981م من جامعة و�سكون�سن –
الواليات المتحدة.
1-2-7

سكرتير مجلس اإلدارة

�سكرتري جمل�س الإدارة

					
رامي حممد النحا�س

اجلن�سية :اردين
العمر40 :

اخلربات العملية :ي�شغل رامي محمد النحا�س من�صب الم�ست�شار القانوني الإقليمي ل�شركة �أليكو في منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا منذ عام
2009م ،وعمل قبل ذلك كمديراً للإدارة القانونية في مجموعة الفطيم – الإمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 2004م – 2009م ،وكم�ست�شار
قانوني في الإدارة القانونية الدولية في الإدارة العامة للبنك العربي– الأردن خالل الفترة من 1998م حتى عام 2001م ،وكمدير للإدارة القانونية
لمنطقة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2004م ،كما عمل قبلها في ع ّدة مكاتب للمحاماة في الأردن.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل رامي محمد النحا�س على درجة الماج�ستير في الحقوق في عام 1995م من جامعة ابردين – ا�سكتالندا ،وعلى درجة
البكالوريو�س في الحقوق في عام 1994م من جامعة عمان – الأردن.

3-7

اإلدارة العليا والمدراء

�ستعمل ال�شركة على �أداء مهامها من خالل �إدارة عليا تت�ألف في البداية من:
امللكية غري
املبا�رشة
ال يوجد

الإ�سم

املن�صب

العمر

اجلن�سية

امللكية املبا�رشة

�أ�سامة يون�س الخطيب

نائب مدير عام – �إدارة الت�أمين العام

47

لبناني

ال يوجد

�شاجي خواجة ح�سان

المدير المالي (م�ؤقت)

58

باك�ستاني

ال يوجد

ال يوجد

طارق ف�ؤاد ال�شامي

مدير العمليات (م�ؤقت)

46

لبناني

ال يوجد

ال يوجد

كرار �أحمد �ص ٌديقي

مدير المطالبات – �إدارة الت�أمين العام

57

باك�ستاني

ال يوجد

ال يوجد

واحد ح�سين معبود ح�سين

مدير التوزيع والت�سويق – �إدارة الت�أمين العام

58

هندي

ال يوجد

ال يوجد

�سيد �ص ٌديق مهدي

مدير الإدارة التقنية – �إدارة الت�أمين العام

39

هندي

ال يوجد

ال يوجد

الم�صدر :ال�شركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء اإلدارة العليا والمدراء

�أ�سامة يون�س اخلطيب

اجلن�سية :لبناين
العمر47 :

			

نائب املدير العام � -إدارة الت�أمني العام

اخلربات العملية :يتمتع �أ�سامة يون�س الخطيب نائب المدير العام � -إدارة الت�أمين العام بخبرة وا�سعة في مجال الت�أمين حيث ان�ضم �إلى �شركة �إيه �آي جي
عام 2008م ،وي�شغل حالي ًا من�صب المدير العام ل�شركة �شارتي�س في المملكة منذ عام 2009م .وقبل ذلك عمل لمدة � 16سنة في �شركة الت�أمين العربية-
لبنان و�شركة الت�أمين العربية العالمية  -المملكة حيث �شغل خاللها منا�صب عدة من بينها من�صب مدير العمليات.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �أ�سامة يون�س الخطيب على درجة البكالوريو�س في الفيزياء في عام 1992م من الجامعة اللبنانية – لبنان.

				
�شاجي خواجة ح�سان

اجلن�سية :باك�ستاين
العمر58 :

املدير املايل (م�ؤقت حلني تعيني مدير مايل دائم)

اخلربات العملية :يتمتع �شاجي ح�سان المدير المالي بخبرة وا�سعة في مجال الت�أمين ،حيث ان�ضم �إلى �شركة �أليكو -تركيا في عام 1994م بمن�صب
المراقب المالي ،وي�شغل منذ عام 2006م من�صب المدير التنفيذي للعمليات والمراقب المالي لل�شركة .وقد عمل قبل ذلك مدقق ًا قانوني ًا في دار التدقيق
العالمية «ك .بي� .أم .جي» في باك�ستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �شاجي ح�سان على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة كرات�شي– باك�ستان وهو محا�سب قانوني مجاز من قبل
معهد المحا�سبين القانونيين في الباك�ستان.

طارق ف�ؤاد ال�شامي		

اجلن�سية :لبناين
العمر46 :

		

مدير العمليات (م�ؤقت حلني تعيني مدير عمليات دائم)

اخلربات العملية :يتمتع طارق ف�ؤاد ال�شامي مدير العمليات بخبرة طويلة في مجال الت�أمين ،حيث �شغل من�صب مدير في م�ؤ�س�سات المقا�صد للعناية
ال�صحية بين عامي 1990م و 1992م ومن�صب م�س�ؤول مبيعات في �شركة مخلوف و�شركاه في لبنان بين عامي 1992م و 1994م ومدير للعمليات
في �شركة تجارية بين عامي 1995م و 1997م .ان�ضم �إلى �شركة �أليكو عام 1997م ،وهو تدرج في منا�صب قيادية كان �آخرها من�صب مدير العمليات
لل�شركة في المملكة ،و�شغل قبل ذلك من�صب مدير العمليات في الخليج لمقر ال�شركة في الإمارات العربية المتحدة.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل طارق ف�ؤاد ال�شامي على درجة البكالوريو�س في العلوم ال�صحية في عام 1989م من الجامعة الأمريكية في بيروت – لبنان،
وهو زميل معهد علوم ت�أمينات الحماية واالدخار( )LOMAفي الواليات المتحدة منذ عام 2004م.

كرار �أحمد �ص ٌديقي				

اجلن�سية :باك�ستاين
العمر57 :

مدير املطالبات � -إدارة الت�أمني العام

اخلربات العملية :يتمتع كرار �أحمد �ص ٌديقي مدير المطالبات � -إدارة الت�أمين العام بخبرة طويلة في مجال الت�أمين ،حيث ان�ضم �إلى �شركة �إيه �آي جي عام
1981م قبل ح�صوله على �شهادته ،وتدرج وو�صل �إلى منا�صب قيادية و�أ�صبح مدير المطالبات ل�شركة �شارتي�س في المملكة ،وقبل ذلك عمل كخبير ك�شف
وتقدير خ�سائر في �شركات عدة في باك�ستان.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل كرار �أحمد �ص ٌديقي على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1985م من جامعة كرات�شي– باك�ستان.

				
واحد ح�سني معبود ح�سني

اجلن�سية :هندي
العمر58 :

مدير التوزيع والت�سويق � -إدارة الت�أمني العام

اخلربات العملية :يتمتع المهند�س واحد ح�سين معبود ح�سين مدير التوزيع والت�سويق � -إدارة الت�أمين العام بخبرة طويلة في مجال الت�أمين ،حيث �شغل
من�صب مهند�س معماري في �شركة بناء حيدر �أباد في حيدر �أباد  -الهند من عام 1974م �إلى عام 1977م  ،كما �شغل من�صب م�ساح �أرا�ضي لمواقع البناء
في �شركة بناء «جوثام» في حيدر �أباد – الهند من عام 1977م �إلى عام 1980م ،و�شغل من�صب مهند�س مبيعات في �شركة ميدكو في الريا�ض – المملكة
من عام 1980م �إلى عام 1981م ،وان�ضم �إلى �شركة �إيه �آي جي عام 1981م� ،أ�صبح مدير العمليات ل�شركة �شارتي�س في المملكة.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل المهند�س واحد ح�سين معبود ح�سين على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية في عام 1974م من جامعة جواهرالل نهرو– الهند.
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�سيد �ص ٌديق مهدي

اجلن�سية :هندي
العمر39 :

مدير الإدارة التقنية � -إدارة الت�أمني العام

اخلربات العملية :يتمتع �سيد �ص ٌديق مهدي مدير الإدارة التقنية � -إدارة الت�أمين العام بخبرة جيدة في مجال الت�أمين ،حيث ان�ضم �إلى �شركة �إيه �آي جي
عام 2004م ،و�شغل من�صب مدير االكتتاب ل�شركة �شارتي�س في المملكة .،وقبل ذلك عمل في الهند كمدير �شبكة في �شركة كول �إنفو المخت�صة بتقنية
المعلومات ،ومدير التمويل والعمليات في �شركة بنز للنفط ،ومحا�سب في �شركة بناة الهند.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �سيد �ص ٌديق مهدي على درجة البكالوريو�س في التجارة من جامعة بنغالور عام 1994م ،كما ح�صل على درجة الماج�ستير
في �إدارة الأعمال في عام 1997م من جامعة بنغالور– الهند ،كما �أنه ع�ضو في كلية االكتتاب في معهد ت�شارترد للت�أمين في لندن – المملكة المتحدة.
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حوكمة الشركة

�ستلتزم ال�شركة بمعايير رفيعة في الحوكمة كما یلتزم مجل�س �إدارة ال�شركة بالتقيد بكافة بنود الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن مجل�س هيئة ال�سوق
المالية وب�أحكام �إتفاقية ال�شركاء المبرمة بين الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين والتي ترعى عالقة المجل�س بمختلف اللجان التابعة له ،وتعتبر �إدارة ال�شركة هذا
الجانب عام ًال �أ�سا�سي ًا في نجاحها الذي يتطلب تنفيذ �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن مجل�س الإدارة يعمل من �أجل تحقيق �أف�ضل
الم�صالح للم�ساهمي ويقدم �صورة حقيقية ووا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة المالية ونتائج �أعمالها .و�ستعمل ال�شركة على �إعداد نظام حوكمة خا�ص بها
و�سيتم اعتماده من قبل الجمعية العامة للم�ساهمين خالل �سنة من تاريخ الإدراج.
�سيكون لل�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بين مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ،وفي �إطار المحافظة على �أف�ضل الممار�سات الدولية ومتطلبات
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة ،ف�سيكون �أربعة ( )4من �أع�ضاء المجل�س م�ستقلين وغير تنفيذيين.
و�سيت�ألف طاقم الإدارة العليا من فريق يتمتع بقدر من المهنية والخبرة والمهارة ومفو�ض بال�صالحيات التنفيذية الكافية لإدارة ال�شركة بطريقة فعالة
في حدود التوجيهات المر�سومة من قبل مجل�س الإدارة.
�ستعتمد ال�شركة �أنظمة و�إجراءات رقابة داخلية .كما �ستن�شئ �إدارة تدقيق داخلية ت�ستخدم �أخ�صائيين للقيام بالمراجعة الم�ستقلة داخل ال�شركة .كما �سيقدم
مراجعي ال�شركة الخارجيين لمجل�س الإدارة تقارير �سنوية ،دون �أن يقدما لل�شركة خدمات �أخرى خارج هذا ال�سياق.
وفيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة المقترح:
 اجلمعية العامة للم�ساهمني:�سيتم �إبقاء الم�ساهمين على علم بجميع التطورات الجوهرية المتعلقة بال�شركة من خالل التوا�صل المكثف معهم وتوفير تقارير دورية عن الأداء
المالي لل�شركة ون�شر كافة الأخبار والمعلومات الهامة المتعلقة بال�شركة وعملياتها و�أدائها با�ستخدام و�سائل ات�صال ع�صرية متاحة ومي�سورة
ومن خالل ت�شجيع م�شاركة الم�ساهمين الأفراد في اجتماعات الجمعية العامة لل�شركة� .سيتم �إبالغ �إدارة حوكمة ال�شركات بالهيئة بتاريخ الجمعية
الت�أ�سي�سية ليت�سنى لهم ح�ضورها.
 جمل�س الإدارة:�سيتولى مجل�س الإدارة الم�س�ؤولية التامة عن ت�سيير �أعمال ال�شركة من �أجل توفير قيادة فعالة والمحافظة على نظام جيد للرقابة الداخلية حتى تتم
المحافظة على م�صالح م�ساهمي ال�شركة .و�سوف تلتزم ال�شركة بالت�صويت التراكمي في الجمعية العامة للم�ساهمين عند انتخاب �أع�ضاء مجل�س
الإدارة ،وذلك تما�شي ًا مع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات.
 توازن املجل�س:�سيكون معظم �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين (ال ي�شغلون �أي من�صب وظيفي في ال�شركة �أكثر من كونهم �أع�ضاء في مجل�س �إدارتها) ،وذلك
ل�ضمان توفر الحياد والتوازن في عملية اتخاذ القرارات من قبل مجل�س الإدارة .كما �أن ( )4من �إجمالي �أع�ضاء المجل�س �سيكونون �أع�ضاء م�ستقلين.
 تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى:�سوف يكون مجل�س الإدارة م�سئوال عن تزويد الم�ساهمين ب�صورة حقيقية وعادلة للأداء المالي لل�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك �سيكون هنالك �آلية ل�ضمان
ا�ستالم مجل�س الإدارة للمعلومات المنا�سبة في التوقيت المنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفاعلية.
 جلان جمل�س الإدارة:�سيك ِّون مجل�س الإدارة لجان ًا لتمكينه من �ضمان �إدارة ال�شركة ب�شكل �أف�ضل ،و�سوف يتقيد المجل�س في ت�شكيل هذه اللجان بما تقت�ضيه الئحة حوكمة
ال�شركات والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة� .إن الإطار العام لنظام الحوكمة في ال�شركة يو�ضح ويحدد كيفية توجيه ال�شركة و�إدارتها من
خالل و�ضع الأمور والم�س�ؤوليات التي يخت�ص بها مجل�س �إدارة ال�شركة و�أ�س�س عمل المجل�س واللجان التابعة له ،وكذلك تحديد المهام واالخت�صا�صات
وال�سيا�سات والأنظمة والإجراءات وال�ضوابط.
ويتمثل نظام الحوكمة في ال�شركة من خالل تحديد الهيكل العام لثالث لجان �أ�سا�سية و�سيكون �إطار عمل كل لجنة منها كما هو مو�ضح �أدناه:
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اللجنة التنفيذية

كما هو مو�ضح في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيذية من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل و ( )5خم�سة �أع�ضاء على الأكثر .و�سيتم
تخويل هذه اللجنة بجميع �صالحيات مجل�س الإدارة التي يمكن تفوي�ضها لمثل هذه اللجنة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة المعمول بها �شريطة
�أن تكون ممار�سة اللجنة التنفيذية لتلك ال�صالحيات المفو�ضة مطلوبة لاللتزام ب�أية �أنظمة �أو لوائح يمكن فر�ضها عليها من قبل مجل�س الإدارة.
و�سوف ي�شكل مجل�س الإدارة من �ضمن �أع�ضائه لجنة تنفيذية تتكون من ( )5خم�سة �أع�ضاء على النحو التالي:
 ع�ضوين ممثلين ل�شركة �أليكو ع�ضو واحد ممثل ل�شركة �شارتي�س ع�ضوين ممثلين للبنك العربي الوطنيوتعقد اللجنة التنفيذية �ستة اجتماعات في ال�سنة على الأقل ،و�ستت�ألف من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم ،و�سيتم تعيين رئي�س للجنة في �أول اجتماع لها:
الإ�سم

المن�صب

الجهة الممثلة

روبري مارون عيد

ع�ضو اللجنة التنفيذية

البنك العربي الوطني

عبداهلل علي اخلليفه

ع�ضو اللجنة التنفيذية

البنك العربي الوطني

يوئيل ذيب حم�صي

ع�ضو اللجنة التنفيذية والع�ضو المنتدب

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

خوليو جار�سيا فياللون

ع�ضو اللجنة التنفيذية

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

كري�ستو�س ادامانتيادي�س

ع�ضو اللجنة التنفيذية

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

الم�صدر :ال�شركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء اللجنة التنفيذية

للمعلومات عن م�ؤهالت �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ف�ض ًال راجع ق�سم «لمحة عن م�ؤهالت �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحين».

6-7

لجنة التنسيق

�سي�شكل مجل�س الإدارة من �ضمن المدراء التنفيذيين للبنك و�أليكو و�شارتي�س لجنة تن�سيق تتكون من (� )7سبعة �أع�ضاء على النحو التالي:
-

ع�ضوين ممثلين للبنك
ع�ضو واحد ممثل لأليكو
ع�ضو واحد ممثل ل�شارتي�س
ثالثة �أع�ضاء ممثلين لل�شركة وهم المدير العام ونائبه لفرع الحماية الإدخار ونائبه لفرع الت�أمين العام.

وتقوم لجنة التن�سيق بدور �إ�ست�شاري فقط ،وال تكون لقراراتها �صفة �إلزامية على �أحد .ويحدد مجل�س الإدارة �صالحيات لجنة التن�سيق بين الحين والآخر،
وتكون اللجنة منبراً لبحث �أية �أمور تتعلق بح�سن �سير �أعمال ال�شركة بما فيها ما يخت�ص ب�إتفاقية توزيع منتجات الت�أمين البنكية .وتجتمع لجنة التن�سيق
مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل ،ويكتمل الن�صاب عند ح�ضور ممثل واحد على الأقل لكل �شريك م�ؤ�س�س ،وت�ؤخذ القرارات ب�أكثرية الأع�ضاء.
لم يعين �أع�ضاء هذه اللجنة بعد� ،إذ من المقرر �أن يتم ذلك لدى ت�أ�سي�س ال�شركة.
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لجنة المراجعة

�سي�شكل مجل�س الإدارة لجنة من �أع�ضاء مجل�س الإدارة غير التنفيذيين وغيرهم ،ت�سمى لجنة المراجعة تمار�س الأعمال وال�صالحيات التي يوليها لها
المجل�س من حين لآخر وفق ًا لالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية.
كما هو مو�ضح في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،تتكون لجنة المراجعة من ( )3ثالثة �أع�ضاء على الأقل و ( )5خم�سة على الأكثر من غير الأع�ضاء التنفيذيين،
وتكون �أغلبية �أع�ضائها من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة .و�ستقوم ال�شركة بتعيين ( )5خم�سة �أع�ضاء على النحو التالي:
-

ع�ضو واحد ممثل لأليكو
ع�ضو واحد ممثل ل�شارتي�س
ع�ضو واحد ممثل للبنك العربي الوطني
ع�ضو واحد من �أع�ضاء مجل�س الإدارة الم�ستقلين
ع�ضو واحد م�ستقل عن ال�شركة وعن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين متخ�ص�ص في الأمور المحا�سبية والمالية

42
وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات لجنة المراجعة ما يلي:
 الإ�شراف على �إدارة المراجعة الداخلية لل�شركة ل�ضمان تحقيق الكفاءة في �أداء الأن�شطة والمهام التي يكلفها بها مجل�س الإدارة. رفع التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة ب�ش�أن تعيين �أو ا�ستبدال المحا�سبين القانونيين وتحديد �أتعابهم ،مع الأخذ بعين االعتبار ا�ستقالليتهم �أثناءتقديم التو�صيات.
 متابعة �أعمال المحا�سبين القانونين واعتماد �أي �أن�شطة خارج نطاق �أعمال المراجعة الموكلة �إليهم �أثناء قيامهم ب�أعمال المراجعة. مراجعة وتطوير خطة المراجعة مع المحا�سب القانوني و�إبداء �أي مالحظات عليها. مراجعة خطة و�إجراءات المراجعة الداخلية بما في ذلك �أراء وتو�صيات اللجنة في هذا الخ�صو�ص. مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وو�ضع الإجراءات الت�صحيحية لها. مراجعة مالحظات المحا�سب القانوني على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت في هذا ال�صدد. مراجعة القوائم المالية الربع �سنوية وال�سنوية قبل عر�ضها على مجل�س الإدارة وتقديم مالحظاتها وتو�صياتها حول هذه القوائم. درا�سة ال�سيا�سات المحا�سبية التي تتبناها ال�شركة ورفع تو�صياتها في هذا ال�ش�أن �إلى مجل�س الإدارة.وتجتمع لجنة المراجعة مرة كل ربع �سنة على الأقل ،و�ستت�ألف لجنة المراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم ،و�سيتم تعيين رئي�س اللجنة في �أول اجتماع لها:
الإ�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

اجلهة املمثلة

عارف عبدول عزيز

ع�ضو لجنة المراجعة

باك�ستاني

58

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

انوب كومار �سابرا

ع�ضو لجنة المراجعة

هندي

47

البنك العربي الوطني

واين �آالن �أبراهام

ع�ضو لجنة المراجعة

جنوب �أفريقي

43

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�شاغر*

ع�ضو لجنة المراجعة

�أع�ضاء المجل�س الم�ستقلين

�شاغر*

ع�ضو لجنة المراجعة

م�ستقل متخ�ص�ص في الأمور المحا�سبية والمالية

الم�صدر :ال�شركة
* �سيتم تعيينه عند انعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية.
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لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة

				
عارف عبدول عزيز

اجلن�سية :باك�ستاين

ع�ضو جلنة املراجعة

العمر58 :

اخلربات العملية :ان�ضم عارف عزيز ل�شركة �أليكو في عام 1986م ،حيث ي�شغل حالي ًا من�صب نائب المدير المالي الإقليمي لمنطقة الخليج العربي
وال�سعودية ،وقبلها �شغل منا�صب عدة من بينها من�صب المراقب الإقليمي لمنطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا وجنوب �آ�سيا .يمتلك عارف عزيز خبرة � 36سنة
في المجاالت المالية والمحا�سبة والتدقيق وقد عمل قبل �أن ين�ضم �إلى �شركة �أليكو في �شركة كي بي ام جي في دبي وباك�ستان لمدة � 10سنوات.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل عارف عزيز على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1975م من جامعة كرات�شي– باك�ستان وهو محا�سب قانوني
مجاز من قبل معهد المحا�سبين القانونيين في باك�ستان

انوب كومار �سابرا

اجلن�سية :هندي

ع�ضو جلنة املراجعة

العمر� 47 :سنة

اخلربات العملية :ان�ضم �أنوب �سابرا للبنك العربي الوطني – المملكة في عام 2002م ،حيث ي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س المراجعة الداخلية .يمتلك �أنوب
�سابرا خبرة � 26سنة في المجاالت المالية والمحا�سبة والتدقيق حيث عمل في عدة �شركات من بينها �شركة �إرن�ست �أند يونج.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل �أنوب �سابرا على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال في عام 1986م من جامعة دلهي  -الهند ،وعلى �شهادة المحا�سبة
القانونية  CPAفي عام 1994م.

				
واين �آالن �أبراهام

اجلن�سية :جنوب �إفريقي

ع�ضو جلنة املراجعة

العمر� 43 :سنة

اخلربات العملية :ان�ضم واين �أبراهام ل�شركة �شارتي�س في عام 2002م ،حيث ي�شغل حالي ًا من�صب المدير المالي لل�شركة في دبي ،حيث يغطي �أعمال
ال�شركة في منطقة ال�شرق الأو�سط ومنطقة البحر المتو�سط ومنطقة جنوب �آ�سيا و�إفريقيا و رو�سيا وتركيا .وقبل ذلك �شغل واين �أبراهام من�صب الرئي�س
التنفيذي للعمليات في المجموعة الأمريكية الدولية في جنوب �إفريقيا بين عامي 2007م و 2010م ،وكان المدير المالي الإقليمي بين عام 2002م
و2007م.
امل�ؤهالت العلمية :ح�صل واين �أبراهام على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة راند �أفريكانز في عام 1992م ،و بكالوريو�س في العلوم
المحا�سبية من جامعة جنوب �إفريقيا في عام 1995م.
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لجنة المكافآت والترشيحات

�سي�شكل مجل�س الإدارة من �ضمن �أع�ضائه غير التنفيذيين لجنة تر�شيحات ومكاف�آت تتكون من ( )3ثالثة �أع�ضاء على النحو التالي:
 ع�ضو واحد ممثل لأليكو ع�ضو واحد ممثل ل�شارتي�س ع�ضو واحد ممثل للبنك العربي الوطنيوت�شمل مهام وم�س�ؤوليات لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ما يلي:
-

التو�صية بالتر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته ب�أي جريمة مخلة بال�شرف والأمانة.
المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية
الإدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو لأعمال مجل�س الإدارة.
مجل�س
مراجعة هيكل الإدارة ورفع التو�صيات في �ش�أن التغييرات التي يمكن �إجرا�ؤها.
تحديد جوانب القوة وال�ضعف في مجل�س الإدارة ،و�إقتراح معالجتها بما يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء الم�ستقلين ومن وجود �أو عدم وجود �أي ت�ضارب في الم�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية مجل�س �إدارة
�شركة �أخرى.
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين ،واال�ستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكاف�آت.

وتجتمع لجنة التر�شيحات والمكاف�آت مرتين على الأقل في ال�سنة ،و�ستت�ألف اللجنة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم ،و�سيتم تعيين رئي�س للجنة في �أول
اجتماع لها:
الإ�سم

املن�صب

اجلهة املمثلة

عبداهلل علي الخليفة

ع�ضو لجنة التر�شيحات والمكاف�آت

البنك العربي الوطني

محمد عثمان �شرباتي

ع�ضو لجنة التر�شيحات والمكاف�آت

�أميريكان اليف �إن�شورن�س كومباني

كري�ستو�س نيكوال�س ادامانتيادي�س

ع�ضو لجنة التر�شيحات والمكاف�آت

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

الم�صدر :ال�شركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

للمعلومات عن م�ؤهالت �أع�ضاء لجنة التر�شيحات والمكاف�آت ف�ض ًال راجع ق�سم «لمحة عن م�ؤهالت �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحين».
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

تكون تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء المجل�س وفقا للمادة ( )17ال�سابعة ع�شر من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .تت�ألف مكاف�آت مجل�س الإدارة من بدل الخدمات
التي يقوم بها وبدل ح�ضور اجتماعات المجل�س �أو اللجان التي يح�ضرها والتي ين�ص عليها نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات مكملة �أخرى.
وتكون مكاف�أة رئي�س مجل�س الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره ( )180.000مائة وثمانين �ألف ريال �سنويا .كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو
من �أع�ضاء مجل�س الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سنوياً.
ويدفع لكل من الرئي�س ولكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات المجل�س ومبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال
عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجان المتفرعة من مجل�س الإدارة .كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات المجل�س �أو اللجنة التنفيذية بما في ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء.
وفي كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد مجموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة عن خم�سة بالمئة  %5من �صافي الأرباح ،على �أن تر�سل كافة التفا�صيل
الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح فيها تلك المكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها.
لم يتم توقيع �أي عقد بين ال�شركة �أو �أي من المدراء التنفيذيين لتاريخه ،وترغب ال�شركة عقب ت�أ�سي�سها في �إبرام عقود مع الع�ضو المنتدب وبع�ض
الأ�شخا�ص الرئي�سيين تو�ضح �شروط التوظيف والأجور المتفق عليها وذلك من خالل عقود توظيف مبا�شرة.
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عقود عمل المدراء وكبار التنفيذيين

ال يوجد حالي ًا �أي عقود عمل موقعة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدراء التنفيذيين المر�شحين .وكما �سبق الإ�شارة له� ،سوف ت�ستعين ال�شركة
وفور ت�أ�سي�سها بعدد من الموظفين والمدراء العاملين حالي ًا لدى كل من �شركة �أليكو و�شارتي�س �أو �شركاتها الأم �أو �شركاتها ال�شقيقة ،بحيث توقع معهم
عقود تو�ضح نطاق عملهم و�شروط خدماتهم و�أتعابهم.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون واإلدارة التنفيذية وسكرتير مجلس اإلدارة

يقر الأع�ضاء المر�شحون لع�ضوية مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب والمدير المالي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�سكرتير مجل�س الإدارة بالتالي:
 .1ب�أنهم لم ي�شهروا ،في �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم� ،أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
 .2با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة في ق�سم «الم�صالح المبا�شرة وغير المبا�شرة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والمدراء التنفيذيين» ،لي�س لديهم �أو لأي من
�أقاربهم �أو تابعيهم ،م�صالح جوهرية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،في الأ�سهم� ،أو �أدوات الدين الخا�صة بال�شركة.
 .3با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صالح جوهرية في �أي عقود �أو ترتيبات جوهرية �سارية المفعول
�سواء محررة �أو غير محررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار.
ال بالمادة ()71
�	.4أال تقدم ال�شركة قر� ًضا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده �أي منهم مع �أي طرف ثالث عم ً
من نظام ال�شركات.
 .5تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�شرة الإ�صدار هذه ا�ستناداً �إلى القوائم المالية لل�شركة دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ح�سب
معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والمتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .وي�ؤكد
الأع�ضاء المر�شحين لع�ضوية مجل�س الإدارة ب�أنه تم الإف�صاح عن كافة المعلومات الجوهرية ب�صورة عادلة ،ولم يتم حذف �أي معلومات قد ي�ؤثر حذفها
جوهري ًا على نتائج التحليالت .كما و ُيقرون كذلك ب�أنه ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
توجه لإجراء �أي تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�شركة.
�	.6أنه لي�س هناك نية �أو ّ
�	.7أنه لي�س لدى ال�شركة حتى تاريخه �أي ن�شاط تجاري قائم خارج المملكة.
�	.8أنه لي�س لدى ال�شركة حتى تاريخه �أي �شركات �أخرى تابعة لها عاملة خارج المملكة.
 .9و�أن قوانين و�أنظمة ال�شركة ال تمنح �أي �صالحية تخول �أي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الإدارة العليا �أو الع�ضو المنتدب بالت�صويت على �أي عقد
�أو اقتراح يكون له م�صلحة جوهرية فيه �أو تمكنه من الت�صويت على �أي تعوي�ض �أو مكاف�أة تخ�صه �أو تجيز له االقترا�ض من ال�شركة �سنداً للمادة ()69
من نظام ال�شركات.
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تضارب المصالح

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

1-13-7

خطة السعودة

�سوف تتركز �سيا�سة توظيف ال�شركة على توظيف موظفين يتمتعون بالم�ؤهالت المنا�سبة والخبرة الكافية .و�سوف تطبق ال�شركة برنامج ًا
لل�سعودة تما�شي ًا مع نظام مراقبة �شركات الت�أمين والئحته التنفيذية ،حيث تتجه ال�شركة للو�صول �إلى ن�سبة  %30بنهاية ال�سنة الأولى ورفعها
بمعدل � %5سنوي ًا بحيث ت�صل �إلى  %50مع نهاية ال�سنة الت�شغيلية الخام�سة .ويو�ضح الجدول التالي المكونات المتوقعة لهذه الن�سبة في نهاية
ال�سنة الأولى من الت�شغيل:
�سعودي

غري �سعودي

املجموع

ن�سبة ال�سعوديني

الإدارة
الإدارة العليا

2

12

14

%14.3

مدراء الإدارات

3

15

18

%16.7

الم�شرفين

7

11

18

%38.9

�أق�سام الم�ساندة

19

26

45

%42.2

المجموع

31

64

95

%32.6

الم�صدر :ال�شركة
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ويو�ضح الجدول التالي خطة ال�سعودة لل�سنوات الخم�س الأولى من الت�شغيل:
�سعودي

غري �سعودي

املجموع

ن�سبة ال�سعودة

ال�سنة
ال�سنة الأولى

31

64

95

%32.6

ال�سنة الثانية

43

73

116

%37

ال�سنة الثالثة

55

77

132

%41.7

ال�سنة الرابعة

69

81

150

%46

ال�سنة الخام�سة

83

80

163

%50.9

الم�صدر :ال�شركة

2-13-7

تدريب الموظفين

تقوم �سيا�سة ال�شركة على االلتزام بالمهنية وممار�سة ن�شاط الت�أمين على �أ�س�س فنية و�إدارية متقدمة ،وعليه ف�إن ال�شركة �ستوفر دوري ًا لموظفيها برامج
تدريبية متخ�ص�صة في مجاالت عملها المختلفة ،وذلك عن طريق المعاهد �أو البرامج المتخ�ص�صة ،مثل المعهد الم�صرفي ال�سعودي ،وم�ؤ�س�سات �أخرى
متخ�ص�صة داخل المملكة وخارجها ،كما �ستعتمد ال�شركة على برامج تدريب عملية داخلية في مراكز ال�شركة الإقليمية و�سوف تحفز من�سوبيها على متابعة
ثقافة م�ستمرة والم�شاركة في م�ؤتمرات وبرامج تطويرية وريادية في المملكة وفي الخارج.
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 8المعلومات المالية
قامت ال�شركة بتعيين مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم للقيام بعمليات فح�ص التوقع المالي حيث تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
لل�شركة كما في  30يونيو 2013م وقد �شمل الفح�ص المعد وفقا لمعيار القوائم الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين و�شمل
الفح�ص الإجراءات ال�ضرورية لتكوين درجة معقولة من الإقناع لتمكينهم من �إبداء الر�أي حول �إعداد وعر�ض قائمة المركز المالي الم�ستقبلية واالفترا�ضات
التي �أعدت على �أ�سا�سها هذه القائمة.
ويرى مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم �أن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�ضها والإف�صاح عنها وفقا لمتطلبات معيار
القوائم المالية الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين و�أن االفترا�ضات التي بني عليها توفر �أ�سا�سا معقوال للتوقعات ال�صادرة
عن �إدارة ال�شركة.
ونظرا لأن الأحداث والظروف في كثير من الأحيان قد ال تحدث كما تم توقعها ،فمن الطبيعي �أن توجد اختالفات بين ما هو متوقع والنتائج الفعلية ،لذلك
ف�إن المركز المالي الم�ستقبلي قد ال يمكن تحقيقه ،وقد يكون الفرق بين المركز المالي الم�ستقبلي والفعلي جوهريا.

1-8

االلتزامات الخاصة باإلفصاح والتقارير الدورية

�سوف تلتزم ال�شركة بااللتزامات الخا�صة بالإف�صاح ومتطلبات التقارير الدورية وفق ًا لنظام هيئة ال�سوق المالية ال�صادر بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم
 91وتاريخ  1رجب 1424هـ الموافق � 29أغ�سط�س 2003م وقواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة و المعدلة بقرار مجل�س هيئة ال�سوق المالية
رقم  2012-4-1وتاريخ � 28صفر 1433هـ الموافق  22يناير 2012م ،والئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن الهيئة بموجب قرار رقم -212-1
 2006بتاريخ � 21شوال 1427هـ الموافق  12نوفمبر 2006م ،و�ستقدم ال�شركة لهيئة ال�سوق المالية التقارير المالية الدورية والبيانات المالية الأخرى
المن�صو�ص عليها في نظام هيئة ال�سوق المالية واللوائح والقواعد المعتمدة من قبل مجل�س الهيئة .كما تعتزم ال�شركة تقديم تقرير �سنوي يت�ضمن القوائم
المالية المراجعة لم�ساهميها.
وعم ًال بنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية� ،سوف تقوم ال�شركة بتقديم القوائم المالية المراجعة لم�ؤ�س�سة النقد خالل ت�سعين يوم ًا
من نهاية ال�سنة المالية .كما �ستقوم بتقديم تقرير المحا�سب القانوني والقوائم المالية لم�ؤ�س�سة النقد خالل �ستين يوم ًا من نهاية ال�سنة المالية للموافقة
عليها قبل ن�شرها في الجريدة الر�سمية.

2-8

أهم السياسات المحاسبية

تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية وفقا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

3-8

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحون ب�أن قائمة المركز المالي المتوقعة المدرجة في ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيير جوهري من تقرير المراجعة
الخا�ص الذي �أعدته ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم و�أن البيانات المالية �أعدت وفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعارف عليها في المملكة ال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

4-8

قائمة المركز المالي المستقبلية

لقد تم �إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة والإي�ضاحات المتعلقة بها كما وردت في هذه الن�شرة كما في التاريخ المتوقع لبدء ن�شاط ال�شركة ( 30يونيو
2013م) وتمت مراجعتها بوا�سطة مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم طبق ًا لمعيار القوائم المالية الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم ال تملك هي وال �أي من �أقاربهم ،وال �شركاتها ال�شقيقة �أية �أ�سهم �أو م�صلحة في ال�شركة من
�أي نوع كان .وقد �أعطت ديلويت �آند تو�ش بكر �أبوالخير و�شركاهم موافقتها على ن�شر تقرير المراجعة الذي �أعدته في هذه الن�شرة ولم ت�سحب هذه الموافقة
حتى تاريخ هذه الن�شرة.
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يت�ضمن الجدول التالي تفا�صيل موجودات ومطلوبات وحقوق الم�ساهمين كما في  30يونيو 2013م (التاريخ المتوقع لبدء الن�شاط).
كما يف  30يونيو 2013م (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
موجودات
موجودات متداولة
ر�صيد لدى البنك

105.000

النقد المتوقع من الطرح الأولي في االكتتاب العام

52.500

�إيجار مدفوع مقدم ًا
جمموع املوجودات املتداولة

639
158.139

موجودات غري متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

23.507

وديعة نظامية

17.500

موجودات ثابتة

13.649

جمموع املوجودات غري املتداولة

54.656

جمموع املوجودات

212.795

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
الم�ستحق لجهات ذات عالقة

37.795

جمموع املطلوبات املتداولة

37.795

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

122.500

ر�أ�س المال المتوقع من الطرح الأولي في االكتتاب العام

52.500

جمموع حقوق امل�ساهمني

175.000

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

212.795

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم
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مصاريف ما قبل التأسيس

ت�شتمل م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س على البنود التالية:
تكلفة الطرح الأولي في االكتتاب العام *
تكلفة موظفين**
نظم المعلومات
�سفر***
ت�سجيل المنتجات والعالمة التجارية
ا�ستهالك
�إيجار مكاتب
�أتعاب مهنية****
المجموع
الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
13.688
2.548
1.678
990
1.091
1.652
1.130
730
23.507

* ت�شمل تكلفة االكتتاب العام والت�سويق �أتعاب الم�ست�شار المالي ور�سوم التعهد بالتغطية و�أتعاب الجهات الم�ستلمة وتكاليف طباعة وتوزيع م�ستندات االكتتاب �إ�ضافة �إلى �أتعاب �شركة العلم لأمن
المعلومات والر�سوم الواجب دفعها للهيئة و�سوق الأ�سهم (تداول).
** ت�شمل التكاليف المرتبطة برواتب افراد فريق العمل ومميزاتهم.
*** ت�شمل تكلفة �سفر الموظفين التنفيذيين والفنيين لكل من �أليكو و�شارتي�س والبنك العربي الوطني من �أجل اتمام عملية ت�أ�سي�س ال�شركة وتكوين البنية التحتية الفنية واالدارية لل�شركة.
**** ت�شمل �أتعاب الم�ست�شارين القانونيين والماليين وغيرهم من الفنيين المعينين من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين من �أجل اتمام عملية ت�أ�سي�س ال�شركة.
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 9سياسة توزيع األرباح
تنوي ال�شركة توزيع ح�ص�صا من �أرباحها ال�صافية ال�سنوية على حملة الأ�سهم بعد �سداد الزكاة وال�ضرائب الم�ستحقة لم�صلحة الزكاة والدخل ،ويتم
احت�سابها من �صافي ربح ال�شركة بعد تجنيب ح�صة حملة الوثائق البالغة  %10من فائ�ض عمليات الت�أمين واال�ستثمار ت�سدد مبا�شر ًة لحملة الوثائق� ،أو
تخ�صم من ق�سط تجديد الوثيقة على �أن يحول القدر المتبقي من �صافي الفائ�ض والبالغ � %90إلى قائمة دخل الم�ساهمين .كما �أنه يتعين على ال�شركة قبل
توزيع الأرباح الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على �أي توزيعات �سنوية مقترحة من �صافي الفائ�ض وتجنيب ن�سبة  %20من �صافي الأرباح لتكوين
احتياطي نظامي .ويحق للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي النظامي �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة المدفوع.
ويحق للجمعية العامة العادية �أي�ضاً ،وبناءاً على اقتراح مجل�س الإدارة الموافقة على تجنيب ن�سبة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي
وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض ت�ساهم في تقوية مركز ال�شركة المالي وزيادة �إمكانياتها للتو�سع واال�ستثمار في مكونات نجاحها الم�ستقبلي.
�سوف يعتمد �أي �إعالن لتوزيع �أرباح الأ�سهم على و�ضع ال�شركة المالي ومعطيات ال�سوق والمناخ االقت�صادي العام وعوامل �أخرى ،منها توفر الفر�ص
اال�ستثمارية و�أولوية �إعادة ا�ستثمار الأرباح واحتياجات ال�شركة من النقد ور�أ�س المال� ،إ�ضافة �إلى �أية اعتبارات قانونية ونظامية �أخرى ت�ستوفي
المتطلبات التعاقدية لل�شركة .و�سوف يتم توزيع الأرباح بالريال ال�سعودي.
ومع �أن ال�شركة تنوي توزيع �أرباح �أ�سهم على الم�ساهمين� ،إال �أنها ال تقدم �أي �ضمان ب�أن يحدث �أي توزيع فعلي لأية �أرباح �أ�سهم في �أية �سنة معينة وال
�أي �ضمان ب�ش�أن المبلغ الذي �سيتم توزيعه في �أي �سنة معينة في الم�ستقبل.
�إن توزيع الأرباح يخ�ضع لقيود من�صو�ص عليها في النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم « 14ملخ�ص النظام الأ�سا�سي»).
وت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلن ال�شركة عن توزيعها بعد تاريخ بداية فترة طرح الأ�سهم لالكتتاب وال�سنوات المالية التي تليها.
بعد تحديد الفائ�ض الإجمالي وتوزيع ح�صة حملة الوثائق ،توزع �أرباح الم�ساهمين حملة الأ�سهم على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
5
.6

تجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُيجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور �إجمالي
ر�أ�س المال المدفوع.
بناء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن ُتجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي وتخ�صي�صه
للجمعية العامة العاديةً ،
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة في الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح الم�ستبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد المنظمة لذلك
وال�صادرة من الجهات المخت�صة.
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 10الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال موزع �إلى (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم بقيمة
�إ�سمية قدرها ()10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم تمثل
 %70من ر�أ�س مال ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�ساب �أمان ب�إ�سم ال�شركة لدى البنك العربي الوطني ،كما �سيتم طرح الأ�سهم المتبقية
وعددها ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم لالكتتاب العام.
با�ستثناء ما هو مذكور في تقرير مراقب الح�سابات «ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم» (راجع الملحق  )1ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �أنه ال يوجد لديها في
تاريخ هذه الن�شرة �أية �سندات دين �أو مطلوبات طويلة الأجل �أو �أي مبالغ مطلوبة �إلى البنوك والتي ت�شمل ال�ضمانات وااللتزامات المتعلقة بها كما ال يوجد
لدى ال�شركة �أي�ضا �أية اتفاقيات ت�سهيالت بنكية �أو �أي مديونية �أخرى.
وقد قام �أع�ضاء المجل�س بمراجعة احتياجات ال�شركة التقديرية لر�أ�س المال العامل لفترة االثنا ع�شر(� )12شهرا القادمة ،وفي ر�أيهم �أنه مع الأخذ بعين
االعتبار �صافي متح�صالت االكتتاب �سيكون لدى ال�شركة مبالغ كافية لر�أ�س المال العامل خالل هذه الفترة .كما ي�ؤكد �أع�ضاء المجل�س على �أنه با�ستثناء
ما تم ذكره تحت الق�سم « 1-6-15اتفاقية ال�شركاء» ،ال يخ�ضع ر�أ�سمال ال�شركة لأي حق خيار.
ويجدر الذكر �أنه لم يتم منح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب �أو �أي عو�ض غير نقدي خالل ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ تقديم طلب الإدراج
المتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لأي طرف.
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 11استخدام متحصالت االكتتاب
يبلغ �إجمالي متح�صالت االكتتاب حوالي ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف ريال ،يخ�صم منها ما يقارب ( )13.688.000ثالثة
ع�شر مليون و�ستمائة وثمانية وثمانون �ألف ريال لتغطية م�صاريف االكتتاب التي �ست�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين القانونيين ومدير
االكتتاب والجهات الم�ستلمة ومتعهد تغطية االكتتاب بالإ�ضافة �إلى م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع (ف�ض ًال راجع ق�سم « 8المعلومات المالية»)
والم�صروفات الأخرى المتعلقة بعملية االكتتاب بالإ�ضافة �إلى رواتب وم�صاريف فريق عمل الت�أ�سي�س (ف�ض ًال راجع ق�سم « 10الر�سملة والمديونية»).
�إن �صافي متح�صالت االكتتاب البالغ ( )38.812.000ثمانية وثالثون مليون وثمانمائة واثنا ع�شر �آالف ريال� ،سي�ؤول �إلى ال�شركة دون �أن يح�صل
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أي جزء منه.
مع مراعاة �أي قيود قد تفر�ض من قبل م�ؤ�س�سة النقد ،ف�إن ال�شركة تنوي ا�ستخدام �صافي متح�صالت االكتتاب و�أموال اكتتاب الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد
خ�صم م�صاريف االكتتاب لتمويل متطلبات الت�أ�سي�س الأولي والوفاء بمتطلبات ر�أ�س المال العامل والأغرا�ض الأخرى لل�شركة حيث �سيتم المحافظة على
هام�ش المالءة المطلوب ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني وطبق ًا لالئحته التنفيذية وذلك للمحافظة على الحد الأدنى المطلوب من
ر�أ�س المال العامل.
فيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب:
جدول ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب و�أموال اكتتاب امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
متح�صالت االكتتاب

مليون ريال
٥٢٫٥

الن�سبة
٪٣٠

�أموال اكتتاب الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

١٢٢٫٥

٪٧٠

جمموع �أموال ر�أ�س املال

١٧٥٫٠

٪١٠٠

اال�ستخدام

مليون ريال

الن�سبة (من جمموع متح�صالت االكتتاب)

تكاليف ما قبل الت�شغيل (�شاملة م�صاريف االكتتاب)

15.64

%29.79

االحتياجات العامة لر�أ�س المال العامل لل�سنة الأولى

20.22

%38.51

�شراء موجودات غير متداولة

9.05

%17.24

االحتفاظ بالحد الأدنى لهام�ش المالءة المالية لل�شركة

7.59

%14.46

املجموع

52.50

%100

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو الخير و�شركاهم
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 12اإلقرارات
1-12

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا المقترحين

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين و�أع�ضاء الإدارة العليا المقترحين ل�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني بالتالي:
 .1ب�أنهم لم ي�شهروا ،في �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم� ،أو خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
 .2با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س لأع�ضاء مجل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا المقترحين �أو لأي من �أقربائهم م�صالح جوهرية مبا�شرة �أو
غير مبا�شرة في الأ�سهم� ،أو �أدوات الدين الخا�صة بال�شركة.
 .3با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س لهم �أو لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صالح جوهرية في �أي عقود �أو ترتيبات جوهرية �سارية المفعول
�سواء محررة �أو غير محررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار.
�	.4أال تقدم ال�شركة قر� ًضا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده �أي منهم مع �أي طرف ثالث عم ًال بالمادة ( )71من
نظام ال�شركات.
 .5تم �إعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المدرجة في ن�شرة الإ�صدار ا�ستناداً �إلى القوائم المالية لل�شركة دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ح�سب
معايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والمتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها وال�صادرة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين ،وتم
الإف�صاح عن كافة المعلومات ب�صورة عادلة ،ولم يتم حذف �أي معلومات قد ي�ؤثر حذفها على نتائج التحليالت.
 .6بعد مراجعة التدفقات النقدية المحتملة التي تحتاجها ال�شركة لأعمالها في االثني ع�شر �شهرا القادمة� ،أن لدى ال�شركة الموارد المالية الكافية لتغطية
متطلبات ر�أ�س المال العامل خالل هذه الفترة.
	.7ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار.
توجه لإجراء �أي تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�شركة.
�	.8أنه لي�س هناك نية �أو ّ
 .9لي�س لدى ال�شركة حتى تاريخه �أي ن�شاط تجاري قائم خارج المملكة.
 .10لي�س لدى ال�شركة حتى تاريخه �أي �شركات �أخرى تابعة لها عاملة خارج المملكة.
 .11ال توجد �أي �صالحية تخول �أي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الإدارة العليا �أو الع�ضو المنتدب �أو �سكرتير مجل�س الإدارة بالت�صويت على �أي عقد
�أو اقتراح يكون له م�صلحة جوهرية فيه �أو تمكنه من الت�صويت على �أي تعوي�ض �أو مكاف�أة تخ�صه �أو تجيز له االقترا�ض من ال�شركة �سنداً للمادة ()69
من نظام ال�شركات.
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إقرار العضو المنتدب المقترح

يقر الع�ضو المنتدب المقترح ل�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني بالتالي:
 .1ب�أنه لم ي�شهر ،في �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سه� ،أو خ�ضع لإجراءات �إفال�س.
 .2با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س له �أو لأي من �أقاربه �أو تابعيه ،م�صالح جوهرية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،في الأ�سهم� ،أو �أدوات الدين
الخا�صة بال�شركة.
 .3با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س له �أو لأي من �أقاربه �أو تابعيه �أي م�صالح جوهرية في �أي عقود �أو ترتيبات جوهرية �سارية المفعول �سواء
محررة �أو غير محررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار.
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إقرار سكرتير مجلس اإلدارة المقترح

يقر �سكرتير مجل�س الإدارة المقترح ل�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني بالتالي:
 .1ب�أنه لم ي�شهر ،في �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سه� ،أو خ�ضع لإجراءات �إفال�س.
 .2با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س له �أو لأي من �أقاربه �أو تابعيه ،م�صالح جوهرية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة ،في الأ�سهم� ،أو �أدوات الدين الخا�صة
بال�شركة.
 .3با�ستثناء ما ذكر في ن�شرة الإ�صدار ،لي�س له �أو لأي من �أقاربه �أو تابعيه �أي م�صالح جوهرية في �أي عقود �أو ترتيبات جوهرية �سارية المفعول �سواء
محررة �أو غير محررة كتابة� ،أو عقود �أو ترتيبات مزمع �إبرامها ،لها ت�أثير كبير على �أعمال ال�شركة ،حتى وقت �إ�صدار ن�شرة الإ�صدار.
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 13وصف األسهم
1-13

رأس المال

ُحدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال يتكون من (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم
بقيمة �إ�سمية ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد وجميعها �أ�سهم عادية.
لقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في عدد من �أ�سهم ال�شركة يبلغ ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم وقاموا بالوفاء بكامل
قيمة الأ�سهم وتم �إيداع المبلغ في ح�ساب ال�شركة لدى البنك العربي الوطني وباقي مبلغ ر�أ�س المال البالغ ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون
وخم�سمائة �ألف ريال مق�سمة �إلى ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم �سيتم طرحها لالكتتاب العام.
يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة الإ�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة
�شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام الهيئة .ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية
االكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقدية .وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية
ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من
ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
بناء على مبررات مقبولة ،وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وم�ؤ�س�سة النقد والهيئة ،تخفي�ض ر�أ�س مال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ً
ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر
التخفي�ض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن
حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في المدينة
التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا
كان ح ً
اال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آجالً.
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األسهم والقيود المترتبة عليها

تكون �أ�سهم ال�شركة �إ�سمية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها الإ�سمية ،ولكن يجوز �أن ت�صدر بقيمة �أعلى ،على �أن ي�ضاف فرق القيمة �إلى
االحتياطي الإلزامي لل�شركة حتى ولو بلغ ح ّده الأق�صى .ال يتم تجزئة ال�سهم في حالة امتالكه من قبل عدة �أ�شخا�ص �إال �إذا قاموا بتعيين �شخ�ص واحد
للت�صرف نيابة عنهم في ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الحالة يكونوا م�سئولين بالت�ضامن عن �أية التزامات تترتب على ملكية ال�سهم.
يخ�ضع تحويل ملكية الأ�سهم للوائح ال�سارية على ال�شركات الم�سجلة في تداول ويعد الغي ًا تحويل الملكية الذي ال يتم وفق ًا لهذه اللوائح.
�سوف يخ�ضع تداول الأ�سهم للأنظمة واللوائح المطبقة على ال�شركات المدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودية «تداول» ويعتبر �أي تداول ال يتفق مع تلك
الأحكام الغياً .كما يتعين على ال�شركة وفق ًا للمادة ( )38من اللوائح التنفيذية لنظام الت�أمين �أن تخطر م�ؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص يمتلك %5
�أو �أكثر من ال�شركة وذلك من خالل التقرير الربع ال�سنوي.
كما يتعين على كل �شخ�ص طبيعي �أو قانوني يمتلك ن�سبة � %5أو �أكثر من �أ�سهم ال�شركة �أن يخطر م�ؤ�س�سة النقد خطي ًا بالن�سبة المئوية للملكية و�أية تغييرات
تطر�أ عليها خالل خم�سة �أيام عمل من حدوث ذلك.
ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها الم�ؤ�س�سون قبل ن�شر القوائم المالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثنا ع�شر �شهراً من
تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،ويجب الح�صول على موافقة الهيئة وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر
النظامية ،وت�سري هذه الأحكام على ما �سيكتتب به الم�ؤ�س�سون في حالة زيادة ر�أ�س المال قبل انق�ضاء فترة الحظر النظامية .وقد اتفق الم�ساهمون
الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء (المف�صلة في الق�سم « 15-6العقود الجوهرية») على فترة حظر تعاقدية تمتد �إلى خم�س �سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س
ال�شركة.
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حقوق التصويت

يحق لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور الجمعيات العامة للم�ساهمين ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،ويجوز لأي م�ساهم �أن يوكل م�ساهم ًا
�آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة بموجب توكيل كتابي لح�ضور اجتماع الجمعية العامة للم�ساهمين بالنيابة عنه .وتح�سب الأ�صوات
في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل في االجتماع.
ت�صدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية والعادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها .بينما ت�صدر قرارات الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي
الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء المدة المحددة في
نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى (وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد) فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية
ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
يمتلك كل م�ساهم الحق في مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب
الح�سابات ،ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى الم�ساهم �أن الرد
على �س�ؤاله غير مقنع احتكم �إلى الجمعية ،ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذاً.
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الجمعية العامة للمساهمين

الجمعية العامة المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة تكون الجمعيات العامة
للم�ساهمين �إما عادية �أو غير عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور
المتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية
�أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور
الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
ويتم ن�شر مح�ضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي قبل
الموعد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .ويمكن �أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور بخطابات م�سجلة �إلى الم�ساهمين
وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الجهات المخت�صة خالل المدة المحددة للن�شر.
و ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر
ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ٍ
هذا الن�صاب في االجتماع ّ
عليها في المادة ( )88من نظام ال�شركات ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم
ثان يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاني
يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ٍ
�صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
ير�أ�س الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه في حالة غيابه ،ويعين الرئي�س �سكرتيراً لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع
الجمعية مح�ضر يت�ضمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات المقررة لها
والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة
عقب كل اجتماع في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.

5-13

مدة الشركة

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

6-13

تصفية وحل الشركة

بناء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين
عند انتهاء مدة ال�شركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية ً
م�صفي ًا �أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين .ويراعى في الت�صفية حفظ حق الم�شتركين في فائ�ض عمليات الت�أمين واالحتياطات المكونة ح�سب
المن�صو�ص عليه في النظام الأ�سا�سي.
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 14ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود المذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا الملخ�ص اعتمادا تام ًا عو� ًضا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي يمكن
معاينته في مقر ال�شركة الرئي�سي.

1-14

إسم الشركة

�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني .و�سيعر�ض الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على جميع الم�ساهمين خالل الجمعية
العامة الت�أ�سي�سية اقتراح تغيير �إ�سم ال�شركة �إلى «�شركة متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني» و�سيقوم
الم�ساهمون بالت�صويت على االقتراح.

2-14

أغراض الشركة

هو القيام وفقا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة بمزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني
وك ّل ما يتعلّق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمين �أو توكيالت �أو تمثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق
والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجيرها بوا�سطتها
�أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو ا�ستثمار �أموالها و�أن تقوم بتملّك وتحريك الأموال الثابتة
ّ
مبا�شر ًة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شتريها �أو باال�شتراك مع جهات �أخرى.
يجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك ب� ّأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعم ً
اال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال المالية �أو التي
تعاونها على تحقيق غر�ضها �أو �أن تدمجها فيها �أو ت�شتريها ،وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال المذكورة داخل وخارج المملكة.

3-14

المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئي�سي لل�شركة في مدينة الريا�ض ،طريق الملك فهد ،برج المنجم.

4-14

مدة الشركة

مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتباراً من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ويجوز �إطالة م ّدة ال�شركة بقرار �صادر من
الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء فترتها ب�سنة واحدة على الأقل.

5-14

رأس مال الشركة

ح ّدد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ وقدره ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال مق�سم على (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف
�سهم مت�ساوية القيمة ،وتبلغ قيمة كل �سهم ع�شرة رياالت.

6-14

االكتتاب في رأس مال الشركة

اكتتب الم�ؤ�س�سون بما مجموعه ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف �سهم بقيمة ( )122.500.000مائة واثنان وع�شرون مليون
وخم�سمائة �ألف ريال و�سددوا قيمتها نقداً ،وهي تمثل  %70من كامل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة .وقد �أودع هذا المبلغ في ح�ساب ال�شركة في البنك العربي
الوطني ،و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية وعددها ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم بقيمة ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون
وخم�سمائة �ألف ريال لالكتتاب العام .وبعد االكتتاب مبا�شرة �سوف تكتمل �أ�سهم ال�شركة لت�صبح (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم.

7-14

تخفيض رأس المال

المخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر .وال ي�صدر
الجمعية العامة غير العادية ،بعد موافقة الجهات
يجوز بقرار من
ّ
ّ
ويبين القرار
القرار �إ ّال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات ّ
طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين يوم ًا من
تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية تو ّزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة .ف�إذا اعتر�ض �أحدهم وق ّدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في
الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان ح ً
اال �أو تق ّدم له �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آجالً.

8-14

مصادرة األسهم

يقدم ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة (بعد انتخابه) �أ�سهم �ضمان ًا بحد �أدنى ( )5.000خم�سة �آالف �سهم مقابل العقود التي تن�ش�أ بينه وبين ال�شركة ،والتي تمت
الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية ،وي�شمل حق الحجز هذا ما قد يكون للأ�سهم المحجوزة من ح�ص�ص الأرباح واجبة الأداء.
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بيع أسهم الضمان

يحق لمجل�س الإدارة بعد موافقة الجهات المخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم المقدمة ك�ضمان من �أع�ضاء مجل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ش�أ
بينهم وبين ال�شركة �أن يبيع تلك الأ�سهم ب�شرط �أن يكون الدين الواجب ت�سديده من الع�ضو ذات العالقة قد ا�ستحق وبعد توجيه مجل�س الإدارة النداء الثاني
بخطاب م�سجل �إلى الع�ضو المدين �صاحب الأ�سهم ،يطلب فيه ت�سديد الدين خالل �إ�سبوعين .ف�إذا امتنع عن ال�سداد ،فلمجل�س الإدارة الحق ببيع تلك الأ�سهم
عن طريق نظام تداول الأ�سهم على �أن ي�سدد من ثمن الأ�سهم المباعة جميع الديون وااللتزامات الم�ستحقة لل�شركة ثم يدفع الر�صيد المتبقي (�إن وجد) �إلى
الع�ضو الم�ساهم �أو �إلى منفذ و�صيته �أو ورثته.

10-14

مجلس اإلدارة

يدير ال�شركة مجل�س �إدارة مكون من �إحدى ع�شر ع�ضوا تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ،وال يخ ّل ذلك التعيين بحق ال�شخ�ص
أ�سي�سية � ّأول مجل�س �إدارة لفترة ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ
الجمعية العامة الت�
تعين
المعنوي في ا�ستبدال من يم ّثله في المجل�س.
ً
ّ
ّ
وا�ستثناء من ذلك ّ
�صدور القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .ويكون المجل�س في جميع الأوقات م�ؤلف من �أربعة (� )4أع�ضاء ممثلين لأميريكان اليف ان�شورن�س
كومباني ،وع�ضو ( )1ممثل ل�شركة ت�شارت�س ميم�سا هولدنجزانك ،وع�ضوين اثنين ( )2ممثلين للبنك العربي الوطني ،واربعة (� )4أع�ضاء م�ستقلين منتخبين
من الجمعية العامة .وال يخل ذلك التعيين بحق ال�شخ�ص المعنوي في ا�ستبدال من يمثله في المجل�س.

11-14

اتفاقية إدارة الخدمات

يجوز لل�شركة بناء على موافقة م�ؤ�س�سة النقد �أن تبرم اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية مع �شركة �أو �أكثر م�ؤهلة في مجال الت�أمين لمدة خم�س (� )5سنوات
قابلة للتجديد لفترة �أو فترات �أخرى ح�سبما يقرر مجل�س �إدارة ال�شركة.
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انتهاء عضوية المجلس

تنتهي ع�ضوية مجل�س الإدارة بانتهاء مدة تعيين المجل�س �أو ا�ستقالة �أو وفاة ع�ضو مجل�س الإدارة �أو بعزل �أو حرمان الع�ضو من حقوقه وفق ًا لأية قوانين
�أو �أنظمة �سارية �أو ح�سبما توافق عليه الجمعية العامة.

13-14

العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة

�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء المجل�س يجوز للمجل�س �أن يعين ع�ضواً في المركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في �أول
اجتماع لها ،ويكمل الع�ضو الجديد المعين باقي مدة �سلفه� .إذا لم يبلغ اجتماع مجل�س الإدارة الن�صاب المطلوب ل�صحة اجتماعه ،وجب دعوة الجمعية
العادية في �أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ضاء.
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صالحيات مجلس اإلدارة

مع عدم الم�سا�س ب�صالحيات الجمعية العامة يتمتع مجل�س الإدارة ب�أو�سع ال�صالحيات لإدارة �ش�ؤون ال�شركة و�أعمالها داخل المملكة وخارجها ويجوز كذلك
لمجل�س الإدارة �أن يفو�ض بع�ض المهام المحددة �إلى ع�ضو �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو �إلى الغير .ولمجل�س الإدارة على �سبيل المثال ال الح�صر تمثيل ال�شركة في
عالقاتها مع الغير و�أمام الق�ضاء وكافة المحاكم ال�شرعية وكتاب العدل وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان الأوراق
التجارية وال�صناعية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية وكافة ال�شركات
والم�ؤ�س�سات والبنوك والم�صارف التجارية وبيوت المال وكافة �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومي بمختلف م�سمياتها واخت�صا�صاتها وغيرهم من
المقر�ضين وللمجل�س حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�صمة والتنازل وال�صلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام
ومعار�ضتها وقب�ض ما يح�صل من تنفيذ و�إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم والدخول في المناق�صات وبيع و�شراء ورهن العقارات .كما للمجل�س حق
التعاقد والتوقيع ب�إ�سم ال�شركة ونيابة عنها على كافة �أنواع العقود والوثائق والم�ستندات بما في ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شترك فيها
ال�شركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كتاب العدل والجهات الر�سمية ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض
وال�ضمانات والكفاالت وال�صكوك لبيع و�شراء العقارات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة والبيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم
واال�ستئجار والت�أجير والقب�ض والدفع وفتح الح�سابات واالعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات للبنوك وال�صناديق وم�ؤ�س�سات
التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق و�سندات الأمر وال�شيكات وكافة الأوراق التجارية والم�ستندات وكافة المعامالت الم�صرفية.

15-14

مكافآت مجلس اإلدارة

تت�ألف مكاف�آت مجل�س الإدارة من بدل الخدمات التي يقوم بها وبدل ح�ضور اجتماعات المجل�س �أو اللجان التي يح�ضرها والتي ين�ص عليها نظام
ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات مكملة �أخرى ،وفي كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد مجموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة عن %5
من �صافي الأرباح ،على �أن تر�سل كافة التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات المقترحة لجميع الم�ساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح
فيها تلك المكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها.
وتكون مكاف�أة رئي�س مجل�س الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره ( )180.000مائة وثمانين �ألف ريال �سنويا .كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو
من �أع�ضاء مجل�س الإدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سنوياً.
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ويدفع لكل من الرئي�س ولكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات المجل�س ومبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال
عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجان المتفرعة من مجل�س الإدارة .كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات المجل�س �أو اللجنة التنفيذية بما في ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .كما �أن على ال�شركة الت�أكد من موافقة
الجمعية العمومية على �شروط المكاف�آت والتعوي�ضات في جمعية عمومية ال يكون لع�ضو مجل�س الإدارة المعني �أو �أحد كبار المدراء التنفيذين الحق في
الت�صويت فيها على هذه ال�شروط.
ويجوز تعديل مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للم�ساهمين .ويجب �أن يت�ضمن تقرير مجل�س الإدارة �إلى الجمعية العامة
العادية بيانا �شامال كل ما ح�صل عليه �أع�ضاء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المالية من مكاف�آت وبدل ح�ضور وم�صروفات �أخرى .كما يت�ضمن التقرير
المذكور بيان لما ح�صل عليه الأع�ضاء ب�صفتهم �أع�ضاء في اللجنة التنفيذية �أو عاملين �أو مفو�ضين بالإدارة �أو مقابل خدمات فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية.

16-14

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يعين مجل�س الإدارة �أحد �أع�ضائه رئي�س ًا له ويعين المجل�س ع�ضواً منتدب ّا لل�شركة من �أع�ضاء المجل�س .ويتمتع الرئي�س والع�ضو المنتدب مجتمعون �أو
منفردون ب�صالحيات تمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء و�أمام الغير ،ويحق للرئي�س �أو الع�ضو المنتدب التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات المجل�س وتوكيل غيره
في عمل �أو �أعمال معينة .ويتولى الع�ضو المنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويحدد مجل�س الإدارة الرواتب والبدالت والمكافئات لكل من رئي�س المجل�س
والع�ضو المنتدب وفقا لما هو مقرر في المادة ( )17من لوائح النظام الأ�سا�سي.

17-14

لجنة المراجعة

ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة للمراجعة مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكثر من غير الأع�ضاء التنفيذيين ،وتكون �أغلبية
�أع�ضائها من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة وبموجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة وال�صناعة والهيئة.

18-14

اللجنة التنفيذية

ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيذية ال يقل عددها عن ثالثة (� )3أع�ضاء وال يزيد عن خم�سة (� )5أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س
اللجنة الذي ير�أ�س اجتماعاتها ،وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئي�سا م�ؤقت ًا لها من بين الأع�ضاء الحا�ضرين .ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه
ع�ضوا �آخر له الحق بالت�صويت ولثالث اجتماعات فقط .وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية في المجل�س ويملأ المجل�س المركز الذي
يخلو في اللجنة التنفيذية.
مع مراعاة �أي تعليمات ت�ضعها م�ؤ�س�سة النقد �أو ي�ضعها مجل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها الم�ؤ�س�سة �أو المجل�س،
وتعاون اللجنة الع�ضو المنتدب في حدود ال�سلطات المقررة لها.
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره اثنان على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ،ب�شرط �أال يقل عدد الحا�ضرين �أ�صالة عن اثنين .وت�صدر
قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وفي حالة الخالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء الحا�ضرين والممثلين .وتعقد اللجنة اجتماعاتها من
وقت �إلى �آخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة عقدها ،على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوياً .ويعقد االجتماع في �أي وقت �إذا طلب ذلك اثنان من
الأع�ضاء على الأقل .وي�صدر القرار بالموافقة عليه كتابة اثنان من �أع�ضاء اللجنة.

19-14

اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع المجل�س في المركز الرئي�سي لل�شركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنين من الأع�ضاء ،ويجب ان تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها
المجل�س .ويجوز �أن ينعقد المجل�س خارج مقر ال�شركة على �أن يجتمع المجل�س �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة المالية الواحدة وال يجوز �أن تنق�ضي
�أربعة �أ�شهر بدون انعقاد المجل�س.

20-14

نصاب االجتماعات والتمثيل فيها

ال يكون اجتماع المجل�س �صحيح ًا �إال بح�ضور ثلثي الأع�ضاء بالأ�صالة �أو بالإنابة ،ب�شرط �أال يقل عدد الحا�ضرين �أ�صالة عن �أربعة �أع�ضاء .ومع مراعاة ما ورد
في المادة ( )15من النظام الأ�سا�سي ،يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة �أن ينيب عنه غيره من الأع�ضاء في ح�ضور االجتماع على �أال ينوب ع�ضو مجل�س الإدارة عن �أكثر
من ع�ضو واحد في ح�ضور االجتماع و�أن يتم �إثبات الإنابة كتابة كما �أنه ال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب الت�صويت فيها.

21-14

قرارات مجلس اإلدارة

ت�صدر قرارات المجل�س بالإجماع وعند االختالف ت�صدر ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين والممثلين على الأقل .وللمجل�س �أن ي�صدر القرارات
بالت�صويت عليها بالتمرير بين الأع�ضاء� ،إال �إذا طلب �أحد الأع�ضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها .وفي هذه الحالة تعر�ض هذه القرارات على مجل�س
الإدارة في �أول اجتماع تالٍ له.
و على �أي ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة الذي تكون له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شر في �أمر �أو اقتراح معرو�ض على المجل�س �أو اللجنة
التنفيذية �أن يبلغ المجل�س �أو اللجنة طبيعة م�صلحته في الأمر المعرو�ض ،وعليه  -دون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�صحة االجتماع  -االمتناع عن
اال�شتراك في المداوالت والت�صويت في المجل�س �أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالأمر �أو االقتراح .وال يجوز لأع�ضاء المجل�س �أن يبرموا مع ال�شركة عقود
ت�أمين لهم م�صلحة فيها �إال بموافقة م�ؤ�س�سة النقد.
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22-14

سكرتير مجلس اإلدارة

يجب على مجل�س الإدارة �أن يعين �سكرتيرا للمجل�س .كما يجوز �أن يعين م�ست�شاراً له �أو �أكثر في مختلف �ش�ؤون ال�شركة ويحدد المجل�س مكاف�أتهم.

23-14

المسؤولية

يكون كل من رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة وع�ضو مجل�س �إدارتها م�سئولين كل في حدود اخت�صا�صه عن مخالفة �أحكام النظام الأ�سا�سي.

24-14

الجمعيات العمومية للمساهمين

الجمعية العامة المكونة تكوينا �صحيحا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة .كما يجوز لكل م�ساهم يمتلك
� 20سهم ًا على الأقل �أن يح�ضر اجتماع الجمعية العامة العادية �أو غير العادية .يجوز للم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر لي�س ع�ضواً في مجل�س الإدارة
لح�ضور اجتماعات الجمعية العامة باعتباره وكي ًال له.
و يكون هناك جمعية ت�أ�سي�سية ،والتي �سوف تنعقد في �أقرب وقت ممكن عمليا وخالل فترة �شهر من تاريخ �إنهاء عملية الطرح كحد �أق�صى وتخت�ص هذه
الجمعية بالأمور التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

التحقق من االكتتاب بر�أ�س المال.
و�ضع الن�صو�ص النهائية لنظام ال�شركة ،ولكن ال يجوز للجمعية �إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعرو�ض عليها �إال بموافقة جميع المكتتبين
الممثلين فيها.
تعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة.
تعيين مراقبي الح�سابات لل�شركة وتحديد �أتعابهم.
المداولة في تقرير الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.

25-14

نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا ما لم يح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا لم يكتمل ن�صاب الح�ضور
لالجتماع الأول يتم �إر�سال �إ�شعار الجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .يعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد
الأ�سهم الممثلة فيه .ويجب �أن تن�شر هذه الدعوة بالطريقة التي ن�صت عليها المادة ( )88من نظام ال�شركات.

26-14

نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية �صحيح ًا �إذا لم يح�ضر م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا لم يكتمل ن�صاب ح�ضور
االجتماع كما هو مقرر �سلف ًا يتم توجيه �إ�شعار باجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول ويعتبر االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره
عدد من الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.

27-14

التصويت على القرارات – صوت واحد لكل سهم

ت�صدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية والعادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها ،ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم الح�ص�ص العينية
�أو مزايا خا�صة لزمت موافقة �أغلبية المكتتبين ب�أ�سهم نقدية والتي تمثل ثلثي الأ�سهم المذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو الح�ص�ص العينية �أو
الم�ستفيدين من المزايا الخا�صة وال يكون له�ؤالء ر�أي في هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية ،كما ت�صدر القرارات في الجمعية العامة غير
العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل المدة
المقررة في نظامها �أو باندماجها في �شركة �أو في م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيحا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.

28-14

مراجع الحسابات

تعين الجمعية العامة �سنوي ًا اثنين من مراقبي الح�سابات المرخ�صين في المملكة وتحدد �أتعابهما ويجوز لها �إعادة تعيينهما .على مراقب الح�سابات �أن
يقدم تقريراً �إلى الجمعية العامة ال�سنوية يبين فيه موقف �إدارة ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والتو�ضيحات التي طلبها �إ�ضافة �إلى ما قد
ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني �أو نظام ال�شركة ور�أيه عن مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

29-14

السنة المالية

تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة اعتباراً من �أول يناير وتنتهي بنهاية دي�سمبر من ال�سنة نف�سها ،على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى لل�شركة بعد ت�أ�سي�سها اعتباراً
من تاريخ �صدور القرار الوزاري الخا�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وحتى الواحد والثالثين من دي�سمبر من العام التالي.

58

30-14

الحسابات السنوية

يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية جردا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها في التاريخ المذكور كما يعد القوائم المالية وتقريرا عن ن�شاط ال�شركة
ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز �أربعين
يوما من نهاية الفترة المالية ال�سنوية التي ت�شملها تلك القوائم وي�ضع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�صرف مراقب الح�سابات قبل الموعد المحدد النعقاد
الجمعية العامة بخم�سة وخم�سين يوما على الأقل .ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة على الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئي�سي لل�شركة تحت ت�صرف
الم�ساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوما على الأقل .وعلى رئي�س مجل�س الإدارة �أن ين�شر في �صحيفة يومية توزع في
المركز الرئي�س لل�شركة القوائم المالية وخال�صة وافية عن تقرير مجل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب الح�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق
�إلى الإدارة العامة لل�شركة وهيئة �سوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.
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حسابات التأمين

تكون ح�سابات عمليات الت�أمين م�ستقلة عن قائمة دخل الم�ساهمين ،وذلك على التف�صيل التالي:

 .1ح�سابات عمليات الت�أمني:
-

يفرد ح�ساب للأق�ساط المكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمين والعموالت الأخرى.
يفرد ح�ساب للتعوي�ضات المتكبدة من ال�شركة.
يحدد في نهاية كل عام الفائ�ض الإجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الأق�ساط والتعوي�ضات مح�سوما منه الم�صاريف الت�سويقية والإدارية
والت�شغيلية والمخ�ص�صات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات المنظمة لذلك.
يحدد الفائ�ض ال�صافي على الوجه التالي :ي�ضاف للفائ�ض الإجمالي الوارد في الفقرة (ج) �أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص الم�ؤمن لهم من عائد
اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم وما عليهم من م�صاريف محققه.
توزيع الفائ�ض ال�صافي كالآتي� :إما توزيع ع�شرة في المائة ( )%10مبا�شرة على الم�ؤمن لهم �أو تخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية وتحويل الباقي �إلى
قوائم الم�ساهمين.

 .2بيان دخل امل�ساهمني:
 تكون �أرباح الم�ساهمين من عائد ا�ستثمار �أموال الم�ساهمين وفقا للقواعد التي ي�ضعها مجل�س الإدارة. -تكون ح�صة الم�ساهمين من الفائ�ض ال�صافي ح�سب ما ورد في الفقرة (( -1ث) �إلى (ج)) �أعاله.
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توزيع األرباح

توزع �أرباح الم�ساهمين على النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُيجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور �إجمالي
ر�أ�س المال المدفوع.
بناء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن ُتجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضافي وتخ�صي�صه
للجمعية العامة العاديةً ،
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
يوزع من الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة في الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد المنظمة لذلك
وال�صادرة من الجهات المخت�صة.

33-14

خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها ،وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في �إمكانية ا�ستمرار �أعمال
ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء مدتها ،ويتم في كافة الأحوال ن�شر قرار الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية.
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حل وتصفية الشركة

في حالة انتهاء مدة ال�شركة �أو �صدور قرار بحلها قبل انتهاء مدتها ،تقرر الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجل�س الإدارة �إجراءات ت�صفية
ال�شركة وتعيين م�صفيا �أو �أكثر تحدد �صالحياته ومكاف�أته بموجب القرار .تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر مجل�س الإدارة
في �إدارة ال�شركة حتى يتم تعيين الم�صفي ،كما وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه مع اخت�صا�ص الم�صفين.
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أحكام ختامية

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

15
1-15

االكتتاب في األسهم

هيكل ملكية امل�ساهمني:
اجلن�سية

عدد الأ�سهم

القيمة بالريال

ن�سبة امللكية
املبا�رشة

ن�سبة امللكية
غري املبا�رشة

جمموع امللكية

� 1أمرييكان اليف �إن�شورن�س كومباين

�أمريكي

5.250.000

52.500.000

%30.00

-

%30.00

� 2شارتي�س ميم�سا هولدينجز

�أمريكي

1.750.000

17.500.000

 3البنك العربي الوطني
 4عبداللطيف بن حمد حممد اجلرب

�سعودي

5.240.000

52.400.000

%10.00
*%29.94

-

%10.00

-

%29.94

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

� 5صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد

�سعودي

5.000

50.000

%0.03

جمموع ما اكتتب به امل�ؤ�س�سون

12.250.000

122.500.000

%70.00

جمموع ما �سيكتتب به اجلمهور

5.250.000

52.500.000

%30.00

املجموع الكلي

17.500.000

175.000.000

%100.00

امل�ساهمون

**%00.584
**%00.578

%00.614
%00.608

* تجدر الإ�شارة �إلى �أنه بموجب اتفاقية ال�شركاء (المف�صلة في الق�سم «15-6العقود الجوهرية») اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و �صالح را�شد عبد
الرحمن الرا�شد بخم�سة �آالف �سهم (بمجموع ع�شرة �آالف �سهم) عن البنك العربي الوطني وذلك لمراعاة الحد الأدنى لعدد ال�شركاء المطلوب لت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بموجب نظام ال�شركات بحيث تعود ملكية
االنتفاع بالأ�سهم الم�سجلة تحت �إ�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إعادة �شراء تلك الأ�سهم في �أقرب وقت ممكن بعد �إتمام الطرح وذلك بعد انق�ضاء فترة الحظر النظامية والح�صول على الموافقة
الخطية من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد الم�سبقة لإتمام عملية التنازل عن تلك اال�سهم.
** الملكية غير المبا�شرة عبر البنك العربي الوطني.
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تفاصيل التأسيس

وفق ًا لنظام ال�شركات ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ال�صادرة بتاريخ 1426/11/08هـ (الموافق 2005/12/10م) ،ال
يعتمد ت�أ�سي�س ال�شركة نظام ًا ما لم يتم االكتتاب في ر�أ�سمالها بالكامل.
وبناء عليه ،ف�إن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �سيدعون بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم جميع المكتتبين اللذين تم تخ�صي�ص الأ�سهم لهم لح�ضور
اجتماع الجمعية العامة الت�أ�سي�سية ،وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من ن�شر تلك الدعوة في ال�صحف المحلية.
و�سيكون لكل مكتتب تم تخ�صي�ص �أ�سهم له حق ح�ضور الجمعية العامة الت�أ�سي�سية �أي ًا كان عدد الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها له .وي�ستدعي ن�صاب الجمعية
العامة الت�أ�سي�سية ح�ضور عدد من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �أو المكتتبين يملكون ن�صف �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .وفي حالة عدم توفر هذا الن�صاب
المطلوب ،توجه الدعوة �إلى اجتماع ثان بعد ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا على الأقل من توجيه الدعوة �إليهم ،ويعتبر ن�صاب االجتماع الثاني مكتم ًال �أي ًا كان
عدد المكتتبين �أو الم�ؤ�س�سين الحا�ضرين.
يقدم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من انعقاد الجمعية العامة الت�أ�سي�سية طلب ًا �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة ،و�سوف تعتبر ال�شركة قد ت�أ�س�ست نظام ًا ك�شركة م�ساهمة عامة اعتباراً من تاريخ �صدور القرار الوزاري بهذا ال�ش�أن.
ين�شر القرار الوزاري في الجريدة الر�سمية على ح�ساب ال�شركة ،وخالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ القرار الوزاري ،ويتقدم �أع�ضاء مجل�س الإدارة بطلب
لت�سجيل ال�شركة في �سجل ال�شركات ب�إدارة ال�شركات في وزارة التجارة وال�صناعة.
تتقدم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها و�صدور �سجلها التجاري �إلى الهيئة بطلب ت�سجيل و�إدراج وتداول �أ�سهمها �ضمن القائمة الر�سمية طبق ًا لنظام ال�سوق المالية ولوائحه.
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التراخيص

ا�ستناداً لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ولوائحه التنفيذية ،ال يجوز ت�أ�سي�س �شركة ت�أمين و�إعادة ت�أمين في المملكة �إال بترخي�ص ي�صدر بمر�سوم
بناء على قرار من مجل�س الوزراء وعر�ض وزير التجارة وال�صناعة .وبالفعل ،فقد تم الترخي�ص لل�شركة بممار�سة �أعمال الت�أمين و�إعادة الت�أمين
ملكي ً
ا�ستناداً للمر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م وقرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ
1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م.
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الشركات التابعة

لتاريخه ،لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة داخل �أو خارج المملكة.
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5-15

االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة

تقت�صر العقود واالتفاقيات التي �أبرمتها ال�شركة حتى تاريخه مع �أطراف ذات عالقة على االتفاقيات المذكورة �أدناه في الق�سم « 6-15العقود الجوهرية»
والتي �سيتم �إبرامها مع كل من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين المذكورين في تلك االتفاقيات ولكون هذه االتفاقيات هي اتفاقيات مع �أطراف ذات عالقة بال�شركة
لذلك �سيتم طرحها للت�صويت والموافقة عليها من قبل الجمعية العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة بعد �إتمام �إجراءات الت�أ�سي�س.
ومن المحتمل �أن تقوم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها ب�إبرام بع�ض العقود الأخرى مع �أطراف ذات عالقة .وتلتزم ال�شركة عند �إبرام تلك العقود ب�أن تكون جميع
التعامالت على �أ�سا�س تناف�سي تجاري بحت ي�ضمن حقوق الم�ساهمين و�أن يتم الت�صويت على تلك العقود من قبل الجمعية العمومية لل�شركة بدون
م�شاركة الم�ساهمين الذين لهم م�صالح في تلك العقود.
وت�ؤكد ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س �إدارتها وم�ساهموها الم�ؤ�س�سون التزامهم بتطبيق المادتين ( )69و( )70من نظام ال�شركات والمادة ( )18من الئحة
حوكمة ال�شركات.
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العقود الجوهرية

1-6-15

اتفاقية الشركاء

بعد �صدور موافقة الهيئة على الطرح و�إنهاء �إجراءات ت�أ�سي�س ال�شركة� ،سيبرم الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون �شركة �أليكو و�شارتي�س والبنك العربي الوطني اتفاقية
�شراكة ،تنظم العالقة بينهم فيما يتعلق بال�شركة و�ستقوم ال�شركة ب�إبرام هذه االتفاقية بعد ت�أ�سي�سها ،و�سيتم الت�صويت على هذه االتفاقية في الجمعية
العمومية لل�شركة .وتتمثل ال�شروط التعاقدية الرئي�سية فيما يلي:
 .1ن�سبة متلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون:
بموجب اتفاقية ال�شركاء ،تكون ن�سبة ملكية كل من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين في ال�شركة كالآتي:
 تملك �أليكو ثالثون بالمئة ( )٪30من ر�أ�س مال ال�شركة وت�ساوي ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف ريال. يملك البنك العربي الوطني ثالثون بالمئة ( )٪30من ر�أ�س مال ال�شركة وت�ساوي ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف ريال. تملك �شارتي�س ع�شرة بالمئة ( )٪10من ر�أ�س مال ال�شركة وت�ساوي (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�س مئة �ألف ريال.كما و�سيكتتب كل من عبداللطيف بن حمد محمد الجبر و�صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد بخم�سة �آالف (� )5.000سهم (بمجموع ع�شرة �آالف �سهم) نيابة عن
البنك العربي الوطني لمراعاة الحد الأدنى لعدد ال�شركاء المطلوب لت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة بموجب نظام ال�شركات ،بحيث تعود ملكية االنتفاع بالأ�سهم
الم�سجلة تحت �إ�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إعادة �شراء تلك الأ�سهم في �أقرب وقت ممكن بعد �إتمام الطرح وذلك بعد انق�ضاء فترة الحظر
النظامية والح�صول على الموافقة الخطية الم�سبقة من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد لإتمام عملية التنازل عن تلك الأ�سهم.
بالإ�ضافة� ،سيتم طرح الثالثون بالمئة ( )٪30المتبقية من ر�أ�س مال ال�شركة للجمهور في المملكة .وبعد �صدور موافقة الهيئة� ،سيطرح الم�ساهمون
الم�ؤ�س�سون ( )5.250.000خم�سة ماليين ومئتان وخم�سين �ألف �سهم المتبقية قيمتها ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف ريال
للم�ستثمرين من الجمهور و�سيتم �إدراج �أ�سهم ال�شركة في تداول.
 .2م�س�ؤوليات الأطراف الأ�سا�سية:
 يكون البنك العربي الوطني م�سئوال عن كافة الأمور المتعلقة بعملية ت�أ�سي�س ال�شركة والطرح العام لق�سم من �أ�سهم ال�شركة. تكون �أليكو و�شارتي�س م�س�ؤولتان عن كافة الأمور المتعلقة ببدء عمل ال�شركة وعمليات التـ�أمين.� .3إدارة ال�رشكة:
يدير ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من �أحد ع�شر( )11ع�ضواً تكون فترة واليتهم ثالث �سنوات ويعينوا من قبل البنك العربي الوطني و�شركة �أليكو و�شركة
�شارتي�س بالإ�ضافة �إلى �أع�ضاء م�ستقلين على ال�شكل التالي:
 تعين �شركة �أليكو �أربعة (� )4أع�ضاء. تعين �شركة �شارتي�س ع�ضواً ( )1واحداً. يعين البنك العربي الوطني ع�ضوين ( )2اثنين.	�أربعة (� )4أع�ضاء يكونون م�ستقلين.ينتخب مجل�س الإدارة رئي�س ًا من بين �أع�ضائه بناءاً على تو�صية جميع الأع�ضاء المعينين من قبل �شركتي �أليكو و �شارتي�س بالإجماع وذلك لفترة ثالث
�سنوات .وت�ؤخذ القرارات في مجل�س الإدارة ب�أكثرية ثلثي �أع�ضاء المجل�س.
يعين مجل�س الإدارة ع�ضو منتدب  /مدير عام من بين الأع�ضاء المعينين من قبل �شركة �أليكو يكون م�س�ؤو ًال عن الإدارة اليومية لل�شركة ،بالإ�ضافة �إلى
المدير المالي وعدد من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
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ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيذية م�ؤلفة من خم�س (� )5أع�ضاء يعين اثنين منهم من قبل �شركة �أليكو وواحد من قبل �شارتي�س واثنين من قبل البنك
العربي الوطني.
كما ويعين المجل�س لجنة مراجعة م�ؤلفة من خم�س (� )5أع�ضاء يعين كل من �أليكو و�شارتي�س والبنك العربي الوطني ع�ضواً واحداً بالإ�ضافة �إلى ع�ضو
مجل�س �إدارة م�ستقل وع�ضو م�ستقل عن الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين يكون خبيراً في مجال المحا�سبة.
يعين المجل�س �أي� ًضا لجنة المكاف�آت والتر�شيحات م�ؤلفة من ثالثة (� )3أع�ضاء يعين كل من �أليكو و�شارتي�س والبنك العربي الوطني ع�ضواً واحداً.
 .4فرتة احلظر وحقوق الأف�ضلية ب�رشاء �أ�سهم ال�رشكة:
اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء على فترة حظر تعاقدية تمتد �إلى خم�س �سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة يحظر خاللها على �أي
م�ساهم م�ؤ�س�س بالتنازل عن �أ�سهمه لغير طرف موافق عليه �أو م�ساهم م�ؤ�س�س �آخر.
وفي حال رغب �أي طرف بيع �أ�سهمه في ال�شركة �إلى �شركة غير تابعة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين يجب عليه �إبالغ الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الآخرين الذين
يملكون حق الأف�ضلية ب�شراء تلك الأ�سهم والح�صول على الموافقة الالزمة من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد.
�سيكتتب كل من عبداللطيف بن حمد محمد الجبر و�صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد بخم�سة �آالف (� )5.000سهم نيابة عن البنك العربي الوطني ،و�ستنقل
الأ�سهم �إلى البنك العربي الوطني بعد انتهاء فترة الحظر المفرو�ضة والح�صول على الموافقة الالزمة من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد.
 .5خيار ال�رشاء وخيار البيع:
في حال حدوث �أي �إخالل جوهري من قبل �أي طرف �أو �إفال�س �أي طرف �أو في حال تغير الم�ساهم الم�سيطر في �أي من الأطراف وحل مكانه م�ساهم مناف�س
�أ�سا�سي لل�شركة �أو �شخ�ص غير منا�سب يحق للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الآخرين �شراء �أ�سهم الطرف ذات ال�صلة.
في حال قرر �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بيع جميع �أ�سهمه لطرف غير موافق عليه (ما عدا البيع للجمهور) ،يحق للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين الآخرين بيع
�أ�سهمهم لذلك الطرف بنف�س ال�سعر وال�شروط.
 .6حق �شارتي�س ميم�سا هولدينجز يف االن�سحاب من ال�رشكة:
في حال �أخلت ال�شركة بالتزاماتها المن�صو�ص عنها في هذه االتفاقية وفي اتفاقية الدعم الفني مع �شركة �شارتي�س ،وفي حال عدم تجديد اتفاقية الدعم
الفني نف�سها ،يحق ل�شركة �شارتي�س الخروج من ال�شركة وبيع �أ�سهمها وفق ًا ل�شروط من�صو�ص عنها في اتفاقية ال�شركاء وبعد الح�صول على الموافقة
الم�سبقة من هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد خالل فترة الحظر النظامية.
 .7عدم املناف�سة والدعم الفني:
يتعهد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعدم مناف�سة ن�شاط ال�شركة بطريقة مبا�شرة� .سوف تعتمد ال�شركة خالل مزاولة ن�شاطها على الخدمات الفنية المقدمة من
قبل �شركتي �أليكو و�شارتي�س بموجب اتفاقيات الخدمات الفنية المف�صلة �أدناه.
� .8إعادة الت�أمني:
اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون بموجب اتفاقية ال�شركاء على منح �شارتي�س و�أليكو �سلطة �إدارة عمليات �إعادة الت�أمين في ال�شركة بحيث يكون �شارتي�س
و�أليكو الموردين المف�ضلين و�/أو الأولين لعمليات �إعادة الت�أمين بناءاً ل�شروط تناف�سية تراعي م�صالح ال�شركة.
 .9حتمل م�صاريف الت�أ�سي�س:
اتفق الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون على �أنه في حال لم يتم ت�أ�سي�س ال�شركة خالل ( )18ثمانية ع�شر �شهراً من تاريخ �إبرام اتفاقية ال�شركاء �سوف يتحمل كل
منهم م�صاريف الت�أ�سي�س بمقدار ن�سبة ملكيته في ال�شركة� ،إال �إذا كان �أحدهم قد اخل عمدا ب�شروط االتفاقية وت�سبب بتع�سير عملية الت�أ�سي�س ف�سوف يتحمل
كافة الم�صاريف لوحده.
 .10مدة االتفاقية:
تنتهي االتفاقية باتفاق الأطراف �أو في حال عدم التمكن من ا�ستخراج التراخي�ص النظامية الأ�سا�سية �أو في حال ت�صفية ال�شركة.
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اتفاقيات الخدمات الفنية

�ستبرم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها اتفاقية لتقديم خدمات فنية مع كل من �أليكو و�شارتي�س حيث تقدم ك ًال من �أليكو و�شارتي�س خدمات فنية و�إدارية تت�ضمن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المحا�سبة.
الدعم الأكتواري  29والبحث والتطوير.
الإدارة وتدريب وت�أهيل الموظفين.
المراجعة والتدقيق المحا�سبي.
�إدارة وتطوير ق�سم المطالبات.
تقنية المعلومات.
اال�ستثمارات.
الت�سويق والمبيعات.
الموظفين.
خدمة العمالء.
تطوير المنتجات.
�إعادة الت�أمين.
�إدارة المخاطر.
االمتثال للأنظمة.
الت�سويق.
خدمات الأعمال العالمية عبر �شبكات �شارتي�س العالمية.

تتقا�ضى كل من �أليكو و�شارتي�س مقابل الخدمات الفنية المقدمة لل�شركة �أتعاب ًا �سنوية ال يمكن �أن تتعدى مبلغ ( )3.750.000ثالثة ماليين و�سبعمائة
وخم�سين �ألف ريال لكل منهما ،وت�سدد هذه الأتعاب عن الخدمات المقدمة فع ًال في كل �سنة ،وهي تهدف �إلى �إفادة ال�شركة من الخبرات الفنية العالمية
لأليكو و�شارتي�س ،بحيث تدعم قدرات ال�شركة التناف�سية ب�أ�سلوب فعال واقت�صادي في ال�سنوات الأولى بعد انطالقها.
�إن المدة الأ�سا�سية لكل اتفاقية هي خم�س �سنوات من تاريخ التوقيع تجدد تلقائي ًا لمدة �سنة واحدة ما لم تف�سخ م�سبق ًا بح�سب ما هو من�صو�ص في كل
منهما .تنتهي �أي من هاتين االتفاقيتين في حال لم تعد تملك �أي من �أليكو �أو �شارتي�س �أ�سهم ًا في ال�شركة� ،أو في حال حدوث �إخالل �أ�سا�سي من قبل �أحد
الأطراف دون ت�صحيحه� ،أو في حال �إفال�س �أحد الأطراف� ،أو في حال �إيقاف ال�سلطات النظامية �أحد �أطراف االتفاقية عن العمل.
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اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية

�ستبرم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها اتفاقية توزيع منتجات الت�أمين البنكية مع البنك العربي الوطني ،وتحديداً �شركة وكالة العربي للت�أمين («وكيل الت�أمين»)،
وهي �شركة ذات م�سئولية محدودة تابعة للبنك العربي الوطني («البنك») ،ومرخ�صة من قبل م�ؤ�س�سة النقد.
و�ستهدف هذه االتفاقية �إلى بيع وتوزيع منتجات ال�شركة في المملكة من خالل �شبكة التوزيع والعمالء التابعة للبنك ،وذلك مقابل عمولة ت�سويق ت�سدد
لوكيل الت�أمين وعمولة �إحالة ت�سدد للبنك ح�سب الحالة .ويكون على البنك ووكيل الت�أمين توزيع منتجات ال�شركة ح�صري ًا �إال في بع�ض الحاالت المتفق
عليها حيث يمكن للبنك ووكيل الت�أمين توزيع منتجات طرف �آخر .وتتزامن هذه االتفاقية مع اتفاقية ال�شركاء� ،إال في حال تم �إنهاءها ب�إحدى طرق
الإنهاء المتفق عليها في العقد.

 .1م�س�ؤوليات الأطراف الأ�سا�سية:
�أ .وكيل الـت�أمني والبنك:
�سوف يعمل وكيل الت�أمين والبنك �سوي ًا على ترويج منتجات ت�أمين ال�شركة عبر �شبكة توزيع وعمالء البنك وعبر تدريب موظفين وو�ضع �أنظمة توزيع
�إلكترونية متطورة وتجهيز مكاتب لهذا الغر�ض .ويعمل البنك ووكيل الت�أمين �سوي ًا بالتعاون مع ال�شركة على و�ضع خطة ت�سويق لبيع منتجات الت�أمين
وفق المبادئ التي تم االتفاق عليها �ضمن هذه االتفاقية .كما ي�ضمن البنك المحافظة على �إ�ستقاللية وكيل الت�أمين وا�ستمرار ملكيته فيه (للمزيد من
التفا�صيل عن خطة ت�سويق منتجات الت�أمين راجع الق�سم �« 4-4إ�ستراتيجية ال�شركة»).
ب .ال�رشكة:
تعمل ال�شركة على تطوير منتجات الت�أمين وتوفير خدمة العمالء وتدريب الموظفين .وتبلغ ال�شركة وكيل الت�أمين والبنك العربي الوطني عن مدى مالئمة
منتجات الت�أمين مع المعايير القانونية واللوائح المطبقة.
كما �ستقوم ال�شركة بتدريب موظفي وكيل الت�أمين والبنك العاملين في مجاالت الت�سويق والتدريب ،وعلى �إدارة المبيعات (بما فيها رفع التقارير والتوجيه
والرعاية المهنية) وبناء فرق عمل و�إدارة الأنظمة التقنية وعمليات التخطيط المالي.

29هو البحث االح�صائي لتقدير حجم المخاطر في قطاع الت�أمين ،والذي على ا�سا�سه يمكن تحديد التعوي�ضات واعتماد اال�سعار المنا�سبة مع درجة الخطر.
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 .2ال�رسية وعدم الإف�صاح:
تن�ص االتفاقية على المحافظة على �سرية وعدم الإف�صاح للعلن عن �أية �أمور متعلقة باالتفاقية وبالمنتجات دون موافقة ال�شركة والبنك الم�سبقة.
 .3امللكية الفكرية:
تكون جميع الم�ستندات والمواد الت�سويقية الخا�صة بمنتجات ت�أمين ال�شركة ملك لل�شركة ،بحيث ت�سمح هذه الأخيرة وكيل الت�أمين والبنك با�ستعمال
العالمة التجارية وحقوق الملكية الفكرية لل�شركة بعد الح�صول على موافقة ال�شركة الخطية بهذا الخ�صو�ص ،على �أن تبقى هذه الأخيرة هي المالكة لها.
 .4احل�رصية:
يتعهد البنك ووكيل الت�أمين بتوزيع منتجات ت�أمين ال�شركة عبر �شبكات التوزيع التابعة لهما بحيث تكون ال�شركة مورد منتجات الت�أمين المف�ضل لدى
البنك ووكيل الت�أمين طالما كانت �شروط المنتجات التي تقدمها ال�شركة مماثلة (ب�شكل جوهري) للمنتجات المقدمة من قبل �شركات مناف�سة.
 .5مدة االتفاقية:
تنتهي هذه االتفاقية باتفاق الأطراف �أو في حال لم يعد البنك يملك �أ�سهم في وكيل الت�أمين �أو في حال حدوث �أي �إخالل �أ�سا�سي من قبل �أحد الأطراف
دون ت�صحيحه.
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اتفاقيات ترخيص العالمات التجارية

�ستبرم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها اتفاقيات ترخي�ص العالمات التجارية مع كل من �شركة متاليف �إنك (وربما �أليكو) و�شارتي�س والبنك العربي الوطني (وي�شار
�إلى كل منهم منفرداً بـ«المرخ�ص»).
• �ستهدف هذه االتفاقيات �إلى ترخي�ص ال�شركة با�ستعمال العالمات التجارية العائدة للمرخ�ص في المملكة �ضمن نطاق ن�شاطها وفيما يخ�ص
منتجات الت�أمين� .إن ا�ستعمال العالمات التجارية هو حق غير ح�صري قابل الرجوع عنه ولكنه غير قابل للتحويل للغير.
• �سيحق لل�شركة ا�ستعمال العالمات التجارية على حدا �أو مع عالمات تجارية �أخرى وال يحق لل�شركات التابعة لل�شركة ا�ستعمال تلك العالمات دون
الح�صول على موافقة المرخ�ص الم�سبقة.
• �ستنتهي في حال لم يعد المرخ�ص يملك �أ�سهم في ال�شركة �أو في حال حدوث �أي �إخالل �أ�سا�سي من قبل �أحد الأطراف دون ت�صحيحه �أو في حال
ت�صفية ال�شركة.
نتيجة لهذه االتفاقية �سوف تعتمد ال�شركة على العالمات التجارية العائدة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين .وقد تت�أثر ال�شركة �سلب ًا في حال قرر �أحد الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين االن�سحاب من ال�شركة و�/أو �سحب الترخي�ص ال�ستخدام عالمته التجارية من ال�شركة.
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عقد إيجار مقر الشركة الرئيسي

�أبرمت ال�شركة عبر البنك العربي الوطني (ك�أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين في ال�شركة) عقد �إيجار مقر ال�شركة الرئي�سي مع �شركة الكفاءة العقارية مالكة لبرج
المنجم التجاري الكائن في مدينة الريا�ض (البرج) ،وذلك ال�ستئجار كامل الدورين رقم  11و 12من البرج والبالغة م�ساحتهما �ألف وثالثمائة وخم�سة
وخم�سون متر مربع ( 1.355م .)2تبلغ مدة العقد خم�س �سنوات هجرية وتبلغ قيمة بدل الإيجار ال�سنوي ( )1.355.000مليون وثالثمائة وخم�سة خم�سون
�ألف ريال ت�ضاف �إليها ن�سبة  %10من بدل الإيجار �سنوي ًا مقابل الخدمات العامة المقدمة من الم�ؤجر كالكهرباء والماء والهاتف واجراءات ال�صيانة
الالزمة ب�أعمال التكييف وخدمات النظافة والأمن للأماكن الم�شتركة في البرج .يخ�ضع عقد الإيجار هذا لأنظمة وقوانين المملكة.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة تخطط الفتتاح فرع لها في كل من المنطقتين ال�شرقية والغربية خالل �سنة تقريب ًا من تاريخ ت�أ�سي�سها ،مع العلم �أنه لم يتم
تحديد مواقع تلك الفروع الم�ستقبلية حتى تاريخه.
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فيما يلي جدول يو�ضح المعلومات الأ�سا�سية لعقد �إيجار مقر ال�شركة الرئي�سي:
املو�ضوع

عقد الإيجار ملقر ال�رشكة الرئي�سي

الأطراف

� -1شركة الكفاءة العقارية (الم�ؤجر)
 -2ال�شركة (الم�ست�أجر).

تاريخ البدء

 2012/06/18م

و�صف العني امل�ؤجرة

برج "المنجم" التجاري في مدينة الريا�ض على طريق الملك فهد ،وتبلغ م�ساحة العين  1.355متراً مربعاً.

مدة العقد

خم�س �سنوات هجرية تبد�أ الأولى منها في تاريخ انتهاء فترة ال�سماح البالغة �أربعة (� )4أ�شهر.

جتديد العقد

يجدد العقد بموافقة الطرفين الخطية على �أن يح�صل الم�ست�أجر على موافقة الم�ؤجر خطي ًا برغبته
بالتجديد قبل انتهاء المدة ال�سارية بثالثون ( )30يوم على الأقل .ويلتزم الم�ست�أجر ب�إ�ستالم العين
الم�ؤجرة خالل خم�سة ع�شر ( )15يوم من توقيع العقد

بدل الإيجار

يكون بدل الإيجار �سنوي وقدره ( )1.355.000مليون وثالثمائة وخم�سة وخم�سون �ألف ريال .كما
ي�ضاف ن�سبة ( )٪10من القيمة وت�ساوي ( )135.500مائة وخم�سة وثالثون �ألف وخم�سمائة ريال
مقابل الخدمات العامة المقدمة من الم�ؤجر ،وتدفع م�سبقا كل �سنة عند ت�سديد الإيجار.

ال�ضمان

يلتزم الم�ست�أجر بدفع ( )٪10من قيمة بدل الإيجار لل�سنة الأولى نقداً للم�ؤجر.

التنازل والت�أجري من الباطن

ال يجوز للم�ست�أجر التنازل عن العين الم�ؤجرة �أو ت�أجيرها من الباطن �إال بموافقة الم�ؤجر الخطية.

موانع اال�ستعمال

ال يجوز للم�ست�أجر تغيير ن�شاطه كما هو مذكور في عقد الت�أ�سي�س �إال بعد الموافقة الخطية من الم�ؤجر.

ف�سخ العقد

 يحق للم�ؤجر ف�سخ العقد في حال امتنع الم�ست�أجر عن ت�سديد �أية مبالغ م�ستحقة بعد �إخطاره بهاومنحه مهلة �شهر للت�سديد.
 يحق للم�ؤجر ف�سخ العقد و�إخالء العين الم�ؤجرة على م�س�ؤولية الم�ست�أجر في حال �أخل الم�ست�أجر ب�أيمن �شروط العقد �أو بنوده بعد �إخطاره خطيا لإنفاذ المتوجب عليه خالل �شهر من تاريخ الإبالغ.
 في حال لم يخلي الم�ست�أجر العين الم�ؤجرة خالل ع�شرون ( )20يوم ًا من تاريخ انتهاء العقد �أو�إنهائه ،فيتعين عليه دفع �ضعف قيمة الإجار.

7-15

األصول المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من قبل الشركة

با�ستثناء ما هو مذكور في الق�سم � 5-6-15أعاله فيما يخ�ص عقد �إيجار لمقر ال�شركة الرئي�سي ،ال تملك ال�شركة حالي ًا �أ ّية عقارات �أو �أ�صول ت�ستخدمها
لممار�سة ن�شاطها ويعود ذلك �إلى عدم تمتع ال�شركة قبل �إعالن ت�أ�سي�سها بال�شخ�صية المعنوية التي تخولها توقيع العقود ب�إ�سمها .وتقت�ضي الإ�شارة هنا ،وعم ًال
بالمادة ( )64من نظام ال�شركات� ،إلى �أ ّنه عند �إعالن قرار ت�أ�سي�س ال�شركة �سوف تنتقل جميع العقود والإلتزامات التي �أجراها الم�ؤ�س�سون لح�سابها �إلى ذم ّتها.

8-15

عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين

ال يوجد حالي ًا �أي عقود عمل مو ّقعة مع �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدراء التنفيذيين المر�شحين وهذا يعود �إلى كون ال�شركة ما زالت قيد الت�أ�سي�س.

9-15

التأمين

�إن ال�شركة هي قيد الت�أ�سي�س وبالتالي فهي لم ت�ستح�صل لتاريخه على �أية بوال�ص ت�أمين من �أي نوع كانت.

10-15

العالمات التجارية

كما �سبق الإ�شارة �إليه ،ال يوجد لل�شركة �أية عالمة تجارية (بما في ذلك �شعارها) �أو �أية ملكية فكرية م�سجلة ب�إ�سمها في �أي نظام تمار�س ال�شركة �أعمالها
�ضمنه .وتعتزم ال�شركة المبا�شرة ب�إجراءات ت�سجيل عالمتها التجارية وت�أمين الحماية الالزمة لها فور االنتهاء من �إجراءات الت�أ�سي�س.

11-15

الدعاوى والمطالبات القضائية

�إن ال�شركة هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي فهي لي�ست لتاريخه طرف ًا في �أي دعوى ق�ضائية مقامة من قبلها �أو بوجهها قد يكون لها ت�أثيراً �سلبي ًا على
�أعمالها .وقد تم ت�سمية بع�ض ال�شركات التابعة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين في ال�سياق االعتيادي لأعمالها في مجال الت�أمين والخدمات المالية ب�شكل عام،
كمدعين ومدعى عليهم في بع�ض الخالفات حول بع�ض المطالبات والنزاعات.
�إن �شركة �إيه �آي جي ،معرﱠ�ضة في �سياق �أعمالها االعتيادية لمطالبات بتعوي�ضات مختلفة .وفي عمليات �إيه �آي جي الت�أمينية ،ي�ؤخذ التقا�ضي الناتج عن
ت�سوية المطالبات ب�صفة عامة بعين االعتبار في تقييم التزامات �إيه �آي جي لت�سديد وت�سوية المطالبات .ومع ذلك ،ف�إنه من ال�صعب التنب�ؤ بقيمة تعوي�ضات
مطالب بها �أو ت�سويات ق�ضائية� .إن �إيه �آي جي معر�ضة �أي� ًضا للدعاوى الجماعية (وهي الدعوى التي يقيمها فرد ب�إ�سم �أفراد �آخرين في منزلة واحدة)
والدعاوى عن ال�شركة (هي دعوى يرفعها الم�ساهم في مو�ضوع يت�صل بال�شركة) وغيرها من المطالبات من قبل م�ساهمين �أو غيرهم ،لعدم التزام مدراء
�أو موظفين بواجباتهم �أو عدم االلتزام بالأنظمة �أو اللوائح الخا�صة بالت�أمين �أو الأوراق المالية.
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تقوم مختلف الهيئات التنظيمية والحكومية بمراجعة الإف�صاحات العامة ومعامالت وممار�سات �إيه �آي جي وال�شركات التابعة لها في �سياق تحقيقات
متعلقة ب�سيولة �إيه �آي جي �أو التعوي�ضات المدفوعة لبع�ض الموظفين �أو المبالغ المدفوعة للأطراف المقابلة وبع�ض الممار�سات التجارية �أو عملية تقييم
�شركاتها التابعة الحالية �أو ال�سابقة .وقد تعاونت �شركة �إيه �آي جي و�ست�ستمر بالتعاون في �إ�صدار الوثائق �أو غيرها من المعلومات المطلوبة رداً على
مذكرات اال�ستدعاء �أو �أية طلبات �أخرى موجهة من قبل هيئات تنظيمية �أو حكومية.
ال توجد �أية دعوى ق�ضائية حالية �أو محتملة مرتبطة مبا�شرة با�ستثمارات �أو التزامات �شركة �إيه �آي جي تجاه ال�شركة؛ و في حال تقررت بع�ض الم�سائل
ب�شكل �سلبي على �إيه �آي جي ،فقد ت�ؤثر �سلب ًا على �إيه �آي جي ب�شكل عام وب�شكل غير مبا�شر على م�شاركة �إيه �آي جي في ال�شركة.

12-15

مراقب الحسابات

يتم تعيين �أول مراقبي ح�سابات لل�شركة خالل الجمعية العامة
�إن ال�شركة هي �شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم تعين حتى تاريخه مراقب ح�سابات� .سوف ّ
الت�أ�سي�سية لل�شركة التي �ستنعقد بعد عملية الطرح.

13-15

العموالت

لم ي�ستلم �أي طرف �أية عموالت �أو م�صاريف �سم�سرة �أو دفعات فيما يتعلّق بر�أ�سمال ال�شركة خالل مرحلة ما قبل الت�أ�سي�س.

14-15

استمرار األنشطة

�إن ال�شركة قيد الت�أ�سي�س وبالتالي لم ي�سبق لها ولتاريخ �إعداد ن�شرة الإ�صدار هذه �أن مار�ست �أي ًا من �أن�شطتها القائمة ب�شكل رئي�سي على �أعمال الت�أمين.

15-15

التعهد بتغطية االكتتاب

قام الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،نيابة عن ال�شركة ،بتعيين �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كمتعهد بتغطية كامل االكتتاب البالغ ( )5.250.000خم�سة
ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم ًا عادي تمثل  %30من ر�أ�س مال ال�شركة ،وذلك وفق ًا لل�شروط والأحكام الواردة في اتفاقية التعهد بالتغطية الموقعة
بين ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب.

16-15

الديون وااللتزامات المحتملة

ي�ؤكد الأع�ضاء المر�شحون لع�ضوية مجل�س الإدارة �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أدوات دين �أو قرو�ض طويلة الأجل �أو التزامات محتملة حتى تاريخ هذه الن�شرة،
با�ستثناء ما تم ذكره تحت الق�سم رقم « 10الر�سملة والمديونية» من هذه الن�شرة .كما يقرون �أي� ًضا �أنه ،با�ستثناء ما تم ذكره تحت الق�سم 1-6-15
«اتفاقية ال�شركاء»� ،أن ر�أ�سمال ال�شركة ال يخ�ضع لأي حق خيار.

17-15

الرهونات واألعباء والحقوق على ممتلكات الشركة

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

18-15

رأس المال

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )175.000.000مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال مق�سم على (� )17.500.000سبعة ع�شر مليون وخم�سمائة �ألف �سهم
مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل �سهم ع�شرة ( )10رياالت .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون في ( )12.250.000اثنا ع�شر مليون ومائتان وخم�سون �ألف بقيمة
( )122.500.000مائة واثنان وع�شرون مليون وخم�سمائة �ألف ريال و�سددوا قيمتها نقدا ،وهي تمثل  %70من كامل �أ�سهم را�س مال ال�شركة وقد �أودع
هذا المبلغ في ح�ساب ال�شركة في البنك العربي الوطني ،و�سوف تطرح الأ�سهم الباقية وعددها ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم
بقيمة ( )52.500.000اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة �ألف ريال لالكتتاب العام .وي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،با�ستثناء ما تم ذكره تحت الق�سم
« 1-6-15اتفاقية ال�شركاء»� ،أن ر�أ�سمال ال�شركة ال يخ�ضع كما في تاريخ هذه الن�شرة لأي حق خيار.

19- 15

موافقات وإفادات الخبراء

تم الح�صول على موافقة ك ّل من الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين القانونيين ومراجع الح�سابات لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم بال�صيغة الواردة في هذه
ّ
يتم �سحب �أي من تلك الموافقات .كما �أنه لي�س ل ّأي من الم�ست�شارين �أو من يعمل لديهم �أو � ّأي من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة في
الن�شرة ،كما �أنه لم ّ
ال�شركة مهما كان نوعها.
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 16تغطية االكتتاب
1-16

متعهد التغطية

تعهدت �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال «متعهد التغطية» بتغطية كامل الأ�سهم المطروحة لالكتتاب والبالغ عددها ( )5.250.000خم�سة ماليين
ومائتان وخم�سون �ألف �سهم عادي .وفيما يلي عر�ض لل�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.
�رشكة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب23454 .
الريا�ض 11426
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1(2826666:
الفاك�س+966 )1(2826823:
الموقع االلكترونيwww.fransicapital.com.sa:
البريد االلكترونيsrafiq@alfransi.com.sa :

2-16

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

تن�ص ال�شروط والأحكام المن�صو�ص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
معرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب) مبا يلي:
 .1تتعهد ال�رشكة وكل من م�ساهميها امل�ؤ�س�سني ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أن تقوم يف تاريخ الإغالق (كما هو ّ
 بيع وتخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة لأي مكتتب تم الموافقة على طلبه من �أحد الجهات الم�ستلمة ،و�/أو بيع وتخ�صي�ص �أي من الأ�سهم المطروحة التي لم يتم �شرا�ؤها من المكتتبين بموجب �شروط الطرح لالكتتاب على متعهد تغطية االكتتاب ،وكذلك .2يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�رشكة ب�أن ي�شرتي يف تاريخ التخ�صي�ص جميع الأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من قبل املكتتبني,
«�إن وجدت» ,ب�سعر االكتتاب.

3-16

الرسوم والمصاريف

�سيدفع الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،نيابة عن ال�شركة ،لمتعهد التغطية �أتعاب تعهد تغطية بناء على القيمة الإجمالية للطرح .بالإ�ضافة �إلى ذلك وافق
الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون ،نيابة عن ال�شركة ،على دفع تكاليف وم�صاريف معينة �إلى متعهد التغطية فيما يتعلق بالإ�صدار .و�سوف تخ�صم م�صاريف
االكتتاب من ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها من ح�ساب م�صاريف الت�أ�سي�س.
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 17شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع المكتتبين قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب ،حيث يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب
وتقديمه بمثابة �إقرار بالقبول والموافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب هذه.

1-17

االكتتاب في األسهم

�سيكون االكتتاب لعدد ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم وب�سعر ( )10ع�شرة
رياالت لل�سهم الواحد وتمثل بمجملها  %30من ر�أ�س مال ال�شركة.
�سيقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين والم�شار �إليهم بـ «الم�ستثمرون الأفراد» ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها
ق�صر من زوج غير �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،ويعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته ،و�إذا ثبت القيام بعملية من
�أوالد ّ
هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
1-1-17

اكتتاب المستثمرين األفراد

�سوف تتوفر نماذج طلبات االكتتاب للم�ستثمرين خالل فترة االكتتاب لدى فروع الجهات الم�ستلمة �أو من خالل مواقعها الإلكترونية ،ويمكن االكتتاب
�أي� ًضا عن طريق االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة للجهات الم�ستلمة التي تقدم بع�ض هذه الخدمات �أو كلها للم�ستثمرين ب�شرط:
• �أن يكون الم�ستثمر قد �سبق �أن ا�شترك في �أحد االكتتابات التي جرت م�ؤخراً.
• �أن يكون الم�ستثمر لديه ح�ساب لدى الجهة الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
• �أن ال يكون قد طر�أ �أي تغيير على معلومات �أو بيانات الم�ستثمر الخا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شترك فيه.
�إن توقيع الم�ستثمر على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات الم�ستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بينه وبين ال�شركة.
�سيتم طرح ( )5.250.000خم�سة ماليين ومائتان وخم�سون �ألف �سهم عادي لالكتتاب العام تمثل  %30من �إجمالي عدد �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب على
المكتتبين ،و�سيكون ب�إمكان المكتتبين المتقدمين بطلبات االكتتاب الح�صول على ن�شرة الإ�صدار ون�شرة الإ�صدار المخت�صرة ونماذج طلبات االكتتاب من
الجهات الم�ستلمة التالية:
•
•
•
•

البنك ال�سعودي الفرن�سي
بنك الريا�ض
البنك الأهلي التجاري
البنك العربي الوطني.

2-1-17

طريقة وفترة االكتتاب

�ستقوم الجهات الم�ستلمة بتلقي طلبات االكتتاب لمدة (� )7سبعة �أيام بفروعها في المملكة من تاريخ 1434/7/17هـ (الموافق 2013/5/27م) �إلى
تاريخ 1434/7/23هـ (الموافق 2013/6/2م) ،وبمجرد توقيع �صاحب الطلب وتقديمه �سوف تقوم الجهات الم�ستلمة بختمه وت�سليم �صورة مختومة
منه للمكتتب ،وفي حال كانت المعلومات المقدمة مع الطلب غير �صحيحة �أو غير دقيقة �أو غير مختومة ف�سوف يعتبر نموذج الطلب الغياً.
يجب على كل متقدم لالكتتاب �أن يو�ضح في طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ويكون المبلغ الإجمالي المطلوب من كل متقدم لالكتتاب
هو حا�صل �ضرب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر ال�سهم البالغ ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم ،وال تقبل الطلبات لأقل من � 50سهم �أو جزء من
ال�سهم ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الحد الأق�صى لطلب االكتتاب هو ( )100.000مائة �ألف �سهم لكل مكتتب.
يجب �أن يتم تقديم طلبات االكتتاب و�إجمالي مبلغ االكتتاب خالل فترة االكتتاب م�صحوب ًا بما يلي:
	�أ�صل و�صورة الهوية الوطنية  /بطاقة الأحوال المدنية للمكتتب.	�أ�صل و�صورة دفتر العائلة (لأفراد العائلة).	�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية �أو �صك الو�صاية �أو �صك الإعالة ال�شرعية.	�أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام).	�أ�صل و�صورة �صك الطالق (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي).	�أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء المر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي).	�أ�صل و�صورة �شهادة الميالد (لأبناء المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي).وفي حال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب (الوالدين والأوالد فقط) يجب الن�ص في نموذج االكتتاب على �أن ال�شخ�ص الموقع على الطلب هو المخول
بالت�صرف نيابة عن المكتتب و�أن ترفق معه وكالة �سارية المفعول �صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للمواطنين المقيمين بال�سعودية ،وعلى المقيمين
بالخارج ت�صديق الوكالة من ال�سفارة ال�سعودية �أو القن�صلية في البلدان التي يقيمون بها ،و�ستقوم الجهات الم�ستلمة بالإطالع على ال�صور ومقارنتها
بالأ�صل و�إعادة الأ�صل لطالب االكتتاب.
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يكتفي بتعبئة نموذج اكتتاب موحد من المكتتب الرئي�سي و�أفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي
يتقدم المكتتب الرئي�سي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
 .1ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�ص�صة للمكتتب الرئي�سي والمكتتبين التابعين ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي.
 .2تعاد جميع المبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غير المخ�ص�صة �إلى المكتتب الرئي�سي.
 .3يح�صل المكتتب الرئي�سي على كامل �أرباح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة له وللمكتتبين التابعين.
ي�ستخدم نموذج اكتتاب منف�صل في الحاالت الآتية:
 .1عند الرغبة في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها ب�إ�سم غير �إ�سم المكتتب الرئي�سي.
 .2عند اختالف كمية الأ�سهم التي يرغب التابع في االكتتاب بها عن كمية المكتتب الرئي�سي.
�	.3إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب ب�إ�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم المخ�ص�صة لح�سابها ،ولكن عليها �أن تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية ،وفي
هذه الحالة يلغى �أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها وت�شرع الجهة الم�ستلمة ب�إجراءات المعاملة الم�ستقلة للزوجة.
ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في نماذج طلب االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل عدد الأ�سهم
المطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا في �سعر االكتتاب ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي تمت الموافقة على
اكتتابه بها عند تحقق ما يلي:
 .1تقديم المكتتب ال�ستمارة طلب االكتتاب للجهات الم�ستلمة.
�	.2أن يدفع المكتتب كامل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها لدى الجهات الم�ستلمة.
 .3تقديم الجهة الم�ستلمة لإ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للمكتتب.
يجب دفع القيمة الإجمالية للأ�سهم المتقدم لها كاملة لدى الجهات الم�ستلمة �أو �أحد فروعها عن طريق تقديم �إ�شعار مدين من ح�سابه لدى الجهة الم�ستلمة
التي تم تقديم الطلب لديها ،وعلى المكتتب فتح ح�ساب لدى الجهة الم�ستلمة حتى يتمكن من تقديم الطلب.
�إذا كان الطلب الذي تم تقديمه غير مطابق لقواعد و�شروط االكتتاب ف�إن ال�شركة لها حق رف�ض هذا الطلب برمته �أو جزء منه ،ويوافق طالب االكتتاب على
�أي عدد من الأ�سهم تم تخ�صي�صها له.
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التخصيص ورد الفائض

�سيقوم مدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة م�ؤقت ي�سمى بح�ساب «االكتتاب العام في �شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني».
تقوم كل جهة م�ستلمة ب�إيداع جميع المبالغ التي تت�سلمها من المكتتبين في ح�ساب الأمانة الم�ؤقت المذكور �أعاله� .سيتم تخ�صي�ص خم�سين (� )50سهم ًا
لكل م�ستثمر فرد كحد �أدنى ،و�سيتم تخ�صي�ص ما تبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب على الم�ستثمرين الأفراد (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بناء
على ن�سبة ما طلبه كل م�ستثمر فرد �إلى �إجمالي الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها .وال ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص الحد الأدنى لكل م�ستثمر فرد؛ حيث �أنه �إذا
تجاوز عدد الم�ستثمرين ( )105.000مائة وخم�سة �آالف مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد
الم�ستثمرين .و�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو من قبل الجهات الم�ستلمة.
و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم الأحد 1434/7/30هـ (الموافق 2013/6/9م).
و�سوف تقوم كل جهة م�ستلمة ب�إر�سال خطابات ت�أكيد � /إ�شعار �إلى المكتتبين الذين قدموا طلباتهم عن طريقها ،تبلغهم فيها بالعدد النهائي لأ�سهم
الطرح التي خ�ص�صت لهم �إ�ضافة �إلى المبالغ التي �سيتم ردها (�إن وجدت) .كذلك �ستقوم الجهات الم�ستلمة برد �أية �أموال تتعلق ب�أ�سهم الطرح التي لم يتم
تخ�صي�صها �إلى المكتتبين المعنيين ح�سب ما هو من�صو�ص عليه في خطابات الت�أكيد  /الإ�شعار .و�سترد مبالغ فائ�ض االكتتاب كاملة بدون �أية ر�سوم �أو
اقتطاعات وذلك بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى الجهات الم�ستلمة .وللح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية يجب على المكتتب مراجعة الجهة الم�ستلمة
التي تم تقديم طلب االكتتاب من خاللها.
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األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
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تعليق اإلدراج أو إلغائه

 .1يجوز للهيئة تعليق الإدراج �أو �إلغائه في �أي وقت ح�سبما تراه منا�سب ًا في �أي من الحاالت الآتية:
	�إذا ر�أت �ضرورة ذلك لحماية الم�ستثمرين �أو للمحافظة على �سوق منتظم.	�إذا �أخفق الم�صدر �إخفاق ًا تراه الهيئة جوهري ًا في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم �سداد �أي مقابل مالي �أو غرامات للهيئة فيمواعيدها.
	�إذا لم ت�ستوف متطلبات ال�سيولة المحددة في الفقرة (�أ) من المادة ( )13من قواعد الت�سجيل والإدراج.ت�سوغ التداول الم�ستمر لأوراقه المالية في ال�سوق.
	�إذا ر�أت �أن م�ستوى عمليات الم�صدر �أو �أ�صوله ال ّ	�إذا ر�أت �أن الم�صدر �أو �أعماله لم تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار �إدراج �أوراقه المالية في ال�سوق.	�إذا علق �أو �ألغي �إدراج الأوراق المالية للم�صدر الأجنبي في �سوق مالية �أخرى في حالة الإدراج المزدوج للأوراق المالية.�	.2إذا ا�ستمر التعليق مدة (� )6أ�شهر من دون �أن يتخذ الم�صدر �إجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول ،جاز للهيئة �أن تلغي الإدراج.
 .3عند �إعالن موافقة الجمعية العامة غير العادية للم�صدر على زيادة ر�أ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ٌيلغي �إدراج �أ�سهم الم�صدر ،وعليه تقديم
طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول �إدراجها وفق ًا لهذه القواعد �إذا رغب ذلك.
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ال يجوز لم�صدر �أٌدرجت �أوراقه المالية في ال�سوق �إلغاء الإدراج �أو تعليقه �إال بموافقة �سابقة من الهيئة ،ويجب على الم�صدر تزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
 الأ�سباب المحددة لطلب الإلغاء �أو التعليق. ن�سخة من الإعالن الم�شار �إليه في الفقرة (� )3أدناه. ن�سخة من الم�ستندات ذات العالقة ون�سخة من �أي وثيقة مر�سلة �إلى الم�ساهمين� ،إذا كان �إلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ �أو �أي �إجراء �آخريتخذه الم�صدر.
يجب على الم�صدر بعد الح�صول على موافقة الهيئة على �إلغاء الإدراج ،الح�صول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك
عندما يتم تعليق �أو �إلغاء الإدراج بناء على طلب الم�صدر ،يجب على الم�صدر �أن يعلن في �أقرب وقت ممكن �سبب التعليق �أو الإلغاء والمدة المتوقعة
للتعليق وطبيعة الحدث �سبب التعليق �أو الإلغاء الذي ي�ؤثر في ن�شاطات الم�صدر.
يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق �أو الإلغاء بح�سب تقديرها.
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اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

التعليق المؤقت

يجوز للم�صدر �أن يطلب التعليق الم�ؤقت عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب الإف�صاح عنه من دون ت�أخير بموجب هذه القواعد وال ي�ستطيع
الم�صدر ت�أمين �سريته حتى نهاية فترة التداول.
لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة �إلى التعليق الم�ؤقت والمدة المنا�سبة لذلك ،يجب ت�أييد الطلب بالآتي:
 الأ�سباب المحددة لطلب التعليق الم�ؤقت ومدة التعليق المطلوبة. ن�سخة من الإعالن الم�شار �إليه في الفقرة (� )3أدناه.بناء على طلب الم�صدر ،يجب على الم�صدر �أن يعلن في �أقرب وقت ممكن� ،سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة
عندما يتم التعليق الم�ؤقت ً
الحدث �سبب التعليق الذي ي�ؤثر في ن�شاطات الم�صدر.
يجوز للهيئة �أن تقبل �أو ترف�ض طلب التعليق الم�ؤقت بح�سب تقديرها.
يجوز للهيئة �أن تفر�ض التعليق الم�ؤقت من دون طلب من الم�صدر عندما تطلع على معلومات �أو ظروف ت�ؤثر في ن�شاطات الم�صدر وترى �أن تلك
الظروف من المحتمل �أن ت�ؤثر في ال�سوق �أو حماية الم�ستثمرين .ويحب على الم�صدر الذي تخ�ضع �أوراقه المالية للتعليق الم�ؤقت اال�ستمرار في التزام
النظام ولوائحه التنفيذية.
يرفع التعليق الم�ؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في الإعالن الم�شار �إليه في الفقرة (� )3أعاله ،ما لم تر الهيئة خالف ذلك.
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رفع التعليق

 .1عندما ٌيعلّق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:
	�أن تعالج الأو�ضاع التي �أدت �إلى التعليق ،و�أال يكون التعليق �ضروري ًا لحماية الم�ستثمرين. التزام الم�صدر لأي �شروط �أخرى تراها الهيئة. .2للهيئة رفع التعليق و�إن لم يطلب الم�صدر ذلك.
5-3-17

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شترط لت�سجيل وقبول �إدراج �أوراق مالية �سبق �إلغاء �إدراجها تقديم الم�صدر لطلب ت�سجيل �أوراق مالية وقبول �إدراج جديد.
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اإلقرارات

بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب ،ف�إن المكتتب:
 يقبل االكتتاب بعدد الأ�سهم المحدد في طلب االكتتاب. يقر ب�أنه اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة محتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها. وافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعلى جميع ال�شروط الواردة في ن�شرة الإ�صدار ونموذج طلب االكتتاب ،وبناء على ذلك يتم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة.جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غير �صحيحة �أو غير
 يحتفظ بحقه في مطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر ّكافية� ،أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة �إ�ضافتها في الن�شرة.
 يقر �أنه لم ي�سبق له وال لأي �أحد من الأفراد الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في �أ�سهم ال�شركة ،ولل�شركة الحق في رف�ض كافةالطلبات بما في ذلك طلبات االكتتاب المتكررة.
 يعلن قبوله الأ�سهم المخ�ص�صة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط االكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي ن�شرة الإ�صدار. -يتعهد بعدم �إلغاء الطلب �أو تعديله بعد تقديمه للجهة الم�ستلمة.
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بنود متفرقة

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة �أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم ل�صالحهم ومنفذي الو�صايا
ومديري التركات والورثة ،وي�شترط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه تحديداً في هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو
التزامات نا�شئة عنه� ،أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف الم�شار �إليها في هذه الن�شرة دون الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
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تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود المترتبة عليها لأنظمة المملكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
قد تقدمت ال�شركة بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية ،مع كافة الم�ستندات الم�ؤيدة للطلب ،وتم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية
الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم.
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سوق األسهم السعودية (تداول)

تم ت�أ�سي�س نظام «تداول» في عام 2001م كبديل لنظام معلومات الأوراق المالية الإلكتروني .وقد بد�أ تداول الأ�سهم في المملكة ب�شكل �إلكتروني كامل
�سنة 1990م .وبلغت القيمة للأ�سهم المتداولة في ال�سوق  5.96مليار ريال في نهاية تداول يوم 1434/3/8هـ (الموافق 2013/1/20م) ويبلغ عدد
ال�شركات الم�ساهمة المدرجة في النظام حتى تاريخه (� )159شركة.
وانتهاء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من ال�ساعة 11
ويغطي نظام تداول عمليات التداول ب�شكل متكامل بدءاً من تنفيذ ال�صفقة
ً
�صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صراً ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء ويتم من خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر
ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا قبل
وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباحاً .ويمكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات الجديدة
ً
جل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباحاً) .وتتغير هذه الأوقات في �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وتنفيذ الأوامر ال�صحيحة وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عامُ ،تنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أوالً ،يليها
الأوامر محددة ال�سعر (الأوامر ب�سعر محدد) ،وفي حالة �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،فيتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم تداول بتوزيع نطاق
�شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة منها موقع تداول على الإنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي يوفر بيانات التداول ب�شكل فوري لمزودي
المعلومات المعروفين مثل رويترز .ويتم ت�سوية ال�صفقات ب�شكل فوري� ،أي نقل ملكية الأ�سهم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن
جميع القرارات والمعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظام تداول .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها
ال�سوق بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق وان�سياب عمليات التداول في الأ�سهم.

7-17

تداول األسهم

يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم ،و�ست�ؤكد هيئة ال�سوق المالية تاريخ تداول الأ�سهم في حينه .وتعتبر التواريخ والأوقات
المذكورة في هذه الن�شرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط ويمكن تغييرها �أو تعديلها بموافقة هيئة ال�سوق المالية وال يمكن تداول �أ�سهم االكتتاب
�إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم و�إيداعها في ح�سابات المكتتبين في «تداول» ،وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها في ال�سوق المالية
«تداول» .ويحظر التداول الم�سبق حظراً تاماً ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية في حال مخالفة ذلك من المكتتبين الذين يتعاملون في الأن�شطة
المحظورة حيث يتحملون هم الم�س�ؤولية الكاملة عنها.
ويكون التداول في الأ�سهم في ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» نافذًا فقط عن طريق القيد الدفتري الإلكتروني في �سجل الأ�سهم في «تداول» ،ولن يكون
�أي تداول للأ�سهم نافذًا عن طريق �شهادات الأ�سهم ،ويحق للم�ساهمين مع ذلك طلب �شهادات للأ�سهم كدليل على الملكية فقط� ،إال �أن مثل هذه ال�شهادات ال
يمكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التداول.
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 18اإلعفاءات
لقد وافقت الهيئة على �إعفاء ال�شركة عن متطلبات الإدراج الواردة في كل من المواد (( )11ب) و(( )11ج) و(( )13هـ) من قواعد الت�سجيل والإدراج المف�صلة
�أدناه وذلك نظراً لكون ال�شركة ال تزال قيد الت�أ�سي�س ونظراً لما يفر�ضه نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية من �إلزامية طرح ن�سبة
معينة من �أ�سهمها للجمهور و�إدراجها في ال�سوق المالية ال�سعودية عند الت�أ�سي�س.
ون�شير فيما يلي �إلى مواد قواعد الت�سجيل والإدراج مو�ضوع الإعفاء:
 المادة (( )11ب) من قواعد الت�سجيل و الإدراج والتي تن�ص على �أنه «عند تقديم طلب الت�سجيل وقبول الإدراج ،يجب �أن يكون الم�صدر مار�س بنف�سه مبا�شرةتغيرا جوهرياً»؛
�أو من خالل واحدة �أو �أكثر من �شركاته التابعة ن�شاطً ا ً
رئي�سا خالل ثالث �سنوات مالية على الأقل تحت �إ�شراف �إدارة لم تتغير في مجملها ً
 المادة (( )11ج) من قواعد الت�سجيل و الإدراج و التي تن�ص على �أنه «عند تقديم طلب الت�سجيل وقبول الإدراج ،يجب �أن يكون الم�صدر قد ن�شر قوائمهالمالية المراجعة عن ال�سنوات المالية الثالث ال�سابقة على الأقل ،و�أن يكون �إعدادها تم وف ًقا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبين القانونيين»؛
 المادة (( )13هـ) من قواعد الت�سجيل و الإدراج و التي تن�ص على �أنه «ما لم يكن قد �سبق �إدراج �أ�سهم من الفئة نف�سها ،يجب �أال تقل القيمة ال�سوقيةالإجمالية المتو ّقعة لجميع الأ�سهم المطلوب �إدراجها عند تاريخ الإدراج عن مئة مليون ريال».
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 19المستندات المتاحة للمعاينة
م�ساء قبل ع�شرين يوم ًا
�ستتوفر الم�ستندات التالية للفح�ص في المركز الرئي�سي لل�شركة الكائن في مدينة الريا�ض ،بين ال�ساعة � 8صباح ًا �إلى ال�ساعة 5
ً
من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب:
 .1عقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�صدق من كاتب العدل.
 .2النظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة.
 .3قرار مجل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة.
 .4المر�سوم الملكي رقم (م )22/ال�صادر بتاريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة.
 .5خطابات م�ؤ�س�سة النقد.
 .6موافقة هيئة ال�سوق المالية على طرح الأ�سهم لالكتتاب العام.
 .7تقرير المحا�سب القانوني.
 .8قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية لالثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب.
 .9جميع التراخي�ص.
 .10اتفاقية التعهد بالتغطية.
 .11اتفاقية تقديم خدمات ا�ست�شارات مالية موقعة مع �شركة ال�سعودي فرن�سي كابيتال.
 .12الموافقة الخطية من الم�ست�شار المالي �شركة ال�سعودي فرن�سي كابيتال على �إدراج �إ�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .13الموافقة الخطية من المراجع القانوني ديلويت �آند تو�ش بكر ابو الخير و�شركاهم على �إدراج �إ�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .14الموافقة الخطية �صادرة عن الم�ست�شار القانوني مكتب المحامي �سلمان بن متعب ال�سديري على الإ�شارة �إليهم كالم�ست�شار القانوني ال�سعودي لل�شركة
�ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .15الموافقة الخطية �صادرة عن الم�ست�شار القانوني اليثم �أند واتكنز على الإ�شارة �إليهم كالم�ست�شار القانوني الدولي لل�شركة �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .16الموافقة الخطية �صادرة عن الم�ست�شار القانوني «الم�ست�شارون القانونيون تركي ال�شبيكي» بالتعاون مع بيكر �آند ماكينزي ليمتد على الإ�شارة �إليهم
كم�ست�شار قانوني لمتعهد التغطية �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .17الموافقة الخطية من م�ست�شار درا�سة ال�سوق على �إدراج �إ�سمه كم�ست�شار درا�سة ال�سوق �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .18ن�سخة من التقارير الخا�صة ب�سوق الت�أمين ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،بزن�س مونيتر ،و�سوي�س ري.
 .19العقود الواجب الإف�صاح عنها بموجب الفقرة (هـ) و(و) من الملحق الرابع من قواعد الت�سجيل والإدراج وهي اتفاقية ال�شركاء وترخي�ص العالمات
التجارية واتفاقية توزيع منتجات الت�أمين البنكية واتفاقيات الخدمات الفنية وعقد �إيجار مقر ال�شركة الرئي�سي.
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 20تقرير المحاسبين القانونيين
ديلــويت �آند تو�ش
بكر �أبو اخلري و�رشكاهم
حما�سبون قانونيون
�صندوق بريد 213
الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 282 8400:
فاك�س+966 )01( 293 0880:
www.deloitte.com
ترخي�ص رقم96
المركز الرئي�سي  -الريا�ض

تقرير فح�ص قائمة المركز المالي الم�ستقبلية

الى ال�سادة الم�ساهمين
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س )
الريا�ض  -المملكة العربية ال�سعودية

نطاق الفح�ص :

لقـد قمنـا بفح�ص قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة ل�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين
التعاوني � -شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س (« ال�شركة ») كما في  30يونيو  ( 2013تاريخ الت�أ�سي�س المتوقع )
والإي�ضاحات المرفقة من رقم � 1إلى � .9إن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية هذه والإي�ضاحات التف�صيلية المرفقة بها من
م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة (« الإدارة ») وقد تم �إعدادها وقدمت لنا من قبلهم� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول قائمة المركز
المالي الم�ستقبلية والإي�ضاحات المرفقة بها �إ�ستناداً �إلى �أعمال الفح�ص الذي قمنا به .تم فح�صنا وفق ًا لمعيار القوائم المالية
الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين وقد ا�شتمل الفح�ص على تلك الإجراء�آت التي �إرت�أينا �ضرورة
القيام بها للو�صول �إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من �إبداء ر�أينا في الإفترا�ضات الم�ستخدمة من قبل الإدارة وفي �إعداد
وعر�ض قائمة المركز المالي الم�ستقبلية.

ر�أي مطلق :

في ر�أينا� ،أن قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�ضها والإف�صاح عنها طبق ًا لمتطلبات معيار القوائم المالية
الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين و�أن الإفترا�ضات التي تقوم عليها توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال لتوقعات
الإدارة.

لفت انتباه :

�إن الأحداث والظروف كثيراً ما ال تحدث كما هو متوقع ،ولذا ف�إن المركز المالي المتوقع قد ال يحدث وقد تكون الإختالفات
بين المركز المالي المتوقع والفعلي جوهرية .ونظراً لأن الأحداث والظروف قد تتغير من وقت لآخر فال نتحمل �أي م�س�ؤولية عن
تحديث هذا التقرير فيما يتعلق بالأحداث والظروف التي تقع بعد تاريخ هذا التقرير.
تم �إ�صدار تقريرنا لغر�ض تقديمه �إلى هيئة ال�سوق المالية من قبل ال�شركة ولي�س لأي غر�ض �آخر �أو لتقديمه �إلى �أي جهة �أخرى
غير هيئة ال�سوق المالية.

ديلويت �آند تو�ش
بكر �أبو الخير و�شركاهم
�إح�سان بن �أمان اهلل مخدوم
محا�سب قانوني  -ترخي�ص رقم 358
 14جمادى الآخرة 1434
� 24أبريل 2013

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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�رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين
( �رشكة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )
قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
كما يف  30يونيو  ( 2013تاريخ الت�أ�سي�س املتوقع )
�إي�ضاحات

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

موجودات
موجودات متداولة
ر�صيد لدى البنك

105.000

النقد املتوقع من الطرح الأويل يف الإكتتاب العام

5

52.500

�إيجار مدفوع مقدم ًا

8

639
158.139

جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

6

23.507

وديعة نظامية

9

17.500

موجودات ثابتة

7

13.649

جمموع املوجودات غري املتداولة

54.656

جمموع املوجودات

212.795

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
امل�ستحق جلهات ذات عالقة

8

جمموع املطلوبات املتداولة

37.795
37.795

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني

4

122.500

ر�أ�س املال املتوقع من الطرح الأويل يف االكتتاب العام

5

52.500

جمموع حقوق امل�ساهمني

175.000

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

212.795

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  9جزءاً من قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
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�رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين
( �رشكة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )
قائمة املركز املايل امل�ستقبلية
كما يف  30يونيو  ( 2013تاريخ الت�أ�سي�س املتوقع )
-1

النشاط

�إن �رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين (“ال�رشكة”) هي �رشكة م�ساهمة �سعودية (حتت الت�أ�سي�س) مبوجب قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )119ال�صادر بتاريخ 1431/4/13هــ (املوافق 2010/3/29م) امل�صادق عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )22/ال�صادر
بتاريخ 1431/4/15هـ (املوافق 2010/3/31م).
تتمثل �أغرا�ض ال�رشكة يف تقدمي خدمات الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�رشكة والأنظمة املعمول بها يف اململكة
العربية ال�سعودية.
لقد �ساهم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون املذكورون يف ( الإي�ضاح  ) 4مببلغ  122.5مليون ريال �سعودي والذي ميثل  %70من ر�أ�س مال ال�رشكة والبالغ 175
مليون ريال �سعودي� .أما املبلغ املتبقي والبالغ  52.5مليون ريال �سعودي والذي ميثل  %30من ر�أ�س مال ال�رشكة� ،سوف يتم تغطيتها من خالل طرح
�أ�سهم لالكتتاب العام (�إي�ضاح .)5
-2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية الهامة

مت �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
القانونيني ،وفيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�رشكة :
العرف املحا�سبي
�أعدت قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية.
ا�ستخدام التقديرات
يتطلب �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات .قد ت�ؤثر مثل
هذه التقديرات واالفرتا�ضات على الأر�صدة امل�رصح عنها لبع�ض املوجودات واملطلوبات كما يف تاريخ قائمة املركز املايل امل�ستقبلية .وبالرغم من �أن هذه
التقديرات ت�ستند �إىل �أف�ضل ما لدى الإدارة من علم ب�ش�أن الأحداث واخلطوات احلالية وامل�ستقبلية �إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
تتم ر�سملة امل�صاريف التي تنفقها ال�رشكة �أثناء فرتة الت�أ�سي�س فيما يتعلق بعملية �إ�صدار الرتخي�ص والطرح الأويل يف االكتتاب العام ويتم الت�رصيح
عنها كم�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س.
حتمل م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س التي لي�س لها منافع م�ستقبلية على قائمة الدخل خالل الفرتة املالية الأوىل لل�رشكة� .أما م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س التي
ّ
لها منافع م�ستقبلية فيتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط الثابت �أو على مدى �سبع �سنوات �أو فرتة الإنتفاع املقدرة لها� ،أيهما �أق�رص.
املوجودات الثابتة
تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة ناق� ًصا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف قيمتها .ت�ستهلك املوجودات الثابتة ناق� ًصا قيمتها التقديرية املتبقية يف
نهاية مدة ا�ستعمالها بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س احلياة العملية للموجودات �إعتباراً من تاريخ و�ضع املوجودات قيد اال�ستعمال.
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الثابتة ملعرفة االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل احتمال عدم �إمكانية
ا�سرتداد القيمة الدفرتية .يف حالة وجود �أي م�ؤ�رش على ذلك و�إذا جتاوزت القيمة الدفرتية القيمة التقديرية املمكن ا�سرتدادها يتم عندئ ٍذ تخفي�ض قيمة
املوجودات �إىل قيمتها املمكن ا�سرتدادها باعتبارها قيمتها العادلة ،خم�صوم ًا منها تكلفة بيعها� ،أو القيمة قيد اال�ستعمال� ،أيهما �أعلى.
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
يتم �إدراج املطلوبات املتعلقة باملبالغ املطلوب �سدادها يف امل�ستقبل مقابل امل�صاريف التي يتم �إنفاقها من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ب�إ�سم ال�رشكة
وبالنيابة عنها.
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استخدام االفتراضات والتقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية

و�ضعت الإدارة بع�ض االفرتا�ضات والتقديرات يف �إعداد قائمة املركز املايل امل�ستقبلية ،كما هو مبني بالتف�صيل يف الإي�ضاحات � 4إىل � 9أدناه ،والتي
ت�ؤثر على �أر�صدة املوجودات واملطلوبات امل�رصح عنها .تت�ضمن قائمة املركز املايل امل�ستقبلية توقعات ب�ش�أن تاريخ الت�أ�سي�س وقد تختلف الأر�صدة
الفعلية للموجودات واملطلوبات عن الأر�صدة امل�رصح عنها لأن الأحداث كثرياً ما ال تقع كما هو خمطط لها.
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�رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين
( �رشكة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )
اي�ضاحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية (تتمة)
كما يف  30يونيو  ( 2013تاريخ الت�أ�سي�س املتوقع )
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النقد المطلوب سداده من قبل المساهمين المؤسسين
عدد
الأ�سهم بالآالف
(غري مراجعة)
5.250

ر�أ�س املال املدفوع
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
(غري مراجعة)
52.500
52.400

الرقم

�إ�سم امل�ساهم

1

�أمرييكان اليف ان�شورن�س كومباين

2

البنك العربي الوطني

5.240

3

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

1.750

17.500

4

ال�سيد عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب

5

50

5

ال�سيد �صالح را�شد عبد الرحمن الرا�شد

5

50

12.250

122.500

وقد مت ا�ستالم مبلغ  122.5مليون ريال �سعودي من امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ومت �إيداعه يف البنك.
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رأس المال المتوقع من الطرح األولي في اإلكتتاب العام

ميثل هذا البند ومقداره  52.5مليون ريال �سعودي  %30من ر�أ�س املال البالغ  175مليون ريال �سعودي ويتكون من � 5.250.000سهم ،القيمة الإ�سمية
لكل �سهم منها  10ريال �سعودي �سيتم طرحها يف االكتتاب العام.
-6

مصاريف ما قبل التأسيس

تكلفة الطرح الأويل يف االكتتاب العام
تكلفة موظفني
نظم املعلومات
ا�ستهالك
�إيجار مكاتب
ت�سجيل املنتجات والعالمة التجارية
�سفر
�أتعاب مهنية
-7

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
(غري مراجعة )
13.688
2.548
1.678
1.652
1.130
1.091
990
730
23.507

موجودات ثابتة

�أثاث ومفرو�شات
حت�سينات على املباين امل�ست�أجرة
�أجهزة و�أنظمة حا�سب �آيل

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
(غري مراجعة)
915
3.207
9.527
13.649
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( �رشكة م�ساهمة �سعودية  -حتت الت�أ�سي�س )
اي�ضاحات حول قائمة املركز املايل امل�ستقبلية (تتمة)
كما يف  30يونيو  ( 2013تاريخ الت�أ�سي�س املتوقع )
 -8المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
�إن اجلهات ذات العالقة واملعامالت والأر�صدة املتعلقة بها تتمثل يف الآتي :

اجلهات ذات العالقة

طبيعة املعامالت

�أمرييكان اليف ان�شورن�س كومباين

 م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س موجودات ثابتة� -إيجار مدفوع مقدم ًا

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
( غري مراجعة )
املعامالت والر�صيد كما يف
 30يونيو 2013
7.063
11.260
639

�شارتي�س ميم�سا هولدينجز

 م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س -موجودات ثابتة

1.720
2.389

البنك العربي الوطني

 -م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

14.724
37.795

-9

وديعة نظامية

وفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي على ال�رشكة �إيداع  %10من ر�أ�سمالها وهو ما ي�ساوي  17.5مليون ريال �سعودي خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
تعينه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
�إ�صدار الرتخي�ص لدى بنك ّ
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شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس)

قائمة رأس المال العامل المستقبلية وتقرير الفحص
لإلثني عشر شهراً التالية مباشرة لتاريخ إعالن نشرة إصدار االكتتاب
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ديلــويت �آند تو�ش
بكر �أبو اخلري و�رشكاهم
حما�سبون قانونيون
�صندوق بريد 213
الريا�ض 11411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )01( 282 8400:
فاك�س+966 )01( 293 0880:
www.deloitte.com
ترخي�ص رقم96
المركز الرئي�سي  -الريا�ض

تقرير فح�ص قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية
الى ال�سادة الم�ساهمين
�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س )
الريا�ض  -المملكة العربية ال�سعودية

نطاق الفح�ص :

لقـد قمنـا بفح�ص قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية المرفقة ل�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني
للت�أمين التعاوني � -شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س (« ال�شركة ») للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن
ن�شرة �إ�صدار الإكتتاب والإي�ضاحات المرفقة من رقم � 1إلى � .4إن قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية هذه والإي�ضاحات
التف�صيلية المرفقة بها من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة (« الإدارة ») وقد تم �إعدادها وقدمت لنا من قبلهم� .إن م�س�ؤوليتنا هي
�إبداء ر�أينا حول قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية والإي�ضاحات المرفقة بها �إ�ستناداً �إلى �أعمال الفح�ص الذي قمنا به .تم
فح�صنا وفق ًا لمعيار القوائم المالية الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين وقد ا�شتمل الفح�ص على
تلك الإجراء�آت التي �إرت�أينا �ضرورة القيام بها للو�صول �إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من �إبداء ر�أينا في الإفترا�ضات
الم�ستخدمة من قبل الإدارة وفي �إعداد وعر�ض قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية.

ر�أي مطلق :

في ر�أينا� ،أن قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�ضها والإف�صاح عنها طبق ًا لمتطلبات معيار القوائم المالية
الم�ستقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين و�أن الإفترا�ضات التي تقوم عليها توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال لتوقعات
الإدارة.

لفت �إنتباه :

�إن الأحداث والظروف كثيراً ما ال تحدث كما هو متوقع ،ولذا ف�إن ر�أ�س المال العامل المتوقع قد ال يحدث وقد تكون الإختالفات
بين ر�أ�س المال العامل المتوقع والفعلي جوهرية .ونظراً لأن الأحداث والظروف قد تتغير من وقت لآخر فال نتحمل �أي م�س�ؤولية
عن تحديث هذا التقرير فيما يتعلق بالأحداث والظروف التي تقع بعد تاريخ هذا التقرير.
تم �إ�صدار تقريرنا لغر�ض تقديمه �إلى هيئة ال�سوق المالية من قبل ال�شركة ولي�س لأي غر�ض �آخر �أو لتقديمه �إلى �أي جهة �أخرى
غير هيئة ال�سوق المالية.
ديلويت �آند تو�ش
بكر �أبو الخير و�شركاهم
�إح�سان بن �أمان اهلل مخدوم
محا�سب قانوني  -ترخي�ص رقم 358
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�شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س )
قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية
للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب
�إي�ضاحات

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

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف اخل�سارة لفرتة الإثني ع�رش �شهراً

1-2

( ) 59.304

تعديالت لــ :
ا�ستهالك

5-3

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س امل�شطوبة

3.168
602

15-3

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

23.507
1.628
( ) 30.399

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

1-4

( ) 20.226

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

( ) 6.610

ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

( ) 12.470

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

3-3

( ) 4.660

ذمم معيدي الت�أمني

18.194

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

6.510

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4-3

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

4.277
26.337

مطالبات حتت الت�سوية

1-4

12.377

احتياطي ح�سابي

20-3

1.380

امل�ستحق جلهات ذات عالقة
وديعة نظامية

( ) 36.603
2-4

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

( ) 17.500
( ) 59.393

الأن�شطة اال�ستثمارية
�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 26.570

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

( ) 26.570

الأن�شطة التمويلية
�إ�صدار ر�أ�س املال من خالل الطرح الأويل يف االكتتاب العام

4-4

175.000

�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

175.000

�صايف التغري يف الر�صيد لدى البنك

89.037

الر�صيد لدى البنك يف نهاية الفرتة

89.037

جزء ال يتجز�أ من قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية
ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى ً 4

81
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( �شركة م�ساهمة �سعودية – تحت الت�أ�سي�س )
�إي�ضاحات حول قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية
للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب
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التوقعات المالية

�أعدت �إدارة �شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التعاوني («ال�شركة») هذه التوقعات للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة
لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب («الفترة») لغر�ض تقييم احتياجات ال�شركة من ر�أ�س المال العامل وفق ًا لمتطلبات هيئة ال�سوق المالية .وقد �أعدت هذه
التوقعات تحديداً للغر�ض المذكور �أعاله ،وفقط على �أ�سا�س االفترا�ضات المتعلقة بالأحداث الم�ستقبلية والخطوات التي تنوي �إدارة ال�شركة اتخاذها .ولذا
ف�إن هذه التوقعات قد ال تكون مالئمة لأي غر�ض �آخر خالف الغر�ض الم�شار �إليه �أعاله.
-2

قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة

فيما يلي قائمة المركز المالي المتوقعة كما في نهاية الإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب («تاريخ قائمة المركز المالي»)
وقائمة الدخل المتوقعة للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار االكتتاب المعدة وفق ًا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة
العربية ال�سعودية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.
تم ا�ستخدام قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة لإعداد قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن
ن�شرة �إ�صدار االكتتاب.
يتطلب �إعداد قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية وفق ًا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها ا�ستخدام بع�ض التقديرات واالفترا�ضات� .إن هذه التقديرات
واالفترا�ضات قد ت�ؤثر على الر�صيد الم�صرح عنه لبع�ض الموجودات والمطلوبات كما في تاريخ قائمة المركز المالي .كما �أن �أي تقديرات �أو افترا�ضات
ت�ؤثر على الموجودات والمطلوبات قد ت�ؤثر �أي� ًضا على الحركة الم�صرح عنها في قائمة ر�أ�س المال العامل الم�ستقبلية .ورغم �أن هذه التقديرات ت�ستند �إلى
�أف�ضل معلومات لدى الإدارة فيما يتعلق بالأحداث والخطوات الحالية والم�ستقبلية ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
1-2

قائمة الدخل المتوقعة

�إي�ضاحات
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

1-3

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
( غري مراجعة )
40.769

�صايف املطالبات املتكبدة

2-3

( ) 28.392

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

3-3

( ) 10.812

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

4-3

11.150

التغري يف االحتياطي احل�سابي

20-3

( ) 1.380
11.335

�صايف نتائج االكتتاب
امل�صاريف
م�صاريف عمومية و�إدارية

5-3

( ) 48.062

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س امل�شطوبة

15-3

( ) 23.507

جمموع امل�صاريف
�إيرادات �أخرى

( ) 71.569
16-3

�صايف اخل�سارة قبل التوزيع حلملة الوثائق
توزيع حلملة الوثائق
�صايف اخل�سارة لفرتة الإثني ع�رش �شهراً

930
( ) 59.304

17-3

( ) 59.304
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( �رشكة م�ساهمة �سعودية – حتت الت�أ�سي�س )
�إي�ضاحات حول قائمة ر�أ�س املال العامل امل�ستقبلية (تتمة)
للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار االكتتاب
قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة ( تتمة )
2-2

قائمة المركز المالي المتوقعة

اي�ضاحات
موجودات
موجودات متداولة
ر�صيد لدى البنك
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
تكاليف اكتتاب م�ؤجلة
�إيجار مدفوع مقدم ًا
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات ثابتة
وديعة نظامية
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات متداولة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
احتياطي ح�سابي
امل�ستحق جلهات ذات عالقة
خم�ص�ص الزكاة و�رضيبة الدخل
جمموع املطلوبات املتداولة

1-4
1-4
1-4

3-4
2-4

4-3
1-4
1-4
20-3
19-3
18-3

مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
جمموع املطلوبات غري املتداولة
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امل�ساهمني
جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

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

89.037
18.598
6.610
12.470
4.660
639
132.014
26.570
10.481
17.500
54.551
186.565

18.194
6.510
4.277
26.337
12.377
1.380
1.192
1.204
71.471
602
602
72.073

4-4
5-4

175.000
( ) 60.508
114.492
186.565
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وبناء عليه ف�إن الزيادة في الأ�سعار والإيرادات و/
�أعدت قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة طبق ًا للمعدالت الفعلية ( �أي دون ت�أثير الت�ضخم ).
ً
�أو التكاليف هي �إما نتيجة النمو في ال�سوق �أو الزيادة الفعلية (�أي تلك التي فوق معدل الت�ضخم).
�أعدت الإدارة بع�ض الإفترا�ضات والتقديرات المبينة بالتف�صيل �أدناه ،والتي ت�ؤثر على �أر�صدة الموجودات والمطلوبات الم�صرح عنها في قائمة المركز
المالي المتوقعة ( �إي�ضاح  ) 2-2ونتائج العمليات الم�صرح عنها في قائمة الدخل المتوقعة (�إي�ضاح  )1-2والتي تم ا�ستخدامها في �إعداد قائمة ر�أ�س
المال العامل الم�ستقبلية� .إن النتائج الفعلية كثيراً ما ال تقع كما هو متوقع وقد تكون الفروقات جوهرية.
فيما يلي الإفترا�ضات التي اعتمدتها �إدارة ال�شركة في �إعداد قائمة المركز المالي المتوقعة وقائمة الدخل المتوقعة.
1-3

صافي أقساط التأمين المكتسبة

يعر�ض الجدول التالي توقعات الإدارة ل�صافي �أق�ساط الت�أمين المكت�سبة :
للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة
لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار الإكتتاب
(غري مراجعة)
الإيرادات املتوقعة
العدد التقديري للأنف�س التي ي�شملها الت�أمني
املتو�سط التقديري للأق�ساط  /للأنف�س امل�شمولة بالت�أمني (ريال �سعودي)

53.831
1.706/21

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)*

احلركة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

91.847
( ) 5.968

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�أق�ساط فائ�ض اخل�سارة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

85.879
( ) 54.048

احلركة يف ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

-

ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة على قطاعي ال�صحة واحلياة
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة على القطاعات الأخرى (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

8.938

املجموع (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

40.769

( ) 54.048
31.831

* تم الإفترا�ض �أنه �سيتم �إكتتاب وثائق الت�أمين ب�شكل جوهري �إبتداءاً من ال�شهر الثالث التالي مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة �إ�صدار الإكتتاب.
�أعدت الإدارة التقديرات التالية الحت�ساب الإيرادات :
عدد الأنف�س الم�شمولة
بناء على المعرفة الفنية و�سابق خبرة الإدارة في �سوق المملكة العربية ال�سعودية.
تم توقع عدد الأنف�س الم�شمولة بالت�أمين ً
ق�سط الإنتاج
تم االفترا�ض ب�أن تكون معدالت متو�سط الأق�ساط للتوقعات بمبلغ  1.706/21ريال �سعودي خالل فترة الإثني ع�شر �شهراً.
الأق�ساط المكت�سبة
ت�سجل الأق�ساط في الدخل على مدة فترات الوثائق المتعلقة بها على �أ�سا�س ن�سبي وتمثل �أق�ساط الت�أمين غير المكت�سبة ذلك الجزء من الأق�ساط المكتتبة
المتعلق بفترة الغطاء الت�أميني غير المنتهية .ي�سجل التغير في مخ�ص�ص الأق�ساط غير المكت�سبة في قائمة الدخل المتوقعة بحيث يتم ت�سجيل الإيرادات
على مدة فترة المخاطر.
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2-3

صافي المطالبات المتكبدة

تم تقدير المطالبات المتكبدة ب�ضرب مجموع �أق�ساط الت�أمين المكت�سبة في ن�سبة الخ�سارة المتوقعة.
3-3

تكاليف اكتتاب مؤجلة

تم الإفترا�ض ب�أن تكون تكاليف الإكتتاب بن�سبة  %11.4من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة .تقيد بع�ض تكاليف الإكتتاب المتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمين
الجديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية الت�أمينية ذات العالقة .وفي حالة عدم تحقق الإفترا�ضات المتعلقة
بالربحية الم�ستقبلية لوثائق الت�أمين هذه ،ف�إنه يمكن الإ�سراع في �إطفاء هذه التكاليف ،ويمكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �إطفاء �إ�ضافي في قائمة الدخل.
4-3

عموالت إعادة التأمين

تم الإفترا�ض ب�أن تكون عمولة �إعادة الت�أمين بن�سبة  %19.2من �إجمالي �أق�ساط �إعادة الت�أمين الم�سندة .يتم ت�أجيل عموالت �إعادة الت�أمين على عقود
�إعادة الت�أمين و�إطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فترة عقود �إعادة الت�أمين.
5-3

مصاريف عمومية وإدارية

تتمثل الم�صاريف العمومية والإدارية في التالي :
�إي�ضاحات

للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة
لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار الإكتتاب
( غري مراجعة )

تكاليف املوظفني

6–3

21.658

تكاليف �أخرى

11 – 3

6.927

ر�سوم خدمات تقنية

14 – 3

4.767

هاتف وبريد وطباعة و�سفر

9–3

4.534

�إ�ستهالك

10 – 3

3.168

تكاليف ت�سويق

8–3

2.587

�إ�شغال

7–3

1.942

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

13 – 3

1.628

ر�سوم نظامية حكومية

12 – 3

851

جمموع امل�صاريف العمومية والإدارية
6-3

48.062

تكاليف موظفين

تم احت�ساب تكاليف الموظفين ب�ضرب العدد التقديري للموظفين للفترة في المتو�سط التقديري لتكلفة الراتب الأ�سا�سي للفترة و�إ�ضافة المزايا.
ي�ستند العدد التقديري للموظفين على عدد الأنف�س والوثائق وت�شكيلة الموظفين .المتو�سط الحالي لعدد الأنف�س والوثائق الم�شمولة لكل موظف هو 61
�شهرياً .تعتقد الإدارة �أن نمو العمل والتوازن االقت�صادي �سيتم تحقيقه ،وتقا�س هذه بن�سبة عدد الموظفين �إلى الأنف�س والوثائق الم�شمولة.
تقدر البدالت بن�سبة  %35من الرواتب الأ�سا�سية.
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7-3

األشغال

تت�ضمن هذه التكاليف �إيجار الممتلكات والمنافع العامة و�إ�صالحات المباني والخدمات �إلخ .وقد تم الإفترا�ض ب�أن تكون هذه التكاليف �شبه ثابتة ومن
المتوقع �أن تزداد مع الزيادة في العمل ال�ستيعاب العدد المتزايد للموظفين.
8-3

تكاليف التسويق

تم الإفترا�ض ب�أن تكون تكاليف الت�سويق بن�سبة  %6.3تقريب ًا من �صافي الأق�ساط المكت�سبة.
9-3

هاتف وبريد وطباعة وسفر

تم الإفترا�ض ب�أن تكون تكاليف الهاتف بمبلغ  7.446ريال �سعودي لكل موظف �سنوياً .وتم الإفترا�ض ب�أن تكون تكاليف البريد والطباعة وال�سفر بن�سبة
 %7.2من �صافي الأق�ساط المكت�سبة.
10-3

االستهالك

تم افترا�ض معدالت اال�ستهالك التالية لتقدير م�صاريف اال�ستهالك خالل الفترة :
فرتة اال�ستهالك
( �سنوات )
مفرو�شات وجتهيزات

10

حت�سينات على املباين امل�ست�أجرة

10

�أجهزة و�أنظمة حا�سب �آيل

4

11-3

التكاليف األخرى

تت�ضمن التكاليف الأخرى اال�ست�شارات ور�سوم التراخي�ص والت�أمين على الم�س�ؤولية العامة والأمن �إلخ .وقد تم الإفترا�ض ب�أن تكون هذه التكاليف بن�سبة
 %17من �صافي الأق�ساط المكت�سبة.
 12-3رسوم نظامية حكومية

تم توقع الر�سوم النظامية خالل فترة الخطة كن�سبة من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة .والن�سب المتوقعة هي  %1لمجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني و%0.5
لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( بما مجموعه  %0.6من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة ).
 13-3مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تح�صل ذممها المدينة خالل  90 - 30يوم ًا من تاريخ بدء العقد .ولكن بناءاً على التقدير المتحفظ فقد قدمت الإدارة  %8تقريب ًا من
تقدر الإدارة ب�أن ّ
الأر�صدة المدينة كمخ�ص�ص للديون الم�شكوك في تح�صيلها.
 14-3رسوم خدمات تقنية

تمثل ر�سوم الخدمات التقنية الر�سوم المتكبدة بموجب عقود الخدمات التقنية التي �سيتم توقيعها مع كل من �شارتي�س ميم�سا هولدينغز و�أميريكان اليف
�إن�شورن�س كومباني لغر�ض تقديم الخبرات التقنية في مجاالت متخ�ص�صة في خبرة الت�أمين وتت�ضمن التقييمات الإكتوارية ،تطوير المنتجات� ،أنظمة
المعلوماتية ،التدريب في الموقع وخارجه و�أخرى� .إن تكلفة ر�سوم الخدمات التقنية تم تقديرها على ا�سا�س الم�ستوى المتوقع للخدمات وت�ضم ر�سوم
ترخي�ص برامج تكنولوجيا المعلومات لت�أمين الحماية واالدخار ،الت�أمين العام والت�أمين الطبي ،بالإ�ضافة �إلى التكلفة الإجمالية لحوالي  570يوم ًا من
الدعم المخت�ص.
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 15-3مصاريف ما قبل التأسيس المشطوبة

يفتر�ض ب�أن يتم �إنفاق تكاليف لمرة واحدة بما في ذلك تكاليف الطرح في االكتتاب العام ومقدارها  23.5مليون ريال �سعودي خالل االثني ع�شر �شهراً
التالية مبا�شرة لتاريخ �إ�صدار ن�شرة االكتتاب.

تكلفة الطرح الأويل يف االكتتاب العام
تكلفة موظفني
نظم املعلومات
ا�ستهالك
�إيجار مكاتب
ت�سجيل املنتجات والعالمة التجارية
�سفر
�أتعاب مهنية

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
(غري مراجعة )
13.688
2.548
1.678
1.652
1.130
1.091
990
730
23.507

 16-3اإليرادات األخرى

تتمثل الإيرادات الأخرى في �إيرادات ودائع وا�ستثمارات متاحة للبيع وتم توقع متو�سط ن�سبة العائد � %0.8سنوياً.
 17-3توزيع لحملة الوثائق

يتطلب النظام ب�أن توزع �شركات الت�أمين  %10من الأرباح على حملة الوثائق.
وبناء عليه �سيتم توزيع  %10من الربح على حملة الوثائق .ولكن نظراً
ً
لأن ال�شركة قد توقعت ب�أن يكون لديها �صافي خ�سارة للإثني ع�شر �شهراً التالية مبا�شرة لتاريخ �إعالن ن�شرة الإ�صدار فال يتوقع �أن يتم �إجراء �أي توزيع.
 18-3الزكاة وضريبة الدخل

يخ�ضع الم�ساهمون المحليون (�أي  )%48للزكاة التي يتم تحميلها بمعدل  %2.5من مبلغ الوعاء الزكوي (�أي ر�أ�س المال في بداية الفترة مخ�صوم ًا منه
اال�ستثمارات طويلة الأجل و�صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة في نهاية ال�سنة زائداً الدخل الخا�ضع للزكاة).
يخ�ضع الم�ساهمون الأجانب (�أي  )%52ل�ضريبة ال�شركات والتي يتم تحميلها بمعدل ال�ضريبة الذي تحدده م�صلحة الزكاة والدخل لل�شركات غير
ال�سعودية (�أي .)%20
ووفق ًا لمعالجة الزكاة وال�ضريبة التي تتبعها عموم ًا ال�شركات المختلطة (كما تحددها الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين) فقد تم االفترا�ض ب�أن
وبناء عليه لم يتم �إدراج هذه الم�صاريف مبا�شرة في قائمة الدخل
ت�سدد ال�شركة الزكاة وال�ضريبة بالنيابة عن الم�ساهمين ثم ت�ستردها منهم الحقاً.
ً
المتوقعة وتم تحميلها مبا�شرة على الخ�سائر المتراكمة وتقيد المبالغ الم�ستردة من الم�ساهمين لح�ساب الخ�سائر المتراكمة.
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�رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التعاوين
( �رشكة م�ساهمة �سعودية – حتت الت�أ�سي�س )
�إي�ضاحات حول قائمة ر�أ�س املال العامل امل�ستقبلية (تتمة)
للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار االكتتاب
 19-3المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها

�إن الجهات ذات العالقة والمعامالت والأر�صدة المتعلقة بها تتمثل في الآتي :

اجلهات ذات العالقة

طبيعة املعامالت

�أمرييكان اليف �إن�شورن�س كومباين

 -ر�سوم �إتفاقية خدمات تقنية

�شارتي�س ميم�سا هولدينغز

 ر�سوم �إتفاقية خدمات تقنية	�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة عمولة �إعادة ت�أمني ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات -ذمم معيدي الت�أمني

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
( غري مراجعة )
الر�صيد كما يف
املعامالت خالل الفرتة
تاريخ املركز املايل املتوقع
2.912

728

1.855
26.588
( ) 9.120
( ) 6.461
-

464
5.317

 20-3االحتياطي الحسابي

االحتياطي الح�سابي للحياة يمثل �إحتياطي المطالبات التي �سيتم االلتزام بدفعها في تاريخ اال�ستحقاق الم�ستقبلي� .إن االفترا�ضات الأ�سا�سية للحياة
ت�ضم متو�سط الق�سط ،القيمة الإ�سمية ،م�صاريف الإقتناء وال�صيانة ،الت�ضخم ،ح�ساب العائد الإ�ست�شاري العام ،ال�سبب والوفيات� .إن الإحت�ساب يتم على
�أ�سا�س النماذج الإكتوارية ،والتي تتفق مع �سابق خبرة الإدارة الفعلية للمنتجات.
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استخدام االفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بقائمة رأس المال العامل

1-4

رأس المال العامل

تم توقع ر�أ�س المال العامل على �أ�سا�س ما يلي :
االفترا�ضات المتعلقة بالموجودات المتداولة :
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

متو�سط عدد �أيام بقاء املبالغ امل�ستحقة دون �سداد على فرتة الإتفاقية  60يوماً.

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

متثل املدينون ومت الإفرتا�ض ب�أن متثل  %15من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرتة
الإثني ع�رش �شهراً.

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

مت الإفرتا�ض ب�أن تكون تكاليف الإكتتاب بن�سبة  %11.4من �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة .تقيد بع�ض تكاليف الإكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة
كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة الدخل على مدى فرتة التغطية الت�أمينية
ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق
الت�أمني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�رساع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء
�إطفاء �إ�ضايف يف قائمة الدخل.
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( �رشكة م�ساهمة �سعودية – حتت الت�أ�سي�س )
�إي�ضاحات حول قائمة ر�أ�س املال العامل امل�ستقبلية (تتمة)
للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار االكتتاب
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استخدام االفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بقائمة رأس المال العامل ( تتمة )

االفترا�ضات المتعلقة بالمطلوبات المتداولة :
�أق�ساط ت�أمني غري املكت�سبة

 %19.5من الأق�ساط املكتتبة ( �أ�سا�س التحقق الزمني ).

مطالبات حتت الت�سوية

مت الإفرتا�ض ب�أن ميثل متو�سط عدد �أيام املطالبات حتت الت�سوية  100يوم ًا من
�إجمايل املطالبات.

ت�ستند جميع الإفترا�ضات المتعلقة بر�أ�س المال العامل �إلى المعرفة الفنية و�سابق خبرة الإدارة ل�سوق المملكة العربية ال�سعودية.
2-4

الوديعة النظامية

وفق ًا لمتطلبات نظام الت�أمين ال�سعودي على ال�شركة �إيداع  %10من ر�أ�سمالها وهو ما ي�ساوي  17.5مليون ريال �سعودي خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
�إ�صدار الترخي�ص لدى بنك تعينه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
3-4

موجودات ثابتة

توقعت الإدارة ب�أن تكون الم�صاريف الر�أ�سمالية التي �سيقوم بها الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون كالتالي :

�أثاث وجتهيزات

منفقة من قبل
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
915

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
(غري مراجعة)
الإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة
الإ�ضافات
لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار الإكتتاب
املتوقعة
915
-

حت�سينات على املباين امل�ست�أجرة

3.207

-

3.207

�أجهزة و�أنظمة حا�سب �آيل

9.527

-

9.527

جمموع املوجودات الثابتة ( بالتكلفة )

13.649

-

13.649

-

( ) 3.168

( ) 3.168

13.649

( ) 3.168

10.481

يخ�صم  :اال�ستهالك
جمموع املوجودات الثابتة
( بالقيمة الدفرتية )

		
4-4

رأس المال

ر�أ�س املال املدفوع من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
ر�أ�س املال املتوقع من الطرح الأويل يف الإكتتاب العام

للإثني ع�رش �شهراً التالية مبا�رشة لتاريخ �إعالن ن�رشة �إ�صدار الإكتتاب
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
( غري مراجعة )
122.500
52.500
175.000

 5-4االحتياطي النظامي

وفق ًا لمتطلبات نظام ال�شركات ال�سعودية يجب تجنيب  %20من دخل الم�ساهمين ك�إحتياطي نظامي �إلى �أن ي�ساوي االحتياطي  %100من ر�أ�س المال
المدفوع .من المتوقع خالل الفترة التي �أعدت لها التوقعات �أن تتكبد ال�شركة خ�سارة ولذا لم يتم �إجراء �أي تحويل �إلى االحتياطي النظامي.
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