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   التعاوين للتأمنيالسعودية الفرنسيةشركة ال
    ) حتت التأسيس(شركة مسامهة سعودية  

  . م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٣(رقم قرار جملس الوزراء وجب مب
  .م١١/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٦٠/م( رقم  واملرسوم امللكي

  )م٢٠٠٧/سمار/٢٦املوافق (هـ ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني  يومإىلم ٢٠٠٧/مارس /١٧املوافق( هـ ١٤٢٨/صفر/٢٧فترة اإلكتتاب من يوم السبت  
    

واملرسوم  م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم قرار   شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس مبوجب، هي)"الشركة"بـ فيما بعد   يشار إليها   و (الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين    
) ١٠(عشرة ماليني سهم، بقيمة امسية قـدرها    ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي، مقسم إىل       ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة      .م١١/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ  ) ٦٠/م( رقم    امللكي

ليون ريال بالكامـل، أمـا بـاقي األسـهم البـالغ عـددها       تسعة وستون م) ٦٩,٠٠٠,٠٠٠(ستة ماليني وتسعمائة ألف سهم قيمتها ) ٦,٩٠٠,٠٠٠(، دفع املؤسسون من أصلها قيمة ")األسهم(" للسهم تعشرة رياال 
وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعيـة التأسيسـية،        . لالكتتاباواحد وثالثني مليون ريال فهي مطروحة لالكتتاب العام وتدفع بالكامل عند            ) ٣١,٠٠٠,٠٠٠( ألف سهم البالغة قيمتها      ةثالثة ماليني ومائ  ) ٣,١٠٠,٠٠٠(

 .وتعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها. طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركةسوف يتم تقدمي 
عشـرة   )١٠(مسيـة قـدرها   ابقيمة و) "سهم اكتتاب"ها  وكل من"أسهم االكتتاب (" جديد سهم عاديثالثة ماليني ومائة ألف) ٣,١٠٠,٠٠٠(لعدد ") االكتتاب(" يف أسهم الشركةالطرح األويل لالكتتاب العام سيكون 
كما جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا اوالد قصر من زوج غري سعودي ان تكتتـب                  يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني       . الشركةمن رأس مال    % ٣١ ومتثل مبجملها    ، للسهم ة سعودي ترياال

  .لتمويل عملياااستخدام صايف متحصالت االكتتاب بعد حسم مصروفات االكتتاب من قبل الشركة  يتمس و،")املكتتب"ويشار إليه منفرداً بـ" املكتتبني"ويشار إليهم جمتمعني بـ(بإمسهم لصاحلها 
ـ  شار إليه وي) (ك(واردة أمساؤهم يف الصفحة      للشركة ال  ني املؤسس ني املسامه  كل من  قبل إمتام االكتتاب العام اكتتب     ستة ماليني وتسعمائة ألف سهم متثل نسبة       ) ٦,٩٠٠,٠٠٠(مبا جمموعه   ") املسامهني املؤسسني "م جمتمعني ب

 .من إمجايل رأس مال الشركة، وبالتايل سيحتفظون حبصة سيطرة فيها% ٦٩
املوافـق  (هــ  ١٤٢٨/ربيـع األول /٧ اإلثـنني  أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم ٨لفترة  ويستمر  )م٢٠٠٧/مارس/١٧املوافق  (هـ  ١٤٢٨/صفر/٢٧بتاريخ   السبتيف يوم    االكتتاب   سيتم طرح أسهم  

 .خالل فترة االكتتاب") البنوك املستلمة("ميكن تقدمي طلبات االكتتاب يف أي من فروع البنوك املستلمة "). فترة االكتتاب(" )م٢٠٠٧/مارس/٢٦
إن احلد األدىن   .  ألف سهم  مائة) ١٠٠,٠٠٠(كحد أدىن، كما أن احلد األقصى لكل مكتتب هو          سهم   مخسني   )٥٠(بـاالكتتاب  ") املكتتبني"وجمتمعني بـ   " املكتتب"شار إليه بـ    ي(جيب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب       

. االكتتاب فيها املطلوب  إمجايل األسهم    ما طلبه كل مكتتب إىل        على نسبة   أساس تناسيب بناءً   على) إن وجدت ( وسيتم ختصيص ما تبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب         – ، لكل مكتتب  اًسهممخسون   )٥٠(للتخصيص هو   
 األسـهم املطروحـة   ويف حال جتاوز عدد املكتتـبني عـدد  .  املكتتبنيعلى عددبالتساوي تخصيص اليتم تضمن احلد األدىن للتخصيص وس ، فإن الشركة الألف مكتتبإثنني وستني  )٦٢,٠٠٠( جتاوز عدد املكتتبني وإذا 

التخصيص اإلعالن عن عملية يتم سوف  استقطاعات من البنوك املستلمة وأو إىل املكتتبني دون أي عموالت ) إن وجد(سوف يتم إعادة فائض االكتتاب  .لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية        
  ").التخصيص ورد الفائض-شروط وتعليمات االكتتاب"راجع (. )م٢٠٠٧/أبريل/١املوافق(هـ ١٤٢٨/ربيع األول/١٣ يف موعد أقصاه ) وجدنإ(ورد الفائض 

ـ                   ىستكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم املسامهني املؤسسني وأسهم االكتتاب، وال يعط              ) ٢٠(ك   أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مساهم ميتل
. وستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات املالية اليت تليهـا                . والتصويت فيها ") العامةاجتماع اجلمعية   ("العامة  عشرين سهماً على األقل حضور اجتماعات اجلمعية        

  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم (
 لتسجيل األسـهم يف  بطلب ")اهليئة (" هليئة السوق املالية باململكة بطلب وقد تقدمت الشركة. أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام")اململكة(" العربية السعودية  سواء داخل اململكةالشركةألسهم سوق ليس هناك 

 ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق    .مت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعملية طرح األسهم         وقد  . يئةاهلستندات املؤيدة اليت طلبتها     كافة امل مت استيفاء   ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه و      القائمة الرمسية   
ملواطين اململكة العربية السعودية واملقيمني يف املمكلـة وللشـركات والبنـوك     .")نيكتتبللمتواريخ مهمة "راجع قسم  ( وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة      من عملية ختصيص األسهم    االنتهاءيف وقت قريب بعد     

  . األسهميف بالتداول وصناديق اإلستثمار السعودية 
  .ذه النشرة همبوجبسهم االكتتاب أ قرار االستثمار يف اختاذ يف نشرة اإلصدار هذه قبل  الواردين"عوامل املخاطرة" و"إشعار هام"جيب دراسة قسمي 

ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمساؤهم على ").اهليئة "ـواملشار إليها ب( حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية            "  
ن كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم ، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي                                  جمتمعني ومنفردي ) د( الصفحة

ة والسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما                         عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة، وال تتحمل اهليئ             
    ".كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

 

 
  البنوك املستلمة

  

  م٢٠٠٧/مارس/١٠    املوافق  هـ١٤٢٨/صفر/٢٠السبت   صدرت هذه النشرة بتاريخ 

  دارــرة اإلصـــنش

   مدير اإلآتتابو تغطيةالمتعهد   المستشار المالي
 

  
  

  



ب  

  إشعار هام
ـ     السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين    شركةالتقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة ب         ة وباألسـهم املطروح

تم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبام تستند إىل         توعند تقدمي طلب االكتتاب يف األسهم املعروضة للبيع، س        . لالكتتاب
مـدير  املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة واليت ميكن احلصول على نسخ منها من البنوك املستلمة أو عن طرق زيارة موقع                    

  ).www.cma.org.sa(ية االلكتروين  السوق املالهيئةاالكتتاب وموقع 
  

 كما عينت البنك السـعودي الفرنسـي      شركة اموعة املالية كمستشار مايل      السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين     الشركة  عينت  
  .مديراً لالكتتابو )"متعهد ا لتغطية "يشار إليه بـ( هلا فيما خيتص بعملية الطرح متعهد تغطيةك
  

هيئة السوق املاليـة    هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن             حتتوي نشرة اإلصدار    
جمتمعني ومنفـردين كامـل     ) د(الواردة أمساؤهم يف الصفحة     املرشحني  ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة     باململكة العربية السعودية    

هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيـع الدراسـات   املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار     
توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أية إفادة فيها مضللة أو                   املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال     

نتها هذه النشرة يف تاريخ إصـدارها،       وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضم           .غري صحيحة 
يوجد لدى اموعة املالية     ومع أنه ال  . كما أن جزًء كبرياً من املعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية             

  الـواردة عـن السـوق   علوماتامل بأنأي سبب لالعتقاد ) هـ(أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أمساؤهم يف الصفحة       
، والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، إال أنه مل يتم التحقق بصورة مستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه النشرة عن السوق والقطاع                    

  . أي من هذه املعلوماتبصحة أو إكتمال ال يوجد أي بيان أو ضمان وعليه فإنه
   

، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالوضع املايل للشركة         إن املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري          
وقيمة األسهم اليت ميكن أن تتأثر بشكل سليب بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أيـة                   

إلصدار أو أي تعامل شـفهي  وال ينبغي اعتبار تقدمي نشرة ا. عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة     
  .والنتائج أو األحداث املستقبليةأأو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات 

  
أو املسامهني املؤسسني أو أي من مستشاريهم للمشاركة يف عمليـة            الشركةال جيوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من          

ومات املوجودة يف نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة مت إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفرديـة أو                 وتعترب املعل . االكتتاب
ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اختاذ قـرار االسـتثمار، مسـؤولية             . الوضع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة     

مة املعلومات املدرجة يف النشرة بالنسـبة لألهـداف         ئتقييم مدى مال  احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب ل       
  .واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به

  
 جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر من            كما،  األشخاص السعوديني الطبيعيني  يقتصر هذا االكتتاب على     

، على أن تقدم ما يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتـها              ةصاحلها يف أسهم الشرك   زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم ل      
وتطلـب الشـركة واملسـامهون      . كما حيظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب يف دولة أخرى            . لألوالد القُصر 
  .أية قيود نظامية ومراعاة التقيد ا واملستشار املايل من متلقي هذه النشرة التعرف بشكل مستقل على املؤسسون

 
  



ج  

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

  :تلك املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار، وهذه املصادر هي
 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير  (Swiss REعادة التأمني  الشركة السويسرية إل 

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

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

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

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

 
 

وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها، كما أن جـزًء                    
يوجد لدى اموعة املالية أي سـبب        ومع أنه ال  . ع مأخوذة من مصادر خارجية    كبرياً من املعلومات الواردة عن السوق والقطا      

 الواردة عن السوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، إال أنه مل يتم التحقق بصـورة مسـتقلة مـن                     علوماتامل بأنلالعتقاد  
 أي من هـذه     بصحة أو إكتمال  يان أو ضمان     ال يوجد أي ب    وعليه فإنه ،  املعلومات املدرجة يف هذه النشرة عن السوق والقطاع       

  .املعلومات
 

  التوقعات واإلفادات املستقبلية
وقد ختتلف ظروف التشغيل املستقبلية عـن  . لقد مت إعداد التوقعات اليت تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة ومعلنة 

  .يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التوقعاتاالفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما 
  

هذه النشرة واليت ال تعد حقائق تارخيية بيانات مستقبلية، تشمل على سبيل املثـال ال احلصـر                 يف  متثل بعض التوقعات الواردة يف      
 اإلفادات املستقبلية   ويستدل على هذه  . البيانات اليت تتعلق بالوضع املايل واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف املستقبلية          

أو " متوقـع "أو  " ينبغـي "أو  " سوف"أو  " من املمكن "أو  " يتوقع"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل       
 وتعكس هذه اإلفادات وجهة   . أو الصيغ النافية هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن             " يعتقد"أو  " قد"

وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف . نظر الشركة احلالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي           
األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كان متوقعاً صراحةً أو ضـمنياً يف    

وقد مت استعراض بعض املخاطر أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إيل مثل هذا األثر بصورة أكثـر تفصـيالً يف                     . ملذكورةاإلفادات ا 
وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غري املتيقنة               ")عوامل املخاطرة "راجع قسم   (أقسام أخرى من النشرة     

اضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد ختتلف بشكل جوهري عـن تلـك                أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتر        
 .املوضحة يف هذه النشرة

  
بتقـدمي نشـرة إصـدار        السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين    الشركة تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم       قواعد ومع مراعاة متطلبات  

) أ(يئة على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها يف القائمة الرئيسـية            اهل موافقة   لهيئة إذا تبني للشركة يف أي وقت بعد       لتكميلية  
حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلوب مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو                     

ال تعتزم  الشركة  احلالتني املذكورتني، فإن    وفيما عدا   . ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها يف هذه النشرة          ) ب(
حتديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو اإلفادات املستقبلية اليت تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجـة                    

واالفتراضـات،  ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور غري املتيقنة         . معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك       
فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النشرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال حتـدث                      

وعليه فإنه جيب على املستثمرين احملتملني فحص مجيع اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه التفسريات مع عدم االعتمـاد                  . إطالقاً
  . املستقبلية بشكل أساسيعلى اإلفادات 



د  

  دليل الشركة
  أعضاء جملس اإلدارة املرشحون

  الصفـةاالســـم                                                                                              

  ) ستقلامل(رشح  امل جملس اإلدارةرئيس    يوسف محدان احلمدان/ السيد
   املرشح جملس اإلدارةعضو  عبد الرمحن أمني جاوه/ السيد
  املرشحعضو جملس اإلدارة   جان ماريون/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   أمني موسى عفيفي/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   هوج جورج دي روكيت بوين/ السيد
 شحاملرعضو جملس اإلدارة   لوك ادموند ميتيفييه/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   انطوان يوسف واكيم/ السيد
  )املستقل(رشح املعضو جملس اإلدارة    املشعل حممدعبدالعزيز/ السيد
  )املستقل(رشح املعضو جملس اإلدارة   *شاغر

  .ترشيح عضو مستقل إضايف عند إنعقاد اجلمعية التأسيسية بعد إمتام عملية االكتتابسيتم * 

  عنوان الشركة
  
  

  

   الدور اخلامس– جممع سنتريا –شارح التحلية 
  ١١٤٨١ الرياض ٣٥٤٠ص ب 

    اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٢١٧٦٩١٠: هاتف

  +٩٦٦) ١ (٢١٧ ٦٩١٦ :فاكـس
    

   لدى هيئة السوق املاليةين الشركة املعتمدنيممثل  سكرتري جملس اإلدارة
  فادي جت إسطا/ الدكتور

   الدور اخلامس–سنتريا  جممع – التحلية عشار
  ١١٤٨١ الرياض ٣٥٤٠ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٢١٧٦٩١٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١٧ ٦٩١٦ :فاكـس

  لوك ميتيفييه/  عبدالرمحن جاوه، والسيد/السيد
   الدور اخلامس– جممع سنتريا – التحلية عشار

  ١١٤٨١ الرياض ٣٥٤٠ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٢١٧٦٩١٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١٧ ٦٩١٦ :فاكـس

  ١ والبنك الرئيس للشركة ومدير االكتتابمتعهد التغطية

  
  

  البنك السعودي الفرنسي

 ١١٥٥٤  الرياض  ٥٦٠٠٦ص ب  شارع املعذر
 مملكة العربية السعودية

 +٩٦٦)  ١  (٢٨٩  ٩٩٩٩:  هاتف
 +٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٣١١:  فاكس

www.alfransi.com.sa  

  سجل األسهمم

 
  أبراج التعاونية تداول

  ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ب .ص  طريق امللك فهد٧٠٠
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

                                                 
  .SNA، وAGF  في الجمعية العامة وسيتم التصويت بدون أخذ أصوات البنك السعودي الفرنسي و SNA، وAGFع العقود الموقعة بين البنك السعودي الفرنسي و سيتم التصويت على جمي ١



ه  

  روناملستشا
  

  املستشار املايل

  
  اموعة املالية

  
  الربج اجلنويب أبراج العليان،

  شارع اإلحساء
  ١١٥٨٦ الرياض ٦٦٦٣٣ب .ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦ )١( ٤٧٧ ٩٩٧٧: هاتف
 +٩٦٦ )١( ٤٧٧ ٠٠٠٤: فاكس

  املستشار القانوين لالكتتاب
  
  
 

  رتي احملدودة الشبيكي بالتعاون مع بيكر ومكتركي بن عبد اهللا
  أبراج العليان، الربج اجلنويب

  شارع اإلحساء
  ١١٤٦١الرياض  ٤٢٨٨ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٢٩١٥٥٦١:هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢٩١٥٥٧١:فاكس

  احملاسب القانوين

  
  كي يب إم جي الفوزان وبانقا

 شارع اإلحساء
 الدور الثالث ٧١٠٣مبىن رقم 

 ١١٦٦٣ الرياض ٩٢٨٧٦. ب.ص
 اململكة العربية السعودية

+٩٦٦) ١  (٢٩١٣٤٥٠هاتف  
  +٩٦٦) ١(٢٩١٤٣٥١:فاكس

  مستشار شؤون التأمني

 
 سيدات حيدر مرشد احملدودة لإلستشارات 

  اإلدارية
  ، باوماونت بالزا٦٠٥-٦٠١مكتب رقم 

  ٧٥٥٣٠- آراتشي باآستان–طريق باوماونت 
+٩٢٢) ١  (٥٦٩٣٥٢١-٣٠هاتف  

  +٩٢٢) ١( ٥٦٨٥٦٢٥ :فاكس

  مقيم حمافظ التأمني
  
  
  

  
   "مانار سيغما"

  
  ٥٦برج اململكة الدور 

  ١١٣٣٣ الرياض ٣٤١٩٠٥. ب.ص
  اململكة العربية السعودية

+٩٦٦) ١   (٢١١٣٣٤٤: هاتف  
  +٩٦٦) ١ (٢١١٢٤٢٣:  فاكس

  مقيم حمافظ التأمني
  مكتب اجلريد وشركاه ومراقب حسابات 

  
  
  

  
  

  مللك فيصل اخلريية بناية مؤسسة ا–العليا طريق امللك فهد 
  ١١٤٨٢ الرياض ٨٢٨٢. ب.ص

  اململكة العربية السعودية
+٩٦٦) ١ (٤٦٥٤٢٤٠: هاتف  
  +٩٦٦) ١ (٤٦٥٨٨٣١:  فاكس

  
يتم  وعلى نشر إفادام يف هذه النشرة ويف هذا السياق ومل أمساءهمتشارين املذكورين أعاله أعطوا موافقام الكتابية على اإلشارة إىل مجيع املس: (تنويه

ميلكون أسهماً أو مصلحة مهما كـان نوعهـا يف           وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال             . سحب هذه املوافقة  
  ). الشركة أو أي تابع هلا



و  

 

  كتتابمدير االمتعهد التغطية و
  
  
  

  البنك السعودي الفرنسي

 ١١٥٥٤  الرياض  ٥٦٠٠٦ص ب  شارع املعذر
 لكة العربية السعوديةمم
 +٩٦٦)  ١  (٢٨٩  ٩٩٩٩:  هاتف
 +٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٣١١:  فاكس

www.alfransi.com.sa  
  

  البنوك املستلمة
  

  ستثمارالبنك السعودي لال  الفرنسيالبنك السعودي    املاليةسامباجمموعة 

  
  
   

  شارع املعذر  شارع املعذر  طريق امللك عبدالعزيز
  ١١٤٣١  الرياض  ٣٥٣٣ص ب   ١١٥٥٤  الرياض  ٥٦٠٠٦ص ب   ١١٤٢١  الرياض  ٨٣٣ص ب 

  اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦)  ١  (٤٧٨  ٦٠٠٠:  هاتف  +٩٦٦ ) ١  (٢٨٩  ٩٩٩٩:  هاتف  +٩٦٦)  ١  (٤٧٧  ٤٧٧٠:  هاتف
  +٩٦٦)  ١  (٤٧٧  ٦٧٨١:  فاكس  +٩٦٦)  ١  (٤٠٤  ٢٣١١:  فاكس  +٩٦٦)  ١  (٤٧٩  ٩٤٠٢:  فاكس

www.samba.com  www.alfransi.com.sa www.saib.com 

  
  

  



ز  

  ملخص االكتتاب
 ، هي شركة مسامهة حتت التأسيس مبوجب      ية الفرنسية للتأمني التعاوين   الشركة السعود  ..................................................الشركة

  م٩/١٠/٢٠٠٦هــ املوافـق     ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  ) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم    قرار  
 .م١١/١٠/٢٠٠٦هـ املوافـق    ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ  ) ٦٠/م( رقم    واملرسوم امللكي 

اً لنظام الشركات الصادر باملرسوم امللكـي       الشركة وفق تأسيس  باملوافقة على   القاضي  
هـ ولنظام مراقبة شركات التـأمني التعـاوين الصـادر          ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ   ٦/م

هـ والئحته التنفيذية الصادرة مبوجـب      ٢/٦/١٤٢٤ تاريخ   ٣٢باملرسوم امللكي رقم    
  .هـ ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦القرار الوزاري رقم 

حصلت الشركة على موافقة على تأسيسها كشركة تأمني مبوجب املرسوم امللكي رقم              ..........................................تأسيس الشركة
وسوف يـتم تسـجيل     م  ١١/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٨/٩/١٤٢٧ وتاريخ   ٦٠/م

ح األويل لالكتتاب ولدى صدور قرار وزاري بذلك        الشركة بصفة رمسية بعد إمتام الطر     
وسوف تقوم الشركة بعد     .من وزير التجارة والصناعة بعد اجتماع اجلمعية التأسيسية       

صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التـأمني            
  .اليت ترغب مبمارستها

  )بعد هذا االكتتاب(ريال سعودي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ........................................رأس مال الشركة

  . للسهمة سعوديت رياال١٠  ...........................................سعر االكتتاب

  .ة للسهم سعوديت رياال١٠  ............................................القيمة االمسية

  سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ......................................إمجايل عدد األسهم 

   لكل سهم ة سعوديت رياال١٠سهم عادي جديد بقيمة امسية قدرها ٣,١٠٠,٠٠٠  ..........................عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

   من رأس مال الشركة% ٣١ميثل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب   ............. من إمجايل أسهم الشركةنسبة أسهم االكتتاب

  ريال سعودي٣١,٠٠٠,٠٠٠  ................بالقيمة اإلمجالية لألسهم املطروحة لالكتتا

  سهم٣,١٠٠,٠٠٠  ......................عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

   سهم٥٠ ..........................احلد األدىن لعدد أسهم االكتتاب

   ريال سعودي٥٠٠ ................................كتتاب احلد األدىن لالقيمة

  سهم١٠٠,٠٠٠  ...................................احلد األقصى لالكتتاب

  ريال سعوديمليون ١,٠٠٠,٠٠٠  ..............................قيمة احلد األقصى لالكتتاب

  ............................استخدام متحصالت االكتتاب
  

واحد وثالثني مليون ريـال     ) ٣١,٠٠٠,٠٠٠(تبلغ قيمة إمجايل متحصالت االكتتاب      
 ريال كمصاريف لإلصدار مخسة ماليني) ٥,٠٠٠,٠٠٠(سعودي، سيدفع منها حوايل  

واملستشار القانوين لالكتتاب واملراجـع     ومتعهد التغطية   وتشمل أتعاب املستشار املايل     
 ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف      القانوين ومصاريف البنوك املستلمة   

مث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب بعـد خصـم          . األخرى املتعلقة باإلصدار  
وستستخدم الشركة صـايف متحصـالت الطـرح        . مصاريف اإلصدار إىل الشركة   

لى على أن حتافظ الشركة ع     إلستكمال حصة رأس املال الالزم لإلمتام تأسيس الشركة       
هذا ولن يسـتلم    . شركات التأمني والئحته التنفيذية   هامش املالءة حسب نظام مراقبة      

التفاصيل اإلضافية عن إستخدام    . املسامهون املؤسسون أي جزء من متحصالت الطرح      
  ". االكتتاباستخدام متحصالت "حصيلة الطرح موضحة يف القسم 

  األحـد   سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يـوم             ..................................ختصيص أسهم االكتتاب
إن احلد األدىن للتخصـيص هـو       . )م٢٠٠٧/أبريل/١ املوافق(هـ  ١٤٢٨/صفر/١٣

 إن  –مخسون سهم لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتـاب            ) ٥٠(
ة ما طلبه كل مكتتـب إىل   سيتم ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسب– وجدت

 نياثـن ) ٦٢,٠٠٠(وإذا جتاوز عدد املكتتـبني      . إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب ا    
 الف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص            نيوست

ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحـة         . بالتساوي على عدد املكتتبني   
  .وف يتم التخصيص حسب ما تقرره اهليئةلالكتتاب، س

إىل املكتتـبني دون أي عمـوالت أو        ) إن وجـد  (سوف يتم إعادة فائض االكتتاب        ..................................................الفائض



ح  

وسوف يتم اإلعالن عن عمليـة      . استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة        
املوافق (هـ ١٤٢٨/ربيع األول/١٣ األحد موعد أقصاه يوم التخصيص ورد الفائض يف

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"راجع ). (م٢٠٠٧/أبريل/١

  ...........................................فترة االكتتاب
  

) م٢٠٠٧/مـارس /١٧املوافق  (هـ  ١٤٢٨/صفر/٢٧ السبتسيبدأ االكتتاب يف يوم     
ربيـع  /٧ اإلثـنني  يوم إلغالق االكتتاب وهو يـوم         أيام شاملة آخر   ٨ويستمر لفترة   

  ).م٢٠٠٧/مارس/٢٦املوافق (هـ ١٤٢٨/األول

  ............................................توزيع األرباح
  

تستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب            
  ").سياسة توزيع األرباح"سم راجع ق(والسنوات املالية اليت تليها 

  .........................................حقوق التصويت
  

. للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية            
مينح كل سهم صاحبه احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مساهم لديه عشرين سـهم               

لالطالع علـى تفاصـيل     . (اجلمعية العامة على األقل احلضور والتصويت يف اجتماع       
  ").حقوق التصويت"حقوق التصويت يف الشركة راجع قسم 

  .......................................القيود على األسهم
  

 ثالث سنوات  لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة         املؤسسونخيضع املسامهون   
، التأسـيس من تاريخ   ") فترة احلظر ("هراً   ال تقل كل منها عن اثين عشر ش        مالية كاملة 

 على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد           على موافقة اهليئة   احلصولوجيب  
  .إنتهاء فترة احلظر

  ..........................إدراج األسهم يف القائمة الرمسية
  

ـ              ل طرحهـا   مل توجد سوق ألسهم الشركة سواًء داخل اململكة أو أي مكان آخر قب
وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة بغرض تسجيل األسهم بالقائمـة          . لالكتتاب العام 

ومـن  . الرمسية، ومت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعملية طرح األسـهم       
املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية ختصيص األسـهم        

  ").للمكتتبنيتواريخ مهمة "راجع قسم (

  ..........................................عوامل املخاطرة
  

وميكن تصنيف هذه املخاطر إىل     . توجد خماطر معينة تتعلق باالستثمار يف هذا االكتتاب       
خماطر تتعلق  ) ٣(خماطر تتعلق بقطاع التأمني     ) ٢(خماطر تتعلق بالظروف التنظيمية     ) ١(

يتعني على املستثمرين احملتملني دراسـة      . ق باألسهم العادية  وخماطر تتعل ) ٤(بالشركة  
قبل اختاذ قرار االستثمار يف أسهم  " عوامل املخاطرة "كافة املعلومات اليت يتضمنها قسم      

  .االكتتاب
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



ط 

  

  تواريخ مهمة للمكتتبني
  

  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب
   )م٢٠٠٧/مارس/١٧( املوافق هـ١٤٢٨/صفر/٢٧ السبت ن يومـم  ...................................................بفترة االكتتا

  )م٢٠٠٧/مارس/٢٦( املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني حىت يوم

  )م٢٠٠٧/مارس/٢٦ (املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني يوم ...........َآخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

  )م٢٠٠٧/أبريل/١ (املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/١٣ األحد يوم  ....)تجدإن و(ة فائضالنهائي وإعادة املبالغ التخصيص اإلشعار بال

  بعد االنتهاء من مجيع اإلجراءات ذات العالقة  .........................................سهمتداول األبدء تاريخ 

  

  .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة املطبوعة. واريخ املشار إليها أعاله تقريبيةاجلدول الزمين والت
  

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب
 جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر من            كمايقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني،        

يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتـها   ، على أن تقدم ماالشركةعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم زوج غري س
وسيتم توفري طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة، وميكن االكتتاب أيضاً عن طريق                . لألوالد القُصر 

الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة اليت تقدم إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين              االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة      
يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم الذي يقدم هـذه          ) ١(سبق أن اشتركوا يف االكتتابات اليت جرت مؤخراً شريطة أن           

  .انات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاًأال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البي) ٢(اخلدمات، و
  

مـن هـذه    " شروط وتعليمات االكتتاب  "فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات املبينة يف قسم              
وحتـتفظ الشـركة    . قةوجيب على كل مكتتب املوافقة وتعبئة كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العال              . النشرة

وال يسمح بتعـديل طلـب      . حبقها يف رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب                
فضالً راجع  . (يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتب والشركة        . االكتتاب وسحبه بعد استالمه أحد البنوك املستلمة      

  ").تعليمات االكتتابشروط و"قسم 
  

  

  



ي  

  ملخص املعلومات األساسية
وجيـب  . يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف نشرة اإلصدار، وال يشمل كافة املعلومات اليت قد م املكتتبني                  

ملصطلحات املدرجة يف هذه    وقد مت تعريف بعض ا    .  النشرة قراءا بأكملها قبل اختاذ قرار االستثمار يف األسهم          هذه على مستلمي 
  ".تعريفات واختصارات" النشرة حتت قسم 

  

  نبذة عن الشركة
) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم    قرار  مبوجب   مت املوافقة على تأسيسها   ، هي شركة مسامهة     الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين    

 التـأمني  وفقاً لنظام مراقبة شـركات    تأسيس الشركة   افقة على   باملو القاضي،  م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  
وسوف يكون مقر الشركة الرئيسـي  . هـ ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦ة التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم   تالئحو

  .١١٤٨١ الرياض الرمز الربيدي ٣٥٤٠يف مدينة الرياض وعنواا ص ب 
  

عشرة ماليني سهم بقيمـة     ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة مليون ريال سعودي مقسم إىل       ام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     
ستة ماليني وتسعمائة ألف سهم قيمتها      ) ٦,٩٠٠,٠٠٠(دفع املؤسسون من أصلها قيمة      هم   للس تعشرة رياال ) ١٠(امسية قدرها   

 ألـف   ةومائثالثة ماليني   ) ٣,١٠٠,٠٠٠(تسعة وستون مليون ريال بالكامل، أما باقي األسهم البالغ عددها           ) ٦٩,٠٠٠,٠٠٠(
 العام وتـدفع    لالكتتاب فهي مطروحة    سهممن األ % ٣١ متثل   واحد وثالثني مليون ريال   ) ٣١,٠٠٠,٠٠٠(سهم البالغة قيمتها    

   .كتتابمل عند االابالك
  

، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصـناعة إلعـالن تأسـيس              ةالتأسيسيالعامة  وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية      
الشركة بعد صدور السـجل      وسوف تقوم    .وستعترب الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها         . الشركة

  .التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها
  

 وإدراجها الشرآة تسجيل
  .املال رأس بكامل االكتتاب يتم أن إىل مسامهة كشركة الشركة تسجيل يتم لن الشركات، لنظام طبقًا

 
 الذين مجيع املكتتبني بدعوة املؤسسون املسامهون يقوم سوف األويل، العام الطرح أسهم ختصيص عملية من االنتهاء ولدى

 .للشركة االساسى للنظام طبقًا سينعقد والذي التأسيسية، اجلمعية اجتماع إىل أسهم هلم خصصت
 كتتبوكل م مؤسس شريك لكل وحيق .باالجتماع االخطار تاريخ من األقل على يوما ١٥ بعد االجتماع ينعقد وسوف
 .املؤسس املساهم املكتتب أو لذلك املخصصة األسهم عدد عن النظر بصرف االجتماع، ذلك يف احلضور أسهم، له خصصت
 مل وإذا .النصاب الالزم لتشكيل الشركة، مال رأس نصف عن يقل ال ما ميثلون مؤسسني، مسامهني أو/و مكتتبني حضور ويلزم
 النصاب ويعترب الثاين، ذا االجتماع اخطار مبوجب األقل على يوما ١٥ بعد نثا اجتماع لعقد يدعى فسوف النصاب، يتوفر
  .احلاضرين املسامهني املؤسسني أو املكتتبني عدد عن النظر بصرف االجتماع هذا يف حاضرا

 
 :يلي مبا التأسيسية اجلمعية تقوم وسوف

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

 



ك 

 إلعالن التجارة والصناعة وزير إىل بطلب التقدم املؤسسني املسامهني على التأسيسية، اجلمعية اجتماع بعد يوما ١٥ غضون ويف
 .تأسيسها بإعالن الوزير أمرا فيه يصدر الذي التاريخ من اعتبارا تأسست قد الشركة تعترب وسوف .الشركة تأسيس
 اإلدارة جملس على أعضاء ألمر،ا تاريخ من يوما ١٥ غضون ويف .الشركة نفقة على الرمسية اجلريدة يف األمر هذا ينشر وسوف
 .الشركات إدارة لدى التجاري السجل يف الشركة لتسجيل بطلب التقدم

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

 
  

  رؤية وإستراتيجية الشركة
كيلة شاملة من املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية اليت تتيح لعمالئها توفري الرعاية الكاملة ألسرهم ستقوم الشركة بتوفري تش

إن رضا العميل هو غاية الشركة وستحرص دائماً على إدراكها . وممتلكام وأنشطتهم التجارية وموجودام يف مجيع الظروف
  .جات عمالئهابالعمل معاً على اختيار احلل الذي يليب احتيا

 

سوف تقدم الشركة تشكيلة من املنتجات واخلدمات للشركات واألفراد واليت تشمل التأمني العام والتأمني الصحي والتخطيط 
  .املايل إضافة إىل احلماية، مما يوفر على عمالئها الوقت وييسر إمكانية إضفاء الطابع الشخصي على األعمال

  

  هيكل ملكية الشركة

  املسامهون
  عدد  بة امللكيةنس

   األسهم
  إمجايل القيمة

   بالريال السعودي
  ٣٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٢٥٠,٠٠٠ %٣٢,٥  البنك السعودي الفرنسي

  ١٦,٢٥٠,٠٠٠  ١,٦٢٥,٠٠٠ %١٦,٢٥ (AGF) جي إف انترناشيونال أيهشركة 
  ١٦,٢٥٠,٠٠٠  ١,٦٢٥,٠٠٠ %١٦,٢٥ (SNA) القابضة بريموداأيهشركة إس إن 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢   اخليلحممد علي أبا/ األستاذ 
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢  األستاذ عمران حممد العمران 

  ٦٩,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٩٠٠,٠٠٠ %٦٩    اموع
  ٣١,٠٠٠,٠٠٠  ٣,١٠٠,٠٠٠ %٣١  اجلمهور 
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠  اإلمجايل

  



ل  

  جدول احملتويات
  ١...............................................................................................................عوامل املخاطرة  ١

  ١..............................................................................................التأمني بقطاع تتعلق خماطر  ١-١
  ١................................................................................سياسات التحكم يف املخاطر  ١- ١- ١
  ١.................................................................................التقاضي والدعاوى القانونية  ٢- ١- ١
  ١...................................................................................املخاطر النظامية والقانونية  ٣- ١- ١
  ٢................................................................................متطلبات قدرة الوفاء بالديون  ٤- ١- ١
  ٢.....................................................................عضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية  ٥- ١- ١
  ٢................................................................................................البيئة التنافسية  ٦- ١- ١
  ٢............................................................................................متطلبات السعودة  ٧- ١- ١
  ٢............................................................................................سحب الترخيص  ٨- ١- ١
  ٣..........................................................................................شروط رفع التقارير  ٩- ١- ١
  ٣...............................................................................خماطر تتعلق بإعادة التأمني  ١٠- ١- ١
  ٣..........خماطر فسخ العقود املهمة أو عدم موافقة اجلمعية العامة على العقود مع األطراف ذات العالقة  ١١- ١- ١
  ٤...................................................................................................بالشركة تتعلق خماطر  ٢-١

  ٤..........................................................................................حداثة عهد الشركة  ١- ٢- ١
  ٤................................................................................وارث الطبيعيةعدم التنبؤ بالك  ٢- ٢- ١
  ٤............................................................................................املستقبلية البيانات  ٣- ٢- ١
  ٤.......................................................................................سوء تصرف املوظفني  ٤- ٢- ١
  ٥..............................................................................................مصادر التمويل  ٥- ٢- ١
  ٥..........................................................................................بالتقنية تتعلق خماطر  ٦- ٢- ١
  ٥.....................................................................التطوير يف التوسع أو الشركة جناح عدم  ٧- ٢- ١
  ٥..............................................................................................خماطر التصنيف  ٨- ٢- ١
  ٥.............................................................................االعتماد على املوظفني الرئيسيني  ٩- ٢- ١
  ٦..........................................................................ياطياتعدم كفاية تقدير االحت  ١٠- ٢- ١
  ٦...............................................................................خماطر تتعلق بإعادة التأمني  ١١- ٢- ١
  ٦.................................................................القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية  ١٢- ٢- ١
  ٧....................................................................................جتديد الوثائق القائمة  ١٣- ٢- ١
  ٧..................................................................االعتماد على البنك السعودي الفرنسي  ١٤- ٢- ١
  ٧..................................................... ومتويل زيادة رأس املال ظ التأمينيةخماطر تقييم احملاف  ١٥- ٢- ١
  ٧..................................................املخاطر املتعلقة بالظروف اإلقتصادية وظروف الصناعة  ١٦- ٢- ١
  ٨............................................................................................العادية باألسهم تتعلق خماطر  ٣-١

  ٨.............................................................................عدم وجود سوق سابقة لألسهم  ١- ٣- ١
  ٨.........................................................................بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقبالً  ٢- ٣- ١
  ٨.................................................................السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني  ٣- ٣- ١
  ٩...............................................................................................توزيع األرباح  ٤- ٣- ١
  ٩....................................................................قيود على شركات التأمني وإعادة التأمني  ٥- ٣- ١
  ١٠.....................................................................بيع وطرح األسهم لالكتتاب مستقبال  ٦- ٣- ١

  ١١...................................................................................................نظرة عامة لسوق التأمني  ٢
  ١١.....................................................................................................البيانات مصادر  ١-٢



م  

  ١١..................................................................................................العاملي التأمني سوق  ٢-٢
  ١٢.......................................................................................األوسط الشرق يف التأمني سوق  ٣-٢
  ١٢...............................................................................................السعودي التأمني سوق  ٤-٢

  ١٢..............................................................................تطور سوق التأمني السعودي  ١- ٤- ٢
  ١٣..............................................................................................التأمني أقساط  ٢-٤-٢

  ١٣..........................................................................مؤشرات كفاءة التأمني السعودي  ٣- ٤- ٢
  ١٤.................................................................................التأمينية اخلدمات على الطلب حمددات  ٥-٢
  ١٥.......................................................................................................مستقبلية نظرة  ٦-٢
  ١٥.............................................................................................................املنافسة  ٧-٢
  ١٦....................................................................................................................الشركة  ٣

  ١٦..............................................................................................................مقدمة  ١-٣
  ١٦.................................................................................................الشركة ملكية هيكل  ٢-٣

  ١٨.................الشركة ألسهم عالقة ذي طرف أي أو أقارم من أي أو العليا واإلدارة املرشحني اإلدارة جملس أعضاء ملكية  ٣-٣
  ١٨....................................................................................وأهدافها الشركة وإستراتيجية رؤية  ٤-٣
  ١٨......................................................................................................الشركة أعمال  ٥-٣
  ٢٠..............................................................................................العالقة ذات حمافظ شراء  ٦-٣
  ٢٣...............................................................................................:الشرعية اللجنة اعتماد  ٧-٣
  ٢٣...............................................................................................:التأمني إعادة ترتيبات  ٨-٣
  ٢٣.....................................................................................................اخلدمات تسعري  ٩-٣
  ٢٣.......................................................................................................العمالء خدمة  ١٠-٣
  ٢٣....................................................................................................اجلغرايف االنتشار  ١١-٣
  ٢٤.....................................................................................................التنظيمي اهليكل  ١٢-٣

  ٢٥...................................................................................................اهليكل اإلداري للشركة  ٤
  ٢٥.................................................................................................املقترح اإلدارة جملس  ١-٤
  ٢٧........................................................................................................العليا اإلدارة  ٢-٤
  ٢٨........................................................................ التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء مكافآت  ٣-٤
  ٢٨...........................................................................................السعودة وسياسة وناملوظف  ٤-٤
  ٢٩.....................................................................................................الشركة حوكمة  ٥-٤

  ٢٩............................................................................................اللجنة التنفيذية  ١- ٥- ٤
  ٢٩...............................................................................................جلنة املراجعة  ٢- ٥- ٤
  ٣٠................................................................................جلنة الترشيحات واملكافآت  ٣- ٥- ٤

  ٣١......................................................................................................سياسة توزيع األرباح  ٥
  ٣٢.......................................................................................................رأس املال  واملديونية  ٦
  ٣٣.............................................................املرشحني عن املعلومات املالية إقرارات أعضاء جملس اإلدارة  ٧
  ٣٤.............................................................................................................وصف األسهم  ٨

  ٣٤...........................................................................................................املال رأس  ١-٨
  ٣٤.....................................................................................................املسامهني حقوق  ٢-٨
  ٣٥...........................................................................................نيللمسامه العامة اجلمعيات  ٣-٨
  ٣٥....................................................................................................التصويت حقوق  ٤-٨
  ٣٦.............................................................................................................األسهم  ٥-٨
  ٣٦........................................................................................األسهم ملكية نقل على القيود  ٦-٨
  ٣٦................................................................................................الدخل وضريبة الزكاة  ٧-٨



ن  

  ٣٧.........................................................................................................الشركة مدة  ٨-٨
  ٣٧...............................................................................................وتصفيتها لشركةا حل  ٩-٨
  ٣٨........................................................................ملخص وثائق التأسيس والنظام األساسي للشركة  ٩

  ٣٨......................................................................................................التأسيس وثائق  ١-٩
  ٣٨..............................................................................................األساسي النظام ملخص  ٢-٩
  ٤٤........................................................................................................العالمات التجارية   ١٠

  ٤٤........................................................................................................املهمة العقود  ١-١٠
  ٤٤.............................................................................................................:اتفاقية الشركاء: أوالً
  ٤٦......................................................................................................عقد خدمات إدارة فنية: ثانياً
  ٤٧........................................................................................................اتفاقية ترخيص برامج: ثالثاً

  ٤٧................................................................................................. واملطالبات الدعاوى  ٢-١٠
  ٤٨............................................................................................استخدام متحصالت االكتتاب  ١١
  ٤٩.............................................................................................................التغطيةالتعهد ب  ١٢

  ٤٩.......................................................................................................التغطية متعهد  ١-١٢
  ٤٩...................................................................................بالتغطية التعهد اتفاقية ملخص  ٢-١٢
  ٥٠...............................................................................................شروط وتعليمات االكتتاب  ١٣

  ٥٠........................................................................................املعروضة األسهم يف االكتتاب  ١-١٣
  ٥٢............................................................................................... واالسترداد التخصيص  ٢-١٣
  ٥٣...........................................................................................................اإلقرارات  ٣-١٣
  ٥٣.......................................................................................................متفرقة أحكام  ٤-١٣
  ٥٣.......................................................................................التعامل وترتيبات األسهم سجل  ٥-١٣
  ٥٤......................................................................................................تداول أسهم الشركة  ١٤

  ٥٤...............................................................................................السعودية املالية السوق  ١-١٤
  ٥٤.......................................................................................................األوامر إدخال  ٢-١٤
  ٥٤.................................................................................................الشركة أسهم تداول  ٣-١٤
  ٥٥.................................................................................................مستندات متوفرة للمعاينة  ١٥
  ٥٦..............................................................................................................ملاليةالبيانات ا  ١٦

  ٥٦................................................................................................اخلاص الفحص تقرير  ١-١٦
  ٥٧...........................................................................................املستقبلية املايل املركز قائمة  ٢-١٦
  ٦١.........................................................................................................تعريفات واختصارات ١٧

  



 ١

  عوامل املخاطرة ١
 املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة أسهم الشركةيتعني على كل من يرغب يف االستثمار يف 
 الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية بشكل وقد يتأثر نشاط. بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه

يف الوقت احلايل أا مهمة، ") اإلدارة("سليب وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد إدارة الشركة 
أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر مل يتسن إلدارة الشركة أن حتددها، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية،  أو أي خماطر أخرى

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

  قطاع التأمنيخماطر تتعلق ب ١-١

  سياسات التحكم يف املخاطر  ١-١-١

على توظيف وسائل مالية واستثمارية ") ساما("  مؤسسة النقد العريب السعودييهاتستقوم الشركة، مع مراعاة تعليمات وتوج
 من جانب الشركة، ونتيجة لذلك فقد تعتمد الشركة مستمرمتعددة إلدارة املخاطر املرتبطة بأعمال التأمني يتطلب بذل جمهود 

وقد . بيانات الكافية عن سوق التأمني السعودي وجود نقص يف ال بالرغم منعلى إمكانيتها فقط للتنبؤ باملخاطر املستقبلية
لذا . تكون هذه البيانات أو املعلومات غري دقيقة أو كاملة أو حديثة أو مل يتم تقييمها على الوجه الصحيح يف كافة احلاالت

اطر غري معروفة  األمر الذي يعرض الشركة أيضاً إىل خم،فإن السياسات اليت مت صياغتها إلدارة التحكم يف املخاطر قد تتعثر
  . وغري متوقعة

   

   القانونيةىالتقاضي والدعاو ٢-١-١

تتعلق بعملياا التأمينية نظامية قد ينتهي احلال بالشركة بأن تكون عرضة إىل مطالبات ودعاوى  يف املسار االعتيادي لألعمال
إىل إجراءات   الفرنسية للتأمني التعاوين السعوديةالشركةأحكام التغطية أو املطالبات، ونتيجة لذلك قد تتعرض بوتتعلق 

 ال تستطيع الشركة التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو حتقيق أو دعوى .حكومية أو إدارية وحتقيقات وإجراءات يف سياق قطاع التأمني
ات يف حال حدوثها وال تستطيع أن تضمن بأن هذا اإلجراء أو التحقيق أو املراجعة أو التقاضي أو التغيري يف السياس

  .واملمارسات التشغيلية بأا لن تؤثر بشكل سليب وجوهري على نتائج الشركة ووضعها املايل
  

  املخاطر النظامية والقانونية  ٣-١-١

لألنظمة ختضع العريب السعودي وتنطبق عليها قوانني الشركات كما يتم تنظيم عمليات تأمني الشركة من قبل مؤسسة النقد 
األنظمة واللوائح التنفيذية وقد تتغري هذه والئحته الصادر مؤخراً التأمني نظام أمني مبا يف ذلك اليت تنظم كافة نواحي أعمال الت

وضع املايل ونتائج وال عملالأو التنظيمية اليت ستحدث مستقبالً بشكل سليب على نظامية  التغيريات الوقد تؤثر من وقت آلخر 
  . عملياتال



 ٢

  متطلبات قدرة الوفاء بالديون ٤-١-١

 التأمني كافة شركات التأمني باالحتفاظ حبد أدىن من االحتياطي اعتماداً على مستوى الوثائق املباعة ويتأثر هذا نظامزم يل
يف حالة ما إذا اجتازت . االحتياطي أيضاً بعدد من العوامل األخرى مبا يف ذلك هامش ربح املنتجات وعائد االستثمارات

 من النمو أو تطلب تعديل مستقبلي يف النظم مستوى أعلى من قدرة مستوى عاٍللتعازين السعودية الفرنسية للتأمني االشركة 
إذا مل تتمكن الشركة من . الوفاء بالديون فقد يتعني على الشركة مجع رأس مال إضايف ملواجهة متطلبات قدرة الوفاء بالديون

 . مكن من اإلعالن عن توزيع أرباحمجع رأس مال إضايف فإا قد تضطر إىل تقليص منو عملياا وقد ال تت

  عضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية ٥-١-١

، حيث أن دخول اململكة يف عضوية املنظمة من احملتمل أن يواجه قطاع التأمني منافسة متزايدة من شركات التأمني األجنبية
تاج الشركة يف سبيل احلصول على حصة يف السوق وقد حت. يعين االلتزام بأنظمتها وفتح الباب أمام الشركات العاملية للمنافسة

إىل أن تكون يف غاية الفعالية يف احلصول على عمالء من خالل االعتماد على محالت تسويق متزايدة ومتيز خدمة العمالء وهذا 
  . قد يعين تكلفة عمليات أعلى مما قد يتسبب بالتأثري سلباً على رحبية الشركة

  البيئة التنافسية ٦-١-١

  شركة يف سوق تتسم باملنافسة، ومن املمكن أن تؤدي هذه املنافسة إىل إخنفاض رحبية الشركة، حيث أنه قد مت ستعمل ال
 باإلضافة إىل إحدى عشرة شركة  حىت تاريخ هذه النشرة من قبل جملس الوزراءشركة تأمني مخس عشرة املوافقة على تأسيس

كذلك قد يتأثر األداء  ،٢)ا وارسلت لوزارة التجارة والصناعةشركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفا(حتت الترخيص 
 املستقبلي للشركة بسبب دخول شركات منافسة جديدة إىل األسواق اليت تعمل فيها الشركة يف املستقبل، وليس هناك ما
يضمن قدرة الشركة على حتقيق أو االحتفاظ مبركز تنافسي أو حصة سوقية مناسبة، وقد تؤثر هذه الضغوط التنافسية سلباً 

  . على حجم أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا
  

  متطلبات السعودة ٧-١-١

 الشركة لدى السعوديني املوظفني نسبة تقل أال حسب نظام مراقبة التأمني والالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد جيب
بالرغم من نية الشركة املقدمة للمؤسسة، و العمل خطة حسب سنويا تزداد أن على األوىل السنة اية يف باملئة ثالثني عن

عمل االلتزام مبتطلبات السعودة، إال أن صعوبة احلصول على موظفني سعوديني هلم خربة يف قطاع التأمني أو إصدار وزارة ال
تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق مبتطلبات السعودة قد يعرض الشركة لعقوبات أو عدم االستفادة من امليزات احلكومية لعدم 
االلتزام ا، وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها املالية بشكل سليب بسبب هذه العقوبات يف حال عدم متكنها على حتقيق أو 

  .  طلوبةاحلفاظ على نسبة السعودة امل

  سحب الترخيص ٨-١-١

لقد مت املوافقة على تأسيس الشركة بناء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة باستيفاءها يف املستقبل وسوف تقوم 
تنص الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم للمؤسسة بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها، و

 :يف عدة حاالت هي الشركة ترخيص سحب التنفيذية أن ملؤسسة النقد حق من الالئحة ٧٦املادة 
 .اشهر ستة خالل له املرخص النشاط ميارس مل إذا ) أ
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 .الالئحة أو النظام مبتطلبات الشركة تِف مل إذا ) ب
 .غري صحيحة بيانات أو مبعلومات تزويدها واتعمد قد املؤسسني أن للمؤسسة تبني إذ ) ج
 .النشاط ا ميارس اليت للطريقة نتيجة معرضة للضياع املسامهني أو املستفيدين أو هلم املؤمن حقوق أن لمؤسسةل تبني إذا ) د

 .بالتزاماما الوفاء قادرة على غري جيعلها مما الشركة أفلست إذا ) هـ
 .للنصب واالحتيال متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست إذا)  و
  .يف مواد الالئحة ذات الصلة ورد مبا الشركة تِف مل أو املقرر األدىن احلد عن املال رأس اخنفض إذا ) ز
 .أدائه فعالية عدم معه املؤسسة ترى الذي املستوى إىل التأمني فروع يف التأميين النشاط اخنفض إذا) ط
 .حق وجه بدون للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا ) ي
 .السجالت فحص يف مهمته أداء عن قبل املؤسسة من املكلف التفتيش يقفر الشركة منعت إذا ) ك
 .التأمينية املنازعات أي من يف صادر ائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا ) ل

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

حتت  النقد وؤسسةم من مسبقة موافقة كتابية أخذ بعد املستفيدون خيتاره له مرخص آخر شخص املستفيدين إىل ملفات
 .هاإشراف

  شروط رفع التقارير ٩-١-١

 من الشركة أن تقوم دورياً بتقدمي القوائم املالية والتقارير  وقواعد التسجيل واإلدراجية لنظام التأمنيتتطلب اللوائح التنفيذ
السنوية اليت يتم إعدادها على أساس حماسيب معتمد من هيئة احملاسبني القانونيني السعوديني واملعلومات األخرى إىل مؤسسة 

 مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس ماهلا وملكيتها داول وهيئة السوق املالية وتالنقد العريب السعودي
إن عدم قدرة الشركة على التقيد ذه األنظمة والتعليمات قد يؤدي إىل إخضاع الشركة . ومركزها املايل وبشكل دوري

    .لقيود ميكن أن تؤثر بشكل مادي على نشاط الشركة ونتائج اعماهلا ومركزها املايل
 

  خماطر تتعلق بإعادة التأمني ١٠-١-١

جتعل معامالت . من قسطها اإلمجايل% ٣٠شركات التأمني يف اململكة إعادة تأمني مبوجب أحكام اللوائح التنفيذية جيب على 
تأمني املخاطر املعاد تأمينها ولكنها ال تعفي شركة إعادة اليف حدود إعادة التأمني معيد التأمني املفترض مسؤوالً جتاه الشركة 

خاطر ائتمانية يف حالة تقصري مللذا فإن الشركة معرضة . من التزامها األساسي جتاه حامل الوثيقة باعتباره معيد تأمني مباشر
إعادة تأمني من عدة شركات كربى إلعادة التأمني بإبرام اتفاقيات ستقوم الشركة . معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهم

 تتأثر دشركة ، فقالإذا مل يقم معيدو التأمني بالدفع يف حينه إىل . خاطر اليت تقوم الشركة بإعادة تأمينهاواليت ستتوىل أغلب امل
كما أن سوق إعادة التأمني عرضة للتقلبات وبالتايل فإن  .جوهري سليب ورحبيتها ووضعها املايل ونتائج العمليات بشكل
  . قد يؤدي أيضاً إىل أثر سليب على رحبية الشركةالشركة معرضة إىل ارتفاع رسوم إعادة التأمني مما

  .خماطر فسخ العقود املهمة أو عدم موافقة اجلمعية العامة على العقود مع األطراف ذات العالقة ١١-١-١

 سيتم ).كما سيتم توضيحه بالقسم العاشر من هذه النشرة(ات هامة وأساسية ألعمال الشركة إتفاقي أبرم املسامهون املؤسسون
ى تلك العقود يف اجلمعية العامة التأسيسية بدون حق تصويت األطراف ذات العالقة، وقد يؤدي عدم موافقة التصويت عل

 الشركة من حتقيق النجاح يف اجلمعية العامة التأسيسية على هذه العقود أو فسخها ألي سبب من األسباب إىل عدم متكن



 ٤

ر أعمال الشركة وتوسع ي الذي ميكن أن يكون له أثر سليب على تطوتطبيق االستراتيجية اليت وضعتها ملزاولة أعماهلا، األمر
  . وبالتايل نتائج أعماهلا ورحبيتها بشكل سليب وجوهرينطاقها

 خماطر تتعلق بالشركة ٢-١

  حداثة عهد الشركة ١-٢-١

حتديد اجتاهات إن الشركة ما تزال قيد التأسيس ومل تقدم أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة، وبالتايل فإنه من الصعب 
لعدم توفر مثل هذه البيانات املالية التارخيية املدققة للشركة فإن املعلومات  نتيجة. جاري وتطورها على املدى البعيدنشاطها الت

  .املالية املتوفرة للمستثمرين احملتملني ستكون حمدودة بالنسبة لتقييم فرص جناح الشركة

 

  الكوارث الطبيعيةعدم التنبؤ ب ٢-٢-١

إن صعوبة التنبؤ مبثل هذه . ث الكوارث الطبيعية بشكل مباشر على أداء أي شركة تأمني تتعامل يف تأمني املمتلكاتيؤثر حدو
 من هذه األحداث الكارثية من خالل  جزئياً ستحمي نفسهاالشركة بالرغم من أن. األحداث يؤدي إىل املبالغة يف التقدير

 معرضة ملثل هذه احلوادث غري املتوقعة أثناء مرحلة التخطيط وقد تتعرض خطط إعادة تأمني شاملة إال أن الشركة قد تظل
  . الشركة بشكل كبري لظروف معاكسة تؤثر على أوضاعها املالية والتشغيلية

  

 املستقبلية البيانات ٣-٢-١
 تلك نطويوت . ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي مستقبلية، بيانات تشكل النشرة هذه يف الواردة البيانات بعض إن

 الشركة أداء على وبالتايل الفعلية النتائج يف تؤثر قد أخرى وعوامل معلومة وغري خماطر معلومة على املستقبلية البيانات
وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل وإجنازاا،

وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه . ري عما كان متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورةاختالفها بشكل كب
املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد 

 .ةختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النشر

  

  سوء تصرف املوظفني ٤-٢-١

بالرغم من وضع الشركة ضوابط وإجراءات داخلية ملعاجلة والتحكم يف إساءة السلوك من قبل املوظفني مثل سوء استخدام 
املعلومات أو إفشاء أسرار الشركة أو العمالء، التستر على أنشطة غري مسموح ا أو غري ناجحة، التورط يف معلومات مضللة 

لية تنطوي على غش أو غريها من األنشطة غري السليمة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمني للعمالء، إال أن أو أنشطة احتيا
من قبل الشركة وجزاءات تنظيمية نظام الشركة ال تضمن إمكانية منع حدوث هذه اإلساءات، وقد يترتب على ذلك انتهاك لل

  . أو ضرر بسمعة الشركة/والتزامات مالية و
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 ر التمويلمصاد ٥-٢-١
 قد ال يتوفر للشركة متويل يف املستقبل حال احتاجت الشركة متويالً أو قد يتوفر بشروط غري مناسبة، وقد حتتاج الشركة 
عوضاً عن ذلك العمل على توسيع قاعدة أعماهلا مع الوفاء مبتطلبات رأس املال النظامية ومتطلبات السيولة، وترتبط قدرة 

يل إضايف باحلصول على املوافقات النظامية الالزمة، ونتائج أعمال الشركة املستقبلية، وال ميكن الشركة يف احلصول على متو
ضمان إمكانية حصول الشركة على رأس مال إضايف يف الوقت املطلوب وبشروط مقبولة مما قد يؤثر سلباً على منو الشركة 

  .كة فرصة لذلكوإمكانية دخوهلا جماالت جديدة يف أعمال التأمني مىت وجدت الشر

  بالتقنية تتعلق خماطر ٦-٢-١
 سوف الشركة أن من وبالرغم .بشكل كبري على قدرة نظم تقنية املعلومات وقاعدة بياناا االلكترونية وكفاءته الشركة تعتمد
 فريوسات أو ا مصرح غري أو دخول لعمليات إختراق تتعرض قد ا اخلاصة املعلومات أنظمة أمنية، فإن اجراءات تتخذ

فشل  أو كبري عطل أي وإذا ما حدث .أخطاء تتسبب يف تعطل كلي أو جزئي لنظم املعلومات أو نظام اإلتصال أو كمبيوتر
 األمر االخفاقات، أو األعطال إضافية نتيجة لتلك تكاليف تكبد أيضا يتم وقد.  سلبيا تأثريا االيرادات تتأثر فقد يف النظام،

  .الرأمسالية النفقات مستويات أو املالية جالنتائ على سلبا يؤثر قد الذي
  

   التطوير يف التوسع أو الشركة جناح عدم ٧-٢-١

 على اإلستراتيجية هذه تنفيذ يف الشركة قدرة وتعتمد  .لدى الشركة خطة عمل واستراتيجية تتضمن توسع وتطوير يف اعماهلا
وقد تتأثر مقدرة إدارة  والداخلية املصاحبة ألعماهلا،من التحديات اخلارجية  أيضا لعدد الشركة ختضع وسوف إدارا، كفاءة

 إقامة يف الشركة جناح الشركة على تنفيذ استراتيجتها اخلاصة بالتوسع أو التطوير نتيجة هذه التحديات والميكن التأكيد على
 .مما قد يؤثر سلباً على رحبية الشركة وأدائها املايل التأميين نشاطها تنمية أو
  

  خماطر التصنيف ٨-٢-١

بتصنيف شركات التأمني واخلدمات املالية بشكل دوري من حيث " ستاندارد اند بورز"تقوم بعض اجلهات العاملية مثل هيئة 
مدى قوة وضعها املايل مع وضع توقعات مستقبلية، وال يعترب هذا التصنيف تصنيفاً ألسهم االكتتاب أو تزكية لالستثمار يف 

ر تبعاً لتغري هذا التصنيف، وال يوجد أي ضمان أن الشركة ستكون قادرة على حتقيق أو أال أن ثقة العميل قد تتأث. أي منها
احملافظة على تصنيف مرتفع لقوة مركزها املايل، كما أن أي ختفيض يف تصنيف قوة املركز املايل للشركة يف املستقبل، أو أي 

   .الشركة وتوقعاا املستقبليةإخنفاض كبري يف نسبة السيولة قد يكون له تأثريات سلبية على أعمال 
 
   
  

  االعتماد على املوظفني الرئيسيني  ٩-٢-١

موظفني  وأن تضيف إليهم  مؤهلني من مؤسسيها للعمل لديهانيتبدأ نشاطها حبيث تقوم باالستعانة مبوظفتتوقع الشركة أن 
ت أخرى نتيجة لتأسيس شركات  العاملني إىل شركاتفقد الشركة  أنبشكل متناسب مع توسع األعمال، إال أنه ميكنآخرين 

تطوير خربات يتم التمكن من وما مل . مما قد يعوق عمليااتأمني أخرى، ويف هذه احلالة ستتناقص العمالة املاهرة من الشركة 
التأمني حملياً فقد تطلب الشركة استقدام عمالة من مصادر أجنبية باهظة التكلفة، لذلك ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن 
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 حىت  واالحتفاظ م االحتفاظ خبدمات موظفي اإلدارة الرئيسيني أو جذب موظفني آخرين مؤهلني مىت مت االحتياج إليهممن
بعد احلصول على عروض أجور وتدريبات شاملة وجذابة، كما حتتاج مستويات أجور العاملني إىل زيادا حىت ميكن 

  . فني آخرين مطلوبنياالحتفاظ باملسؤولني واملوظفني احلاليني وجذب موظ

  عدم كفاية تقدير االحتياطيات ١٠-٢-١

تعقيد حساب اخلصوم االحتياطية، فهناك احتمال كبري درجة نتيجة لعدم كفاية قاعدة البيانات خبصوص أعمال التأمني و
االفتراضات زيادة احتياطياا إذا كانت التعويضات الفعلية أكرب من إىل الشركة حتتاج وقد . للتقدير اخلاطئ لالحتياطيات

إضافية وقد يقلل من مصاريف أو تكاليف األساسية والتقديرات املستخدمة يف تكوين االحتياطيات األمر الذي سينتج عنه 
لذا سيعتمد اإليراد بشكل كبري على احلد الذي تتوافق عنده التعويضات الفعلية مع االفتراضات والتقديرات . صايف الدخل

  .  ثائق التأمني ويف تكوين االحتياطيات املطلوبة لاللتزامات املستقبليةاملستخدمة يف ضبط األسعار لو

  خماطر تتعلق بإعادة التأمني ١١-٢-١

من إمجايل أقساطها التأمينية وأن % ٣٠ أن حتتفظ مبا ال يقل عن مبوجب أحكام اللوائح التنفيذية جيب على شركات التأمني
وخيضع توفر ومقدار وتكلفة إعادة التأمني . ها التأمينية داخل اململكةمن إمجايل أقساط% ٣٠جتري إعادة تأمني ما ال يقل عن 

وإذا مل تستطع الشركة إبقاء أو استبدال ترتيبات . لظروف السوق السائدة اليت ميكن أن تكون خارجة عن سيطرة الشركة
ل تلك الزيادة يف اخلطر احملتمل، فإنه إعادة التأمني، فإن أيا من هذين اخلطرين احملتملني ميكن أن يزيد أو إذا مل ترغب يف حتم

وعالوة على ذلك، سوف ختضع الشركة ملخاطر ائتمانية فيما يتعلق بشركات . سيتعني عليها تقليل مستوى التزاماا التأمينية
األساسي جتاه  املخاطر إىل شركات إعادة التأمني ال يعفيها من التزامها  جزء منإعادة التأمني اليت تتعامل معها حيث أن انتقال

إعادة تأمني من عدة شركات كربى إلعادة التأمني واليت ستتوىل إبرام اتفاقيات الشركة  تعتزم .عمالئها املؤمن عليهم لديها
 تتأثر د، فقالشركةإذا مل يقم معيدو التأمني لدى الشركة بالدفع يف حينه إىل . أغلب املخاطر اليت تقوم الشركة بإعادة تأمينها

 كما أن سوق إعادة التأمني عرضة للتقلبات وبالتايل فإن .جوهري سليب وضعها املايل ونتائج العمليات بشكلرحبيتها وو
  .الشركة معرضة إىل ارتفاع رسوم إعادة التأمني مما قد يؤدي أيضاً إىل أثر سليب على رحبية الشركة

  

  القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية ١٢-٢-١

ختضع نتائج االستثمار موعة من املخاطر وقد .  حد ما على أداء احملفظة االستثمارية للشركةيعتمد أداء شركات التأمني إىل
االستثمارية اليت تشمل املخاطر املتعلقة بالظروف االقتصادية العامة وتقلبات السوق وتقلبات أسعار الفائدة وخماطر السيولة 

شركة من املواءمة بني حمفظتها االستثمارية والتزاماا، فإا قد تضطر إىل إذا مل تتمكن ال. واالئتمان وخماطر التقصري يف السداد
تسييل استثماراا يف بعض األوقات بأسعار ليست باألفضل، األمر الذي قد يكون له أثر سليب على الوضع املايل ونتائج 

مالية معينة، مثل املشتقات املالية، واليت ميكن كما ختضع احملفظة االستثمارية أيضا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات . عملياا
 . ميكن أن يؤدي بدوره إىل تقليل العائد على االستثمارياألمر الذأن تقلل من نطاق التنوع يف فئات األصول املختلفة، 

 يؤدي عدم وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد
  .قدرة الشركة على تنويع هذه االستثمارات إىل اخنفاض عائداا وبالتايل حقوق املسامهني بالشركة
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  جتديد الوثائق القائمة  ١٣-٢-١

يتوقع أن تكون وثائق التأمني لدى الشركة لفترة متوسطة إىل طويلة املدى وأن يتم جتديد تلك الوثائق مع حامليها عند موعد 
 يتوقع أن يتم جتديد الوثائق اخلاصة اتني "شركة أيه جي اف"و" أنسعودي"احملفظتني من شركة  حال شراء انتهائها، وأيضاً يف

السنوات القادمة احملفظتني مع حامليها عند موعد انتهائها، وإذا مل يتم جتديد تلك الوثائق، فإن أقساط تأمني الشركة خالل 
  .  سلبا بصورة كبريةوالنتائج املستقبلية لعملياا ميكن أن تتأثر

  االعتماد على البنك السعودي الفرنسي  ١٤-٢-١

فقد مت التوافق ضمن عقد . تتوقع الشركة أن تعتمد يف البداية على البنك السعودي الفرنسي، أحد املسامهني املؤسسني للشركة
منحها حق األولوية يف بأن يقوم البنك السعودي الفرنسي بدعم الشركة من خالل ") العقود املهمة"راجع قسم (الشركاء 

تعهدت الشركة هذا وقد . تغطية حاجات املصرف املتعلقة بالتأمني، مبا فيه التغطية التأمينية للفروع واملكاتب والوكاالت
 البنك السعودي باملقابل، تعهد.  بشكل حصري مجيع عمليات التأمني املصريف يف اململكةالبنك السعودي الفرنسيبإعطاء 
 إىل خدمات التأمني املصريف اليت تقدمها الشركة بشكل حصري، باستثناء عقود التأمني اليت تكون قد أبرمت  باللجوءالفرنسي

ويف حال رغبت الشركة . واليت تبقى سارية املفعول وجتدد وفقاً لشروطها جي إف أيه  وجمموعةالبنك السعودي الفرنسيبني 
 أوالً وفقاً للشروط البنك السعودي الفرنسيهذه املنتجات على تسويق منتجاا من خالل أشخاص آخرين، جيب أن تعرض 

 يوماً من تاريخ استالم عرض الشركة حق األولوية لتسويق هذه ١٥ خالل فترة بنك السعودي الفرنسيللنفسها، ويكون 
رب البنك السعودي وبالتايل، فإن فقدان كل أو جزء كبري من األعمال املقدمة ع.  املنتجات عرب شبكة التوزيع العائدة له

  . الفرنسي ميكن أن يكون له أثر سليب كبري على أعمال الشركة
  

   ومتويل زيادة رأس املال خماطر تقييم احملافظ التأمينية ١٥-٢-١

بشركيت انسعودي للتأمني والبنك السعودي دف الشركة إىل إاء شروط االستحواذ وتوقيع شراء األصول اخلاصة 
  .، وترغب يف التأكد من أن يتم النقل والتكامل لألصول ضمن الشركة بشكل انسيايب وفعالالفرنسي

، جيب أن حتصل أوال على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي وموافقات   قبل أن تتمكن الشركة من إجناز ذلك
وإذا تأخرت تلك املوافقات أو مل يتم منحها، فإن ذلك ميكن أن يهدد . جهات أخرى من أجل إكمال عملية االستحواذ

ملنافع املتوقعة من عملية أو تقليل ا/ ميكن أن ينتج عنه نفقات إضافية من األموال واملوارد و   مماأو يؤجل عملية اإلاء
االستحواذ بالنسبة للمسامهني، باإلضافة إىل ذلك، فإن شراء احلقيبة التأمينية رمبا يؤدي إىل دفع مبالغ أكثر من القيمة 

  .الدفترية وبالتايل فقد يؤثر ذلك على رحبية الشركة خالل السنوات األوىل
  

  عةاملخاطر املتعلقة بالظروف اإلقتصادية وظروف الصنا ١٦-٢-١

إن عمليات الشركة ميكن أن تتعرض لتأثريات التغري يف الظروف االقتصادية واألنظمة والقوانني اجلديدة اليت تؤثر على هذه 
  . ااالت املتخصصة من الصناعة، وبالتايل فإن مثل هذا اخلطر ميكن أن يؤثر سلبا على الوضع املايل للشركة ونتائج عملياا

تنويع معروضها من املنتجات يف املستقبل على عدد من العوامل اليت قد يكون بعضها خارج نطاق وتتوقف قدرة الشركة على 
أو درجة / سيطرة الشركة، مبا يف ذلك عدم متكنها مثال من احلصول على موافقة مؤسسة النقد على أي توسع يف نطاق و

  . املنتجات التأمينية اليت تقدمها



 ٨

 

  خماطر تتعلق باألسهم العادية ٣-١
  :تلخص أهم املخاطر املتعلقة باألسهم يف النقاط التاليةوت

  عدم وجود سوق سابقة لألسهم ١-٣-١

مل يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ومل يسبق تداوهلا يف السوق املالية وال يوجد أي تأكيد بوجود سوق فعال ومستمر 
فقد تتأثر سيولة الشركة وسعر تداول لتداول أسهم الشركة بعد االكتتاب وإذا مل يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة 

كما ال يوجد أي تأكيد بأن سعر االكتتاب سيكون مساوياً لسعر تداول السهم يف السوق بعد عملية . أسهمها تأثرا سلبيا
 وقد خيضع سعر السهم يف السوق لتقلبات كبرية تبعاً للعديد من العوامل، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، الوضع. االكتتاب

العام لسوق التأمني، نتائج الشركة التشغيلية، تطورات االقتصاد السعودي، أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة 
  . الشركة

 بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقبالً ٢-٣-١
عد مجيع أسهمه يف الشركة ب قسم أو ببيع قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سليب يف حالة قيام أحد املسامهني املؤسسني أو مجيعهم

 ال  لفترة حظر مدا ثالث سنوات تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم، املؤسسون سيخضع املسامهونانقضاء فترة احلظر، حيث
الثالث  ويرفع احلظر بعد . حيظر عليهم خالهلا التصرف بأي من األسهم اليت ميلكوا، عشرة شهراًاثينتقل كل منها عن 

وال تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم إضافية فور انتهاء عملية االكتتاب، ولكن قد  .ك بعد أخذ موافقة اهليئة على ذلسنوات
  .يؤدي إصدار الشركة أو طرح املسامهني املؤسسني لعدد كبري من األسهم بعد فترة احلظر إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم

 السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني ٣-٣-١
من أسهم رأس مال الشركة، وبناء على       % ٦٩األسهم لالكتتاب العام، سيمتلك املسامهون املؤسسون       بعد انتهاء عملية طرح     

ذلك سيكون لكل من املسامهني املؤسسني وباقي املسامهني حق االكتتاب يف إصدارات جديدة لألسهم مبوجب نظـام حـق                   
. حتفاظ حبصة السيطرة التصويتية على املدى الطويل  األولوية من نظام الشركات وسُيمكن هذا احلق املسامهني املؤسسني من اال          

وسيكون للمسامهني املؤسسني القدرة على السيطرة على األمور اليت حتتاج إىل موافقة من بقية املسامهني وأم قـد يقومـون                    
 ذلك انتخـاب    مبمارسة هذا احلق بطريقة قد تؤثر بشكل كبري على األعمال والوضع املايل ونتائج عمليات الشركة، ويتضمن               

  .أعضاء جملس اإلدارة والصفقات اهلامة للشركة والتعديالت يف رأس املال
  

على تنسـيق   ") ملخص العقود املهمة  "راجع قسم   (وباإلضافة إىل ذلك، تنص اتفاقية الشراكة املربمة بني املسامهني املؤسسني           
مور جمتمعني التأثري يف مجيع األ     املؤسسني إذا ما عملوا       املسامهني روقد سيكون مب  ،وعليه. التصويت من قبل املسامهني املؤسسني    

ـ   ه القدرة    هذ ونوقد يستخدم مبا يف ذلك تعيني وعزل أعضاء جملس اإلدارة،          ،ىل موافقة املسامهني  إاليت حتتاج    ثر ؤبطريقة قد ت
   . عملياابشكل كبري على أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج



 ٩

  توزيع األرباح ٤-٣-١

كة لتوزيع أية أرباح يف املستقبل على عدة عوامل منها حتقيق األرباح واملوقف املايل ومتطلبات رأس املال يعتمد قرار الشر
العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة للشركة باإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام، إضافة إىل عدة عوامل 

  . رأخرى يراها جملس اإلدارة مهمة من وقت آلخ
 

  : هذا وينص النظام األساسي للشركة على أن ُتوزع األرباح على النحو التايل
 .ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(

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

  . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها اجلمعية العامة
  .وعمن رأس املال املدف%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني ال تقل عن  )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة  )٦(

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

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح . استحداث قرارات إدارية مستقبلية ترى اجلمعية العامة ضرورة هلا
ا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما سنوية على محلة أسهمها، إال أ

يتعلق بأي مبلغ سيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام األساسي للشركة 
  .واألنظمة ذات العالقة

  قيود على شركات التأمني وإعادة التأمني ٥-٣-١

شترط نظام التأمني على مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني أن حتصل على موافقة مؤسسة النقد قبل قبول أي اندماج مع أية ي
وعليه، فإن مثل هذا القيد ميكن . شركة تأمني أو إعادة تأمني أخرى أو متلك تلك الشركة أو السيطرة عليها أو شراء أسهمها

الشركة على استقطاب مستثمر مايل أو استراتيجي فيما لو رفضت مؤسسة النقد منح أن حيد يف بعض احلاالت من قدرة 
املوافقة املطلوبة أو تأخرت يف منح تلك املوافقة أو فرضت شروطا غري مواتية للشركة، على األعمال املذكورة، مما قد يؤثر 

  . بالتايل سلبا على أعمال الشركة
مراقبة شركات التأمني ينبغي على الشركة أن ختتار معيد تأمني حاصل على تصنيف كما أنه حبسب الالئحة التنفيذية لنظام 

)BBB(S&P ويف حالة اخنفاض تصنيف معيد التأمني قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية نتيجة  او اي تصنيف موازي ،
  . وأوضاعها املالية تأثريات سلبية على أعمال الشركةلذلكيكون  وقد تعيني معيد تأمني آخر

  



 ١٠

  الكتتاب مستقباللسهم األبيع وطرح  ٦-٣-١

االعتقاد باحتمال حدوث ذلك، ميكن أن  عقب إكمال عملية االكتتاب، أو يةسوق املالال يف األسهم من ة كبريكميات بيع إن
  . يف السوقاألسهم على سعر يؤثر بصورة سلبية

  
ثالث أعوام مالية يف أية أسهم ميلكوا خالل فترة بعد اإلمتام الناجح هلذا االكتتاب، ال جيوز للمسامهني املؤسسني التصرف 

 ني املسامهأو طرح ،صدار الشركةإ قد يؤدي وعالوة على ذلك،.  شهرا من تاريخ تسجيل الشركة١٢ مدة كل منها كاملة
  . سعر األسهم يف السوقىل اخنفاض احلظر إ بعد فترة األسهم لعدد كبري من املؤسسني



 ١١

  نظرة عامة لسوق التأمني  ٢

  ادر البياناتمص ١-٢
الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ موافقة تلك  البيانات والتوقعاتمجيع 

  :هذه املصادر هيواملصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار ، 
  

 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   
م وتعمل يف أكثر من ١٨٦٣ سويسرا منذ عام –وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ 

  .ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت
  

 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين(لتأمني يف اململكة العربية السعودية تقرير مراقبة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق ا 
م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات ١٩٨٤تأسست يف عام 

  .االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 
 

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

  العامليتأمني سوق ال ٢-٢
% ٢,٥ بليون دوالر أمريكي، مبعدل منو سنوي ٣,٤٢٦م مبلغ ٢٠٠٥بلغ إمجايل حجم اشتراكات التأمني يف العامل يف عام 

أحد أهم حمفزات الطلب على ، بينما منا الناتج اإلمجايل العاملي وهو %٢,٧م البالغ ٢٠٠٤وهو معدل أقل قليالً عنه بعام 
  . يف نفس العام% ٢,٦خدمات التأمني بنسبة 

  
  :م٢٠٠٥ -م١٩٩٢ لألعوام ٣واجلدول التايل يستعرض قيم اشتراكات التأمني يف العامل

تأمني احلماية غري تأمينات   السنة
  )باملليون دوالر (واالدخار

  تأمني احلماية واالدخار
  )باملليون دوالر (

  اإلمجايل 
  )باملليون دوالر(

نسبة النمو 
  املئوية

تأمني غري تأمينات النسبة املئوية لل
  احلماية واالدخار

٤٨  --  ١,٤٦٥,٩٣٩ ٧٦٨,٤٣٦ ٦٩٧,٥٠٣  ١٩٩٢%  
٤٤ %٢٣  ١,٨٠٢,٧٣١ ١,٠١٠,٤٩٠ ٧٩٢,٠٨٧  ١٩٩٣%  
٤٣ %٩,٢  ١,٩٦٧,٥٧٧ ١,١٢١,١٨٦ ٨٤٦,٦٠٠  ١٩٩٤%  
٤٢ %٨,٩  ٢,١٤٣,٤٠٨ ٦٢٧,٢٣٦ ٩٠٦,٧٨١  ١٩٩٥%  
٤٣ %١,٨-  ٢,١٠٥,٨٣٦ ١,١٩٦,٧٣٦ ٩٠٩,١٠٠  ١٩٩٦%  
٤٢ %١,١  ٢,١٢٨,٦٧١ ١,٢٣١,٧٩٨ ٨٩٦,٨٧٣  ١٩٩٧%  
٤١ %١,٨  ٢,١٦٦,٤٠٥ ١,٢٧٥,٠٥٣ ٨٩١,٣٥٢  ١٩٩٨%  
٣٩ %٧,٩  ٢,٣٣٦,٩٥٢ ١,٤٢٤,٢٠٣ ٩١٢,٧٤٩  ١٩٩٩%  
٢٩ %٤,٦  ٢,٤٤٤,٩٠٧ ١,٥١٨,٤٠٤ ٧٢٦,٥٠٣  ٢٠٠٠%  
٤٠ %١,٢-  ٢,٤١٥,٧٢٠ ٤٤٥,٧٧٦ ٩٦٩,٩٤٥  ٢٠٠١%  
٤٢ %٨,٧  ٢,٦٢٦,٨٩٨ ١,٥٣٦,١٢٢ ١,٠٩٠,٧٧٥  ٢٠٠٢%  
٤٣ %٢,٤  ٣,٢٦٤,١٥٨ ١,٨٦٦,٦٣٦ ١,٣٩٧,٥٢٢  ٢٠٠٤%  
٤٢ %٢,٥  ٣,٤٢٥,٧١٤ ١,٩٧٣,٧٠٣ ١,٤٥٢,٠١١  ٢٠٠٥%  

  العاملي تأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر

                                                 
  باستثناء العمليات الدولية ٣



 ١٢

   ٤يف الشرق األوسطتأمني سوق ال ٣-٢
سواق التأمني يف أختتلف خصائص سوق التأمني يف الشرق األوسط عن املناطق األخرى وخصوصاً الدول الصناعية حيث تعد 

وقد بلغ نصيب دول الشرق األوسط .  الدول الصناعيةالشرق األوسط بشكل عام أقل تطوراً وأقل حجماً مقارنة مبثيالا يف
م، إال ان نسبة النمو ٢٠٠٥من إمجايل سوق التأمني يف العامل تقريباً يف عام %) ٠,٥(ئة اوأسيا الوسطى أقل من نصف بامل

 من ارتفاع يف يف نفس العام إنعكاساً ملا تشهده هذه املنطقة مؤخراً%) ١٢(ئة ام تعدت االثىن عشر بامل٢٠٠٥السنوي لعام 
منها تأمينات غري % ٧٣م، ٢٠٠٤ مليون دوالر عن عام ١,٨٣٨الطلب على اخلدمات التأمينية بشكل عام بزيادة قدرها 

بأنواع  مليون دوالر فقط مقارنة ٣٧٣زيادة قدرها  تأمني احلماية واالدخارحيث سجلت أقساط . تأمني احلماية واالدخار
  . مليون دوالر يف نفس العام١,٤٦٥اليت سجلت زيادة قدرها  تأمني احلماية واالدخارالتأمني األخرى عدا التأمني على 

  

  سوق التأمني السعودي  ٤-٢

  تطور سوق التأمني السعودي ١-٤-٢

تياجات خدمات التصدير يعد سوق التأمني السعودي من األسواق اجلديدة نسبياً حيث كان يغطي أثناء فترة السبعينيات اح
لعدم انتشار الثقافة التأمينية والتحفظات الشرعية على وقد واجه قطاع التأمني يف اململكة صعوبات نتيجة . وقطاع البترول فقط
م وافقت هيئة كبار العلماء ١٩٨٥يف عام . أدت هذه العوامل إىل صعوبة يف النفاذ إىل السوق السعودي. التأمني غري التعاوين

مبدأ التأمني التعاوين باعتباره متوافقاً مع الشريعة اإلسالمية وبديالً عن التأمني التجاري، حيث ترسخ هذا املفهوم على على 
التعاون واملساعدة املتبادلة، األمر الذي أدى إىل حتديد هوية هيكل تشغيلي لشركات التأمني يتوافق مع تعاليم الشريعة 

  . اإلسالمية
  

هي شركة مسامهة سعودية، تأسست و  أول شركة تأمني سعودية مرخصةالتعاونية للتأمنيسيس شركة م مت تأ١٩٨٦يف عام 
 ، ومت)م٥/٤/١٩٨٥(هـ ١٧/٤/١٤٠٥، وتاريخ ٥/السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م يف مدينة الرياض باململكة العربية

مث أصدرت . ١٠١٠٠٦١٦٩٥لتجاري رقم م  مبوجب السجل ا١٩٨٦ يناير ١٨ املوافق هـ ٧/٥/١٤٠٦تسجيلها بتاريخ
م لوائح تنفيذية بفرض نظام تأمني صحي تعاوين إجباري على أن ينفذ هذا النظام بشكل متدرج ٢٠٠٢وزارة الصحة يف عام 

خالل ثالث سنوات حيث يتعني على أصحاب العمل الدفع من غطاء تأميين للعاملني غري السعوديني وأفراد عائالم ومن 
  . يق نظام التأمني اإلجباري على مجيع املواطنني السعوديني الحقاًاملتوقع تطب

  
مبوجب . وتتوىل مؤسسة النقد العريب السعودي تنظيم سوق التامني بوصفها اجلهة املسؤولة عن اإلشراف على قطاع التأمني

ذية لنظام مراقبة شركات التأمني اخلاص بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والالئحة التنفي) ٣٢/م(املرسوم امللكي رقم 
 فإن مؤسسة النقد العريب السعودي مسؤولة عن يئة املناخ ووضع معايري إصدار هـ١٤٢٤ مجادى الثاين ٢التعاوين بتاريخ 

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

ومتتد أحكام النظام لتشمل . العربية السعودية كشركة مسامهة عامة ألغراض ممارسة أنشطة التأمني وإعادة التأمني أو أي منهما
التأمني ولكن أيضا الوسطاء وخرباء حسابات التأمني وخرباء الكشف وتقدير ليس فقط عمليات شركات التأمني وإعادة 

                                                 
  .سيجما. سويس ريشرآة : المصدر ٤
 



 ١٣

من املتوقع أن يسهم ما ذكر أعاله وسائر التغيريات احملتملة األخرى يف زيادة الوعي وقبول التأمني لدى اجلمهور  .األضرار
  . وقوة االقتصاد السعودي التأمني بطريقة تتالءم مع حجم قطاعوالذي من املتوقع أن يسهم بدوره يف تطوير 

 التأمني أقساط ٢-٤-٢
 أقساط  وباستعراض.م ٢٠٠٥ عام اية حىت السوق يف بالعمل رمسيا هلا املرخص الوحيدة ُتعد شركة التعونية للتأمني الشركة

 ريال نمليو ١٥٠٤ إىل املئة ليصل يف ١٨,٥ بنسبة األقساط إمجايل ارتفع م، ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني
 نوع حسب التأمني وبالنسبة ألقساط . م ٢٠٠٤ عام بنهاية ريال مليون ١٢٧٠ قدره بإمجايل مقارن م ٢٠٠٥ عام بنهاية
 بلغت ارتفاع وبنسبة  مليون ريال٥٦٩,٢ بلغت حيث السيارات تأمني جمال يف أعلى األقساط كانت عليه، املؤمن النشاط
 تأمني حل ريال، مث مليون ٣٩٠,٥إىل  ليصل املئة يف ٣٨,١ بنسبة ارتفع الذي يبالط اشتراكات التأمني املئة تاله يف٣٤,٤
 حنو بلغت اخنفاض وبنسبة العام السابق اية ريال مليون ٢٢٤,٢ بنحو ً مقارن ريال مليون ٢١١,٢إىل  اخنفض الذي احلريق
 ١٠٤,٦ إىل م ٢٠٠٤ عام اية ليون ريالم ١٢٠,٢ من املئة يف ١٢,٩ بنسبة اخنفض الذي تأمني الطريان املئة، مث يف ٥,٨
 إىل ليصل املئة يف ١٣,٨ بنسبة الذي ارتفع اهلندسي التأمني األقساط حجم إمجايل يف تاله م ٢٠٠٥عام  اية ريال مليون

 بلغت ارتفاع وبنسبة ريال  مليون٧٧ ليبلغ ارتفع الذي البحري التأمني األقساط حجم إمجايل يليه يف ريال مليون ١٠٤,٢
 وبنسبة ريال مليون ٣٩,٢ م حنو ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي املتنوعة احلوادث تأمني بالعام السابق، مث ً مقارن املئة يف ٢٠,٧
 وبنسبة ريال مليون٨,٤ حنو م ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي تأمني احلماية واإلدخار املئة، وحل أخريا يف ٢,٧ بلغت زيادة
 ٥.املئة يف ٣٥ بلغت ارتفاع

  ٦السعوديتأمني ؤشرات كفاءة الم ٣-٤-٢

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

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

دولة مثل األردن، وأقل من نصف نسبة دولة الكويت، وبلغت النسبة عاملياً فقط من مثيلتها ب% ١٧السعودية وهي حوايل 
 دوالر أمريكي للفرد ٥٧,١ أقساط التأمني فقد قدر يف اململكة العربية السعودية بـ مقدار ماينفقه الفرد علىأما %. ٧,٥٢

 دوالر أمريكي يف الواليات ٣٨٧٥,٢ دوالر أمريكي عاملياً، ومبلغ ٥١٨,٥م وهو مبلغ ضئيل مقارنة مببلغ ٢٠٠٥يف عام 
املتحدة، إال أن توجهات النمو تظهر عند مقارنة هذا الرقم بأرقام األعوام السابقة واجلدول التايل يوضح التطور التارخيي يف 

  .يف اململكة العربية السعودية لألعوام السابقة) أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي(نسبة التغلغل  
   يف اململكة العربية السعودية التغلغلنسبة
  )كنسبة من إمجايل الناتج احملليتأمني أقساط ال( 

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

%١٤ -  نسبة النمو السنوية  ١٠%  ١٣%  ١٢%  
  . امليالعتأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر
  )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني يب إم آي عن سوق المراقبة األعمال الدولية تقرير 

  

                                                 
 . ملؤسسة النقد العريب السعودي)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثاين واألربعون ( التقرير السنوي ٥
 )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية مراقبة األعمال الدولية تقرير   ٦



 ١٤

  حمددات الطلب على اخلدمات التأمينية ٥-٢
  : توجد عدة عوامل تؤثر يف الطلب داخل سوق التأمني يف اململكة ويتم تلخيص هذه العوامل فيما يلي

  :تأثري نظام التأمني •
من املتوقع أن يؤثر إصدار نظام التأمني بشكل كبري على كل من العرض والطلب يف السوق، حيث يتوقع أن متهد عمليات 
الترخيص واملوافقات وإعداد التقارير لوجود شركات تأمني مؤهلة للعمل بشكل أفضل يف اململكة من خالل إطار قانوين مع 

 وزيادة ثقة العميل يف منتجات اخلدمات التأمينية اليت تقدمها تلك الشركات تنظيم جيد مما سيؤدي إىل حتسني الوعي العام
حيث سيتمتع املستهلكون بقدر أكرب من احلماية ومن مث الثقة نظراً لوجود سوق منظم خاضع للرقابة، كما قد يتم إطالق 

قد يتوفر للمستهلكني املزيد من الفرص منتجات تأمني جديدة يف السوق نظراً للتغيريات يف أنشطة الشركات العاملة ومن مث ف
  .واالختيارات اليت قد تولد طلباً جديداً على تلك اخلدمات

   تأثري أنظمة التأمني اإلجبارية  •
هـ القاضي بتطبيق التأمني على السيارات واملركبات األجنبية ١٣/٨/١٤٢٢وتاريخ ) ٢٢٢( رقم قرار جملس الوزراءصدر 

ومبوجب هذا القرار فإن تأمني كافة املركبات األجنبية ورخص املواطنني . اصة جتاه الغريوالتأمني على رخص القيادة اخل
املقيمني يقضي بفرض مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي الرخصة الشخص املؤمن عليه ضد ضرر 

وقد مت بقرار جملس  . أخرى ال ميتلكهااملمتلكات وضد اإلصابة اجلسدية يف حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة
  .  التأمني التعاوين اإللزامي على املركبات بدالً من رخصة القيادةإقرارهـ ٢٦/١٢/١٤٢٧الوزراء يف 

هـ والذي فرض إلزامية التأمني ١/٠٥/١٤٢٠ تاريخ ١٠/صدر نظام الضمان الصحي التعاوين مبوجب املرسوم امللكي رقم م
ض وتاريخ /٤٦٠/٢٣وقد صدرت الالئحة التنفيذية هلذا لنظام مبوجب القرار الوزاري رقم . الصحي للمقيمني األجانب

 يونيو ١هـ فإنه يف ٢٨/٠٣/١٤٢٦ وتاريخ ٣٣ووفقاً لقرار جملس الضمان الصحي التعاوين رقم . هـ٢٧/٠٣/١٤٢٣
لتعاوين، جيب تطبيق النظام على ثالث ووفقاً للالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي ا. م بدأ التطبيق الفعلي للنظام٢٠٠٥

  :مراحل وفقاً ملا يلي
o شخص٥٠٠كافة الشركات واملؤسسات الفردية اليت يعمل لديها ما يزيد عن : املرحلة األوىل   
o شخص٥٠٠ إىل ١٠٠كافة الشركات واملؤسسات الفردية اليت يعمل فيها من : املرحلة الثانية  
o واألفراد املقيمني يف البالد واملشمولني بالنظامكافة أصحاب األعمال : املرحلة الثالثة .  

وبعد أن تكتمل املرحلة الثالثة من املتوقع أن يبدأ العمل على جعل التأمني الصحي إجبارياً بالنسبة جلميع السعوديني العاملني يف                    
  . القطاع اخلاص

التايل إىل زيادة قاعدة املستهلكني وصوالً إىل وسيؤدي ذلك كله إىل زيادة الوعي العام ودعم احلاجة للخدمات التأمينية، وب
  .زيادة الطلب العام على املنتجات التأمينية

  تأثري التوجهات احلكومية •
جلأت احلكومة السعودية إىل عدة مبادرات من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق التأمني وتتضمن هذه 

، عن طريق زيادة خمصصات اإلنفاق احلكومي وتوجهات اخلصخصة واهودات املبذولة املبادرات استثمارات يف البنية التحتية
إن النمو يف قطاعات مثل قطاع الصناعة سيؤدي إىل زيادة يف . لتطوير عدة قطاعات منتقاة مثل قطاع الصناعات غري البترولية

  . الطلب على التأمني وخصوصاً التأمني اهلندسي وتأمني املمتلكات واحلريق



 ١٥

  نظرة مستقبلية ٦-٢
حتول قطاع التأمني السعودي حالياً إىل قطاع منظم بعد صدور نظام التأمني، مما يفتح اال لتوفر فرص كبرية للشركات اليت 
ستستمر يف العمل عقب فرض الشروط املشددة والظروف التنظيمية، ومن املتوقع أن مير قطاع التأمني يف اململكة بتغيري 

فقط لنظام التأمني اجلديد ولكن أيضا للتغيريات اليت تطرأ على االقتصاد الشامل وسياسات احلكومة جوهري كنتيجة ليس 
  .وتوجهات الطلب العام على اخلدمات التأمينية

  املنافسة  ٧-٢
 وتاريخ ٥/شركة التعاونية للتأمني أول شركة تأمني مسامهة سعودية رخص بتأسيسها مبوجب املرسوم امللكي رقم م

 مليون ريال وقد مت تأسيس التعاونية للتأمني من قبل صندوق االستثمارات العامة ٥٠٠ـ برأمسال قدره ه١٧/٠٤/١٤٠٥
. واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهم مجيعهم جهات حكومية) حالياً املؤسسة العامة للتقاعد(وصندوق التقاعد املدين 

 ومكاتب املبيعات يف كافة أحناء اململكة تقوم من خالهلا مبزاولة أعمال وللشركة شبكة واسعة من املكاتب اإلقليمية والفروع
التأمني التعاوين وتشمل خدمات التأمني الرئيسية على السيارات والتأمني الطيب والتأمني ضد احلريق واملمتلكات والتأمني على 

وتقدر حصة التعاونية يف سوق التأمني .  املتنوعةمشاريع الطاقة واألعمال اهلندسية والطريان والنقل والتكافل وتأمني احلوادث
 مليار ريال وبلغت أرباح ٤,٣م ٢٠٠٦، وبلغ حجم موجوداا بنهاية عام باململكة باألكرب مقارنة حبصص الشركات األخرى

  . م٢٠٠٦ ريال يف عام  مليون٤٦٨الشركة الصافية 
 باإلضافة إىل إحدى عشرة حىت تاريخ هذه النشرةزراء من قبل جملس الوشركة تأمني املوافقة على تأسيس مخس عشرة مت 

أغلبية شركات   وميثل،)شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة والصناعة(شركة حتت الترخيص 
بعض هذه . كة شركات مسجلة يف مملكة البحرين وبالتايل فهي ليست مسجلة أو مرخصة حملياًالتأمني العاملة يف اململ

الشركات هلا طابع الوسطاء وبالتايل ينتقل جزء كبري من أعماهلا إىل الشركات األجنبية وهذا بسبب ضعف املوارد املالية نسبياً 
 ثابتاً من خالل العمولة اليت تنتج عن املنتجات اليت لشركات حملية وعدم مقدرم على قبول خماطر كبرية مفضلني دخالً
  . تطورها شركات إعادة التأمني ويقومون بتسويقها يف السوق السعودية

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

وعلى حنو مماثل، فقد تقرر تلك الشركات العاملية اليت هلا وجود بالفعل يف السوق االستثمار املباشر عن طريق . السعودية
واجلدول التايل يستعرض أهم الشركات يف سوق التأمني باململكة . الينيالدخول يف اتفاقيات شراكة مع شركائهم احملليني احل

  .املرخصة واليت مت املوافقة على ترخيصها، أو حتت الترخيص
  الشركات حتت الترخيص  شركات وافق جملس الوزراء على الترخيص بتأسيسها  شركة مرخص هلا

 ٥٠٠الشركة التعاونية للتأمني برأس مال . ١
  .مليون ريال

  . مليون ريال١٠٠ركة اموعة املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال ش .١
  . مليون ريال٢٢٠شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين برأس مال  .٢
  . مليون ريال٢٠٠شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين برأس مال  .٣
  . مليون ريال١٠٠شركة ساب للتكافل برأس مال  .٤
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  الشركة ٣

 مقدمة ١-٣
تـاريخ  ) ٢٣٣(جملس الـوزراء رقـم      قرار   مبوجبشركة مسامهة حتت التأسيس     الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين      

هــ املوافـق    ١٨/٩/١٤٢٧تـاريخ   ) ٦٠/م( رقـم     واملرسـوم امللكـي    م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافـق    ١٦/٩/١٤٢٧
. والئحتـه التنفيذيـة    تعاوينمراقبة شركات التأمني ال   وفقا لنظام   تأسيس الشركة   باملوافقة على    انالقاضي  .م١٠/١٠/٢٠٠٦

يف اسم الشركة بعد إتباع كافـة اإلجـراءات         " أالينس"وستقوم الشركة بتعديل امسها بعد تأسيسها من خالل إضافة كلمة           

  . " اليانس التعاوين للتأمنيالسعودية الفرنسيةشركة ال"الالزمة لذلك ليكون اسم الشركة 
  
  

  .نة الرياضويقع مركز الشركة الرئيسي يف مدي
  

عشرة ماليـني سـهم     ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل       ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     
ستة ماليني وتسعمائة ألـف     ) ٦,٩٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون مبا جمموعه     .  للسهم تعشرة رياال ) ١٠(بقيمة إمسية قدرها    

ل أسهم رأس مال الشركة، وسوف تطرح األسـهم الباقيـة وعـددها             من كام % ٦٩سهماً وسددوا قيمتها نقداً وهي متثل       
واحد وثالثني مليون ريال لالكتتاب العـام تسـدد         ) ٣١,٠٠٠,٠٠٠( ألف سهم بقيمة     ةثالثة ماليني ومائ  ) ٣,١٠٠,٠٠٠(

  . بالكامل عند االكتتاب
  

 وزير التجارة والصناعة إلعـالن تأسـيس        التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل     العامة  وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية      
  .وستعترب الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها. الشركة

   الشركة كيةهيكل مل ٢-٣
 عضو أالينس للتأمني وهـي شـركة        انترناشيونال  جي إف  أيه وشركة   يشمل املسامهون املؤسسون البنك السعودي الفرنسي     

وهي شركة ذات مسئولية حمـدودة       عضو جمموعة اي جي اف العاملية      بريمودا القابضة   هيأوإس إن   مسامهة مؤسسة يف فرنسا،     
  .أو أكثر من أسهم الشركة% ٥ املسامهون اآلخرونال ميلك  .تأسست يف برمودا 

  املسامهون
  عدد  نسبة امللكية

   األسهم
  إمجايل القيمة

   بالريال السعودي
  ٣٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٢٥٠,٠٠٠ %٣٢,٥  البنك السعودي الفرنسي

  ١٦,٢٥٠,٠٠٠  ١,٦٢٥,٠٠٠ %١٦,٢٥ (AGF) جي إف انترناشيونالأيهشركة 
  ١٦,٢٥٠,٠٠٠  ١,٦٢٥,٠٠٠ %١٦,٢٥ (SNA) القابضة بريموداأيهشركة إس إن 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢  حممد علي أبا اخليل األستاذ
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ األستاذ عمران حممد العمران

  ٦٩,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٩٠٠,٠٠٠ %٦٩    اموع
  ٣١,٠٠٠,٠٠٠  ٣,١٠٠,٠٠٠ %٣١  اجلمهور 
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠  اإلمجايل

  



 ١٧

  
 للتـأمني   الشركة السـعودية الفرنسـية    كما يوضح اجلدول التايل امللكية املباشرة وغري املباشرة للشركات اليت متلك حصصاً يف              

  .ذكورة يف جدول هيكل ملكية الشركةالتعاوين وامل
  

  املالك املباشرون  اسم الشركة

 البنك السعودي الفرنسي
 الصادر ٢٣/ كشركة مسامهة سعودية، مبوجب املرسوم امللكي رقم م البنك السعودي الفرنسي، تأسس

 الذي ميتلك بنك كاليون،  معإستراتيجيةبشراكة  البنك السعودي الفرنسي ويرتبط. م١٩٧٧ يونيو ٤بتاريخ 
كاليون هو أحد األعضاء البارزين يف جمموعة كريديت أكريكول، الذي  وبنك. من رأس مال البنك% ٣١,١

اإلمجايل حلقوق   من حيث احلجمأوروبابنوك يف ال من أكرب يف فرنسا، ويعد واحداً كان أول بنك يؤسس
، ة مكاتب إقليمية يف جدة والرياض واخلربثالث هولدي  الرئيسي يف مدينة الرياض، الشركةيقع مركز.املسامهني

 ٣١٧٥، و بالسيداتةخاص  أقسامفرعاً تقدم خدماا للعمالء يف املدن الرئيسية يف اململكة، تشتمل على ٦٢
 .جهازا من أجهزة نقاط البيع يف كافة املدن الرئيسية يف اململكة

  شركة مسامهة سعودية

  م٣١/١٢/٢٠٠٥ مليون ريال كما يف ٣,٣٧٥ رأس مال البنك 
  من أسهم البنك السعودي الفرنسي% ٣١,١ميلك بنك كاليون 

  هو أحد األعضاء البارزين يف جمموعة كريديت أكريكول
  ميلكها مسامهون سعوديون% ٦٨,٩والنسبة املتبقة بالكامل 

 اسورانس جنرال دي فرانس وجمموعة اليانز
 يف جمال تقدمي خدمات التـأمني وإدارة املوجـودات          حتتل جمموعة اليانز مركز الصدارة على املستوى العاملي       

 دولة ومما يرسـخ قـوة       ٧٠واخلدمات املصرفية وتتيح اموعة لعمالئها إمكانية تأمني خدمتهم يف أكثر من            
 ١٨٠,٠٠٠اموعة وخدماا وأهليتها العدد الضخم من العاملني املتمرسني لديها والذي يقارب عـددهم              

م وتـوفر   ١٨٩٠إن جمموعة اليانز ذات تاريخ عريق إذ تأسست يف أملانيـا عـام              .املموظف يف شىت أحناء الع    
 مليون عميل تشكيلة متكاملة من اخلدمات عرب شبكة عاملية من    ٦٠اموعة لعمالئها الذين يربو عددهم على       

  .٥٠٠فورتشن كما توفر جمموعة اليانز التغطية التأمينية لعدد من الشركات املدرجة يف قائمة مؤشر .الفروع

 شركة مسامهة مفتوحة 
  م٢٠٠٥ ديسمرب ٣١ سهم كما يف ١٩٠,١٣٥,٧٥٤عدد أسهمها 

  موزعة كما يلي

  % ٥٧,٩ سهم موعة اليانز متثل ١١٠,١٣٣,٢٧٠
  %٥ سهم أذنوات خزانة متثل ٩,٥٤٦,٣٨٧
  %٢,٣ سهم مملوكة للموظفني متثل ٤,٤١٢,٢٢٥

  %٣١,٢ ملؤسسات متنوعة متثل ٥٩,٣٢٨,٣٧٩
 %٣,٦ سهم ألفراد متثل ٦,٧١٥,٤٩٣

  عضو جمموعة اي جي اف العاملية شركة إس إن آي القابضة
شركة إس إن آي القابضة هي حاليا عضو جمموعة اسورانس جنرال دي فرانس وجمموعة اليانز الـيت تعـد                   

لك تاريخ عريـق     بلدا يساندها يف ذ    ٧٠املؤسسة املالية األوىل على مستوى العامل حبضور يغطي يف أكثر من            
.  بليون دوالر من أقساط التأمني السنوية      ٨٧ موظف و    ١٨٠,٠٠٠ عاما وكادر يبلغ تعداده      ١١٢ميتد لنحو   

 AGFلبنان، ومن مث أصبحت     -من شركة إس إن آي القابضة     % ٣٠أي جي إف    م، متلكت   ١٩٩٨يف عام   
متكنت إدارة  %. ٥٩,١س حاليا   ويبلغ إمجايل حصة اسورانس جنرال دي فران      . نفسها عضوا يف جمموعة اليانز    

شركة إس إن آي القابضة من تصدير خربا إىل العديد من األقطار العربية حيث أسست باالشتراك مع رجال                  
وقـد  .  وقربص ومصر والبحرين أعمال حمليني عدداً من شركات التأمني يف كل من املغرب وتونس واألردن             

وشركة إس إن آي القابضة يف جمال التأمني البنكـي يف           أي جي إف    م انطالقة التعاون بني     ٢٠٠٠شهد عام   
  .  من خالل البنك السعودي الفرنسياململكة العربية السعودية

  

  

  %٦٩,٦٣            )  فرنسيةشركة مسامهة عامة(شركة ايه جي اف 
  %٠,٤٣موظفني شركة إس إن آي                                     

  %٠,٥٢                                شركة شركة إس إن آي       
  %٣,٢٤)                شركة مسامهة سويسرية( شركة سويس ري 

  :بإضافة موعة مستثمرين لبنانيني كما يلي

 %١١,٦٥ماري شيدياك                                                 

 %٣,٢٤          أنطوان واكيم                                       

 %٢,٢٨ندا شالديكوت                                                

 %٢,٢٨نايلة عبجي                                                    

 %٢,١١كريستيان مكتف                                               

 %١,٠٥                        ميشيل مكتف                          

 %١,٠٥رونالد مكتف                                                  

 %٠,٥٦فيليب عيسى                                                   

 %٠,٥١غسان عساف                                                  

 %٠,٣٩                                      يوسف نادر              

 %٠,٢١أنطوان بيطار                                                    

 %٠,٢راميوند شام                                                       

 %٠,١٩أنطوان عيسى                                                  

 %٠,١٤روزيت غرزوزي                                               

 %٠,١٠أنطوان إدي                                                     

 %٠,٠٩جوزيف أبو بشارة                                             

 %٠,٠٩        خليل أبو شديد                                        

 %٠,٠٣هنري خوري                                                  
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ملكية أعضاء جملس اإلدارة املرشحني واإلدارة العليا أو أي من أقارم أو أي طرف ذي  ٣-٣
 ةعالقة ألسهم الشرك

  

  الشركات املمثلة  عدد األسهم  املركز  االسم 
  مستقل    رئيس جملس إدارة املرشح   يوسف محدان احلمدان /السيد
  املرشحعضو جملس إدارة   جان ماريون/السيد
  املرشحعضو جملس إدارة   أمني موسى عبدالقادر العفيفي/السيد
  املرشحعضو جملس إدارة      حسن جاوهعبدالرمحن أمني/ السيد

  البنك السعودي الفرنسي  ٣,٢٥٠,٠٠٠

  املرشحعضو جملس إدارة   هوج جورج دي روكيت بويسن/السيد
   املرشحعضو جملس إدارة  لوك ادموند ميتيفييه/السيد

  شركة أي جي إف انترناشيونال  ١,٦٢٥,٠٠٠

  بريموداشركة إس إن آي القابضة   ١,٦٢٥,٠٠٠   املرشحعضو جملس إدارة  انطوان يوسف واكيم/السيد
  مستقل  -   املرشحعضو جملس إدارة   املشعل حممدعبدالعزيز/ السيد
  مستقل  -  عضو جملس اإلدارة   *شاغر

  .ترشيح عضو مستقل إضايف عند إنعقاد اجلمعية التأسيسية بعد إمتام عملية اإلكتتابسيتم * 
  

  رؤية وإستراتيجية الشركة وأهدافها ٤-٣
املنتجات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية اليت تتيح لعمالئها توفري الرعاية الكاملة ستقوم الشركة بتوفري تشكيلة شاملة من 

إن رضا العميل هو غاية الشركة وستحرص دائماً على . ألسرهم وممتلكام وأنشتطهم التجارية وموجودام يف مجيع الظروف
  .إدراكها بالعمل معاً على اختيار احلل الذي يليب احتياجات عمالئها

  
سوف تقدم الشركة تشكيلة من املنتجات واخلدمات للشركات واألفراد واليت تشمل التأمني العام والتأمني الصحي والتخطيط 

وفيما يلي تعريف . املايل إضافة إىل احلماية، مما يوفر على عمالئها الوقت وييسر إمكانية إضفاء الطابع الشخصي على األعمال
  .دمها الشركةموجز باخلدمات األساسية اليت تق

  أعمال الشركة ٥-٣
ينص النظام األساسي للشركة على أن أغراض الشركة تتمثل يف القيام وفقاً ألحكام نظام التأمني والئحته التنفيذية واألنظمة 

متثيل أو توكيالت أو  والقواعد السارية يف اململكة مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وكل ما يتعلق ذه األعمال من إعادة تأمني
أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم جبميع األعمال اليت يلزم القيام ا لتحقيق أغراضها سواًء يف جمال التأمني أو استثمار 
أمواهلا، وأن تقوم بتملك وحتريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبداهلا أو تأجريها بواسطتها مباشرة أو بواسطة 

تطوير  هذا وتنوي الشركة بعد تأسيسها .تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى وفقاً للضوابط الشرعيةشركات تؤسسها أو 
البنك السعودي (وتوفري أرقى اخلدمات التأمينية باململكة بشكل يستند إىل املوارد العاملية والقوة واألمان املستمدة من مؤسسيها 

  ).الفرنسي واسورانس جنرال دي فرانس
  



 ١٩

األهداف يوجه تركيز الشركة األساسي على العميل، حيث يأيت حتديد احتياجات األفراد من العمالء يف مقدمة ولتحقيق 
وترى الشركة أنه من واجبها تقدمي أفضل املعلومات واخلدمات االستشارية املمكنة لعمالئها انطلقاً من . أولويات الشركة

  .فهمها الكامل الحتياجات كل عميل على حدة
 

 تشكيلة من املنتجات واخلدمات للشركات واألفراد واليت تشمل التأمني بتقدميوبعد أخذ موافقة مؤسسة النقد الشركة ستقوم 
العام والتأمني الصحي والتخطيط املايل إضافة إىل احلماية، مما يوفر على عمالئها الوقت وييسر إمكانية إضفاء الطابع الشخصي 

  : تعريف موجز باخلدمات األساسية اليت تقدمها الشركةوفيما يلي. على األعمال
  

   التأمني العام  . أ.٥-٣

تعىن هذه اخلدمة بكل ما يرتبط باحلماية وتقدمي املشورة يف التأمني على املمتلكات واحلوداث وتشمل التشكيلة الكاملة هلذه 
  :اخلدمات 

  .تأمني املمتلكات واملنشآت
  .ونيةتأمني املصانع واآلليات واألجهزة اإللكتر

  .تأمني الشحن البحري والربي والتأمني على السفن
  .تأمني املنازل وحمتوياا

  .تأمني السفر واحلوادث الشخصية
 .ميكن تصميم املنتجات وخدمات التغطية التأمينية حسب احتياجات حمددة مهما تنوعت األعمال

  

  التأمني الصحي  . ب.٥-٣
لشركة، حيث توفر الشركة خدمات اإلستشفاء وتشمل مجيع املصاريف  تعترب هذه اخلدمة من اخلدمات اهلامة جلميع عمالء ا

اجلراحة وغرفة (املتعلقة بالعالج، مبا فيها مصاريف التنومي واإلعاشة ووحدة العناية املركزة وأتعاب األطباء وخدمات املستشفى 
ومراجعات . علقة باحلمل وما إىل ذلكخدمات اإلسعاف وتكاليف الرعاية املت) العمليات والتخدير والتصوير باألشعة وخالفها

العيادات اخلارجية وتشمل االستشارة والتشخيص والفحوصات املخربية واألدوية والعالج الطبيعي واالستفادة من شبكة 
واسعة من مقدمي اخلدمات املختارين يف كافة أحناء اململكة والدول العربية األخرى وتعطي احلرية لعمالء الشركة يف اختيار 

  .كة مقدمي اخلدمة اليت يفضلهاشب
  

  حلول تأمينية لألفراد  . ت.٥-٣
حيث تقوم عالقة الشركة مع عمالءها على مبدأ املشاركة والتحليل الشامل الحتياجام املالية مبا ميكن الشركة من العمل 

كما طورت الشركة  معهم عن قرب لوضع حلول التخطيط املايل الالزمة هلم واليت جتمع بني املرونة والتخطيط الطويل األجل
بالتعاون مع مؤسسيها منتجات التكافل اليت ستقوم بتقدميها يف اململكة، وقد مت تصميم هذه الربامج التأمينية بناء على خربة 

 وخاصة البنك السعودي الفرنسي يف تقدمي خدمات سابقة مماثلة يف السوق، مع مراعاة اجلوانب النظامية والشرعية املؤسسني
  .هلذه الربامج لتناسب الطلب احمللي، والضوابط املنظمة األخرى
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  : وهذه املنتجات هي
عمر التقاعد، أو قبل ذلك يف حال مت تصميم برنامج تكافل الغد لتوفري دخل للمشترك عند : برنامج تكافل الغد .١

ليستحق للمشترك . الوفاة أوالعجز، ووفقاً لتفضيالت كل مشترك فيما يتعلق بقيمة القسط املالئم أومبلغ التعويض
  .القيمة اإلمجالية باالضافة لنصيبه من عوائد االستثمار دفعة واحدة أو على دفعات حسب بنود الوثيقة

 برنامج تكافل أجنال لتوفري مصاريف التعليم اجلامعي ألبناء املشترك، ويستحق مت تصميم: برنامج تكافل أجنال .٢
املشترك القيمة اإلمجالية باإلضافة إىل نصيبه من عوائد االستثمار للمشترك أو املستفيد على دفعات بدءاً من دخول 

 .ب تفضيالت كل املشتركابن املشترك سن التعليم اجلامعي أو حال االستحقاق املبكر ووفق بنود الوثيقة وحس
 حال الوفاة أو العجز خالل فترة  يف للمشتركدمت تصميم برنامج تكافل محاية لتوفري عائ: برنامج تكافل محاية .٣

 حال الوفاة أوعلى مخسة دفعات متساوية حال العجز، ويف هذا  يفالربنامج، حيث تستحق قيمة الوثيقة دفعة واحدة
اب للمشترك، وإمنا اختيار قيمة الوثيقة والدفعات بواسطة املشترك بعد خصم الربنامج لن يتم االستثمار يف حس

مصاريف الوكالة بناء على مصفوفة عمر املشترك وبنود الوثيقة، كما سيتم إضافة عوائد صندوق التكافل عند 
  .االستحقاق

  
ثيقة اتفاقية التغطية وفقاً لكل برنامج بسداد ستتبع هذه الربامج الثالثة منطاً أساسياً موحداً حيث سيقوم املؤمِن له مبقتضى و

أو دفعةً واحدة ميثل قسط مايل للشركة، وقيمة هذا ) شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي(مبلغ من املال بصفة دورية 
ند سنوياً واليت سيتم حتديد شروطها وأحكامها ع% ١٠القسط قد تكون ثابتة أو متزايدة حسب كل وثيقة تأمني وحبد أقصى 

  .إبرام كل وثيقة
  

ستقوم الشركة باستثمار األقساط املستلمة من املؤمن هلم يف واحد أو أكثر من صناديق االستثمار املطابقة للشريعة اإلسالمية 
اليت سيقوم قسم خدمات االستثمار بتحديدها، أو يف صناديق أخرى خارجية تكون متطابقة مع الشريعة، سيتم حتديدها عند 

الوثيقة وقد يعدل الحقاً، ويعكس كل صندوق استثماري درجة خمتلفة من حتمل املخاطر وستتيح بنود الوثائق تاريخ إصدار 
التأمينية استحداث حمافظ أخرى متطابقة مع الشريعة، كما ستتيح للمؤِمن تعديل هيكلة حمفظته اإلستمارية من وقت آلخر 

 وتعكس قيمة االستثمارات يف أي وقت جمموع صايف االستثمارات .مقابل أتعاب وكالة تستحقها الشركة عن هذه التعديالت
  .جمتمعةً

وبشكل عام سيعود . وعند االستحقاق سيتم صرف جمموع ما يف صندوق التكافل باإلضافة إىل عوائد حساب االستثمار
شركة بسداد هذا العجز لاويف حالة العجز ستقوم . ب نسبة اشتراكهصندوق إىل املشتركني فيه كل حبسالالفائض من التزامات 

عن طريق إقراض الصندوق قرضاً حسناً بدون أية فوائد، سيتم تسديده الحقاً من الفوائض املستقبلية ستتم هذه التغطية بعد 
 .أخذ موافقة اللجنة الشرعية

  شراء حمافظ ذات العالقة ٦-٣
 مملوكة كل واحدة  عمالء يف اململكةمنيت تأمني تتضتنوي الشركة بعد تأسيسها شراء حمفظ من أجل دعم انطالق أعماهلا،

  :منهما من
 : أنسعودي للتأمنيشركةحمفظة  ١-٦-٣
 

 مملكة البحرينقائمة ومؤسسة مبوجب قوانني حبرينية   هي شركة ")أنسعودي.("م.ب.م. ششركة أنسعودي للتأمني
) بريمودا ابضة إس إن آي القمن % ٥٠من البنك السعودي الفرنسي و% ٥٠( مملوكة بالكامل من قبل املؤسسني 



 ٢١

علماً بأنه ال يوجد  وستتوقف شركة أنسعودي عن القيام بأية نشاطات تأمني يف اململكة بعد بيع حمافظ أعماهلا
أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو أو  قضائي  أو حتكيم ادعاء أية أصول غري ملموسة أو أنسعوديلشركة 

 .يل ونتائج عمليااجمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املا
  :  جماالت التأمني التاليةى علأنسعودي ةتشمل حمفظو 
  .التأمني العام  ) أ
 .التأمني الصحي  ) ب
 .حلول لألفراد  ) ت
  .ول التايل يستعرض حتليالً ألداء احملفظة املايل للثالث سنوات السابقةواجلد

  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  )بالريال السعودي(
  ١٢,٩٤٠,٥١٦  ١٢,٩٦٦,٣٩٠  ٢٨,١٨٠,٦٢٨    األقساط املكتتبة

  ١,١٨٩,٢١٠  ١,١٢١,٥٩٤  ١,٠١٤,٦١٩  عموالت وفوائد مكتسبة
 )٤٫٤٠٤٫٨٧٨( )٤٫٤٨٥٫٣٥٦( )٧٫١٥٦٫٣٩١(  مصاريف 
  )٥,٧٥٤,٦٠٥(  )٥,٤٨٧,٦٠٩(  )١٦,٧٦١,٦٠٠(  املطالبات

  ٣,٩٧٠,٢٤٣  ٤,١١٥,٠١٩  ٥,٢٧٧,٢٥٦  صايف الربح التشغيلي
  ١،٩٩٦،٨٣٨,٦٨  ١٥٤،٢٧٧,٥٠ (١،٦٨٨،٢٨٣,٦٨)  احملفظة) خسائر(صايف ربح 

  --  %٠,٢  %١١٧,٣٤  معدل منو األقساط املكتتبة
  %٣٠,٦٨  %٣١,٧٤  %١٨,٧٣  النسبة إىل إمجايل األقساط

  %٤٤,٤٧  %٤٢,٣٢  %٥٩,٤٨  معدل اخلسائر 
  ١٥,٢٤٥,٤٩٦  ١٦,٠٦٥,٣٦٠  ٢٦,٥١٠,٠٨٤  إمجايل األصول
  ٦,٦٨٦,٠٧٢  ٧,٣٠٦,٧١٤  ١٩,٤٣٩,٧٢٢  إمجايل اخلصوم
  ١٠,٤٤٦,٩٣١  ٨,٧٥٨,٦٤٦  ٧,٠٧٠,٣٦٢  ق املسامهنيإمجايل حقو

  %٤٦,٤٨  %٤٦,٩٨  %٧٤,٦٤  العائد على حقوق املسامهني
  

 املكتتبة  األقساط إمجايل حجم ارتفع م، ٢٠٠٣م، و ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط وباستعراض
 بإمجايل مقارنةبنفس النسبة م و ٢٠٠٤ عام مليون ١٣ قدره بإمجايل مقارنة ريال مليون ٢٨,٢إىل  ليصل %١١٧,٣٤ بنسبة
% ٧٤,٦٤م إىل ٢٠٠٣عام % ٤٦,٤٨بينما ارتفع معدل العائد على حقوق املسامهني من . م٢٠٠٣عام  مليون ١٢,٩قدره 
  .م٢٠٠٥عام 

 :حمفظة البنك السعودي الفرنسي ٢-٦-٣
 السعودي البنك ةتشمل حمفظو كةاململ قائمة ومؤسسة مبوجب قوانني مسامهة شركة البنك السعودي الفرنسي 

 . الغد واألجنال مها املصريف وهي تتضمن برناجمني جماالت التأمنيى علالفرنسي
 :أعاله ملسامهني املؤسسني يف الشركات اليت متلك احملفظتني املذكورتنيا التايل مللكية اجلدول يوضح كما

  امللكية املباشرة  الشركة املالكة للمحفظة
مهني املؤسسني يف حصة انتفاع املسا

  احملفظة
  البنك السعودي الفرنسيميلكها % ٥٠  أنسعودي

أس أن أي القابضة برمودا، عضو جمموعة أي متلكها % ٥٠
   .جي أف العاملية

٥٠%  
٥٠%  

  %١٠٠  آي جي إف% ١٠٠  آي جي إف
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  .ول التايل يستعرض حتليالً ألداء احملفظة املايل للثالث سنوات السابقة واجلد
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  )لسعوديبالريال ا(

 ٢٠٫٣٢٨٫١٢٠ ١٨٫٤١٤٫٨٠٤ ١٧٫٠٧٦٫٥٤٨  إمجايل االكتتابات

  ١,٦٥٧,٣٩٧  ١,٩٥٧,١٢٨  ٢,١٣٨,٩٨٠    األقساط املكتتبةصايف 
  ١,٥٦٢,١٦٢  ١,٨٢٧,٦٦٨  ٢,٠٥٠,٤٣٧  عموالت وفوائد مكتسبة

  )٤٤,٧٥٣(  )٣٧٦,٧٦١(  )١١,٠٣٥(  مصاريف 
  )٢٨٧,٣٤٤(  )٧٣٥,٧٨٧(  )١٩٠,٠٢٥(  املطالبات

  ٢,٨٨٧,٤٦٢  ٢,٦٧٢,٢٤٨  ٤,٣٦٨,٤٠٧  صايف الربح التشغيلي
  ---  %١٨,٠٨  %٩,٢٩  معدل منو األقساط املكتتبة
  %١٧٤  %١٣٧  %٢٠٤  النسبة إىل إمجايل األقساط

  %١٧,٣٤  %٣٧,٦  %٨,٨٨-  معدل اخلسائر 
 املكتتبة  األقساط مجايل حجمإ ارتفع م، ٢٠٠٣م، و ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط وباستعراض

 بإمجايل مقارنة% ٢٩م وبنسبة  ٢٠٠٤ عام مليون ١,٩٦قدره  بإمجايل مقارنة ريال مليون ٢,١إىل  ليصل %٩,٢٩ بنسبة
  .م٢٠٠٣عام  مليون ١,٦قدره 

 
 Manar) "مانار سيغما " هوأكتواري  مستشاروتطبيقاً التفاقية الشراكة قام املؤسسون، حلساب الشركة، بالتعاقد مع

Sigma Financial Consulting)  مكتب اجلريد وشركاه ومراقب حسابات)PWC ( مرخص برايس ووتر هاوس كوبرز
مبا يشمل االلتزامات املترتبة عليها واحلقوق العائدة هلا مبا يف ذلك حق جتديد احملفظتني لتقييم هلما بالعمل يف اململكة، وذلك 

على ضوئها ستعمل الشركة على التفاوض احملافظتني املذكورة، وشراء لتقييم سعر  ساسأوسيشكل تقييم األكتواري . الوثائق
 كل من احملفظتني، حسبما تراه الشركة حيقق مصلحتها،شراء  على سعر مع الشركات املذكورة من أجل التوصل إىل اتفاق

 مليون ريال، ٣٠ أي لن تتجاوز الشركةمن إمجايل رأس مال %) ٣٠ (هلاتني احملفظتنيعلى أال تتجاوز القيمة اإلمجالية 
وجاري إعداد هذه التقارير والدراسات حىت تاريخ هذه النشرة وفق الضوابط واألسس اليت حددا مؤسسة النقد لتقييم احملافظ 

تأكد من  وستكون نتيجة التقييم خاضعة للدراسة من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد واليت سوف تقوم بالالتأمينية
يتوقع االنتهاء من التقارير  وستبذل الشركة كل جهد ملقابلة متطلبات مؤسسة النقد ذا اخلصوص، سالمة إجراءات التقييم،

ضمن املهل املمنوحة  ، واختاذ القرار النهائي بشأن سعر الشراء من قبل األكتواري ومراقب احلساباتةوالدراسات اجلاري
ولغرض االستحواذ على هذه احملافظ التأمينية ستقوم   وخالل الربع الثاين من العام اجلاري،النقدلوائح مؤسسة ل وفقاً للشركة

وسوف يتم اختاذ القرار النهائي بشأن سعر شراء  الشركة بدراسة بدائل لتمويل عملية شراء احملافظ بعد انتهاء عملية تقييمها،
 كما تؤكد الشركة أنه سوف يتم هذا الشراء على أسس جتارية دون .احملفظتني يف ضوء نتائج التقييم والدراسات املذكورة

يف حال مت اختاذ القرار النهائي بشأن شراء . هاتني احملفظتنياألخذ بعني االعتبار املصاحل القائمة للمسامهني املؤسسني ضمن 
ت، فسوف يتم نقل احملفظة املذكورة احملفظتني يف ضوء نتائج التقييم والدراسات اجلارية من قبل اإلكتواري ومراقب احلسابا

 :وفقاً لألسس التالية
•  ا ومجيع األعباء املترتبة عليها حبيث تنتقل مجيع بوالص تأمني يتم نقل حمفظة التأمني مع مجيع احلقوق املتعلقة

  .احملفظة املعقودة مع الزبائن والسارية املفعول على دفعة واحدة من أنسعودي إىل الشركة
ع املعدات والفرش واألثاث والتجهيزات اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر وقاعدة املعلومات املتعلقة يتم نقل مجي •

 .بالعمالء من أنسعودي إىل الشركة
يتم دراسة نقل بعض موظفي شركة أنسعودي إىل الشركة وفقاً لتوصيات جلنة الترشيحات من قبل الشركة ووفقاً  •

 .يف اململكة لنظام العمل
حىت بأن هذه احملافظ املزمع شراؤها  العليا للشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوينجملس اإلدارة واإلدارة أعضاء يؤكد 

أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً أو  قضائي  أو حتكيم ادعاءطرفاً يف أية ليست تاريخ هذه النشرة 
ج عملياا، وأنه حسب علم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على على وضع هذه احملافظ املايل ونتائ

  .وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو أا غري مبتوت فيها
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  :اعتماد اللجنة الشرعية ٧-٣
تج حيث يتم تقدمي مسودة للمنتجات واخلدمات سيتم االستعانة باللجنة الشرعية من البنك السعودي الفرنسي لالعتماد أي من

للدكتور حممد القري عضو جلنة الشريعة بالبنك السعودي الفرنسي للمراجعة، ومت إدراج إفادته ضمن وثائق تصميم كل منتج 
تها وبشكل عام مت اعتماد الوثائق للمنتجات الثالثة، بعد مراجع. وأخذ مالحظاته يف عقود الوكالة والوثائق ذات الصلة

  .م٢٠٠٥ فرباير ٢٨وتعديلها بواسطة اللجنة الشرعية للبنك السعودي الفرنسي يف 

  :ترتيبات إعادة التأمني ٨-٣
إعادة التأمني هو إجراء يهدف إىل توزيع املخاطرعلى قاعدة أكرب من متحمليها، وقد مت االتفاق مبدئياً مع أحد املؤسسني 

  . إعادة التكافل، وفق توجيهات مؤسسة النقد ذا اخلصوصإلدارة ترتيبات"  جي إف انترناشيونالأيهشركة "

  تسعري اخلدمات ٩-٣
سيتم تسعري أي خدمة اعتمادا على بعض املعايري األساسية مثل تكلفة إنشاء احملافظ، تكاليف اإلدارة، عائد اإلستثمار اخل، 

رة الشركة يف استقطاب مشتركني وبشكل عام تعتمد التكاليف بشكل كبري على حجم االستثمارات، وهو ما يعتمد على قد
جدد وختفيض التكاليف الثابتة العامة بسبب توزيعها على عدد أكرب من املشتركني، باإلضافة إىل تكاليف أعمال إعادة التأمني 

ويتم تسعري أي منتج بشكل يضمن أن العوائد تكفي لتغطية كافة التكاليف املقدرة وحتقيق عائد . وخدمات أخرى وسيطة
وسوف يتم اعتماد أسس ومعايري تسعريية متباينة، فقد تلجأ الشركة لسياسة تسعريية جاذبة . لمشاركني واملسامهنيمناسب ل

للعمالء ومن مث التخلي عن منتجات أخرى، وستقوم الشركة بشكل مستمر بتحديد نقطة التعادل اليت سيتم بناًء عليها اعتماد 
سوف يتم األخذ يف االعتبار بأن منتجات التكافل هي بشكل عام منتجات و. أسعار املنتجات حبيث حتقق هوامش إجيابية

  .حديثة على السوق السعودي وقد تتطلب سياسات تسعريية خمتلفة ملراعاة نفاذية منتجاا للسوق
  

عوائد منها ستقوم إدارات الشركة املعنية بشكل مستمر مبتابعة تأثري سياسات التسعري على كل من انتشار اخلدمات املقدمة وال
ومقارنتها مع بيانات منافسيها من مقدمي اخلدمات املماثلة بالسوق، وحماولة تعديل هذه السياسات بشكل مستمر ملواجهة 

  .متطلبات الشركة ومشتركيها ومتطلبات املنافسة

  خدمة العمالء ١٠-٣
عن سهولة الوصول والراحة يف التعامل تعد العالقة الوثيقة بالعمالء بالنسبة ألي مقدم خدمة من أبرز مقومات النجاح فضالً 

  .وأمهيتها بالنسبة للشركة وعمالئها على حد السواء
ودف الشركة خلدمة عمالئها وفق متطلبام حىت من خالل توفري منافذ مكملة للتوزيع واخلدمة مما يتيح هلم حرية االختيار 

  . واملرونة أيا كانت احتياجام

  االنتشار اجلغرايف ١١-٣
 عدد فروع الشركة بناًء على خريطة التوزيع الدميوغرايف باململكة ومراكز جتمع الطلب مع األخذ يف االعتبار املدن سيتم حتديد

وعلي املدى . الرئيسية باململكة، مناطق تركز األعمال، التوزيع الدميوغرايف للسعوديني والتوزيع الدميوغرايف لألجانب باململكة
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ر انتشار فروع ومراكز الشركة يف اململكة على العمليات واألداء بشكل عام ومراعاة الطويل سيتم بشكل دوري دراسة أث
  .تطويرها حسب متطلبات السوق ومراكز جتمع قوى الطلب على خدمات الشركة

  

  
  

  اهليكل التنظيمي ١٢-٣
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 الهيكل التنظيمي
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 اهليكل اإلداري للشركة ٤

  املقترحجملس اإلدارة  ١- ٤
ركة جملس إدارة مؤلف من مثانية أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال خيل يتوىل إدارة الش

 يف استبدال من ميثله يف الس، واستثناًء من ذلك تعني اجلمعية التأسيسية أول جملس االعتباريذلك التعيني حبق الشخص 
وأعضاء أول جملس اإلدارة . ور القرار الوزاري القاضي بإعالن تأسيس الشركةلإلدارة ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صد

  :املرشحون هم على الشكل التايل
  

  جملس اإلدارة املقترح
  ) عاما٧٠ً(يوسف محدان احلمدان   االسم
  سعودي  اجلنسية
  رشحاملدارة اإلرئيس جملس   املنصب

امعة، نفس اجل من م١٩٩٦ودرجة املاجستري يف إدارة األعمال ختصص إحصاء عام من جامعة تكساس م ١٩٦٤ جتارة عام سحاصل على بكالوريو  املؤهالت العلمية
  . الواليات املتحدة األمريكية بوالية تكساس،أوسنت،مدينة 

وهو عضو يف اهليئة السعودية  صاحب ورئيس شركة يوسف احلمدان التجارية احملدودة، وهو مؤسس ورئيس شركة التقسيط الوطنية يوسفالسيد   املناصب احلالية
  .م٢٠٠٤ منذ عام يف املؤسسة العامة للصناعات احلربيةم، كما أنه عضو منتخب ٢٠٠٣ منذ عام للمحاسبني القانونيني

اخلربات 
  العملية 

 دد من املؤسسات العامة وكيالً لوزارة التجارة وعضواً يف جمالس إدارة عم،١٩٨٠م لغاية عام ١٩٧٥عام  يف الفترة من  سابقاً السيد يوسفعمل
صدف، املؤسسة العامة للموانئ، املؤسسة العامة للسكك احلديدة، الشركة السعودية للنقل اجلماعي، الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية، 

 وعضو جملس إدارة حىت عام وهو مؤسس وعضو جملس إدارة مث رئيس جملس إدارة البنك التجاري املتحد. اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس
أكرب الشركات املسامهة ( م يف الشركة الوطنية للبالستيك ١٩٩٥م إىل عام ١٩٩٢م يف شركة السالم للطائرات، وعضو جملس إدارة من عام ١٩٩٣

غيل واخلدمات الصناعية م يف الشركة الوطنية للتش١٩٩٦م إىل عام ١٩٩٢رئيس جملس إدارة وعضو منتدب منذ عام ) القابضة التابعة لشركة سابك
م، عضو جملس إدارة يف بنك الرياض حىت عام ١٩٩٢، نائب الرئيس املنتخب يف الغرفة التجارية والصناعية بالرياض لدورتني لغاية عام )خدمات(

م، ومنتخب يف ١٩٩٨اية عام م لغ١٩٨٤، كما ترأس جملس إدارة اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة العاملية يف باريس منذ نشأا عام م١٩٩٧
  .م١٩٩٢م إىل عام ١٩٩٠جملس اإلدارة لغرفة التجارة العاملية يف باريس من عام 

   ) عاما٥٥ً(عبدالرمحن أمني حسن جاوه   االسم 
  سعودي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة مرشح  املنصب
  م١٩٧٤ الواليات املتحدة األمريكية عام – جامعة والية أوهايو – علوم يف إدارة األعمال سبكالوريو  املؤهالت العلمية

  م١٩٧٤ الواليات املتحدة األمريكية عام – فرست ناشيونال سييت بنك –برنامج التدريب املصريف 
  م١٩٨٧ الواليات املتحدة األمريكية عام – د جامعة هارفار–برنامج اإلدارة املتقدمة 

تجارية من ال هشام، ومدير عام ملؤسسة م١٩٨٠مي بالبنك السعودي الفرنسي ملدة عشر سنوات منذ عام شغل السيد عبدالرمحن منصب مدير إقلي  اخلربات العملية
م ومساعد مدير لفريست ناشيونال سييت بنك الرياض من ١٩٧٧ –م ١٩٧٦م، ومساعد مدير بالبنك السعودي لالستثمار من ١٩٨٠-م١٩٧٧
  .م١٩٧٦-١٩٧٤

  .م نائباً للعضو املنتدب بالبنك السعودي الفرنسي١٩٩٠ذ عام يعمل السيد عبدالرمحن من  املناصب احلالية
باإلضافة إىل  بنك بيمو السعودي الفرنسي سوريا ، بنك بيمو لبنان،شركة الشيكات السياحيةرئاسة جملس إدارة الشركات التالية ويشغل حالياً 

  .تمليكركة األمثل لل وشعضوية جملس إدارة الشركات التالية البنك السعودي الفرنسي

  ) عاما٥٨ً(جان ماريون   االسم
  فرنسي  اجلنسية

  مرشحعضو جملس إدارة   املنصب
  . يف االقتصاد جامعة باريسسبكالوريو  املؤهالت العلمية
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 مث بالبنك   إدارة التسويق  بإدارات التأجري والعقارات والفروع الدولية ومدير         سنة ١٤ وملدة   م١٩٧٠عمل السيد جان ببنك سوسيتيه جنرال من عام           اخلربات العملية
، جنوب   كمدير إقليمي  ، تايوان  كمساعد للمدير العام   وكريديت أجريكول اندوسيوس يف باريس، هونج كونج        كعضو منتدب  السعودي الفرنسي 

ودي الفرنسـي    بالبنك السـع    تنفيذي وحالياً يشغل منصب مدير     كمدير إقليمي  ، األرجنتني، والصني   كمدير عام  ، نيويورك  كمدير إقليمي  أفريقيا
  .بالرياض

   )عاما٤٧ً(أمني موسى عبدالقادر العفيفي   االسم
  سعودي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة مرشح  املنصب
  م١٩٨٥ الواليات املتحدة األمريكية عام – إدارة أعمال من جامعة تكساس سبكالوريو  املؤهالت العلمية

  .م١٩٨٦ام  البنك السعودي األمريكي ع–برنامج تدريب مسئول حسابات 
شغل السيد أمني منصب مدير إقليمي بالبنك السعودي اهلولندي ملدة عشر سنوات أدار خالهلا األقسام والوحدات اإلقليمية باملنطقة الشرقية حىت عام   اخلربات العملية

  . م٢٠٠١

  .ويشغل حالياً عضوية جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي .م مديراً إقليميا بالبنك السعودي الفرنسي٢٠٠١يعمل السيد أمني منذ عام   املناصب احلالية
، كما عمل يف البنك السعودي األمريكي جبدة من أغسطس ٢٠٠٤ إىل مايو ١٩٩٤عمل مديراً إقليمياً بالبنك السعودي اهلولندي من ديسمرب 

مدير دائرة يف جمموعة التسهيالت / ير عامم حيث بدأ كمتدرب تنفيذي مث تقلد عدة مناصب كان آخرها مساعد مد١٩٩٤م إىل ديسمرب ١٩٨٥
  .املصرفية

   )اًعام٦٠(هوج جورج دي روكيت بويسن   االسم
  فرنسي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة مرشح  املنصب
  لدى السيد بويسن إجازة جامعية يف االقتصاد من باريس   املؤهالت العلمية

  اخلربات العملية

 كنائب الرئيس بـإدارة اإلئتمـان        مث بقطاع املصارف والتأمني     بقسم العالقات اإلقتصادية اخلارجية،    رنسيةعمل بويسن سابقاً بوزارة االقتصاد الف     
 حيث انضم موعـة     ، وحالياً يعمل مستشاراً للتجارة اخلارجية لفرنسا باإلضافة لعمله بالقطاع اخلاص           بالبنك التجاري الفرنسي   ١٩٨٤-م١٩٧٥

م مث كمـدير    ١٩٩٨-١٩٩٢م مث كمساعد للمدير العام منذ       ١٩٩٢-م١٩٩٠منتدب بالشركة منذ    م وعمل كعضو    ١٩٩٠أي جي أف منذ عام      
  .م يعمل كمدير عام بالفرع الرئيسي بباريس ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا٢٠٠١ ومنذ عام .م٢٠٠١-م١٩٩٨مايل 

   )عاما٤٣ً(لوك ادموند ميتيفييه   االسم
  فرنسي  اجلنسية

  شحالعضو املنتدب املر  املنصب
م، وماجستري آخر يف العلوم والتقنية مـن        ١٩٨٩ كندا عام  -مونتريال– اتصاالت من جامعة كيبك      –السيد لوك حاصل على ماجستري يف اآلداب          املؤهالت العلمية

  .م١٩٨٥ الواليات املتحدة األمريكية عام –، ودبلوم يف العلوم السياسية من جامعة جون بوردو م١٩٨٧جامعة جرينوبل بفرنسا عام 
، ومنصب املدير العام لشركة اي دابليو       م٢٠٠٤ –م  ٢٠٠٢ مصر-السيد لوك شغل سابقاً منصب املدير العام لشؤون الضمان البنكي لشركة اليانز             اخلربات العملية

 –م  ١٩٩٣سـرية السوي-، ومدير للمبيعات والتسويق وتطوير املنتجات لشركة تأمني يونيون الفرسية         م٢٠٠٢ –م  ١٩٩٦ آيه للتأمني لوكسمبورج  
 وهو املدير التنفيذي لشركة انسعودي منذ       .١٩٩١ -م  ١٩٨٨ مساعد املدير اإلقليمي لبنك كندا الوطين يف أوروبا ومشال أفريقيا وباريس           م١٩٩٦
  .م وإىل اآلن٢٠٠٤اكتوبر 

  ) عاما٦١ً(انطوان يوسف واكيم   االسم
  لبناين  اجلنسية
  عضو جملس إدارة  املنصب

  .                            م ١٩٦٧ سويسرا  عام –انطوان خريج جامعة جامعة لوزان / السيد  املؤهالت العلمية

م وحىت اآلن منصب ١٩٨٧م ويشغل منذ عام ١٩٦٧السيد أنطوان انضم إىل سوسيتيه ناشونال دي أشورنسس كمستشار حماسب تأمني يف عام   املناصب احلالية
 برمودا - القابضةأيهمصر وشركة إس أن –وهو عضو جملس إدارة كل من شركة أليانز . أيهشركة إس أن رئيس جملس إدارة و املدير التنفيذي ل

  .وشركة اكسيما  قربص

  ) عاما٣٣ً (عبدالعزيز املشعل  االسم
  سعودي  اجلنسية

  مرشحعضو جملس إدارة   املنصب
  .م١٩٩٧ جامعة امللك سعود عام – إدارة أعمال سبكالوريو  املؤهالت العلمية

  م٢٠٠٤ لندن عام –ماجستري إدارة االستثمار جامعة سييت 
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وعمل سابقاً بقسم االستثمار بالبنك السعودي      . م١٩٩٩يشغل السيد عبد العزيز حالياً منصب الرئيس التنفيذي موعة املشعل لالستثمار منذ عام                اخلربات العملية
  .الفرنسي

  .معية التأسيسية بعد إمتام عملية اإلكتتابسيتم ترشيح عضو مستقل إضايف عند إنعقاد اجل* 
 

  اإلدارة العليا  ٢- ٤
 للشركة كما يلي على أن يتم تعيينهم بشكٍل ائي من قبل جملس اإلدارة مت اقتراح أمساء كل من املدير التنفيذي واملدير املايل

  :بعد تأسيس الشركة
  .)قد مت اإلشارة سابقاً لسريته الذاتية(فرنسي اجلنسية ) عاما٤٣ً(لوك ادموند ميتيفييه  :املدير التنفيذي
  لبناين اجلنسية) عاما٣٨ً(فادي جت إسطا / الدكتور : وسكرتري جملس اإلدارةاملدير املايل

م، ٢٠٠٢الدكتور فادي حاصل على شهادة الدكتوراة يف إستراتيجية اإلدارة من الكلية العاملية لإلدارة نيويورك وباريس عـام   
 االقتصاديات العاملية من اجلامعة األمريكية يف باريس عـام           وإجازة يف  م،١٩٩٣ عام   ا الدولية من فرنس   وماجستري يف األعمال  

وقد عمل الدكتور فادي كمدير متابعة املشاريع ومدير تدقيق احلسابات الداخلية بالشركة الوطنية للتـأمني عضـو            . م١٩٩٢
مم املتحدة، ومستشار استراتيجي واقتصادي لدولة رئـيس الـوزراء          جمموعة اليانز، ومدير عالقات بربنامج التطوير التابع لأل       

  .اللبناين
مؤسسة النقد   هيئة السوق املالية السعودية و     ضمان املطابقة وااللتزام بأنظمة   كما سيتم الحقاً تعيني مسؤول املطابقة وااللتزام ل       

ى مستويات التزام عالية باألنظمـة املعمـول ـا يف           العريب السعودية واجلمعية السعودية للمحاسبني القانونيني، واحملافظة عل       
  .القطاع

  

  : للشركة بالتايل وأمني السراملرشحون  واملدير املايلاملدير التنفيذييقر أعضاء جملس اإلدارة و
 .أم مل يشهروا يف أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
 أو ألعضاء جملس اإلدارة عضو املنتدب املقترح هذه فإنه ال يوجد للصداراإل عنه يف نشرة اإلفصاحأنه خبالف ما مت  

 أو أي من أقارم وقت تقدمي نشرة اإلصدار أي مصلحة جوهرية أو أي عقد أو اتفاق قائم  املقترحاملرشحني وال للمدير املايل
 .  أو أية مصاحل يف أسهم الشركةأو مقترح أو متوقع ذي أمهية لعمل الشركة

 أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املرشحني للشركة بعدم وجود أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة ويقر 
 . من الشركةاالقتراضوفريق اإلدارة التنفيذية حق 

 بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل بتاريخ هذه النشرة ني املرشحكما يؤكد أعضاء جملس اإلدارة 
 .ؤكد الشركة بأنه ال يوجد هلا أي أصول أو أي شركة تابعة هلا مشموالً حبق اخلياركما ت
  .حق التصويت على مكافآت متنح هلم  أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة املرشحنييوجدوال 

  
    عقود أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني

أي من أعضاء جملس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيني املرشحني، إال أن ال يوجد حالياً أي عقود عمل موقّعة بني الشركة و
 قد متّ ترشيحهم لتولّي مناصب إدارية تنفيذية، ٢-٤أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني املرشحني الواردة أمساؤهم يف الفقرة 

آت تبعاً الستكمال عملية االكتتاب العام وسوف يقوم أعضاء جملس إدارة الشركة بعد انتخام وجلنة الترشيحات واملكاف
وإجراءات تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري هلا، رفع التوصيات واعتماد واستكمال إجراءات التعيني وإبرام عقود 

 د عمل معو سوف توقع الشركة عند تأسيسها عق.العمل مع كبار التنفيذيني املرشحني وفقاً لنظام العمل والعمال باململكة
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إال أن املدير . يت تعود إليهم الاَت واملكافمدد تفاصيل شروط توظيفهحت  ومع املدراء التنفيذينيعضو جملس اإلدارة املنتدب
م العمل على تأسيس الشركة بتكليف من مؤسسيها، بالتعاون مع ٢٠٠٤التنفيذي السيد لوك ميتيفيه بدأ منذ فرباير عام 

 .م٢٠٠٣ذي بدأ منذ يناير عام الدكتور فادي إسطا املدير املايل ال
  

   واإلدارة التنفيذية مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ٣- ٤
مائة ومثانون ألف ريـال سـعودي       )  ريال ١٨٠,٠٠٠(تكون مكافأة رئيس جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ            

مائـة  )  ريـال  ١٢٠,٠٠٠(وم ا مبلغ    سنوياً، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يق             
  .وعشرون ألف ريال سعودي سنوياً

  
ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع حيضـره مـن           )  ريال ٣,٠٠٠(ويدفع لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة مبلغ         

  . جانألف ومخسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع حيضره من اجتماعات الل)  ريال١,٥٠٠(اجتماعات الس ومبلغ 
  

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة النفقات الفعلية اليت يتحملوا من أجل حضور اجتماعات الس أو                   
ويف كل األحوال ال جيوز أن يزيد جمموع ما يصرف للرئيس وأعضاء جملـس              . اللجان مبا يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة      

ب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافـآت والتعويضـات             من صايف األرباح وجي   % ٥اإلدارة عن   
اليت تطرح فيها تلك املكافآت والتعويضات للتصويت عليها، كما أنه على            املقترحة جلميع املسامهني قبل انعقاد اجلمعية العامة      

 ال يكون لعضو جملس اإلدارة املعين       عامة يف مجعية    على شروط املكافآت والتعويضات    الشركة التأكد من موافقة اجلمعية العامة     
  . أو أحد كبار املدراء التنفيذيني حق التصويت فيها على هذه الشروط 

  
  .وجيوز تعديل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبوافقة اجلمعية العامة العادية للمسامهني

  
سيتم يف املستقبل حتديد مكافآت أعضاء و جملس اإلدارة ومل يتم حىت تاريخ هذه النشرة دفع أية تعويضات أو مكافآت ألعضاء

من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت وفقاً للقرارات والتعليمات الرمسية الصادرة ذا اخلصوص واإلدارة التنفيذية جملس اإلدارة 
  .وضمن احلدود املنصوص عليها يف نظام الشركات والقوانني واألنظمة واللوائح املكملة له

  
  . أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية حق التصويت على مكافآت متنح هلميوجدوال 

  سياسة السعودةاملوظفون و ٤- ٤
دف إستراتيجية السعودة إىل تأكيد املشاركة الفعالة من املواطنني السعوديني يف التطور االقتصادي للبالد من خـالل تطـوير                   

 خالل  إىل االلتزام مبتطلبات السعودة   ودف الشركة   .  عمل متزايدة يف قطاع األعمال والشركات باململكة       املهارات وتقدمي فرص  
م ٢٠٠٦قد مت حىت اية عـام       . حسب نظام مراقبة شركات التامني التعاوين والئحته التنفيذية        السنوات اخلمس األوىل للعمليات   

ة عشر موظف باألقسام املختلفة بالشركة واليت تطلبتها أعمال اإلعداد           ريال كرواتب ما قبل التشغيل لثالث      ٢,١٧١,٧٤٣صرف  
   :لتأسيس الشركة كما يلي
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  اإلدارة أو القسم

 عدد املوظفني
الرواتب املدفوعة حىت 

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  )ريال سعودي(

  ٨٦٧,٥٨٧  ٢  ٧اإلدارة العليا
  ٥٠,٤٦٩  ١  املوارد البشرية

  ١٤٦,٢٣٣  ٢  احلسابات والتقارير
  ١٨٩,٩٦٣  ٢  اتالعملي

  ٩١٧,٤٩١  ٦  املبيعات والتسويق
  ٢,١٧١,٧٤٣  ١٣  اإلمجايل

 
  

  حوكمة الشركة ٥- ٤
 ستسترشد الشركة بالئحة حوكمة الشركات يف اململكة الصادرة من هيئة السوق املالية وذلك من أجل حتقيق سيطرة داخليـة                   

  .لة وكافية ألداء الشركة بشكٍل منتظممناسبة وإخراج تقارير واقتراحات بشكٍل جيد ومناسب ومن أجل مراقبة فعا

  اللجنة التنفيذية ١-٥-٤

سيقوم جملس اإلدارة بتشكيل جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن مخسة أعضاء، وخيتار أعضاء 
يذية رئيساً مؤقتاً هلا من بني اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاا، ويف حالة غيابه ختتار اللجنة التنف

. )سنوياً(أعضائها احلاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط 
  .وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية

عاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات اليت تقررها مع مرا
عاون اللجنة التنفيذية والعضو املنتدب يف حدود السلطات املقررة هلا، وال يكون اجتماع تمؤسسة النقد أو جملس اإلدارة، و

 اثنان على األقل بطريق األصالة، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلمجاع ويف حالة اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره
اخلالف تصدر بأغلبية أصوات ثالث أرباع األعضاء احلاضرين املمثلني، وتعقد اللجنة اجتماعاا من وقت آلخر كلما رأى 

 االجتماع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من رئيسها ضرورة عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنوياً، ويعقد
  .ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه اثنان من أعضاء اللجنة كتابةً. األعضاء على األقل

  جلنة املراجعة ٢-٥-٤

  :وأعضاء اللجنة هم.  وذلك متشياً مع الالئحة التنفيذيةأعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذينيمت تشكيل جلنة املراجعة 
  .يوسف محدان احلمدان) ١
 .جان ماريون) ٢
 .هوج جورج دي روكيت بويسن) ٣

  
ما يلياو تشمل مهام جلنة املراجعة ومسؤوليا :  

                                                 
 م٢٠٠٣متضمنة رواتب اإلدارة التنفيذية منذ يناير  ٧
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o  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات احملددة
  .هلا من قبل جملس اإلدارة

o ا يف شأنهدراسة نظام املراقبة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا.  
o دراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية هلا.  
o ملس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني أخذاً يف االعتبار استقالليتهم وفصلهم وحتديد أتعا التوصية. 
o م عن تلك األعمالمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني واملوافقة على أتعا. 
o ا عليهمدراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي وإبداء ملحوظا. 
o ادراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأ. 
o ادراسة القوائم األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأ. 
o الس اإلدارة يف شأ دراسة السياسة احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية. 

  جلنة الترشيحات واملكافآت ٣-٥-٤

سيكون من مهمة اللجنة وضع سياسة املكافآت والتوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة واملراجعة السنوية لالحتياجات 
  :وأعضاء اللجنة هم. اء الساملطلوبة من املهارات املناسبة ألعض

 .يوسف محدان احلمدان) ١
  .عبدالرمحن أمني حسن جاوه) ٢
  .هوج جورج دي روكيت بويسن) ٣

  
  :و تشمل مهام اللجنة ومسؤولياا ما يلي

o التوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة. 
o اإلدارة وإعداد وصف للقدرات املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس 

 .واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة
o مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. 
o حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة واقتراح معاجلتها. 
o التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني. 
o واالستعانة مبعايري ترتبط باألداء يف حتديد تلك  ياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذينيوضع س

  .املكافآت
وألغراض التحكم يف احتماالت تعارض املصاحل فال توجد صالحية تعطي أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو العضو 

  .فيه مصلحة جوهريةاملنتدب حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له 
كما ينص النظام األساسي للشركة على أنه ال جيوز ألعضاء الس أن يربموا مع الشركة عقود تأمني هلم مصلحة فيها إال 

  .مبوافقة مؤسسة النقد
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  سياسة توزيع األرباح ٥
وينص نظامها األساسي توضح الشركة طريقة ووقت توزيع األرباح املتبقية للمسامهني بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد، 

  - :على أن توزع أرباح املسامهني على النحو التايل
 .ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
دية وقف هذا التجنيب مىت وجيوز للجمعية العامة العا. من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(

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

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

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

وتستحق األسهم مبا فيها األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد اية فترة االكتتاب والسنوات املالية الـيت                   
لوضع املايل للشركة واألربـاح املسـتقبلية       ، إال أن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كا              تليها

ومتطلبات رأس املال العامل واالحتياطات القابلة للتوزيع وعلى النقد املتوفر للشركة والظروف االقتصادية وأية عوامل أخرى                
 سنوية على   وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح        يراها أعضاء جملس إدارة الشركة ذات أمهية من حني آلخر،           

محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتعلق بأي مبلغ   
سيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام األساسي للشركة واألنظمـة ذات                    

  .العالقة
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  ملال  واملديونيةرأس ا ٦
عشرة ماليني سهم بقيمة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(الشركة يبلغ رأس مال 

 ستة ماليني) ٦,٩٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون يف .  لكل سهم ومجيعها أسهم نقديةة سعوديتعشرة رياال) ١٠(امسية 
 ثالثة) ٣,١٠٠,٠٠٠(وباقي أسهم رأس املال البالغ عددها . يمة تلك األسهم سهم وقاموا بالوفاء بكامل قوتسعمائة ألف

  . سهم تطرح لالكتتاب العام ومائة ألفماليني
    

هذا ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل بتاريخ هذه النشرة سوى مبلغ 
اليت وسبعمائة وتسعة عشر رياالً ميثل املبلغ أعاله النفقات ألفاً سعة وثالثني  ومخسمائة وتاًمخسة عشر مليون) ١٥,٥٣٩,٧١٩(

وتظهر يف قائمة املركز املايل جانب االلتزامات كمبالغ مستحقة لطرف ذي النشاط  حىت التاريخ املقترح لبدءحتملها املؤسسني 
فوع مقدماً أتعاب املستشار االكتواري وباقي وهي عبارة عن تكلفة الشبكات والربجميات وإجيار مقر الشركة املد عالقة

  . واجلدول التايل يوضح تفاصيل هذا املبلغ.األصول وهو مبلغ مثبت بقائمة املركز املالية االفتتاحية
  

    
    :مصروفات ما قبل التشغيل

  ٣,٢٠٢,٠٩٢  تكاليف متعلقة باملوظفني 
  ٥٠٦,٢٥٠  أتعاب دراسات واستشارات 
  ١٢٤,٠٠٠  لصحي التعاوينتسجيل مع جملس التأمني ا 
  ٤٥٥,٣١٤  مصروفات إجيار 
  ٦١٩,٨٤٦  اإلستهالك 
  ٩٠٠,٣٥٣  مصروفات متنوعة 
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  مصاريف متعلقة مباشرة باالكتتاب العام 
  ٤,٥٨٩,٦٦٣  )أثاث ومفروشات ومعدات(أصول ثابتة  
  ١٣٢,٢٠١  إجيار مدفوع مقدماً 

  ١٥,٥٣٩,٧١٩  
  

شراء احملافظ عن طريق الإلقتراض التجاري حسب تكاليف اإلقتراض  فسوف سيتم متويل ٢١كما مت اإلشارة سابقاً يف صفحة 
ومؤسسة النقد العريب السعودي وجملس إدارة الشركة " منار سيجما"  باململكة وبالقيمة اليت يقرها املستشار اإلكتواري السائدة

  . حمتملة مليون ريال وميثل هذا اإلقتراض أعباء مالية مستقبلية٣٠وحبد أقصى 
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  املرشحني عن املعلومات املالية إقرارات أعضاء جملس اإلدارة ٧
o  ا فإنه يقر أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أنه خبالف ما ذكر يف قائمة الشركة املالية التقديرية والتوضيحات املرفقة

من احلسابات املصرفية، ال يوجد أية قروض أخرى أو مديونية على الشركة أو أي عمليات سحب على املكشوف 
  . أو التزامات حتت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي

 
o  ٣١الفقرة السادسة من هذه النشرة يف الصفحة كما يقر أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أنه خبالف ما ذكر يف 

ئمة أو مصرح ا ومل يتم إصدارها وأي  هذه ال يوجد أي أدوات دين للشركة صادرة وقا)رأس املال واملديونية(
 على أعباءإضافة إىل ذلك يقر أعضاء جملس اإلدارة املرشحني بأنه ال يوجد أي رهن أو حقوق أو  قروض ألجل

 . اإلصدار هذهنشرة يف تاريخ  أو التزامات او أعباء حمتملة أو ضماناتممتلكات الشركة
  

o ا احلالية ملا ال يقل عن  أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أن الشركويقرة لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجا
  االثىن عشر شهراً القادمة اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرة

  
o                 ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصدار مصدرها القوائم املالية التقديرية

عن  كما أن القوائم املالية التقديرية قد مت إعدادها ومراجعتها وفق املعايري احملاسبية الصادرة               ،ريبدون أي تغيري جوه   
وأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلا بغرض              . اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني   

  .تضليل نتائج التحليل املايل
  

o   ات لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم               يوجد ووفق نظام الشرك   ال
حلساب الشركة اال بترخيص من اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريـق                    

الدارة أن يبلغ الـس     وعلى عضو جملس ا   .املناقصات العامة اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض األفضل           
مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع وال                   

ويبلغ رئيس جملس االدارة    . جيوز للعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن               
عقادها االعمال والعقود اليت يكون الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية فيهـا             اجلمعية العامة العادية عند ان    

وسيتم التصويت يف اجلمعية العامة على مجيـع العقـود دون        .ويرفق ذا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلسابات 
 .تصويت األطراف ذات العالقة عليها

  
o           جلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل            كما ال جيوز لعضو جملس االدارة ، بغري ترخيص من ا

من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بـالتعويض أو                    
  .أن تعترب العمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص قد أجريت حلساا 

  
عموالت أو خصومات  مبنح أي  امومل يقوشركة أنسعودي للتأمني بأن املصدر   املرشحنيكما يقر أعضاء جملس اإلدارة

   .متعلق بإصدار أو بيع أي أوراق ماليةأو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي 
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   وصف األسهم ٨

  رأس املال ١-٨
م بقيمة عشرة ماليني سه) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (الشركةيبلغ رأس مال 

  . سعودي لكل سهم ومجيعها أسهم نقديةتعشرة رياال) ١٠(امسية 
  

وباقي أسهم .  سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة تلك األسهم وتسعمائة ألفستة ماليني) ٦,٩٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون يف 
  .  سهم تطرح لالكتتاب العام ومائة ألف مالينيثالثة) ٣,١٠٠,٠٠٠(رأس املال البالغ عددها 

  
جيوز للجمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو أكثر بإصدار أسهم 
جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بكامله ومبراعاة ما يقضي به نظام 

ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون .  شركات التأمني والئحته التنفيذيةونظام مراقبة ونظام اهليئة الشركات
وتوزع تلك األسهم اجلديدة على . للمسامهني األصليني يوم إغالق اجلمعية أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية

ية بشرط أال جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من املسامهني األصليني الذين طلبوا االكتتاب ا بنسبة ما ميلكون من أسهم أصل
األسهم اجلديدة، ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني اللذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه 

  . لالكتتاب العامويطرح ما يتبقى من األسهم . من أسهم أصلية على أال جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة
  

 ختفيض رأس  ومؤسسة النقدجيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية
مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي احلسابات عن 

ويبني القرار طريقة هذا التخفيض .  اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزاماتتب املوجبة له وعن االلتزامااألسبا
) ٦٠(وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه خالل 

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

  .ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  حقوق املسامهني ٢-٨
 من نظام الشركات، مجيع احلقوق املتصلة بالسهم وعلى وجه اخلصوص احلق يف ١٠٨ حلامله وفقاً للمادة يعطي كل سهم

احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق 
قراراا وحق التصرف يف أسهم الشركة وحق طلب حضور مجعيات املسامهني واالشتراك يف مداوالا والتصويت على 

اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء جملس اإلدارة والطعن 
  . بالبطالن يف مجعيات قرارات املسامهني
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  ة للمسامهنياماجلمعيات الع ٣-٨
  .متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركةاجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً 

  
وفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص . تكون اجلمعيات العامة للمسامهني إما عادية أو غري عادية

ة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مر
  .املالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك

  
ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، وهلا أن تصدر 

  .قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية
  

حيق لكل مكتتب أياً كان عدد األسهم اليت اكتتب فيها حضور اجلمعية العامة التأسيسية، كما أن لكل مساهم حائز على 
  . و الغري عاديةعشرين سهماً حضور اجلمعية العامة العادية

  
يتم نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز الشركة 

  الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقل
  

 رأس مال الشركة على األقل، فإذا مل يتوفر هذا نصف يكون اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون
يتم نشر الدعوة . النصاب يف االجتماع األول وجب الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع األول

  . وفقاً لنظام الشركة األساسي ويعد اجتماعها الثاين صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه
  

اع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس مال الشركة على األقل وإذا مل يتوفر يكون اجتم
هذا النصاب يف االجتماع األول يعقد اجتماع ثان خالل ثالثني يوماً ويكتمل نصاب االجتماع الثاين إذا حضره عدد من 

  . املسامهني ميثلون ربع رأس املال على األقل
  
وتعني اجلمعية سكرتري وجامع أو . اإلدارةوعند غيابه يرأسها من ينيبه يف ذلك رأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملسي

ويتم إعداد حمضر االجتماع الذي يسجل فيه أمساء املسامهني احلاضرين شخصياً أو املسامهني املمثلني وعدد . جامعني لألصوات
األصوات املقررة هلا والقرارات املتخذة يف االجتماع وعدد األصوات املوافقة أو األسهم اليت يف حيازة كل منهم وعدد 

يتم تسجيل هذه احملاضر بشكل منتظم بعد . املعترضة على هذه القرارات وملخص كامل للمناقشات اليت دارت أثناء االجتماع
  . واتكل اجتماع يف سجل خاص يوقع عليه رئيس اجلمعية العامة وسكرتريها وجامع األص

  حقوق التصويت ٤-٨
حيق لكل مساهم ميتلك عشرين سهماً على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة، وجيوز ألي مساهم أن يوكل 
مسامهاً آخر خالف أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة مبوجب توكيل كتايب وذلك حلضور اجتماع اجلمعية العامة 

حتتسب األصوات يف اجلمعية . تتب أياً كان عدد األسهم املكتتب فيها حضور اجلمعية التأسيسيةحيق لكل مك. بالنيابة عنه
  . التأسيسية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت لكل سهم ممثل يف االجتماع
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وتصدر القرارات يف اجلمعية العامة غري . اوتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيه

العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها، فيما عدا القرارات اليت تتعلق بزيادة أو ختفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو 
إذا صدر بأغلبية حلها قبل انقضاء مدا أو دجمها مع شركة أو مؤسسة أخرى ويف هذه احلاالت ال يكون القرار صحيحاً إال 

  . ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع
  

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

  .الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا الشأن نافذاً

  األسهم ٥-٨
تكون األسهم امسية وال جيوز إصدارها بأقل من قيمتها االمسية ولكن جيوز إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها االمسية ويتم 

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

  . ني بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهمالسهم ويف هذه احلالة يكونوا مسئول
  

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

  القيود على نقل ملكية األسهم ٦-٨
ويعترب أي تداول " تداول"ى الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية سيخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة عل

 من اللوائح التنفيذية لنظام التأمني أن ختطر مؤسسة ٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما . ال يتفق مع تلك األحكام الغياً
خيضع املسامهون . لربع السنويأو أكثر من الشركة وذلك من خالل التقرير ا% ٥النقد بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

فترة ("املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً 
صول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة من تاريخ التأسيس، وجيب احل") احلظر
  .ظراحل

أو أكثر من أسهم الشركة أن خيطر مؤسسة النقد خطياً % ٥كما يتعني على كل شخص طبيعي أو معنوي ميتلك نسبة 
  . بالنسبة املئوية للملكية وأية تغيريات تطرأ عليها خالل مخسة أيام عمل من حدوث ذلك

  الزكاة وضريبة الدخل ٧-٨
توجب على الشركات األجنبية املسامهة دفع ضريبة الدخل وذلك جيب على املسامهني السعوديني واخلليجيني دفع الزكاة وي

  . وتقوم الشركة باحتجاز الزكاة من إمجايل األرباح قبل توزيعها. وفقاً لنظم الزكاة وضريبة الدخل السارية يف اململكة
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  مدة الشركة  ٨-٨
. ة والصناعة بإعالن تأسيس الشركةمدة الشركة هي تسعة وتسعون سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزبر التجار

  . وجيوز إطالة مدة الشركة بقرار تتخذه اجلمعية العامة غري العادية قبل سنة على األقل من انتهاء أجلها

  حل الشركة وتصفيتها ٩-٨
 وعند انقضاء مدة الشركة أو يف حالة حل الشركة قبل انقضاء مدا. تنقضي الشركة بإنقضاء مدا أو حبلها قبل أجلها

  وبعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد،تقرراجلمعية العامة غري العادية طريقة التصفية على أساس توصية من جملس اإلدارة
  . كما تقوم اجلمعية العامة بتعيني مصف أو أكثر وحتديد مهامه وأجره

 أن يعني مصٍف للشركة وتبقى تنتهي سلطة جملس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر الس يف إدارة الشركة إىل
  . ألجهزة الشركة اختصاصاا بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع اختصاص املصفي
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  األساسي للشركةملخص وثائق التأسيس والنظام  ٩

  وثائق التأسيس ١- ٩
  

 ٦/امللكي رقم م  سوم  ر هي شركة مسامهة تأسست وفقاَ لنظام الشركات الصادر بامل         الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين    
 ٦٠/وقد مت الترخيص للشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم م        . هـ ووفقاَ لنظام التأمني والئحته التنفيذية     ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  
  .هـ القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة١٨/٩/١٤٢٧وتاريخ 

  ملخص النظام األساسي ٢- ٩
العتماد على هذا امللخص اعتماد تاماً عوضاً عن النظام         وال جيب ا  . يتضمن النظام األساسي للشركة البنود املذكورة أدناه      

  .األساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسي
  

  .الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين :اسم الشركة
  

ة يف اململكة مبزاولـة أعمـال       القيام، وفقا ألحكام نظام التأمني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد الساري         : أغراض الشركة 
التأمني التعاوين وكل ما يتعلق ذه األعمال من إعادة التأمني أو توكيالت أو متثيل أو مراسلة، وللشـركة أن تقـوم جبميـع                       

ثابتـة  األعمال اليت يلزم القيام ا لتحقيق أغراضها سواء يف جمال التأمني أو استثمار أمواهلا وأن تقوم بتملك وحتريك األموال ال           
والنقدية أو بيعها أو استبداهلا أو تأجريها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات                   

  .أخرى
للشركة يف مدينة الرياض وجيوز بقرار من اجلمعية العامة نقل املركز الرئيسي إىل  يكون املركز الرئيسي   :موقع املكتب الرئيسي  

  .اململكة العربية السعودية مبوافقة مؤسسة النقدمدينة أخرى يف 
  

.  تأسيسـها  سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن    ٩٩مدة الشركة هي    : مدة الشركة 
  . ة على األقلبسنة واحد مدا جيوز دائماً متديد فترة الشركة بقرار صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء

  
عشرة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة مليون ريال سعودي مقسمة إىل       ا م )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس مال الشركة هو    :رأس مال الشركة  

  . لكل سهمة سعوديترياالعشرة ) ١٠(مسية قدرها إمليون سهم متساوية القيمة بقيمة 
  

 إذا زاد عن حاجتها أو منيت خبسـائر       غري العادية   جيوز إنقاص رأس مال الشركة بقرار من اجلمعية العامة           : رأس املال  ختفيض
  . وبعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد

  
عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثـر           جيوز فقط اختاذ هذا القرار بعد مساع تقرير مراجع احلسابات           

  .ار طريقة التخفيض ويبني القرالشركاتنظام لوموافقته  التخفيض يف هذه االلتزامات
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 يوماً مـن    ٦٠ام خالل   اعتراض دائين الشركة لتقدمي     ةإذا ما مت إنقاص رأس املال نتيجة لتجاوزه متطلبات الشركة جيب دعو           
إذا اعترض أي دائن على إنقاص رأس       .  رأس املال يف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركة           إنقاصتاريخ قرار   

الشركة يف خالل الفترة املذكورة مستندات مطالبته جيب على الشركة أن تدفع دينه بالكامل إذا حـل موعـد                   املال وقدم إىل    
  .كان الدين آجالاستحقاقه وتقدمي ضمان مناسب لدفع الدين إذا 

  
واستثناء من  . يئة والتعليمات الصادرة عن اهل    اللوائحالشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد و     : تداول األسهم والقيود على تداوهلا    

 ، ال تقل كل منها عـن اثـين          ثالث سنوات كاملة  ذلك األسهم النقدية اليت يكتتب ا املؤسسون قبل نشر القوائم املالية عن             
عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املـال قبـل                      

  .ب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر وجيانقضاء فترة احلظر، 
  

يقدم عضو جملس إدارة الشـركة أسـهم ضـمان حبـد أدىن      : ضمان العقود اليت يربمها أعضاء جملس اإلدارة مع الشركة        
ة، واليت متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية،          مخسة أالف سهم مقابل العقود اليت تنشأ بينه وبني الشرك         ) ٥,٠٠٠(

  .ويشمل حق احلجز هذا ما قد يكون لألسهم احملجوزة من حصص األرباح واجبة األداء
  

 أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجـاوز ثـالث            مثانية) ٨(يدير الشركة جملس إدارة مكون من       : جملس اإلدارة 
 ثالثة سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الـذي          لفترة تثناء من ذلك تعني اجلمعية التأسيسية أول جملس إدارة         واس سنوات
  . الشركةتأسيسيعلن 

   
عزل أو حرمان   الوفاة أو ب  الستقالة أو   اال أو   مدة التعيني تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء      : العضوية الشاغرة مبجلس اإلدارة   

إذا شغرت وظيفة عضو جملس اإلدارة      . قوقه وفقاً ألية قوانني أو نظم سارية أو حسبما توافق عليه اجلمعية العامة            العضو من ح  
 التالية للجمعية العامة العادية، ويكمل  بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيني قبل اجللسة األوىل  اً مؤقت اًجيوز للمجلس أن يعني عضو    

 بسـرعة  عامةإذا مل يبلغ اجتماع جملس اإلدارة النصاب املطلوب يتم عقد اجتماع مجعية  . سلفهالعضو اجلديد املعني باقي مدة      
  .  النصابلإلكمالقدر اإلمكان لتعيني العدد املطلوب 

  
مع عدم املساس بصالحيات اجلمعية العامة يتمتع جملس اإلدارة بأوسـع الصـالحيات إلدارة شـؤون                 :سلطة جملس اإلدارة  

  . وجيوز كذلك لس اإلدارة أن يفوض بعض املهام احملددة إىل عضو أو أكثر من أعضائه أو إىل الغريالشركة وأعماهلا 
  

مائة ومثانون )  ريال١٨٠,٠٠٠(تكون مكافأة رئيس جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ     : مكافآت جملس اإلدارة  
عضاء جملس اإلدارة مقابل اخلدمات الـيت يقـوم ـا مبلـغ             ألف ريال سعودي سنوياً، كما تكون مكافأة كل عضو من أ          

  .مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنوياً)  ريال١٢٠,٠٠٠(
  

ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع حيضره من اجتماعـات           )  ريال ٣,٠٠٠(ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ        
  .  اجتماع حيضره من اجتماعات اللجانألف ومخسمائة ريال سعودي عن كل)  ريال١,٥٠٠(الس ومبلغ 

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة النفقات الفعلية اليت يتحملوا من أجل حضور اجتماعات الس أو                   
س ويف كل األحوال ال جيوز أن يزيد جمموع ما يصرف للـرئي           . اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء        
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من صايف األرباح وجيب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافـآت              % ٥وأعضاء جملس اإلدارة عن     
اليت تطرح فيها تلك املكافآت والتعويضات للتصويت عليها،         والتعويضات املقترحة جلميع املسامهني قبل انعقاد اجلمعية العامة       

 ال يكـون لعضـو      عامة  على شروط املكافآت والتعويضات يف مجعية        فقة اجلمعية العامة  كما أنه على الشركة التأكد من موا      
  .جملس اإلدارة املعين أو أحد كبار املدراء التنفيذيني حق التصويت فيها على هذه الشروط

   
  .وجيوز تعديل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني

  
يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساَ له، كما ويعني عضـواَ منتـدباَ               :اإلدارة والعضو املنتدب وسلطاما   رئيس جملس   

وخيتص رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب بتمثيل       . ولرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب حق التوقيع عن الشركة        . للشركة
ويتوىل العضو املنتـدب اإلدارة التنفيذيـة       . ل الغري يف عمل أو أعمال معينة      الشركة أمام القضاء والغري وألي منهما حق توكي       

  . للشركة
  

 جملس اإلدارة على أن جيتمع الس أربـع          رئيس من موجهة   اإلدارة بدعوة جيتمع جملس    : جملس اإلدارة   وقرارات اجتماعات
وعلى رئيس جملـس  . دون انعقاد اجتماع للمجلسجيوز أن تنقضي أربعة أشهر ب مرات على األقل خالل السنة املالية وأنه ال

وال يكون االجتماع صحيحاَ إال إذا حضره، باألصالة أو         . اإلدارة دعوة الس الجتماع مىت طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء          
  . وتصدر قرارت الس بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين باألصالة أو اإلنابة. اإلنابة، ثلثي األعضاء على األقل

  
مخسة أعضاء ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣(  جملس اإلدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عنيشكل: جلنة املراجعة

ووزارة التجارة  من غري املديرين التنفيذيني على أن يكون أغلبهم من خارج جملس اإلدارة وحسب ما تقرره مؤسسة النقد
  .يئةاهلوالصناعة و

  
  :ةذياللجنة التنفي

مخسة أعضاء، وخيتار ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣(يشكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن  -١
أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاا، ويف حالة غيابه ختتار اللجنة رئيساً مؤقتاً هلا من 

ة التنفيذية أن ينيب عنه عضواَ آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط بني أعضائها احلاضرين ولعضو اللجن
  .وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية

التنفيذية كل السلطات اليت  للجنةمع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر ا -٢
تقررها املؤسسة أو الس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو جملس اإلدارة املنتدب أو املدير العام يف حدود السلطات 

 .املقررة هلا

يقل  اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال اجتماعال يكون  -٣
وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلمجاع ويف حالة اخلالف تصدر بأغلبية أصوات . عدد احلاضرين بأنفسهم عن اثنني

وتعقد اللجنة اجتماعاا من وقٍت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها . ثالث أرباع األعضاء احلاضرين واملمثلني
ويعقد االجتماع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنوياً، 

  .ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه كتابةً اثنان من أعضاء اللجنة. األقل
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سـي   اجلمعية العامة املكونة تكويناَ صحيحاَ متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركـز الرئي                 :مجعيات املسامهني 
ولكل مكتتب أياَ كان عدد أسهمه، حق حضور اجلمعية التأسيسية، بطريق األصالة أو النيابة عن غريه من املكتتبني،                  . للشركة

كما أن لكل مساهم، حائز عشرين سهماَ أو أكثر، حق حضور اجلمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مسامهاَ، مـن غـري                     
. ويرأس اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة وعند غيابه يرأسها من ينيبه يف ذلك            . عامةأعضاء جملس اإلجارة حلضور اجلمعية ال     

 كما وتصدر القرارات يف اجلمعية العامة       .وتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها          
ان القرار متعلقاَ بزيادة أو ختفيض رأس املال الشـركة أو إطالـة مـدة               الغري عادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها، إال إذا ك         

الشركة أوحلها قبل أجلها أو بإدماجها يف شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحاَ إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع                   
ة العادية وغري العادية على أساس صوت       وحتسب األصوات يف اجلمعية التأسيسية واجلمعيات العام      . األسهم املمثلة يف االجتماع   

  . لكل سهم
  

  :ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية:  اجلمعية التأسيسية
 .التحقق من االكتتاب بكل رأس املال .١
وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال جيوز للجمعية إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليها                 .٢

 .ع املكتتبني املمثلني فيهاإال مبوافقة مجي
 .تعيني أول جملس إدارة للشركة .٣
 .تعيني مراقيب حسابات الشركة وحتديد أتعام .٤
 .املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت اقتضاها تأسيس الشركة .٥

  
فإذا مل تتوفر   . لشركة على األقل  وال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحاَ إال إذا حضره مكتتبني ميثلون نصف رأس مال ا              

ويكون هذا االجتماع صحيحاَ أيـا      . هذه األغلبية، وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد بعد مخسة عشرة يوماَ بعد الدعوة إليه              
  . وتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها. كان عدد املكتتبني املمثلني فيه

  
 ختتص اجلمعية العامة الغري العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها نظاماَ، وهلا               : العادية  الغري ية العامة اجلمع

أن تصدر قرارات األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية العامـة                  
اع اجلمعية العامة الغري العادية صحيحاَ إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس مال الشركة علـى                 وال يكون اجتم  . العادية
فإذا مل تتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول، وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل ثالثـني يومـاَ لالجتمـاع                     . األقل
وتصدر القـرارات يف    .  ميثلون ربع رأس املال على األقل      ويكون هذا االجتماع صحيحاَ إذا حضره عدد من املسامهني        . السابق

اجلمعية العامة الغري عادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها، إال إذا كان القرار متعلقاَ بزيادة أو ختفيض رأس املال الشـركة أو                      
قرار صحيحاَ إال إذا صدر بأغلبية      إطالة مدة الشركة أوحلها قبل أجلها أو بإدماجها يف شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون ال               

  .ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع
  

 فيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة الغري العادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمـور                  :اجلمعية العامة العادية  
 يوماَ التالية النتهاء السنة املالية للشركة، وجيوز الدعوة جلمعيات          املتعلقة بالشركة وتعقد مرة يف السنة على األقل خالل الثالثني         

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاَ إال إذا حضره مسـامهون            . عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك       
وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد فإذا مل تتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول، . ميثلون نصف رأس مال الشركة على األقل   



 ٤٢

وتصدر القـرارات يف  . ويعترب هذا االجتماع صحيحاَ أيا كان عدد املسامهني املمثلني فيه. خالل ثالثني يوماَ لالجتماع السابق   
  .اجلمعية العامة الغري عادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها

  
 اثنني من مراقيب احلسابات املرخص هلم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد أتعاما             تعني اجلمعية العامة سنوياً   : مراقب احلسـابات 

   .وجيوز هلا إعادة تعيينهما
  

عمليات التأمني ) عجز(تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات التأمني واملسامهني وقائمة فائض : القوائم املالية
  . حقوق املسامهني وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني وقائمة التدفقات النقدية للمسامهنيوقائمة دخل املسامهني وقائمة 

  
تبدأ سنة الشركة املالية من األول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمرب من نفس السنة على أن تبدأ السنة املاليـة                    : السـنة املـالية 

  . ديسمرب يف العام التايل٣١تأسيس الشركة وتنتهي يف األوىل من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن 
  

  :تكون حسابات عمليات التأمني مستقلة عن قائمة دخل املسامهني، وذلك على التفصيل التايل :حسابات التأمني
  
  : حسابات عمليات التأمني: أوال

 . حساب لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمني والعموالت األخرىيفرد .١
 . ب للتعويضات املتكبدة من الشركةيفرد حسا .٢
حيدد يف اية كل عام الفائض اإلمجايل الذي ميثل الفرق بني جمموع األقساط والتعويضـات حمسـوماً منـه                    .٣

 . املصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات املنظمة لذلك
أعاله أو خيصم ) ٣(يضاف للفائض اإلمجايل الوارد يف الفقـرة : التايليكون حتديد الفائض الصايف على الوجه  .٤

منه ما خيص املؤمن هلم من عائد االستثمار بعد احتساب ما هلم من عوائد وخصم ما عليهم مـن مصـاريف                 
 . حمققه

ـ        %) ١٠(توزيع عشرة يف املائة     : توزيع الفائض الصايف كاآليت    .٥ ددها مباشرةً على املؤمن هلم أو نسبة أعلى حي
 .جملس اإلدارة وحتويل الباقي إىل قوائم دخل املسامهني

   
  قائمة دخل املسامهني : ثانيا

  .  اإلدارةيضعها جملستكون أرباح املسامهني من عائد استثمار أموال املسامهني وفقاً للقواعد اليت  .١
   .من هذه املادة) ٥(تكون حصة املسامهني من الفائض الصايف حسب ما ورد يف الفقرة  .٢

  
  :تـوزيع األربـاح السنوية

  :توزع أرباح املسامهني على النحو التايل 

  .جتنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة .١
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العاديـة وقـف هـذا               %) ٢٠(جينب   .٢

  .التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع



 ٤٣

ية العامة العادية بناءاً على اقتراح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة مئوية من األربـاح السـنوية الصـافية                   للجمع .٣
  .لتكوين احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها اجلمعية العامة

  .من رأس املال املدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني ال تقل عن  .٤
  .اقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة يوزع الب .٥
الـواردة  ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقـرة                  .٦

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصةاأعاله وفق
  

بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس املال وجب على أعضاء جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة إذا : خسـائر الشـركة
وينشر وبعد موافقة مؤسسة النقد من هذا النظام ) ٥(غري العادية للنظر يف استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها املعني باملادة 

  .قرار اجلمعية يف مجيع األحوال يف اجلريدة الرمسية
  

تنقضي الشركة بانقضاء املدة احملددة هلا وفقاً هلذا النظام أو وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف نظـام                 : الشركة وتصفيتها حل  
  وبعد موافقة مؤسسة النقد    الشركات وعند انتهاء مدة الشركة ويف حالة حلها قبل هذا األجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية               

 طريقة التصفية وتعني مصفياً أو أكثر وحتدد صالحيام وأتعام وتنتهي سـلطة جملـس اإلدارة         بناء على اقتراح جملس اإلدارة    
بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني املصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاا بالقدر                 

  .الذي ال يتعارض مع اختصاص املصفني



 ٤٤

  
 

  العالمات التجارية  ١٠
فور إاء إجراءات التأسيس بعمل ما يلزم من إجراءات لدى اجلهات الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين تنوي 

  . املسؤولة لتسجيل العالمة التجارية  والشعار إلستخدامها يف مجيع تعامالا مستقبالً
  

  ودعاياا كعالمة جتارية مسجلة ملنتجات الشركة وستقوم الشركة باستخدام هذه العالمة التجارية يف مجيع مراسالا 
   
 

  العقود املهمة ١-١٠

  :اتفاقية الشركاء: أوالً

 ) القابضة بريموداأيه جي إف انترناشيونال وشركة إس إن أيهالبنك السعودي الفرنسي وشركة ( أبرم املسامهون املؤسسون
سيتم التصويت على ، وجتدر اإلشارة إىل أنه بالشركةق العالقة بينهم فيما يتعلتنظم م ١٠/١٠/٢٠٠٤إتفاقية شراكة بتاريخ 

 البنك  هذه األطراف وهي يف اجلمعية العامة وسيتم التصويت بدون أخذ أصواتمع األطراف ذات العالقةمجيع العقود املوقعة 
  . SNA، وAGFالسعودي الفرنسي و 

  :وتتمثل الشروط التعاقدية الرئيسية فيما يلي

  :مسؤوليات األطراف )١(
 : البنك السعودي الفرنسيهديتع •

 بدعم الشركة من خالل منحها فرصة تغطية حاجات املصرف املتعلقة بالتأمني، مبا فيه  
 .التغطية التأمينية للفروع واملكاتب والوكاالت وذلك على أساس حق األولوية يف الرفض

سات بتمكني الشركة خالل فترا التأسيسية من اإلطالع على بيانات الشركات واملؤس 
 .الزبائن يف البنك وذلك وفقاً لقواعد السرية

 بشكل حصري مجيع عمليلت التأمني املصريف يف البنك السعودي الفرنسيتتعهد الشركة بإعطاء  •
 باللجوء إىل خدمات التأمني املصريف اليت تقدمها  البنك السعودي الفرنسيباملقابل، يتعهد. اململكة

 البنك السعودي الفرنسيلتأمني اليت تكون قد أبرمت بني الشركة بشكل حصري، باستثناء عقود ا
 .واليت تبقى سارية املفعول وجتدد وفقاً لشروطها جي إف أيه و جمموعة

يف حال رغبت الشركة تسويق منتجاا من خالل نقاط بيع أخرى، جيب أن تعرض هذه املنتجات  •
 خالل بنك السعودي الفرنسيلل  أوالً وفقاً للشروط نفسها، ويكونالبنك السعودي الفرنسيعلى 
 يوماً من تاريخ استالم عرض الشركة حق األولوية لتسويق هذه املنتجات عرب شبكة ١٥فترة 

 .التوزيع العائدة له



 ٤٥

 تتعهدا بدعم الشركة من خالل  القابضة بريموداأيه جي إف انترناشيونال وشركة إس إن أيهشركة  •
ظفي الشركة وتأدية خدمات استشارية ملصلحتها يف كبار التنفيذيني لديها ومن خالل تدريب مو

 .قطاعات البحث والتطوير، الكمبيوتر واملعلوماتية، التسويق، واالستثمار واإلدارة
 

م قبل ٢٠٠٤وجاري حاليأ تعديل بعض بنود االتفاقية لكي تتفق والنظام األساسي للشركة حيث أا قد مت إبرامها يف عام 
  . ئح املنظمة ولن يكون التعديل جوهرياً يف طبيعته أو مؤثراً على أحكام وبنود اإلتفاقية األساسيةصدور نظام التأمني واللوا

 
 :نقل األصول وحمفظة التأمني العائدة لشركة أنسعودي )٢(

 أنسعودي إىل الشركة نقل مجيع األصول وحمفظة التأمني العائدة لشركةأطراف االتفاقية على  وافق •
 أن يتم تقييم احملفظة من قبل شركة عاملية لتدقيق احلسابات مستقلة، على. عند مباشرة عملياا

 .وعلى أن يتم الشراء على أساس جتاري دون أن يكون ألي من الفرقاء أي مصلحة شخصية
 :إدارة الشركة )٣(

) ٤ (البنك السعودي الفرنسييعني .  أعضاءعشرة) ١٠(يدير الشركة جملس إدارة مؤلف من س •
ثالثة ) ٣ ( القابضة بريموداأيه جي إف انترناشيونال وشركة إس إن أيهشركة  أربعة أعضاء وتعنيْ 

 باإلضافة إىل ثالثة أعضاء مستقلني متاشياً مع الئحة حوكمة الشركات حيث جيب أن أعضاء
 .حيتوي جملس اإلدارة على عضوين مستقلني أو الثلث أيهما أكثر

 .البنك السعودي الفرنسي من قبل يعني رئيس جملس اإلدارة من قبل األعضاء املقترحني •
 جي إف انترناشيونال أيه شركة يعني جملس اإلدارة عضو منتدب من قبل األعضاء املعينني من قبل •

ويتوىل العضو املنتدب . البنك السعودي الفرنسي يوافق عليه  القابضة بريموداأيهوشركة إس إن 
 .تعيني كبار التنفيذيني شرط موافقة جملس اإلدارة

ثالث أعضاء تتوىل مراقبة عمليات الشركة وحتضري ) ٣( جملس اإلدارة جلنة إدارية مؤلفة من يعني •
شركة  عضوين وتعني البنك السعودي الفرنسييعني . بيانات خبصوص تطور األعمال لس اإلدارة

 . عضواً واحداً جي إف انترناشيونالأيه
 عضو  و البنك السعودي الفرنسيثلمخسة أعضاء على األقل مبا فيه عضو مي) ٥( يتعني حضور  •

 لتوفر نصاب جملس اإلدارة  القابضة بريموداأيه شركة إس إن / جي إف انترناشيونالأيهشركة ميثل 
 .وتؤخذ القرارات بأكثرية األعضاء احلاضرين أو املمثلني

 بنك السعودي الفرنسيالقرارات الشركة املهمة اليت جيب أن تتخذ بإمجاع أعضاء جملس اإلدارة املعينني من قبل  )٤(
البنك أو بإمجاع املسامهني الثالث / وا  القابضة بريمودأيهشركة إس إن و جي إف انترناشيونال أيهشركة و

 :ا  القابضة بريمودأيهشركة إس إن و جي إف انترناشيونال أيهشركة  والسعودي الفرنسي
 تعديل نظام الشركة •
  أعمال أخرىاالستحواذ على أو االندماج مع شركات أخرى أو •
 إصدار أسهم قابلة للتحول •
 إنشاء وتصفية شركات تابعة •
 زيادة أو ختفيض رأس املال •
 إصدار ضمانات، ما عدا ضمن السياق الطبيعي لألعمال •
 إنشاء وتعديل رهونات وأعباء، ما عدا ضمن السياق الطبيعي لألعمال •



 ٤٦

 اق الطبيعي لألعمال، ما عدا ضمن السيإصدار أو حتمل أية ديون ملدة تفوق الستة أشهر •
 املصادقة على خطة األعمال السنوية وامليزانية •
 تعيني و عزل أعضاء جملس اإلدارة والعضو املنتدب •
 تعديل طبيعة نشاط الشركة •
 املصادقة على التوجهات اإلستراتيجية للشركة •
 التنازل عن أو بيع كامل أو قسم كبري من أعمال الشركة أو أصوهلا •
 ت والعقود الغري ملحوظة يف ميزانية الشركةاملصادقة على العمليا •
إبرام وتعديل وإاء أية عقود بني الشركة وأي من املسامهني فيها أو الشركات اليت متلك املسامهني  •

 أو اململوكة من قبلهم
 تعيني وعزل مراقيب احلسابات •
 املصادقة على البيانات املالية السنوية وتوزيع األرباح السنوية •

 :حقوق الشفعة )٥(
 :رهن أي من أسهمه يف الشركة يعود لالطراف االَخرون حق الشفعة وفقاً ملا يلي يف حال رغب أي طرف 

يف حالة نقل ملكية األسهم إىل شركة غري تابعة للمسامهني املؤسسني شراء  •
 .األسهم املباعة مبوجب حق الشفعة

عة، يف حالة عدم شراء املسامهني املؤسسني لألسهم املباعة مبوجب حق الشف •
الطلب من الطرف الثالث شراء األسهم يف الشركة ) غري ملزمون(جيوز هلم 

 ). احلق التبعي(
 : خيار البيع وخيار الشراء يف حاالت االختالف )٦(

يف حال حصول خالف جوهري فيما بني الفرقاء، ال ميكن حله على صعيد جملس اإلدارة أو على صعيد مجعية 
ن يعرض شراء أسهم الطرف األخر شرط أال يقل السعر املعروض عن املسامهني، فيجوز لكل من األطراف أ

ويعود للطرف الذي عرض السعر األعلى أن . قيمة األصول الصافية كما هي حمددة بتاريخ أخر بيانات مالية
 .يشتري أسهم الطرف األخر

 :عدم املنافسة )٧(
 مباشرة، مع علم األطراف بوجود عقود قائمة  تعهد األطراف بعدم منافسة نشاط الشركة بطريقة مباشرة أو بطريقة غري

 لتطوير أعمال التأمني املصريف سوف يستمر العمل على  جي إف انترناشيونالأيهالبنك السعودي الفرنسي وشركة بني 
 .أساسها

 :مدة االتفاقية )٨(
شركة إس  / اشيونال جي إف انترنأيه وشركة  من جهةالبنك السعودي الفرنسيتبقى اإلتفاقية قائمة طاملا ميلك كل من 

وجيوز ألي فريق إاء االتفاقية يف حال . من أسهم الشركة على األقل% ٢٥ من جهة أخرى نسبة  القابضة بريموداأيهإن 
 .إفالس أي طرف أو يف حال تغري املساهم املسيطر يف أي من األطراف وحل مكانه مساهم منافس للشركة

  عقد خدمات إدارة فنية: ثانياً

 جي إف أيهشركة عقد خدمات إدارة فنية عينت مبوجبه هذه األخرية  الشركة مع  جي إف انترناشيونالأيه شركةأبرمت 
  . لتقدمي خدمات إدارة فنيةانترناشيونال

 :وتشمل هذه اخلدمات )١(
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 الدعم الوظيفي على صعيد كبار التنفيذيني •
 تدريب وتأهيل املوظفني •
 البحث والتطوير •
 تكنولوجيا املعلومات •
 التنظيماإلدارة و •
 الرقابة احملاسبية واملالية •
 التسويق واالتصاالت  •

أطراف  جيدد تلقائياً لفترات مشاة ما مل يعرب أحد  مقابل ثالمثائة ألف يورو سنوياًمخس سنوات) ٥(مدة العقد  )٢(
 .أشهر قبل انتهاء مدة العقد األساسية أو اددة) ٦( عن نيته بعدم التجديد االتفاقية

   ترخيص برامجاتفاقية: ثالثاً

متخصصة يف برجميات وأنظمة شركات التأمني مع شركة داتا كويست، شركة مسامهة لبنانية  أبرمت اتفاقية ترخيص برامج
حماسبة، إدارة، تنظيم مطالبات ( حق استعمال برنامج كمبيوتر متعدد أوجه االستعمال الشركةمنحت مبوجبها هذه األخرية 
  . وال يوجد أي عالقة ألعضاء الس ذه الشركة)م املنتجات وفقاً لطبيعتهاالزبائن، تنظيم املبيعات، تنظي

   واملطالباتالدعاوى  ٢-١٠
 طرفاً وا حىت تاريخ هذه النشرة ليسأم العليا للشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوينجملس اإلدارة واإلدارة أعضاء يؤكد 
و تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج أي متابعة أأو  قضائي  أو حتكيم ادعاءيف أية 

عملياا، وأنه حسب علم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو 
 .اإلجراءات اإلدارية أو أا غري مبتوت فيها

  
 يوجد أي التزامات حمتملة أو ضمانات أو رهونات أو حقوق أو أعباء كما ال يعتزم أعضاء جملـس                   كما تؤكد الشركة أنه ال    

 كما ال يوجد أي تغيري سـليب جـوهري يف           .اإلدارة املرشحون للشركة تغيري طبيعة نشاط الشركة بشكل جوهري مستقبالً         
  .اسب القانوين وحىت تاريخ اعتماد نشرة االصدارالوضع املايل والتجاري للشركة منذ اية الفترة اليت يشملها تقرير احمل
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  استخدام متحصالت االكتتاب ١١
، سيدفع منها حوايل مليون ريال سعوديواحد وثالثني  )٣١,٠٠٠,٠٠٠(العام إمجايل متحصالت االكتتاب تبلغ قيمة 

ار القانوين لالكتتاب مخسة ماليني ريال كمصاريف لإلصدار وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستش) ٥,٠٠٠,٠٠٠(
مث .  القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدارواحملاسب

، وستتحمل الشركة  الشركةستة وعشرين مليون ريال إىل) ٢٦,٠٠٠,٠٠٠(سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب البالغة 
  .ة اإلصدارمجيع مصاريف عملي

  
 من نظام الشركات، يترتب ٦٤وطبقاً للمادة . الستكمال رأس مال الشركةسيكون االستخدام الرئيسي ملتحصالت االكتتاب 

على قرار إعالن تأسيس الشركة انتقال مجيع املصاريف اليت أنفقها املؤسسون حلساب الشركة خالل فترة التأسيس إىل ذمة 
ف تستخدم بعد تأسيسها جزًء من صايف متحصالت االكتتاب لدفع قيمة تلك املصاريف وعليه، فإن الشركة سو. الشركة
  تستخدم قسم من صايفوسوفالتشغيلي،  التمويل يف للمساعدة الطرح متحصالت صايف الشركة  وستستخدم.املستحقة

لشركات ذات نسي، كالمها ة أنسعودي وحمفظة التأمني املصريف العائدة للبنك السعودي الفرالطرح لشراء حمفظ متحصالت
 متحصالت من جزء أي املؤسسون املسامهون لن يتسلموغري ذلك، .  املؤسسني أو للمسامهنيالعالقة باملسامهني املؤسسني

 ".شراء حمافظ ذات العالقة" القسم يف موضحةشراء احملفظتني  عن اإلضافية التفاصيل. الطرح
  
  



 ٤٩

  

 التعهد بالتغطية ١٢

  متعهد التغطية ١-١٢
  . سهم ومتثل كافة األسهم املطروحة لالكتتاب٣,١٠٠,٠٠٠ وذلك لعدد البنك السعودي الفرنسيلتغطية هو متعهد ا

 
  

  ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية ٢-١٢
  

  عرض البيع والتعهد بتغطية االكتتاب
 ومتعهد تغطيـة    والشركة مبوجب الشروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني املسامهني املؤسسني            

  :االكتتاب

 ملتعهد تغطية االكتتاب بإن يتم بيع كامل األسهم املطروحة لالكتتاب بتاريخ اإلغـالق              املؤسسونيتعهد املسامهون     )  أ
للمشترين املستقطبني عن طريق متعهد تغطيـة االكتتـاب أو          ) كما هو معرف يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب       (

  .ملتعهد تغطية االكتتاب نفسه
يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة وللمسامهني املؤسسني بأن يتم شراء مامل يتم شراؤه مـن كافـة األسـهم                     ) ب

  .املطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر املعروض
 

  

  الرسوم واملصاريف
قوم ستب كما   يدفع املسامهون املؤسسون ملتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إمجايل العوائد من طرح االكتتا              

  . الرسوم واملصاريف املتعلقة بطرح االكتتاب إىل متعهد تغطية االكتتاببتحمل الشركة
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  شروط وتعليمات االكتتاب ١٣
يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج اخلاص بطلب 

ى منوذج طلب االكتتاب يعد إقراراً بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات االكتتاب، حيث أن املصادقة بالتوقيع عل
  .االكتتاب

  
يقتصر هذا االكتتاب على مواطين اململكة العربية السعودية، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر 

 الشركة، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم
يقبل التعريف باجلواز   خالل االكتتاب، يعرف األبناء غري السعوديني باإلقامة سارية املفعول فقط وال.أمومتها لألوالد القُصر

احلد . االكتتاب كمكتتبني رئيسينيويضاف األبناء غري السعوديني لنماذج اكتتاب أمهام وال حيق هلم . أو شهادة امليالد
كافة املستندات املصدرة ى وجيب التصديق عل.  سنة١٨األعلى ألعمار األبناء غري السعوديني املضافني يف طلبات االكتتاب هو 
 وسيتم التعامل مع تكرار تقدمي طلبات االكتتاب لغري. من حكومات أجنبية عن طريق السفارة السعودية أو القنصلية املعنية

السعوديني بنفس الطرق اليت يتم التعامل ا مع تكرار تقدمي طلبات اكتتاب السعوديني، ويف حال عدم قدرة البنوك املستلمة 
   . مدير االكتتابإىلتلك الطلبات  رفععلى حل املشاكل املتعلقة بتكرار تقدمي طلبات االكتتاب فسيتم 

اب لدى فروع البنوك املستلمة، كما ميكن االكتتاب عرب االنترنت أو ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتت
اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املستلمة اليت تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق هلم 

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

    .حديثاً

   املعروضةاالكتتاب يف األسهم ١-١٣
  . واملكتتبركة الش البنوك املستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ألحدإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه 

 
من إمجايل عدد األسهم املصدرة من % ٣١ سهم لالكتتاب العام متثل ٣,١٠٠,٠٠٠سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح 

وسيكون بإمكان املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار املختصرة ومناذج طلبات . الشركة
  :االكتتاب من البنوك املستلمة التالية 

  البنك االسعودي لالستثمار  البنك السعودي الفرنسي  سامبا املاليةبنك الرياضجمموعة 

  
 

    
  
  

  

ريبع /٧اإلثنني حىت يوم  م٢٠٠٧/سمار/١٧هـ املوافق ١٤٢٨/صفر/٢٧ السبتتبدأ فترة االكتتاب من يوم 
فروع البنوك م، يتم خالهلا تلقي طلبات االكتتاب لشراء األسهم املطروحة يف ٢٠٠٧/مارس/٢٦هـ املوافق ١٤٢٨/األول

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

الك تعبئة النموذج بشكٍل كامٍل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األسهم املطروحة وامت  )أ 
  .ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب

دفع كامل قيمة األسهم اليت طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسهم املطلوب شراؤها مضروباً   )ب 
كتتب حيث يسدد هذا املبلغ إىل فروع البنوك املستلمة خصماً من حساب امل)  ريال ١٠(يف سعر السهم الواحد 

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

 .ختم الطلب من البنك املستلم  )ج 
، واحلد األقصى يف احلد األدىن ومضاعفاته  ويكون االكتتابمخسون سهماً،) ٥٠(مراعاة احلد األدىن لالكتتاب هو   )د 

 . ألف سهم لكل مكتتبمائة ) ١٠٠,٠٠٠( لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب ا هو 
  

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب
 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل •
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ •
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك وصورة أصل •
  )لأليتام(الوالية  صك وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من طلقةامل السعودية للمرأة القصر لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة وصورة أصل •
 
قام  الذي الشخص اسم ذكر جيب ،) فقط واألبناء باءاآل(الطلب  مقدم عن نيابة اكتتاب طلب منوذج تقدمي حالة يف

 أن يكتب جيب املكتتبني، عن بالوكالة الطلب تقدمي حالة ويف  االكتتاب طلب منوذج يف بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع
يثبت  الذي املفعول ساري التوكيل من ونسخة أصل الطلب مع يرفق وأن االكتتاب طلب على ويوقع أمسه الوكيل
 لالشخاص املقيمني العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون أن جيب. بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع الشخص هذا تفويض
 من خالل التوكيل توثيق جيب السعودية، العربية اململكة خارج املقيمني ولالشخاص السعودية، العربية اململكة داخل
 األصول وستعيد مقابل النسخ مجيع التحقق من من املستلمة البنوك ستقوم . عنيةامل الدولة يف السعودية القنصلية أو السفارة
 مجيع اكتتاب حالة يف واحد اكتتاب طلب  يستخدم.توكيل مبوجب يوقع شخص أي إىل أو بالطلب املتقدم إىل األصول
 تعبئة جيب األسهم من خمتلفة اعداد يف االكتتاب ويف حالة األسهم من متساٍو بعدد العائلة دفتر يف املشمولني االسرة أفراد
  .األسرة افراد من فرد لكل منفصل طلب

 
 كافة االموال اليه ويعاد تداول نظام يف حسابه يف املخصصة األسهم ستضاف الذي الشخص هو الرئيس املكتتب •

 للمكتتبنيو له األسهم املخصصة عن املوزعة األسهم رباحأ كامل على وحيصل التخصيص بعد )وجدت إن(الفائضة 
  :إذا منفصلة اكتتاب مناذج استخدام  جيب.التابعني
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يطلب  التابع املكتتب كان اذا أو الرئيس، املكتتب اسم غري اخر سماب تسجيلها يتم سوف االكتتاب أسهم كانت •
  .الرئيس للمكتتب املخصصة األسهم عن ختتلف كمية يف االكتتاب

 
 أسهم اكتتاب ختصيص سيتم اكتتاا، طلب منوذج قبول مت إذا . بامسها سهمأل التقدم يف بالطلب املتقدم زوجة رغبت •
  .عنها نيابة زوجها به يتقدم اكتتاب طلب منوذج أي إلغاء سيتمو هلا
 

مببلغ  وشرائها قدمه الذي االكتتاب طلب منوذج يف احملدده األسهم يف االكتتاب على لالكتتاب بطلب متقدم كل يوافق
 متلك قد مكتتب كل ويعترب . للسهم رياالت ١٠ البالغ االكتتاب سعر يف مضروبا بطلبها ملتقدما األسهم عدد يعادل

   :التالية الشروط حتقق عند له املخصص عدداألسهم
  

  .االكتتاب بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل االكتتاب طلب منوذج تسليم •
 
 البنك تقدمي و االكتتاب، بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل ا االكتتاب طلب اليت األسهم قيمة كامل تسديد•

  .للمكتتب املخصصة األسهم عدد حيدد الذي التخصيص إشعار املستلم
 

 يف حساا/ حسابه من خبصمها التفويض طريق عن مستلم بنك أي فرع إىل ا املكتتب األسهم قيمة كامل دفع جيب
 اآليل لدى الصراف أو املصريف اهلاتف أو االنترنت خالل من أو إليه االكتتاب طلب منوذج تقدمي يتم الذي املستلم البنك
 .السابقة االكتتابات احد يف االكتتاب هلم سبق الذين للمكتتبني اخلدمات هذه كل او إحدى تتبع اليت املستلمة البنوك
لتقدمي  املستلم البنك يف حساب فتح ببالطل املتقدم على املستلم، جيب البنك يف حساب بالطلب للمتقدم يكن مل واذا
 لشروط مطابق غري اكتتاب طلب منوذج أي كان إذا جزئيا أو كليا الطلب هذا رفض يف احلق للشركة  يكون.طلبه

 .له ختصيصها سيتم األسهم من عدد أي على مبوافقته بالطلب املتقدم ويقر. وأحكام االكتتاب
 

 

  التخصيص واالسترداد  ٢-١٣
 -  إن وجدت-مخسون سهماً لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب) ٥٠(لتخصيص هو إن احلد األدىن ل

وإذا جتاوز . سيتم ختصيصها على أساٍس تناسٍيب بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب فيها
ة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص  مكتتب، فإن الشركاثنان وستون الف) ٦٢,٠٠٠(عدد املكتتبني 

ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب . بالتساوي على عدد املكتتبني
ات  إىل املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاع- إن وجد-وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب . ما تقرره هيئة السوق املالية

  األحدوسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم . من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة
  ).م٢٠٠٧/أبريل/١املوافق (هـ ١٤٢٨/ربيع األول/١٣
  

ب واملبالغ اليت و سوف ترسل البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص لألسهم لكل مكتت
سيتم ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي سيتم 

  .تقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية



 ٥٣

  اإلقرارات  ٣-١٣
  :يليمبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر مبا 

  .املوافقة على اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب •
 .أنه قد أطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرسها بعناية وفهم مضموا •
  . يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار •
ع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار            عدم التنازل عن حقه مبطالبة الشركة والرجو       •

على معلومات جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر يف قبـول                   
 .املكتتب لالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة

 السـعودية   شركةالب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم       أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني يف طلب االكتتا            •
 . وللشركة احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتابالفرنسية للتأمني التعاوين

قبول األسهم املخصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة         •
 .اإلصدار

  .تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميهعدم إلغاء أو  •

  أحكام متفرقة ٤-١٣
يعد منوذج طلب االكتتاب واألحكام والشروط املتعلقة به يف هذه النشرة ملزمة ونافذة لصاحل أطراف االكتتاب وخلفائهم 

ازل عن طلب االكتتاب ال يتم التن. واملتنازل هلم ومنفذي ومدراء الوصايا والورثة شريطة عدم استثنائه يف هذه النشرة حتديداً
أو أية حقوق أو مصاحل أو إلتزامات ناشئة عنهم من قبل أي طرف من أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من 

  . الطرف اآلخر
  
  

  سجل األسهم وترتيبات التعامل ٥-١٣
سلسل األسهم اليت ميتلكوا حتتفظ تداول بسجل للمسامهني حيتوي على أمسائهم وجنسيام وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام ت

  . واملبالغ املدفوعة يف هذه األسهم



 ٥٤

  تداول أسهم الشركة ١٤

  السوق املالية السعودية ١-١٤
وكان تداول األسهم يف اململكة .  ESISم كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروين ٢٠٠١سنة " تداول"مت تأسيس نظام 

 مليار ١,٠٩٢" تداول"املصدرة يف السوق لألسهم  لقيمة السوقيةوقد بلغت ا. م١٩٨٩قد بدأ بشكل إلكتروين كامل سنة 
  . شركة٨٩ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام . م٢٠٠٧ريال سعودي يف اية شهر يناير عام 

  

  إدخال األوامر ٢-١٤
ةً بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل" تداول"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 

 عصراً، ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة . بتسويتها
 ويتم خالهلا تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر من يوم السبت حىت يوم األربعاء من كل أسبوع

 صباحاً، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١١ صباحاً وحىت الساعة ١٠ديلها وإلغائها من الساعة وتع
وتتغري هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة )  صباحا١١ًاليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً ومن . حسب السعر، ومن مث وقت اإلدخاليعمل نظام تداول على مطابقة األوامر  .تداول
ويقوم نظام . مث األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال

االنترنت والرابط اإللكتروين ملعلومات تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزها موقع تداول على 
  .تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويترز

  
  .تتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

  
  ".تداول"همة بالنسبة للمستثمرين عرب نظام جيب على الشركة اإلفصاح عن مجيع القرارات واملعلومات امل

  
ويتوىل نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية اليت يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب 

  .عمليات التداول يف األسهم

  تداول أسهم الشركة  ٣-١٤
 بعد ذلك تاريخ بدء "تداول"هاء من ختصيص األسهم، وسوف تعلن من املتوقع أن يتم التداول يف األسهم مبشيئة اهللا بعد االنت

تتضمن هذه النشرة تواريخ على سبيل االستدالل فقط وجيوز تغيريها أو متديدها بشرط . تداول األسهم ما أن يتقرر ذلك
  . موافقة هيئة السوق املالية

  
، وإدراج الشركة يف "تداول"حسابات املكتتبني يف وال ميكن تداول األسهم املطروحة إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف 

وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمل الشركة أي . القائمة الرمسية ومث إدراج أسهمها يف السوق املالية السعودية



 ٥٥

ون هم املسؤولية الكاملة حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف األنشطة احملظورة حيث يتحملنظامية  مسؤولية 
  .عنها

  
  
  

  مستندات متوفرة للمعاينة ١٥
  

 صباحاً والساعة ٨:٣٠ الدور اخلامس بني الساعة – جممع سنتريا – بشارع التحلية املستندات التالية متاحة للمعاينة مبقر الشركة
  : وحىت اية االكتتاب تبدأ قبل أسبوع من تاريخ بداية االكتتاب عصرا٥:٠٠ً

    
 .وم امللكي بالترخيص للشركةاملرس 
 .النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى 
 .ترخيص اهليئة العامة لالستثمار 
  .موافقة هيئة السوق املالية على عملية الطرح العام 
 .اتفاقية الدعم الفين مع األطراف ذات العالقةصورة من  
 .وارياتفاقية تقييم احملافظ التأمينية مع اخلبري االكت 
  .امليزانية التقديرية 
 .على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار) احملاسب القانوين(موافقة من  
 .ترخيص مؤسسة النقد العريب السعودي 
  .تقارير ومصادر معلومات السوق 

   
  

  



 ٥٦

 البيانات املالية ١٦

      تقرير الفحص اخلاص ١-١٦
  

١٧ 



 ٥٧

  

      قائمة املركز املايل املستقبلية ٢-١٦
  
  

  



 ٥٨

 

 



 ٥٩



 ٦٠

  



 ٦١

 

  ريفات واختصاراتتع ١٧
  

  الالئحة التنفيذية 
هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ  ) ٣٢/م(الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر مبقتضى املرسوم امللكي رقم             

  )م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (
  دير الديون وحساب الشروطهو شخص يطبق عدة نظريات احصائية واحتمالية يتم من خالهلا تسعري اخلدمات وتق  خبري التأمني 

  جملس إدارة الشركة  الس

  هيئة السوق املالية السعودية   اهليئة

  التعاوين للتأمني  الفرنسيةشركة السعوديةال  الشركة

  املعروضةطريقة إلعادة التأمني تتم اختيارياً حسب احلالة حيث حيق لشركة إعادة التأمني قبول أو رفض املخاطر   إعادة التأمني اإلختياري

 أسـهم    لعملية طرح   للتأمني التعاوين للعمل كمستشار مايل      الفرنسية شركة السعودية الشركة اموعة املالية املعني من قبل         املستشار املايل
  االكتتاب

  حكومة اململكة العربية السعودية  احلكومة

بتـاريخ  ) ٣٢/م(أمني التعاوين الصادرة مبوجب املرسوم امللكـي رقـم          اإلشراف على شركات الت   نظام  القواعد التنفيذية ل    النظم التنفيذية
  )  ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣املوافق ( هجرية ٢/٦/١٤٢٤

  آلية التحويل التعاقدي ألعباء األخطار من خالل جتميع هذه األخطار   التأمني 

  شخص طبيعي أو كيان قانوين يقدم خدمات استشارية يف التأمني   مستشار التأمني 

  كيان قانوين ميثل شركة التأمني نظري عمولة الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقود  الة التأمني وك

  كيان قانوين ميثل املؤمن له أو املؤمن له احملتمل الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقود تأمني   وساطة التأمني 

املوافـق  ( هجريـة    ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ  ) ٣٢/م(صادر باملرسوم امللكي رقم     اإلشراف على شركات التأمني التعاوين ال     نظام    التأمني نظام 
  ) ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣

عقد قانوين يصدره املؤمن إىل املؤمن له يبني فيه شروط العقد لتعويض املؤمن له ضد اخلسارة والضرر اللذين يـتم                    / مستند    وثيقة التأمني 
  ؤمن له تغطيتهم مبوجب الوثيقة مقابل قسط تأمني يدفعه امل

  أنشطة مهنية يف قطاع التأمني وإعادة التأمني   خدمات التأمني 

شخص طبيعي أو كيان قانوين مرخص للتعامل يف خدمات أو أنشطة التأمني وإعادة التأمني باستثناء االكتتاب املصرح به يف                     مقدم خدمات التأمني وإعادة التأمني 
  اململكة العربية السعودية 

  شخص الطبيعي أو الكيان القانوين الذي يربم عقد تأمني ال  ن لهاملؤمَّ

  بشكل مباشر) املؤمن هلم(شركة التأمني اليت تقبل عقود التأمني وتتوىل تعويض األخطار اليت يتعرض هلا املؤمن له   ناملؤمِّ

  البنك السعودي الفرنسي  مدير االكتتاب

السوق املالية الصادر باملرسـوم     نظام   من   ٦ل هيئة السوق املالية وفقاً للمادة رقم        الصادرة من قب  واإلدراج  قواعد التسجيل     قواعد التسجيل
   ميالدية ٣١/٧/٢٠٠٣ هجرية املوافق ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(امللكي رقم 

   للتأمني التعاوين  الفرنسيةشركة السعوديةالإدارة   اإلدارة

  هليئة مبقتضى قواعد التسجيل واإلدراجقائمة باألوراق املالية تعدها ا  القائمة الرمسية

  الفرنسـية  شركة السـعودية  المن األسهم املصدرة لرأس مال      % ٣١ مليون أسهم ميثلون     ٣,١االكتتاب العام األويل لعدد       االكتتاب العام األويل أو االكتتاب
  للتأمني التعاوين

   ريال سعودي لكل سهم اكتتاب١٠  سعر االكتتاب

   للتأمني التعاوين الفرنسيةشركة السعوديةال سهم عادي يف ٣,١٠٠,٠٠٠تبلغ   أسهم االكتتاب

  أم القرى اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة العربية السعودية  اجلريدة الرمسية

  األشخاص الذين حيملون الوثائق اليت تصدرها الشركة حسب سجالت الشركة  حاملو الوثيقة

الشـركة  (الهلا املؤمن أو معيد التأمني بالتأمني أو إعادة التأمني على مؤمن آخر أو معيد آخر للتأمني                 العملية اليت يقوم من خ      إعادة التأمني 
  ضد جزء من أخطار التأمني أو إعادة التأمني اليت تتعهد بتغطيتها الشركة املتخلية وفق وثيقة تأمني أو أكثر) املتخلية

 تقبل عقود التأمني من شركة تأمني أخرى أو إعادة تأمني أخرى عن كافـة أو بعـض                  شركة التأمني أو إعادة التأمني اليت       معيد التأمني 
  األخطار اليت تتعهد ا 



 ٦٢

  رخصة قيادة السيارات  الرخصة

  اململكة العربية السعودية  اململكة

  مؤسسة النقد العريب السعودي  ساما

  الريال السعودي  ريال

  هم محلة األسهم يف تلك الفترةبالنسبة ألي فترة حمددة من الزمن   املسامهون

  كامل أسهم الشركة املصدرة هي مليون سهم عادي ١٠  األسهم

  التأمني نظام  من ١٥النسبة املئوية لصايف األرباح اليت جيب أن جتنبها الشركة وفقاً للمادة   النظاميةاالحتياطات 

  كل مواطن سعودي يشترك يف أسهم االكتتاب  املكتتب

  ظام اآليل لتداول األسهم السعوديةالن  تداول

  عملية تقييم وقبول األخطار التأمينية   التغطية التأمينية 

  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين  النظام

  الالئحة التنفيذية للنظام  الالئحة

  الكتتابهيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف بلد ا  مشرف التأمني 

  حتويل أعباء املخاطر من املؤمن هلم إىل املؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل املؤمِّن  التأمني 

  أعباء املخاطر املؤمن عليها من املؤمِّن إىل معيد التأمني ، وتعويض املؤمِّن من قبل معيد التأمني عما يـتم دفعـه                      بعض حتويل  إعادة التأمني 
  للمؤمن هلم إذا تعرضوا للضرر أو اخلسارة

  الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرهم مع املؤمِّن وثيقة التأمني  املؤمَّن له

عقد يتعهد مبقتضاه املؤمِّن بأن يعوض املؤمن له  عند حدوث الضرر أو اخلسارة املغطى بالوثيقة، وذلك يف مقابل االشتراك                      وثيقة التأمني 
   يدفعه املؤمن لهالذي

املبلغ الذي يدفعه املؤمن له للمؤمِّن مقابل موافقة املؤمِّن على تعويض املؤمن له عن الضرر أو اخلسارة اليت يكـون السـبب                   )القسط(االشتراك 
  املباشر يف وقوعها خطر مؤمن منه

   يف وثيقة التأمني ن عند حدوث الضرر أو اخلسارةالشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة احملددة  املستفيد

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمني ، ومجيع األعمال اليت يقوم ا                     وكيل التأمني 
  عادة حلساب الشركة أو بالنيابة عنها

  قابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلمتام عملية التأمني لصاحل املؤمن هلمالشخص االعتباري الذي يقوم لقاء م  وسيط التأمني 

الشخص االعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة حمل التأمني قبل التأمني عليه، ومعاينة األضرار بعد وقوعها ملعرفـة أسـباب                  خبري معاينة ومقدر اخلسائر
  اخلسارة وتقدير قيمتها وحتديد املسؤولية

  الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية املطالبات التأمينية  نيابة عن الشركة   ية املطالبات التأمينية إخصائي تسو

  مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إىل نقد عن التزاماا  هامش املالءة
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  هذه الصفحة تركت فارغةً عن قصد

 

 
 


