
 

 

 

  نشرة اإلصدار

 وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام الصقر للتأمين التعاوني شركة مال  من رأس% ٤٢ سهم عادي تمثل وأربعمائة ألفماليين  ثمانية)٨,٤٠٠,٠٠٠(طرح 

  للسهم الواحد ةسعوديرياالت عشرة ) ١٠(بسعر

 
  الصقر للتأمين التعاونيشركة 

 هـ١٥/٢/١٤٢٨تاريخ ب )٦٣(هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٦/٢/١٤٢٨تاريخ ب )١١/م(ب المرسوم الملكي رقم  بموج)تحت التأسيس(شركة مساهمة سعودية 

  )م٣/١١/٢٠٠٧الموافق(هـ٢٢/١٠/١٤٢٨يوم إلى ) م٢٧/١٠/٢٠٠٧الموافق( هـ١٥/١٠/١٤٢٨ من يوماالكتتابفترة 

  
هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٦/٢/١٤٢٨تاريخ ب )١١/م(رقم مرسوم الملكي  للوفقاً هاتأسيسالترخيص ب موافقة على التتمهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ") الشركة"ـيشار إليها فيما بعد ب( الصقر للتأمين التعاونيشركة 

 وبعد انتهاء  .")األسهم(" الواحد  للسهمتعشرة رياال) ١٠( بقيمة اسمية قدرها ،سهم مليون عشرين) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠( إلى ةريال سعودي مقسممليون  يمائت )٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (الشركةمال   رأسيبلغ و.هـ١٥/٢/١٤٢٨بتاريخ ) ٦٣(

  .من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسهاقد تأسست وتعتبر الشركة  . سوف يتم تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة ، للشركةالتأسيسيةالجمعية عقاد وان) كما هو موضح أدناه (االكتتاب

 تعشرة رياال) ١٠(وبقيمة اسمية للسهم قدرها ) "سهم اكتتاب" وكل منها "الكتتاباأسهم  ("ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم عادي) ٨,٤٠٠,٠٠٠ (لعدد")  العاماالكتتاب"أو " االكتتاب("سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام في الشركة 

رملة التي لها أوالد كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األ، ")المكتتب"نفردين بـ وم" المكتتبين"ويشار إليهم مجتمعين بـ(  على األشخاص السعوديين الطبيعييناالكتتابويقتصر   . من رأس مال الشركة%٤٢ تمثل بمجملها نسبة ةسعودي

عمليات لتمويل ،  رئيسي  باإلضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين، بشكل، االكتتابمصروفات خصم ، بعد االكتتابمتحصالت صافي وسيتم استخدام   .قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها

  .")متحصالت االكتتاباستخدام "الرجاء الرجوع إلى قسم (واستثمارات الشركة 

 تمثل ،  ألف سهمستمائة واً مليونعشر أحد) ١١,٦٠٠,٠٠٠( بما مجموعه") ؤسسينالمساهمين الم "ـويشار إليهم مجتمعين ب ()٢٦ ( الصفحةفيالمساهمين المؤسسين للشركة والذين تظهر أسماؤهم اكتتب كل من  العام االكتتاب إتمامقبل 

   . وقد تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب.سيطرة على الشركةم بحصة االكتتابسيحتفظ المساهمون المؤسسون بعد اكتمال بالتالي و  . من إجمالي رأس مال الشركة%٥٨ نسبة

ويمكن تقديم طلبات ").  االكتتابفترة ) ("م٣/١١/٢٠٠٧الموافق (هـ٢٢/١٠/١٤٢٨يوم وهو االكتتابشاملة آخر يوم إلغالق أيام  ٨ويستمر لمدة ) م٢٧/١٠/٢٠٠٧الموافق (هـ١٥/١٠/١٤٢٨يومشركة  أسهم ال فياالكتتاب سوف يبدأ

 الحد  كما أن،د أدنىكحسهم خمسين ) ٥٠(ـ  باالكتتاب") المكتتبين"ين بـو مجتمع" المكتتب"يشار إليه بـ  (االكتتابب بأسهم تيجب على كل مكت  و.االكتتابخالل فترة  ")البنوك المستلمة(" البنوك المستلمة من فروع  في أي فرعاالكتتاب

به كل لعلى أساس تناسبي بناء على نسبة ما ط) إن وجدت(لكل مكتتب وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب سهم خمسين ) ٥٠(إن الحد األدنى للتخصيص هو  .  سهم ألفئةام) ١٠٠,٠٠٠ (األقصى لكل مكتتب هو

 تقرره هيئة السوق المالية حسب ما فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص ، مكتتبمائة وثمان وستون ألف) ١٦٨,٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين   . فيهاتتاباالكاألسهم المطلوب عدد إجمالي إلى مكتتب 

 في موعد أقصاه يوم )إن وجد (كما سيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض. لبنوك المستلمةاإلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من ) إن وجد (االكتتابوسوف يتم إعادة فائض  . ")الهيئة"(

  ").رد الفائضالتخصيص و"و "االكتتابشروط وتعليمات "راجع قسم ) (م١٠/١١/٢٠٠٧الموافق(هـ٢٩/١٠/١٤٢٨

سهماً على عشرين ) ٢٠(يحق لكل مساهم يمتلك و. يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد.  وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيليةاالكتتابتكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم سوف 

  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم ( . والسنوات المالية التي تليهااالكتتاببداية فترة من وستستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة  . يت فيهاوالتصو") اجتماع الجمعية العامة(" األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة

وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم استيفاء ، ل األسهم في القائمة الرسميةيهيئة لتسجلوقد تقدمت الشركة بطلب ل. م الشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العامال يوجد سوق ألسه 

وصدور القرار  من عملية تخصيص األسهم االنتهاءومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد .  جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهموقد تم الحصول على  .الهيئةكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 

 بالتداول في األسهم بعد بداية تداول ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المملكة السعودية والمقيمين في الستثماراألشخاص والشركات والبنوك وصناديق وسيسمح ل") كتتبينتواريخ مهمة للم"راجع قسم (الوزاري بإعالن تأسيس الشركة 

  .صدار هذه قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرةنشرة اإل الواردين في" عوامل المخاطر"و " إشعار هام"قسمي يجب دراسة  .األسهم في السوق

  

في الذين تظهر أسماؤهم  دارةأعضاء مجلس اإلويتحمل  ")الهيئة"والمشار إليها بـ(على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وي نشرة اإلصدار هذه تتح

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي  بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم،  هذهنشرة اإلصدارجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في م) د ( الصفحة

وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية ، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، ة عن محتويات هذه النشرةيمسؤولأي السوق المالية السعودية وهيئة الل متتحوال   .عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

 .مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

  
 

)م٢٠٠٧ / ١٠ /٢٠الموافق(هـ ١٤٢٨/ ١٠/  ٨صدرت هذه النشرة بتاريخ

  مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 

  المستشار المالي

             
 البنوك المستلمة

   



 

 

أ  

  إشعار هام

األسهم المطروحة وب، الصقر للتأمين التعاونيبشركة تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة 

ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن  ،لالكتتاب في األسهم المطروحة االكتتابوعند التقدم بطلب  .لالكتتاب

مدير ( بنك الرياضالتي يمكن الحصول على نسخ منها من وتند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة طلباتهم تس

الموقع اإللكتروني للمستشار المالي  أو بزيارة ،)www.riyadbank.com( )االكتتاب

www.bmg.com.sa)(  لهيئة السوق المالية البنوك المستلمة أو الموقع اإللكتروني أو

)www.cma.org.sa(.  

 كما تم ، لها في هذا الشأنكمستشار مالي") بي إم جي("عينت الشركة مكتب محمد باسل الغالييني لالستشارات المالية 

 فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالكتتاب المشار إليها في هذه ةتغطيالمدير لالكتتاب ومتعهد ك بنك الرياضتعيين 

  .لنشرةا

، على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئةصدار هذه نشرة اإلوي تتح

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة ) د (فحة رقم  الواردة أسماؤهم في صدارةويتحمل أعضاء مجلس اإل

ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى ،  اإلصدار هذهالمعلومات الواردة في نشرة

أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها عقول الحد الم

النشرة، وال تعطي أية تأكيدات تتعلق السوق المالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذه وهيئة الوال تتحمل  .مضللة

عن أية خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو وبدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت 

  .عن االعتماد على أي جزء منها

الوضع ب ما يتعلقعلى وجه الخصوص فيو ريإن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغي

 ومعدالت يمكن أن يتأثرا بصورة سلبية بالتطورات المستقبلية مثل التضخم  بحيثأسهم االكتتابالمالي للشركة وقيمة 

وال يجب اعتبار  .الشركةنطاق سيطرة السياسية الخارجة عن  وأأو غيرها من العوامل االقتصادية  ، والضرائبالعائد

بأنه  ، فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالكتتابأو مطبوعة أو كتابيةاتصاالت شفهية أو تعامل و أي أهذه النشرة تقديم 

  .علق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبليةتفيما يأو إقرار وعد أو تعهد 

رملة و األيجوز للمرأة السعودية المطلقة أ، إال أنه  من األفراد الطبيعيين السعوديين على األشخاصاالكتتابيقتصر هذا 

 ، في أسهم الشركة التي تطرح لالكتتاب العامالتي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها

يحظر توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم كما  .على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر

المستشار المالي ومؤسسون  والمساهمون ال،وتطلب الشركة .ية دولة أخرىألية أشخاص آخرين أو في أ االكتتاب

  . التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بهاة من المطلعين على هذه النشراالكتتابمدير و

  

  



 

 

ب  

  السوقالقطاع ومعلومات عن 

األخرى المتعلقة بالسوق الذي التأمين والمعلومات قطاع تم الحصول على المعومات الواردة في هذه النشرة بخصوص 

أن الشركة قد أجرت التحريات المعقولة للتأكد من صحة المصادر، ومع وحيث ، تعمل فيه الشركة من مصادر مختلفة

أي سبب لالعتقاد ) و (في الصفحة أسماؤهم  أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر بي أم جييوجد لدى  أنه ال

يوجد أي بيان أو ضمان بشأن دقة  إال أنه الود معلومات غير صحيحة متضمنة في تلك المصادر والتقديرات، بوج

المعلومات والتحليالت الخاصة بصناعة التأمين ) ٢(تقديرات وتوقعات الشركة ) ١: (ومن تلك المصادر. وتمام أياً منها

لم يتم الحصول على موافقة خرى ومتاحة للعموم، ووالتي تم الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أ

 : رير ومعلومات صادرة عن الجهات الواردة أدناهاتق) ٣(المزودين بهذه المعلومات لإلشارة إلى أسمائهم في هذه النشرة 

   إنفورماشن سيرفيسيزسأنشورا ن وكأكس

 

   المملكة المتحدة،لندن

  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٦٢٣ ٩٨٢٨ :هاتف

 www.axcoinfo.com :نيلكتروالموقع اإل

 . تغطي حوالي مائة وأربعة وستين دولةمتخصصة بأبحاث ومعلومات التأمين المملكة المتحدة، - مقرها لندنوهي شركة 

  

  ) بي إم أي(بزنس مونيتور انترناشيونال 

  

   المملكة المتحدة،لندن

  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٢٤٨ ٠٤٦٨ :هاتف

  www.businessmonitor.com:رونيتلكالموقع اإل 

 وتغطي مجاالت المخاطر ،ةالمتحد المملكة -   مقرها لندنبحاث عن األسواق الناشئةأناشرة لتقارير ووهي شركة 

  . ، وقطاعات األعمال والبيئة التشغيليةاالقتصاديةوالتمويل، والتحليل والتوقعات  ،السياسية

شارة إلى اسمهما وعلى نشر إفادتهما في ابية على اإلا موافقتهما الكتتالجهتين المذكورتين أعاله أعطيينبغي مالحظة أن 

شارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي وتجدر اإل. هذه النشرة وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه الموافقة

  .من أقربائهم ال يملكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها

 المستقبلية المعلومات المالية

كتتاب العام واإليضاحات المرفقة بها والتي تـم         الطرح األولي لال    قبل شركة الصقر للتأمين التعاوني   لإن القوائم المالية    

وسـوف   . إدراجها في النشرة، قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين              

  .). س. ر(اناتها المالية بالريال السعودي تقوم الشركة بإصدار بي

  



 

 

ج  

  التوقعات واإلفادات المستقبلية  

وقد تختلف ظروف العمل  .إن التوقعات المذكورة في هذه النشرة قد تم إعدادها على أساس افتراضات محددة ومعلنة

ة على أي إقرار أو ضمان أو ال تحتوي هذه النشر وبالتالي في المستقبل اختالفاً جوهرياً عن االفتراضات المستخدمة

  .تأكيد فيما يتعلق بدقة أو كمال هذه التوقعات

تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات مستقبلية تشمل على سبيل المثال ال 

 بالنسبة إلى العمليات  العمل وخطط الشركة واألهدافوإستراتيجيةالحصر، البيانات التي تتعلق بالوضع المالي 

يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما ) بما في ذلك خطط التطوير واألهداف المتعلقة بالشركة(المستقبلية 

، "من الممكن"، "يمكن"، "ينبغي"، "يتوقع"، "ينوي"، "يعتقد"، "يقدر"، "يعتزم"تستخدمه من كلمات ذات داللة مستقبلية مثل 

، بصيغة النفي أو اإلثبات، وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في "قد"، "سوف"، "حتملمن الم"، "يحتمل"

وتعكس إفادات التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الشركة حالياً .  المعنى، والتي تدل على الحديث عن المستقبل

الكثير من العوامل يمكن أن تتسبب في اختالف  وهناك. بشأن األحداث المستقبلية، وليست ضماناً لألداء المستقبلي

النتائج الفعلية للشركة وأدائها وانجازاتها بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلنجازات المستقبلية التي قد تعبر 

ون لها هذا فضالً عن أن بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يك.  عنها أو توحي بها إفادات التوقعات المستقبلية هذه

وإذا تبين أن أياً ").  عوامل المخاطرة"فضالً راجع قسم ( بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة ةاألثر مذكور

من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه 

  .النشرة

جيل وإدراج األسهم، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة اكتتاب إضافية مع الموافقة عليها ومع مراعاة متطلبات قواعد تس

 شركة الصقر للتأمين التعاونيمن قبل هيئة السوق المالية بعد الموافقة على نشرة اإلصدار األساسية وقبل إدراج أسهم 

ياً قد طرأ على نشرة االكتتاب أو على أية تغييراً جوهر) ١(في القائمة الرسمية في حال أصبحت الشركة على علم بأن 

تغييرات هامة أصبحت بعلم الشركة والتي كانت من المفترض ) ٢.  (وثيقة مطلوبة بموجب قواعد التسجيل واإلدراج

وفي غير الحالتين السابقتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة . إلحاقها في نشرة االكتتاب هذه

طاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث بالق

مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور المتيقنة واالفتراضات فإن توقعات األحداث 

وعليه . ث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاًوالظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحد

فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على 

 .اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي



 

 

د  

  دليل الشركة

   الرئيسيعنوان الشركة

  نيشركة الصقر للتأمين التعاو

 شارع الستين، مبنى العالية، الدور السادس

  ١١٣١٢ الرياض ،٩٤ب .ص

  المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١ ٤٧٤ ٠٧٥٦: هاتف

  +٩٦٦ ١ ٤٧٤ ٤٠١٤: فاكس

  www.alsagrsaudi.com:اإللكترونيالموقع 

  

  

 المقترحون دارةأعضاء مجلس اإل

 
 أعضاء مجلس اإلدارة

الجنسية )عام(السن  المنصب يمثل  االسم

  شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة

 )غير تنفيذي(
سعودي ٧٦ الرئيس   علي التركينعبد الرحم  .١

سعودي ٦٤ عضو )غير تنفيذي(
 حسن عباس نعبد الرحم  .٢

 شربتلي
  شركة الرشيد لالستثمارات

 )غير تنفيذي(
سعودي ٧١ عضو   رشيد الرشيدعبد اهللا  .٣

أمينشركة الصقر الوطنية للت  

)غير تنفيذي(  
 محمد سامي روحي الشخشير  .٤ أردني ٦٣ عضو

 شركة الصقر الوطنية للتأمين

)غير تنفيذي(  
إماراتي ٦١ عضو   جمعه ماجد السريعبد اهللا  .٥

 شركة الصقر الوطنية للتأمين

)غير تنفيذي(  
إماراتي ٤٦ عضو  أمجد محمد يسري الدويك  .٦

  الجمهور

 )مستقل(
سعودي ٥٥ عضو   السنيدعبد اهللا نعبد المحس  .٧

  الجمهور

)مستقل(  
 شاغر  .٨   

  الجمهور

)مستقل(  
 شاغر  .٩   

  الجمهور

)مستقل(  
 شاغر. ١٠   



 

 

ه  

 

 

 ينالمعتمد  الشركةيممثل

   الشهرانيمحمد آل عزامممدوح / وليد ديفيد أيوب، والسيد/ السيد

  ٣١٩٥٢ ، الخبر ٣٥٠١ب .ص

 +٩٦٦ ٣ ٨٥٩ ٥٣٦٣: هاتف

  +٩٦٦ ٨٥٩ ٥٤٩٠: فاكس

   مجلس اإلدارةسكرتير

  علي محمود عوض جيت/ السيد

  ٣١٩٥٢ ، الخبر ٣٥٠١ب .ص

 +٩٦٦ ٣ ٨٥٩ ٥٣٦٣: هاتف

  +٩٦٦ ٨٥٩ ٥٤٩٠: فاكس

  مسجل األسهم

  تداول

  أبراج التعاونية

   طريق الملك فهد٧٠٠

  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ٩٩٩٩: هاتف

  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ٩٠٩٠: فاكس

  ١١٥٥٥ الرياض -  ٦٠٦١٢ص ب 

 المملكة العربية السعودية
(www.tadawul.com.sa)  

  



 

 

و  

  المستشارون

  

  المستشار المالي 

مكتب محمد باسل ( مستشارون ماليون –بي إم جي 

  )الغالييني لالستشارات المالية

  المخمل بالزا، شارع فلسطين

  ٢١٥٧٣، جدة ٥٢٩٧٢. ب.ص

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦ ٢ ٦٦٨ ١٧٧٧: هاتف

  +٩٦٦ ٢ ٦٦٨ ١٨٨٨: فاكس

  

  لالكتتابنوني المستشار القا

 الرويشد والعساف محامون ومستشارون قانونيون
  ، طريق الملك فهد٢٤ الدوربرج المملكة،

   ١١٦١٣الرياض ، ٩٠٢١٧. ب. ص

  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦ ١ ٢١١ ٢٠٠٠: هاتف

  +٩٦٦ ١ ٢١١ ٠٨٠٨: فاكس

  

  المحاسب القانوني

 البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
  آر إس إم الشرق األوسطعضو مجموعة 

  بناء الغالييني، الدور األول، الملز

   ١١٥٥٧الرياض ، ٦٩٦٥٨. ب. ص

   المملكة العربية السعودية

  

  الشرق األوسط 

  تنويه

جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي 

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال . تم سحب هذه الموافقةهذا السياق ولم ي

  .يملكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها



 

 

ز  

  االكتتابالبنوك المشاركة في 

  

   ومتعهد التغطيةاالكتتابمدير 

  بنك الرياض

  بد العزيزطريق الملك ع: المركز الرئيسي

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢.ب.ص

 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٧٠٧ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٣٠٣٠ :هاتف

   www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني

  

 البنوك المستلمة

  بنك الرياض

  طريق الملك عبد العزيز: المركز الرئيسي

  ودية، المملكة العربية السع١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢.ب.ص

 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٧٠٧ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٣٠٣٠ :هاتف
  com.riyadbank.www :الموقع اإللكتروني

 

  البنك السعودي البريطاني

  طريق األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي: المركز الرئيسي

  عودية، المملكة العربية الس١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤. ب.ص

  +٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٦٠ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٠٥ ٠٦٧٧ :هاتف

  www.saab.com.sa:الموقع اإللكتروني

  

  البنك السعودي الهولندي

  طريق األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي: المركز الرئيسي

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧.ب.ص

 +٩٦٦ ١ ٤٠٣ ١١٠٤ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٠٢٨٨ :هاتف

  www.saudihollandibank.com :الموقع اإللكتروني

  

  

  

  

  

  

 



 

 

ح  

  البنك الرئيس للشركة

  بنك الرياض

  طريق الملك عبد العزيز: المركز الرئيسي

  ، المملكة العربية السعودية١١٤١٦، الرياض ٢٢٦٢٢.ب.ص

 +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٧٠٧ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٣٠٣٠ :هاتف
  com.riyadbank.www :الموقع اإللكتروني

 



 

 

ط  

  االكتتابملخص 

  
ويشار إليها في هذه النشرة (شركة الصقر للتأمين التعاوني   ........... .................................الشركة

 تحت  عامةهي شركة مساهمة سعودية") الشركة"بـ

كشركة   الموافقة على الترخيص بتأسيسهاتالتأسيس تم

تأمين تعاونية في المملكة العربية السعودية حسب قرار 

الصادر بتاريخ ) ٦٣(مجلس الوزراء الموقر رقم 

م والمصادق عليه ٥/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٥/٢/١٤٢٨

الصادر بتاريخ ) ١١/م(بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 

قاضي بالموافقة  ال،م٦/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٦/٢/١٤٢٨

الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم على تأسيس 

هـ ونظام مراقبة ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ ) ٦/م(الملكي 

 ٣٢شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ 

  هـ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦القرار الوزاري رقم 
 

حصلت الشركة على الموافقة بالترخيص لتأسيسها كشركة   ........................... ........تأسيس الشركة

الصادر ) ٦٣(مجلس الوزراء رقم قرار  تأمين بموجب

) ١١/م(المرسوم الملكي رقم  وهـ،١٥/٢/١٤٢٨بتاريخ 

وقد حصلت الشركة على . هـ١٦/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ 

السعودي الترخيص بتأسيسها من مؤسسة النقد العربي 

وسوف يتم تأسيس الشركة بشكل نهائي وبصفة رسمية لدى 

 وتبعا لصدور قرار معالي الطرح األولي لالكتتابإتمام 

وزير التجارة والصناعة القاضي بإعالن تأسيس الشركة بعد 

  . اجتماع الجمعية العامة التأسيسية
 

  الشركة أنشطة التأمين في جميع فروعسوف تمارس  ..................................... نشاط الشركة

وذلك حسب نظام ، وكل ما يتعلق بهذه األعمال التأمين

وسوف يتوجب على . مراقبة شركات التأمين التعاوني

ري التقدم لمؤسسة االشركة بعد حصولها على السجل التج

النقد العربي السعودي للحصول على ترخيص بممارسة 

  .رستهاأنشطة التأمين التي ترغب في مما

  

 .ريال سعودي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ........... ......................رأس مال الشركة



 

 

ي  

  

 .االكتتاب لسهم  رياالت سعودية١٠  ........... ..........................االكتتابسعر 

  

 .االكتتاب لسهم  رياالت سعودية١٠  ........... .........................القيمة االسمية

  

  .عادي  سهم٢٠,٠٠٠,٠٠٠  .......... ...........عدد األسهم المصدرةجمالي إ

 . سهم عادي٨,٤٠٠,٠٠٠  ................... الكتتابلالمطروحة  عدد األسهم

  

 .% ٤٢  كتتاب من األسهم المصدرةالنسبة األسهم المطروحة ل

  

 . ريال سعودي٨٤,٠٠٠,٠٠٠  ....... الكتتابل المطروحة ألسهملالقيمة اإلجمالية 

  

 .اً سهم٨,٤٠٠,٠٠٠  ............ .. المتعهد بتغطيتهااالكتتابعدد أسهم 

  

 . ريال سعودي ٨٤,٠٠٠,٠٠٠  ........... .........إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته

  

  .اًسهم ٥٠  .............................  الحد األدنى لالكتتاب

  

 .ريال سعودي ٥٠٠  ................... .....قيمة الحد األدنى لالكتتاب

  

 . سهما١٠٠,٠٠٠ً  .............................الحد األقصى لالكتتاب 

  

 . ريال سعودي١,٠٠٠,٠٠٠  .......................قيمة الحد األقصى لالكتتاب 

  

تاب المقدرة ستستخدم صافي متحصالت االكت   ....................... االكتتاباستخدام متحصالت 

م خصريال سعودي، وذلك بعد ) ٨٠,٨٨٤,١٥٥(بـ

ريال سعودي ) ٣,١١٥,٨٤٥(مصاريف االكتتاب المقدرة بـ

قانوني المستشار المالي والمستشار من الرسوم كل شاملة 

 باإلضافة إلى مصروفات المحاسبون المراجعونطرح ولل

 ومصروفات التسويق ومصروفات الطباعة المستلمةك والبن

، زيع والمصروفات األخرى المتعلقة بطرح األسهموالتو

باإلضافة إلى رأس المال المدفوع من قبل المساهمين 

المؤسسين بشكل رئيسي لتمويل عمليات الشركة وتغطية 

مع المحافظة على هامش المالءة مصاريف ما قبل التشغيل، 



 

 

ك  

حسب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 

استخدام متحصالت "الرجاء الرجوع إلى (ي التأمين التعاون

  ").االكتتاب
 

ص ورد الفائض في عالن عن عملية التخصيسوف يتم اإل  ........... ................االكتتابتخصيص أسهم 

  الموافق (هـ٢٩/١٠/١٤٢٨ موعد أقصاه يوم

سهماً  )٥٠(وسيتم التخصيص بحد أدنى ) م١٠/١١/٢٠٠٧

لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم 

 بناء يعلى أساس تناسب) إن وجدت(المطروحة لالكتتاب 

على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب 

مائة ) ١٦٨,٠٠٠(المكتتبين  عدد تجاوز وإذا بها االكتتاب

 الحد تضمن فإن الشركة ال  مكتتب، ألفوثمان وستون

تقرره هيئة  التخصيص حسب ما وسيتم للتخصيص األدنى

 وتعليمات شروط"قسم  مراجعة الرجاء( .السوق المالية

  .")الفائض ورد التخصيص - االكتتاب

  

لى المكتتبين إ) وجدإن ( االكتتاب فائض يتم إعادةسوف   ...........................................الفائض 

 أو االكتتاب من مدير تدون أي عموالت أو استقطاعا

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص . البنوك المستلمة

 الموافق هـ٢٩/١٠/١٤٢٨ورد الفائض في موعد أقصاه يوم

شروط وتعليمات "ع فضالً راج) (م١٠/١١/٢٠٠٧(

 .")االكتتاب
 

 في المملكة من المستلمة في فروع البنوك االكتتاب سيبدأ  ......... ............................االكتتابفترة 

) م٢٧/١٠/٢٠٠٧الموافق (هـ١٥/١٠/١٤٢٨تاريخ 

خر يوم إلغالق اإلكتتاب آ  شاملة أيام٨مر لفترة وتست

  ).م٣/١١/٢٠٠٧الموافق (هـ٢٢/١٠/١٤٢٨في
 

 لم تكن هناك سوق ألسهم الشركة داخل المملكة أو خارجها  ........ ئمة الرسميةاتسجيل وإدراج األسهم في الق

وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة  .قبل طرحها لالكتتاب

وتمت الموافقة على ، لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية

نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 

وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية . الهيئة

 ومن المتوقع أن يبدأ تداول .الالزمة لعملية طرح األسهم

األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 



 

 

ل  

همة متواريخ "فضالً راجع قسم (تخصيص األسهم 

  ").للمكتتبين

  

للشركة فئة واحدة من األسهم، وليس ألي مساهم أي حق   ...................................حقوق التصويت 

ويمنح كل سهم صاحبه الحق في . أفضلية في التصويت

 سهم ٢٠واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل عن صوت 

فضالً  (الجمعية العامةالحضور والتصويت في اجتماعات 

  .") للشركةملخص النظام األساسي"و" وصف األسهم"راجع 

  

يخضع المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التصرف في   ....... قيود نقل ملكية أسهم المساهمين المؤسسين

ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن أسهمهم لفترة 

. من تاريخ تأسيس الشركة") فترة الحظر("اثني عشر شهراً 

ويجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومؤسسة 

النقد على أي بيع لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد 

انتهاء فترة الحظر، كما ينبغي إبالغ مؤسسة النقد بنسب 

خمسة بالمائة وأي تغير يطرأ %) ٥( التي تزيد عن الملكية

  .على هذه النسب

   

ستستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها   .....................................توزيع األرباح 

 وعن السنوات االكتتابفترة  ابتداءالشركة عن الفترة منذ 

 توزيع أرباح الشركة لإلطالع على سياسة(المالية التي تليها 

 ").سياسة توزيع األرباح"قسم انظر 

  

 معينة تتعلق باالستثمار في هذا ةمخاطرهناك عوامل   ..................................عوامل المخاطرة 

مخاطر ) أ(في  ، ويمكن تصنيف هذه المخاطراالكتتاب

 مخاطر تتعلق بالسوق) ب(تتعلق بنشاط الشركة وأعمالها 

وقد .  مخاطر تتعلق باألسهم العادية) ج(التشريعية  ئةوالبي

من هذه " عوامل المخاطرة"تم تحليل هذه المخاطر في قسم 

النشرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار 

  .االكتتاباالستثمار في األسهم المطروحة في هذا 

  

  

  



 

 

م  

  

  

  ن تواريخ مهمة للمكتتبي

  التاريخ  الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

 هـ٢٢/١٠/١٤٢٨حتى  هـ١٥/١٠/١٤٢٨من    االكتتابفترة 

 )م٣/١١/٢٠٠٧حتى م٢٧/١٠/٢٠٠٧الموافق (

  

  االكتتاب وسداد قيمة االكتتابآخر موعد لتقديم طلبات 

  

  )م٣/١١/٢٠٠٧الموافق(هـ٢٢/١٠/١٤٢٨

  )م١٠/١١/٢٠٠٧الموافق(هـ٢٩/١٠/١٤٢٨  اإلشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة

  

في حال وجود ( للمكتتبين االكتتابإعادة فائض أموال 

  )فائض لالكتتاب

 )م١٠/١١/٢٠٠٧الموافق (هـ٢٩/١٠/١٤٢٨

  

  

 بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة  تاريخ بدء تداول األسهم 

  . في الصحف المحليةعالن على التواريخ الفعليةهي تواريخ تقريبية،  وسيتم اإلعاله لعلم بأن التواريخ الواردة أينبغي ا

  االكتتابكيفية التقدم بطلب 

كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد .  على األشخاص السعوديين الطبيعييناالكتتابيقتصر 

 على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها ، تكتتب بأسمائهم لصالحهاأنودي قصر من زوج غير سع

، البنوك المستلمةفروع  واالكتتاب لدى مدير االكتتاب في أثناء فترة االكتتابوسيتم توفير نماذج طلبات  .لألوالد القصر

والهاتف اإلنترنت  عن طريق االكتتابويمكن أيضاً   . والبنوك المستلمةاالكتتابلكتروني لمدير وعلى الموقع اإل

المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في 

) ٢(و ،يكون للمكتتب حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات) ١ (:ات التي جرت مؤخراً شريطة أناالكتتاب

  .أال تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً

شروط وتعليمات "فيما يختص بطلبات االكتتاب، يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقاً للتعليمات الواردة في قسم 

يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ذات ويجب على كل مكتتب أن .  من هذه النشرة" االكتتاب

وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، في حالة عدم استيفاء أي من .  العالقة

يعتبر طلب .  وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من أحد البنوك المستلمة.  شروط االكتتاب

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"فضالً راجع قسم (كتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة اال



 

 

ن  

  ملخص للمعلومات األساسية

صدار هذه وال يشتمل على كافة المعلومات  التي قد يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإل

وقد تم تعريف . شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الشركةتهم المكتتبين ويجب على مستلم هذه الن

  .بعض المصطلحات الموجودة في هذه النشرة تحت قسم التعريفات

  خلفية عن الشركة  

هي شركة مساهمة ") الصقر السعودية"أو " الشركة"ويشار إليها في هذه النشرة بـ(شركة الصقر للتأمين التعاوني 

 الموافقة على الترخيص بتأسيسها كشركة تأمين تعاوني في المملكة العربية السعودية حسب ت تحت التأسيس تمسعودية

 والمصادق عليه ،م٥/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٥/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ٦٣(قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

 من االنتهاء وبعد .م٦/٣/٢٠٠٧الموافق هـ ١٦/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ١١/م(بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 

 ، سوف يتم تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة،نعقاد الجمعية التأسيسيةاكتتاب وعملية اال

 و من ،عتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسهااوتعتبر الشركة قد تأسست كشركة مساهمه سعودية 

أعمال التأمين التعاوني في  مزاولةبم الشركة بطلب لمؤسسة النقد السعودي للحصول على ترخيص سوف تتقدثم 

مائتي مليون ريال سعودي موزع على ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مالها  . .المملكة العربية السعودية

ر مليوناً وستمائة أحد عش) ١١,٦٠٠,٠٠٠(وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بـ. عشرين مليون سهم) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

من رأس مال الشركة وتم إيداع قيمتها في حساب الشركة لدى بنك الرياض كما سيتم طرح % ٥٨ألف سهم تمثل 

عشرة ) ١٠(من رأس مال الشركة للجمهور بسعر % ٤٢ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم تمثل ) ٨,٤٠٠,٠٠٠(

ية المتعلقة بتأسيس الشركة والترخيص بممارسة أعمالها تنوي وبعد استكمال اإلجراءات الرسم. رياالت للسهم الواحد

 ةالشركة عند بدء عملياتها في المملكة العربية السعودية االستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة لشركة الصقر البحريني

  . وااللتزامات المتعلقة بها، الحقوقبما فيها كافة األصول

  وإستراتيجيتهارسالة الشركة 

   الشركة المستقبليةرؤية

أن تكون شركة تأمين متميزة في السوق السعودي واإلقليمي وذلك بالتركيز على جودة الخدمات، وإضافة القيمة لهـا،                  

  .وجعلها من الخدمات المتفوقة في مجال التأمين

  رسالة الشركة

  أنواعهابجميع تقديم خدمات التأمين  •

   الكامل وتفوق توقعاتهمتوفير خدمات تأمين متميزة تحظى برضى العمالء •

تحقيق شراكات على المدى الطويل مع األطراف المعنية في مجال التأمين، وإعادة التأمين، وذلك لكسب  •

  مميزات تنافسية تمكن الشركة من تحقيق أهدافها



 

 

س  

 خلق صورة إيجابية للشركة وذلك بالتركيز على كسب ثقة العمالء، والتجاوب معهم •

  لتأمين السعودي عن طريق تطبيق أفضل ممارسة في مجال التأمين   المساهمة في تطوير قطاع ا •

  ملخص المزايا التنافسية للشركة

   ) والتأمين السكني الشامل، والمقتنيات،المسؤوليات و،المركبات( تطوير منتجات األفراد القدرة على •

  إضافة ميزات على وثيقة التأمين الطبي الصادرة من مجلس الضمان الصحي •

 ٢٤اة اتصال مفتوحة لتلقي اتصاالت العمالء واالستفسارات والشكاوي ومعالجتها والرد عليها خالل توفير قن •

  ساعة

 سرعة انجاز مطالبات العمالء وبالتحديد معامالت الطرف الثالث •

 االستثمار في تطوير القدرات المهنية لموظفي الشركة وبالذات السعوديين •

نظام ادخار ومنافع مع تحديد مساهمة كل من الشركة والمـوظفين           استقطاب أفضل الكفاءات من خالل توفير        •

 لديها 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

  

  

  
 



 

 

ع  

  المساهمون المؤسسون

 المساهمون الجنسية عدد األسهم القيمة الدفترية نسبة الملكية

 شركة الصقر الوطنية للتأمين .١ إماراتية ٥,٢٠٠,٠٠٠ ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ %٢٦,٠٠

 سعودية ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %٥,٠٠
شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية  .٢

 المحدودة
  حسن عباس شربتلينعبد الرحم .٣ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 سعودية ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %٥,٠٠
شركة ( رشيد الرشيد وابنه عبد اهللاشركة  .٤

 )الرشيد لالستثمارات

 مد الفوزان وأوالده  أحفعبد اللطيشركة  .٥ سعودية ١٨٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠ %٠,٩٠
 شهاب فهد حسين الشبكشي .٦ سعودي ١٣٦,٠٠٠ ١,٣٦٠,٠٠٠ %٠,٦٨
 شادي فهد حسين الشبكشي .٧ سعودي ١٣٢,٠٠٠ ١,٣٢٠,٠٠٠ %٠,٦٦
 شيماء فهد حسين الشبكشي .٨ ةسعودي ١٣٢,٠٠٠ ١,٣٢٠,٠٠٠ %٠,٦٦
  السعدونزعبد العزيخالد فالح  .٩ سعودي ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠
 شركة الفنار .١٠ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠
مجموعة المزون للمقاوالت المعمارية  .١١

ن محمد آل  بفيصل بن سعود(لصاحبها 

 )سعود
 شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري  .١٢ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠
 القابضةشركة محمود محمد نشار  .١٣ سعودية ٦٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٣,٠٠
  الفوزانفعبد اللطيخالد  .١٤ سعودي ٢٢٠,٠٠٠ ٢,٢٠٠,٠٠٠ %١,١٠

 سعودية ٢٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ %١,٠٠
 مؤسسة سمام لصاحبها  .١٥
 ) أحمد محمد زيدانزعبد العزي(         

 سعودية ٢٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ %١,٠٠
المؤسسة السعودية للتجارة وخدمات  .١٦

نبيل أحمد أكبر علي (لصاحبها  الصيانة

 )رضا
 شركة مجموعة التركي الطبية .١٧ سعودية ٦٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٣,٠٠

٥٨%  ١١٦,٠٠٠,٠٠٠ ١١,٦٠٠,٠٠٠  مجموع المساهمين المؤسسين  
٤٢%  المكتتبون   ٨,٤٠٠,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ 

١٠٠%  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  المجموع الكلي  

 الرجاء اإلطالع يالتعاونشركة الصقر للتأمين ي لمزيد من التفاصيل عن هيكل ملكية الشركات التي تملك حصصاً ف

  ."هيكل ملكية الشركة"على قسم 

  

  



 

 

ف  

  جدول المحتويات
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 ١٧............................................................................................................العالمية التأمين أسواق ٢-٣
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 ٣٤..............................................................................................................االستحواذ عن خلفية ١-٦
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 ٣٧..................................................................................................التأمينية المحفظة شراء تمويل ٥-٦



 

 

ص  

 ٣٧.........................................................................................التشريعية والجهات المساهمين موافقة ٦-٦
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 ٤١....................................................................................................................البشرية الموارد ٥-٨
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 ٥٦.........................................................................................................القانونيين المحاسبين تقرير ١٠
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ق  

 ٦٣.........................................................................................................االآتتاب متحصالت استخدام ١٣
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  ] عمداتم ترك هذه الصفحة خالية[



 

 

 

  مصطلحات و تعريفات ١

تمثل االتفاقية التي أبرمت بين كل من المساهمين المؤسسين من جهة ومتعهدي  : اتفاقية التعهد بالتغطية •  أ

 األسهم المذكور تغطية االكتتاب من جهة ثانية والتي بموجبها وافق المساهمون المؤسسون على طرح عدد

ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم ووافق متعهدو تغطية االكتتاب ) ٨,٤٠٠,٠٠٠(في هذه النشرة والبالغ 

شراء ما لم يتم شراؤه من كافة  على التصرف نيابة عن الشركة والعمل على بيع األسهم للجمهور أو

 .األسهم المطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر المعروض

، وما يتعلق بها من )البحرين( - السعودية للتأمينالتابعة لشركة الصقر المحفظة التأمينيةشراء  :حواذاالست •

 .والتزاماتحقوق  وأصول

 . بإعادة تأمينهموال تقو الخطر الذي تحتفظ به الشركة لنفسها نسبة: االحتفاظ •

كة المنصوص عليها في نظام  استقطاعها من صافي أرباح الشربالمستوج النسبة :االحتياطيات النظامية •

 %.٢٠هي الئحته التنفيذية ومراقبة شركات التأمين التعاوني و

 ومراجعة وتسوية المطالبات إدارةالشخص االعتباري الذي يقوم ب: أخصائي تسوية المطالبات التأمينية •

  .نيابة عن الشركة التأمينية

  شركة الصقر للتأمين التعاوني إدارة :دارةاإل •

 عادي تمثل ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم) ٨,٤٠٠,٠٠٠( في الطرح األولي لـالكتتابا :االكتتاب •

 . من رأس مال الشركةةالمائفي  اثنان وأربعون%) ٤٢(

  .طراخمعملية قبول التأمين على ال:  التأمينياالكتتاب •

 .نقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأميتتي  ال أو الجهةالشخص: استشاري التأمين •

 . سهم عادي من أسهم الشركة)٨,٤٠٠,٠٠٠ (:االكتتابأسهم  •

سهم ) ١١,٦٠٠,٠٠٠( وتساوي  الشركةمال رأسمجموع أسهم  من %٥٨ :أسهم المساهمين المؤسسين •

 .عادي من أسهم الشركة

رر المبلغ الذي يدفعه المؤمن له مقابل موافقة المؤمن على تعويض المؤمن له عن الض): القسط(االشتراك  •

 .خطر مؤمن منه أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعه

األشخاص الذين يرخص لهم بممارسة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين  :أصحاب المهن الحرة •

 .أو إعادة التأمين/و

 . من الدرجة األولى مثل الوالدين واألبناء الزوج والزوجة واألقارب:أقارب •

  مجموع المبالغ المدفوعة لشركات التأمين لقاء تغطية هذه الشركات لمخاطر معينة وفقاً:بةاألقساط المكتت •

 .شروط وثائق التأمين الموقعة مع عمالئهال

من  ن وتعويض المؤم،تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن إلى معيد التأمين: إعادة التأمين •

   .ؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارةقبل معيد التأمين عما يتم دفعه للم

إعادة التأمين التي يقوم المؤمن بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على : إعادة التأمين االختياري •

  . ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه،معيد التأمين

لتي يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو إعادة التأمين ا: تفاقيإعادة التأمين اال •

 وفقاً التفاقية  نسب معينة لمعيد التأمين ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه



 

 

 ٢

 .خاصة بذلك

معينة في حدود نسب إعادة التأمين التي يتعهد المؤمن بموجبها بإسناد مخاطر : إعادة التأمين النسبي •

  . ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه،معينة متفق عليها لمعيد التأمين

فيما المؤمن إعادة التأمين التي يتعهد معيد التامين بموجبها بالتعويض على : إعادة التأمين غير النسبي •

 .يزيد عن مبلغ الخسارة المتفق عليه مسبقا

  

البنوك "ـراجع القسم الخاص بفضالً  (االكتتابتي تقوم باستالم طلبات  البنوك ال:ك المستلمةالبنو •  ب

 .)"االكتتابالمشاركة في 

  

 تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو :التأمين •  ت

 .الخسارة من قبل المؤمن

تظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها تخصيص رصيد من: التأمين الذاتي •

  .ذاتياً بدالً عن خدمات الشركة

 .نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية  :تداول •

على لشركة التأمين أو إعادة التأمين وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع فائض الربح : توزيع الفائض •

 .حملة الوثائق

  

  . جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية:ة الرسميةالجريد •  ج

 . لمساهمي الشركةالجمعية العامة :الجمعية العامة •

  

 . حكومة المملكة العربية السعودية:الحكومة •  ح

 . الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك وثيقة التأمين:حملة وثائق التأمين •

  

محل التأمين قبل  األصل  الشخص االعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة:و مقدر الخسائرخبير المعاينة  •  خ

 .التأمين عليه ومعاينة األضرار بعد وقوعها لمعرفة أسباب الخسارة وتقدير قيمتها وتحديد المسؤولية

عر بموجبها تس التي ،حصاءاتالشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإل: الخبير االكتواري •

  .الخدمات وتقوم االلتزامات وتكون المخصصات

 . مع انتفاء احتمال الربح، أو عدمها،الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة: الخطر •

  

 . عشرة رياالت سعودية لكل سهم١٠ :االكتتابسعر  •  س

 .يالدية ديسمبر من كل سنة م٣١   السنة المنتهية بتاريخ:السنة المالية •

 .شركة سهم ال:السهم •

 لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف :السعودة •

 .نسبة معينة من السعوديين

 . السوق المالية السعودية:السوق •



 

 

 ٣

  

  . الشخص الطبيعي:شخص •  ش

 .شركة الصقر للتأمين التعاوني :الشركة •

  

أمين الذي بموجبه يغطي حملة الوثائق المنتسبين للصندوق أنفسهم سلوب التأ: صندوق التأمين المتبادل • ص

 .ويكونون مسؤولين عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية

 .االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتابصافي متحصالت : االكتتابي متحصالت صاف •

 م،١/٩/١٩٧٩ شركة مساهمة عامة إماراتية، تأسست في - شركة الصقر الوطنية للتأمين:الصقر الوطنية •

 .وهي المساهم الرئيسي في شركة الصقر للتأمين التعاوني

 أسست وسجلت  شركة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة،- شركة الصقر السعودية للتأمين:الصقر البحرينية •

كشركة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة،  البحرين في م١٥/١١/١٩٩٨هـ الموافق ٢٦/٧/١٤١٩ تاريخ في

 ).٠٤٢١٣١- ٠١ (بموجب السجل التجاري رقمفي المملكة العربية السعودية ين لممارسة نشاط التأم

تأسيسها ب  الترخيص وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس تم الموافقة على:نيالصقر للتأمين التعاو •

) ٦٣(هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٦/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ١١/م(حسب المرسوم الملكي رقم 

 . هـ كشركة تأمين تعاوني في المملكة العربية السعودية١٥/٢/١٤٢٨خ الصادر بتاري

  

من %) ٤٢( سهم عادي لالكتتاب العام تمثل ثمانية ماليين وأربعمائة ألف )٨,٤٠٠,٠٠٠( طرح :الطرح •  ط

 .أسهم الشركة

  

 .شركة الصقر للتأمين التعاوني عقد تأسيس :عقد التأسيس •  ع

  

 هـ٢٢/١٠/١٤٢٨حتى  هـ١٥/١٠/١٤٢٨ دة من تاريخالفترة الممت :االكتتاب فترة •  ف

 .أيام ٨لمدة  )م٣/١١/٢٠٠٧حتى   م٢٧/١٠/٢٠٠٧الموافق(

  

 قائمة باألوراق المالية المعدة من قبل هيئة السوق المالية بمقتضى قواعد التسجيل :ميةالقائمة الرس •  ق

  .دراجواإل

 بفعاليات الشركة متضمنة نفقات ءقائمة المركز المالي المتوقعة عند البد: ركز المالي المستقبليةالمائمة ق •

 االكتتاب المكتتبين من خالل  التشغيل ورأس المال المودع من قبل المساهمين المؤسسين وعامةما قبل

 .العام

 من ٦الصادرة عن هيئة السوق المالية بمقتضى المادة واإلدراج  قواعد التسجيل :قواعد التسجيل واإلدراج •

الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤تاريخ ب)٣٠/م(نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 

 .)م٣١/٧/٢٠٠٣

  . للسهم الواحدةودي سعت رياال١٠ :القيمة االسمية •

  



 

 

 ٤

 الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم :الالئحة التنفيذية •  ل

 .)م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(
 

  . القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها:االكتتابمتحصالت  •  م

 الرياضبنك  :االكتتابمتعهد تغطية  •

 .شركة الصقر للتأمين التعاوني إدارة مجلس :دارةالمجلس أو مجلس اإل •

 من قبل مجلس الوزراء، ويعتبر المرجع أعضاؤهالمجلس الذي يعين  :مجلس الضمان الصحي التعاوني •

 . اإللزاميالرئيس بما يتعلق بالتامين الصحي التعاوني 

ن مجموع األقساط المكتتبة في المملكة العربية السعودية بما  المحفظة التأمينية المكونة م:المحفظة التأمينية

 .للتأمينالبحرينية شركة الصقر لحاليا  المتعلقة بذلك والمملوكة وااللتزاماتفي ذلك األصول 

قطاعها وتخصيصها لتغطية ستالمبالغ التي يجب على الشركة ا: الفنية) االحتياطيات(المخصصات  •

 .التزاماتها المالية

والتي يحظر على المساهمين المؤسسين خاللها ، االكتتابالتي تلي انتهاء  الثالث سنواتمدة  :حظرمدة ال  •

 .المسبقة قبل البيعومؤسسة النقد بيعوا أسهمهم في السوق، ويجب بعد ذلك أخذ موافقة الهيئة أن ي

  بنك الرياض :االكتتابمدير  •

 .محددة من الزمن حملة أسهم الشركة ألية فترة :المساهم أو المساهمون •

  .)٢٦(لواردة أسماؤهم في صفحة ا المساهمون المؤسسون للشركة :لمساهمون المؤسسونا •

، )الغالييني لالستشارات الماليةمحمد باسل مكتب ( مركز بي إم جي مستشارون ماليون :لمستشار الماليا •

 .االكتتابيما يتصل بوالمعين من قبل الشركة للعمل كمستشار مالي ف

  ).و ( ة والواردة أسماؤهم في الصفحاالكتتاب األطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة ب:المستشارون •

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث : المستفيد •

  .الضرر أو الخسارة

  .عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى: ات الماليةالمشتق •

هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد : مشرف التأمين •

  .االكتتاب

 .لمؤمن لهمطريقة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين وا: معادلة توزيع الفائض •

 .أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمن آخر / شركة التأمين و: معيد التأمين •

 .االكتتاب كل شخص يكتتب في أسهم :المكتتب •

  . المملكة العربية السعودية:المملكة •

   .القةالمسؤول عن التحقق من االلتزام بتطبيق األنظمة والتعليمات ذات الع: المراقب النظامي •

األشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم بمزاولة أي من المهن الحرة المتعلقة بنشاط : مزاولو المهن الحرة •

 .أو إعادة التأمين ويعملون لدى أصحاب المهن الحرة/ التأمين و

 .مؤسسة النقد العربي السعودي: )أو المؤسسة ( النقد مؤسسة •

 .ل التأمين مباشرة من المؤمن لهمشركة التأمين التي تقب: الضامن/ المؤمِّن  •

 .الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين: المضمون/ المؤمن له •



 

 

 ٥

 .أو إعادة التأمين /المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين و: المهن الحرة •

  

 .اونيلشركة الصقر للتأمين التع قترح المالنظام األساسي: النظام األساسي •  ن

تاريخ ب) ٣٢/م(نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم  :نظام التأمين •

 .هـ٢/٦/١٤٢٤

هـ ٢٢/٣/١٣٨٥تاريخ ب ٦/ الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم منظام :نظام الشركات •

 .وتعديالته

كتتبين تعبئته وتقديمه للبنك المستلم عند  الذي يجب على الماالكتتاب نموذج طلب :االكتتابنموذج طلب  •

 .االكتتابالرغبة في 

 .االكتتابهذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق ب :اإلصدارنشرة  •

  

  .مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها: هامش المالءة • هـ

 .ة بالمملكة العربية السعودية هيئة السوق المالي:هيئة السوق المالية أو الهيئة •

 .المملكة العربية السعودية في ستثمارلالالهيئة العامة :لالستثمارالهيئة العامة  •

  

عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يعوض المؤمن له عند حدوث الضرر أو الخسارة لألصل : وثيقة التأمين •  و

 .فعه المؤمن لهالذي يد) القسط(المغطى بالوثيقة وذلك مقابل االشتراك 

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين : وسيط التأمين •

  .لصالح المؤمن لهم

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمين :وكيل التأمين •

 . عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنهاوجميع األعمال التي يقوم بها

 وتحمل السجل شركة صقر البيداء للوكاالت التجارية المحدودة :")الوكيل العام"وكذلك  (الوكيل الحالي •

شركة مساهمة  -وهي الوكيل الحصري لشركة الصقر البحرينية للتأمين) ٢٠٥١٠٢٣٣١١(التجاري رقم 

  .بحرينية مقفلة
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  عوامل المخاطرة٢

افة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل باإلض

 بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل علماً. االكتتابالمخاطرة المحددة أدناه، قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم 

ن الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه م

وقد يتأثر  . فيما لو تحققت غير جوهرية في الوقت الحالي قد تعيق عملياتها)اإلدارة (الوقت الحالي، أو تعدها الشركة

أي من نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق 

كتتاب بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر أو غيرها، مما قد يتسبب الوقد ينخفض سعر أسهم ا . هذه المخاطر

  .في خسائر المكتتبين الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي

  

   ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية مخاطر١-٢

   مخاطر عامة١-١-٢

من قبل النافذة الشركات باإلضافة إلى أنظمة شركات التأمين  أنظمةق عليها إن شركات التأمين العاملة في المملكة تنطب

أو إلغاء /أو تعديل و/ولكون هذه األنظمة والمتطلبات يمكن أن يحصل عليها تغيير و.  مؤسسة النقد العربي السعودي

املة في المملكة في حال أو تأجيل تطبيق، فال توجد هناك ضمانات لعدم تأثر أعمال أو ربحية شركات التأمين الع/و

  .حصول ذلك

كما أنه قد تم وضع نظام لمراقبة شركات التأمين العاملة في المملكة وفي حال عدم تقيد الشركات بهذا النظام، قد يترتب 

 .عليها مجموعة من العقوبات والتي قد تؤثر بشكل ظاهر على سير عمليات الشركات أو ربحيتها

  المنافسة ٢-١-٢

وبناء على ذلك، على .  م٢٠٠٥العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية بشكل فعلي بنهاية عام دخلت المملكة 

وأحد هذه األنظمة هو تحرير القطاع المالي وفتح باب االستثمار أمام .  المملكة أن تلتزم بقرارات وأنظمة المنظمة

بما (تأمين جديدة ة شرك ١٩ثاً بالترخيص بتأسيس مجلس الوزراء حديمن  ات قرار عدة بعد صدورالشركات العالمية و

، فإن الشركة تتوقع أن تجد نفسها تعمل في بيئة تنافسية  تاريخ هذه النشرةحتى كشركات مساهمة عامة) فيها الشركة

ومن المحتمل أن   .ربحية والمحافظة على حصة سوقية مناسبةمكن أن يؤثر سلبياً على هوامش اليبشكل متزايد مما 

هناك يكون ح تراخيص جديدة في المستقبل القريب مما يزيد المنافسة أكثر في سوق التأمين السعودي، وسوف منيتم 

تطبيق مبادئ بعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة أصالً في سوق المملكة العربية السعودية تقوم 

  .ن أو وكالءييالتأمين التعاوني أو التجاري وتعمل كوسطاء أو وسطاء دول
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تقوم المنافسة في صناعة التأمين على عوامل عدة، تشمل األقساط المحتسبة، شروط وأحكام التغطية، الخدمة المقدمة 

 المطالبات والسمعة والتصور الموجود عن القدرة ةوالتصنيف المالي المعتمد من وكاالت التصنيف المستقلة وخدم

كسب حصة أكبر في السوق، يقوم بعض الداخلين الجدد للسوق بتبني تطبيق ولغرض .  المالية والخبرة لشركة التأمين

سياسات تسعير تعتبر أكثر مغامرة من تلك الخاصة بالشركة أو أن تعرض صيغاً بديلة لحماية المخاطر باإلضافة إلى 

 بأي مستوى حتفاظاالال يمكن التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على تحقيق أو  و .خدمات التأمين التقليدية

بشكل جوهري على  وثر سلبياًؤإن ضغوط المنافسة المتزايدة يمكن أن ت . محدد من األقساط في هذه البيئة التنافسية

  .أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي

 نمو السوق ٣-١-٢

رها للسوق بشكل عام بما فيها إن الطفرة االقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية قد ال تستمر بإعطاء ثما

فنمو السوق اآلن مدعوم بعوائد النفط المرتفعة وبالمشاريع العمالقة الموضوعة قيد الدراسة . قطاع التأمين بنفس القوة

يزال االقتصاد السعودي معتمداً وبشكل كبير على  في المملكة العربية السعودية، وبالرغم من محاوالت التنويع، ال

دخل المملكة متأثراً بتقلبات أسعار النفط وتبقى الخطط المالية معرضة لعوامل وقوى في يبقى جة بديهية، وكنتي.  النفط

السوق العالمية وخارجة عن سيطرة الحكومة، وقد تعيق المشاكل االقتصادية والسياسية استمرارية النمو في أعداد 

لتحتية وبالتالي قد تؤثر على فرص نمو أعمال شركات وأحجام المشاريع الصناعية والسكنية الكبرى ومشاريع البنى ا

   .التأمين

   متطلبات السعودة٤-١-٢

بناءاً على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ينبغي على الشركات التي 

 ،% ٣٠سعوديين لديها فوق مستوى الـيبلغ عدد موظفيها أكثر من عشرين موظفاً المحافظة على نسبة الموظفين ال

لتزام بمتطلبات السعودة إال أن  وبالرغم من نية الشركة باال.على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة للمؤسسة

أو إصدار ، وال يوجد أي ضمانات أن ال يتم صعوبة الحصول على موظفين سعوديين لهم خبرة في مجال التأمينهناك 

 فقد ات مما قد يعرض الشركة لعقوبمن ذلك، ة العمل تفيد برفع نسب السعودة إلى مستويات أعلىتعليمات من وزار

وقد تتأثر أعمال الشركة وخططها التوسعية بسبب عدم .  تصل إلى إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة

  .ريق االستقدامتمكنها من تأمين العمالة الالزمة للشركة سواء من السوق المحلية أو عن ط

   خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد ٥-١-٢

شركة الصقر للتأمين التعاوني بناءاً على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة الترخيص بتأسيس لقد تمت الموافقة على 

اري بالتقدم لمؤسسة بعد صدور السجل التج، أسوة بباقي شركات التأمين، وباستيفائها في المستقبل، وسوف تقوم الشركة

وفي حال عدم قدرة الشركة .  النقد بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التأمين التي ترغب الشركة بممارستها

على استيفاء هذه الشروط فإن الشركة قد ال تحصل على الترخيص بمزاولة النشاط، أو قد يتم سحب الترخيص إذا تم 

  .ط سوف تطبق على جميع شركات التأمينعلماً بأن هذه الشرو. الحصول عليه
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أن تقدم العديد من االلتزامات ) بما فيها الشركة(كما أنه وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام التأمين يتوجب على شركات التأمين 

 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أن ٧٦وتنص المادة .  لمؤسسة النقد العربي السعودي

لمؤسسة النقد حق سحب الترخيص في حال لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر، أو لم تف 

بمتطلبات النظام أو الالئحة، أو تبين للمؤسسة تعمد الشركة تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة، أو أفلست 

لمال عن الحد األدنى المقرر، أو انخفض الشركة، أو مارست الشركة النشاط بأسلوب غير سوي، أو انخفض رأس ا

النشاط التأميني إلى المستوى الذي ترى المؤسسة عدم فعالية أدائه، أو رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة دون 

وجه حق، أو منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص سجالتها، أو امتنعت 

  وفي حال تم سحب الترخيص من الشركة فإن ذلك .حكم نهائي صادر في أي من النزاعات التأمينيةالشركة عن تنفيذ 

  .سوف يتسبب بإعاقة استمرار عملها بشكل نظامي

  متطلبات السيولة ٦-١-٢

 ةالصقر التعاوني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يتعين على ٦٨ و٦٧ و٦٦وفقاً للمواد 

ولكن هذا الحد يتأثر بشكل رئيسي .  االحتفاظ بحد أدنى من المالءة وذلك لتلبية المطالبات الناتجة عن عمليات التأمين

باالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها، والتي تتأثر بدورها بحجم وثائق التأمين المباعة واألنظمة المتعلقة بتحديد 

ر بعدة عوامل أخرى تشمل هامش الربح والعائد على االستثمار وتكاليف التأمين كما أن ذلك يتأث.  االحتياطي النظامي

نموها بسرعة أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة مستقبالً فقد يتعين على الصقر التعاونية وإذا واصلت .  وإعادة التأمين

وإذا لم تتمكن .  م رأس المالواجهة حد المالءة المطلوب وهو ما قد يؤدي إلى تضخيمالشركة زيادة رأس المال ل

أو قد .  من زيادة رأس مالها فقد تجبر على الحد من نمو أنشطتها وبالتالي عدم اإلعالن عن أية أرباحالصقر التعاونية

 .ة في حق الشركة قد تصل إلى سحب ترخيصها في بعض الحاالت االستثنائيةيينتج عن ذلك تطبيق إجراءات جزائ

 متوقعةال  غيرالكوارثمخاطر ٧-١-٢

تمثل عمليات التأمين على المنشئات الصناعية والمباني السكنية والتجارية موردا أكبر لربحية شركات التأمين بالمقارنة 

وظهور بعض حوادث االعتداءات ال قدر اهللا والتي قد تستهدف .  بعمليات التأمين الصحي والتأمين على المركبات

جارية كبرى أو وقوع كوارث طبيعية  ذات أثر تدميري كبير على تلك منشئات صناعية أو تجمعات سكنية أو ت

أو حدوث نزاعات مسلحة في المنطقة قد يسبب خسائر كبيرة غير ) من زالزل أو فيضانات أو حرائق كبرى(المنشآت 

  .متوقعة لشركات التأمين وخاصة الصغرى منها

  مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم ٨-١-٢

مد شركات التأمين في أعمالها على اتفاقيات إعادة التأمين والتي تبرمها مع شركات عالمية وإقليمية وذلك للتقليل من تعت

وقد تسبب تقلبات . وبالمقابل تدفع شركات التأمين رسوماً خاصة بإعادة التأمين. المخاطر الناتجة عن التغطية التأمينية

ومن جهة أخرى، ال . الرسوم مما قد يؤدي إلى أثر سلبي على ربحية الشركةأسواق إعادة التأمين ارتفاعاً في هذه 

مما سوف يؤثر على وضع . يمكن ضمان عدم إخفاق معيدي التأمين في سداد حصصهم من المطالبات المستقبلية

  .الشركة المالي وعلى عالقتها بعمالئها، وبالتالي ربحيتها المستقبلية
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.  التأمين يخضع لشروط السوق السائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركةإن توافر ومقدار وتكاليف إعادة

من األقساط المكتتبة وإعادة % ٣٠إن الالئحة التنفيذية لنظام التأمين يتطلب أن تحتفظ شركات التأمين على األقل بـ 

المحافظة على أو استبدال ترتيبات وفي حال عدم تمكن الشركة من . من إجمالي أقساطها في داخل المملكة% ٣٠تأمين 

إضافة لذلك، فإن الشركة .  التأمينيةالتزاماتهاإعادة التأمين، ستزيد نسبة تعرضها للخطر أو اضطرار الشركة لتخفيض 

تعفيها من التزاماتها تجاه عمالئها   متعلقة بمعيدي التأمين حيث أن مخاطر معيدي التأمين الائتمانيةمعرضة لمخاطر 

  . ليهمالمؤمن ع

ورغم أن الشركة تخطط للتعاقد مع معيدي تأمين تؤمن باستقرارهم المالي، فإن عزوف أو عدم مقدرة أحد معيدي 

التأمين الكبار عن االلتزام بشروط اتفاقيات إعادة التأمين من شأنه أن يولد أثاراً سلبية جوهرية على أعمال الشركة 

  .أو نتائجها المالية/و

  التأمينر محلية مؤهلة في قطاع عدم توفر كواد ٩-١-٢

تعاني سوق العمل السعودية من نقص حاد في الكوادر المحلية المؤهلة تأهيال عاليا في قطاع التأمين التعاوني الذي 

مما سيزيد من الطلب على هذه الكوادر . على تأسيسها حالياالمؤسسة والموافق  يجب أن يلبي احتياجات شركات التأمين

وقد تؤدي زيادة الطلب هذه إلى نوع من المنافسة بين الشركات القائمة والجديدة الستقطاب هذه .  بيرالمؤهلة بشكل ك

وهذا بدوره سيزيد من تكلفة توظيف وتأهيل واإلبقاء على الكوادر الموجودة لدى الشركات مما قد يؤدي إلى .  الكوادر

  .  الشركات العاملة في قطاع التأمينارتفاع المصاريف التشغيلية وبالتالي قد يؤثر ذلك على ربحية

  عدم توفر بيانات تاريخية للسوق ١٠-١-٢

ولذلك لم يتم .  رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمين إال أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة

وبسبب ذلك تعتمد شركات .  شكل دقيقجمع وتوفر المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التأمينية ب

التأمين في تقدير الخسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة 

  .المخاطرة للمحافظ التأمينية مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر للشركة

 

 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة ٢-٢

 عالقة األطراف ذات التعامالت ١-٢-٢

أن التعامالت مع األطراف قطعي ترى بشكل ، ورغم أن اإلدارة طراف ذات عالقةتغطية تأمينية ألر يتوفالشركة تعتزم 

 بأحكام المادةتزام لاإلالشركة والمساهمين الحاليين وتنوي بشكل يضمن مصالح المساهمين، ذات العالقة يجب أن تتم 

 تنصان على أن يتم عرض العقود مع ن من نظام الشركات واللتا٧٠ والمادة ٦٩ ادة من حوكمة الشركات والم١٨

 دون إعطاء الحق للمساهمين اللذين لهم مصلحة في تلك العقود بالتصويت األطراف ذات العالقة على الجمعية العامة
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ات العالقة بناء على أسس ، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذعليها

  .لحة المساهمينمصل  األفضلأنها تمثلتتم على أساس تلك التعامالت ات بأن ال يمكن إعطاء ضمانإال أنه . تنافسية

  المخاطرإدارةسياسات  ٢-٢-٢

 ربما ال . وإجراءات وقيود داخلية تعتمد على أفضل الممارسات الدوليةمخاطر الدارةيوجد لدى الشركة سياسات إل

ض للمخاطر في كافة الظروف، أو رتكون هذه السياسات واإلجراءات والقيود الداخلية كافية تماماً في تخفيض مدى التع

 فإن الوضع المالي ، وكنتيجة لذلك. طر بما في ذلك التي لم يتم التعرف عليها أو توقعهااخممقابل بعض األنواع من ال

  .سطة الزيادة المتعاقبة في التعرض للخطربوا سلباًا تأثريللشركة وعملياتها يمكن أن 

 مخاطر إلدارة هذه الواستثماراتالممارسات المتعارف عليها لشركات التأمين أن تستخدم أدوات مالية متعددة من إن 

ب على الشركة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي جعلى كل حال، فإنه ي. االتي تصاحب أعماله

ستعمال هذه األدوات مثل المشتقات المالية وما اقبل لتنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب الالئحة ا

وفي حال استعمال أياً منها دون موافقة مؤسسة النقد فإن الشركة معرضة . شابهها من أدوات اإلدارة في المستقبل

  . لمختلف الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب الترخيص

 ة وتقييم المحفظة التأمينيذمخاطر االستحوا ٣-٢-٢

 تنوي وفور االنتهاء من إجراءات تأسيسها االستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة  للتأمين التعاونيإن شركة الصقر

اتجة عن للصقر البحرينية والمكونة من أقساط ووثائق التأمين المصدرة في المملكة العربية السعودية وااللتزامات الن

التي ترغب الشركة االستحواذ عليها ستكون خاضعة للدراسة من قبل لجنة إن نتيجة تقييم هذه المحفظة .  هذه الوثائق

مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد والتي سوف تتأكد من سالمة إجراءات تقييم محافظ شركات التأمين القائمة التي 

 لجميع الضوابط والمعايير الموضوعة من قبل االكتواري القانوني والخبير تقدمت للمؤسسة والتأكد من اتباع المحاسب

  .المؤسسة فيما يتعلق بتقييم أنشطة التأمين

 يجب أن تحصل أوالً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقات ،وقبل أن تتمكن الشركة من إنجاز ذلك

، في حال تبين أن قيمة المحفظة مرتفعة بالنسبة إلى رأس المال وإضافة لذلك.  أخرى من أجل إكمال عملية االستحواذ

كما أن شراء المحفظة .  فقد يؤثر ذلك على مستويات السيولة لدى الشركة مما قد يستوجب رفع رأس مال الشركة

ي السنوات التأمينية ربما يؤدي إلى دفع مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي فقد يؤثر ذلك على ربحية الشركة ف

  .األولى

 سوء سلوك الموظفين ٤-٢-٢

 فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أنها ،بالرغم من وجود ضوابط داخلية وإجراءات لمعالجة سوء سلوك الموظفين

 من قبل الشركة، أو نظام سوء سلوك الموظف مخالفة العن ربما ينتج ،وبالتالي. تستطيع دائماً منع هذه الحاالت

ال تستطيع الشركة أن تضمن أن سوء سلوك  .أو إضرار جسيم بسمعة الشركة/ أو مسؤولية مالية و،عقوبات نظامية

  .ها المالي أو نتائج عملياتهاعضوضرار بشكل جوهري بالموظفين لن يؤدي إلى اإل



 

 

 ١١

 االستثماريةربحية المحفظة  ٥-٢-٢

 استثمار إلى مخاطر    االستثمارتخضع نتائج     .ةسوف تعتمد النتائج التشغيلية للشركة جزئياً على أداء أصولها المستثمر         

، العائـد علـى االسـتثمار      العام وتقلبات السوق وتذبذبات      االقتصاديمتنوعة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالوضع        

 مع مـسؤولياتها  االستثمارية الشركة بموازنة محفظتها  إذا لم تنجح.  وعدم التسديداالئتمانومخاطر السيولة ومخاطر 

األمر الذي يمكن أن يؤثر سلبياً بشكل جـوهري          . في أوقات وبأسعار ليست مثالية     استثماراتهاما تضطر إلى تسييل     رب

  كما تخضع المحفظة االستثمارية أيضا لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر منتجات             .على وضعها المالي ونتائج عملياتها    

 فئات األصول المختلفة، األمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلـى            والتي يمكن أن تقلل من نطاق التنوع في       . مالية معينة 

وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جـودة هـذه               .  تقليل العائد على االستثمار   

التالي حقـوق   االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه االستثمارات إلى انخفاض عائداتها وب              

 .المساهمين بالشركة

 تقنية المعلومات ٦-٢-٢

ل الشركة وتطلعاتها المستقبلية تعتمد بشكل كبير على قدرة أنظمة تقنية المعلومات على معالجة عدد كبير من اإن أعم

 مع نمو  خصوصاً في الوقت الذي تصبح فيه معالجة العمليات معقدة بشكل متزايدانقطاعالعمليات في وقت محدد ودون 

  .رأعداد تلك العمليات بمعدل معتب

 وأنظمة معالجة ، وقاعدة بيانات العمالء، وخدمة العمالء، والرقابة المالية،إن التشغيل المناسب ألنظمة المحاسبة

 بين المكاتبتصاالت اال باإلضافة إلى أنظمة ، ومعالجة المطالباتاالكتتابتعلق بتالمعلومات األخرى بما فيها تلك التي 

بالمركز الرئيسي هو أمر في غاية األهمية لعمليات الشركة ومقدرتها على المنافسة  اإلقليمية ومركز تقنية المعلومات

أو تتأثر بشكل جوهري في نقطاع لالال يمكن إعطاء الضمانات على أن أنشطة وأعمال الشركة لن تتعرض . بنجاح

 نتيجة التعرض لعمليات الرئيسيةتصاالت االعلومات أو حالة حصول عطل جزئي أو كامل ألي من أنظمة تقنية الم

  .ختراق أو دخول غير مصرح به أو فيروسات كمبيوترا

  على الموظفين الرئيسييناالعتماد ٧-٢-٢

عتمد إلى يإن الموظفين الرئيسيين يلعبون دوراً مهماً في نجاح أعمال الشركة وإن نجاحها وتطلعاتها المستقبلية سوف 

  .بالموظفين ذوي النوعية المتميزةحتفاظ واالدرتها في توظيف حد كبير على ق

 بالموظفين المؤهلين والمتميزين وإيجاد واالحتفاظ قادرة على إيجاد دائماًكانت شركة الصقر البحرينية، بالرغم من أن 

، بعد بهؤالء الموظفين ورغم أن هناك نية الستعانة الصقر التعاونية بدائل للموظفين الرئيسيين الذين يغادرون الشركة،

ب تذجت أو أن ائل قادرة على إيجاد بدستكونشركة الصقر للتأمين التعاوني   إال أنه ال يمكن إعطاء تأكيد بأنتأسيسها،

 تتأثر الشركة سلبياً إذا خسرت خدمات شخص أو أكثر من األعضاء  قد .وتحتفظ بموظفين مؤهلين عند الحاجة إليهم

مال الشركة ويؤثر سلباً على أع األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل ،ير إلى المتوسط المدى القصعلىالرئيسيين 

  .فرص عملها ووضعها المالي ونتائج عملياتها



 

 

 ١٢

 حماية العالمة التجارية ٨-٢-٢

قد وضع الشركة التنافسي رغم أن الشركة ال تعتمد بشكل مباشر في تسويق خدماتها على عالمتها التجارية، إال أن 

وعلى قدرتها على ترسيخ عالمتها التجارية في أذهان الشريحة  وشعارها اسمهاستخدام ا فيد جزئياً على قدرتها يعتم

 التجارية  في وزارة التجارة، أما العالمة التجاريذا المنطلق قامت الشركة بتسجيل إسمهاومن ه .المستهدفة من العمالء

 ، ريال سعودي٥٠٠,٠٠٠مالها   التي يبلغ رأسالمحدودة التجارية شركة صقر البيداء للوكاالت باسم  تسجيلهافقد تم

 ،) ريال سعودي١٢٥,٠٠٠(  وعبدالرحمن شربتلي،) ريال سعودي٣٥٠,٠٠٠( ومملوكة من قبل عبدالرحمن التركي

إن عدم قدرة . متى حصلت على السجل التجاريللشركة وسيتم التنازل عنها  ،) ريال سعودي٢٥,٠٠٠( وزياد التركي

 القضائي التي تمارس الشركة فيها أعمالها يمكن أن االختصاصنتهاك حقوقها في الدول صاحبة اركة على منع الش

 والتي يمكن أن تنتج من جراء انتشار االسم المحتملة قد تخسر جزء من األعمال وبالتاليتها ميؤثر سلبياً على عال

  . التجاري

  يهم مخاطر متعلقة بالخالفات مع المؤمن عل ٩-٢-٢

إال أن هذا ال . ملتزمة بتسديد وتسوية التزاماتها تجاه مطالبات حملة الوثائق بشكل سريع التعاونيةشركة الصقر إن 

وقد يصل األمر إلى القيام . يضمن عدم نشوء خالفات بين الشركة من جهة وبعض حملة الوثائق من جهة أخرى

 قد يعرض الشركة إلى مخاطر قضائية ونظامية مما قد يؤثر ، وهذاقضائيةالجهات بدعاوى قضائية ضد الشركة لدى ال

 .سلباً على عمليات الشركة

  

  مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير ١٠-٢-٢

 وجود عوامل  معولكن. تتضمن خططاً توسعية لتوسيع االنتشار الجغرافي والتنوع في الخدماتشركة ال إستراتيجيةإن 

ينعكس على ق هذه االستراتيجيات بشكل كامل، وهذا قد يتحقة فإن الشركة ال تضمن خارجية خارجة عن سيطرة الشرك

  .التوسعيةأعمال الشركة 

  مخاطر تتعلق بالمحفظة التأمينية ١١-٢-٢

بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة، من المتوقع أن تستحوذ على المحفظة التأمينية المملوكة حالياً للصقر البحرينية 

ومن الممكن أن يتسبب تركيز األقساط في نوع أو أكثر من أنواع .  ق المملكة العربية السعوديةوالمخصصة لسو

  .التأمين بزيادة المخاطر المرافقة لذلك النوع على المحفظة التأمينية وبالتالي فقد يؤثر هذا سلبا على ربحية الشركة

  حداثة عهد الشركة ١٢-٢-٢

 في المملكة، إال أنها ما تزال قيد التأسيس ولهذا ال تتوفر الصقر البحرينيةليات  السعودية هي امتداد لعمالصقررغم أن 

إن من شأن هذا األمر أن يجعل .  أية بيانات مالية للعموم ومدققة بشكل مستقل قبل نهاية سنة مالية بعد الطرح



 

 

 ١٣

يانات المالية التاريخية المراجعة لشركة وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه الب لالمستثمر غير مطلع على البيانات التاريخية

  .للشركة فإن المعلومات التي ستتوفر للمستثمرين المحتملين ستتسم بالمحدودية بالنسبة لتقييم الشركة

   الطرح األولي لألسهم قبل التأسيس النهائي ١٣-٢-٢

 تتم بنجاح عملية الطرح إن شركة الصقر للتأمين التعاوني لم يتم تأسيسها بشكل نهائي بعد، ولن يتم تأسيسها حتى

األولي لألسهم، وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية، وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة طبقا لنظام 

ومن الممكن أال يتم استكمال واحد أو أكثر من المتطلبات الالزمة إلتمام تأسيس الشركة بشكل نهائي، مما .  الشركات

  .اجة لرد مبالغ االكتتاب للمستثمرينيعني عدم قيام الشركة والح

  مخاطر التصنيف ١٤-٢-٢

تفرض على هذه الشركات بما فيها الشركة أن تقوم باختيار مراقبة شركات التأمين التعاوني إن الالئحة التنفيذية لنظام 

فئ أو تصنيف مكا) S&P( أند بورز زحسب تصنيف ستاندرد) BBB ( بي بي بيمعيدي تأمين حاصلين على تصنيف

وسيتوجب إلغاء اتفاقية إعادة التأمين المبرمة مع شركة إعادة التأمين في حال انخفض تصنيفها، أو الحصول . كحد أدنى

  .على موافقة مؤسسة النقد على ذلك مما سيزيد من التكاليف والمخاطر على الشركة

  التقارير شروط رفع  ١٥-٢-٢

دراج أن تقوم الشركة برفع تقارير  وقواعد التسجيل واإللتعاوني االتأمينشركات   مراقبةإن من ضمن متطلبات نظام

شركة الصقر وقد تحدث صعوبات إدارية وتقنية عند مباشرة . مالية دورية للجهات التنظيمية وأن تقوم بنشرها للجمهور

ة في حاالت  ألعمالها مما قد يسبب بعض التأخير في تقديم هذه التقارير، وهذا قد يجعلها عرضللتأمين التعاوني

  .استثنائية لبعض الغرامات سواء من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية

  

   العاديةاألسهمبالمتعلقة  المخاطر ٣-٢

  عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة ١-٣-٢

 سيكون االكتتاب بأن سعر  مما يعني أنه ال يمكن التأكيد،إن أسهم الشركة لم يتم تداولها في السوق المالية من قبل

  .االكتتابلسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد لمساوياً 

 ، منها على سبيل المثال ال الحصر، سعر سهم الشركة في السوق قد يخضع لتذبذبات كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة

إلضافة إلى أية عوامل أخرى  أو أداء الشركة ونتائجها با، أو وضع سوق التأمين،الوضع العام لالقتصاد السعودي

  . إرادة الشركة ونطاق سيطرتها عنخارجة

   



 

 

 ١٤

  توزيع أرباح األسهم ٢-٣-٢

 ، واألرباح المستقبلية،إن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع المالي للشركة

 وأية ، والظروف االقتصادية،نقد المتوفر للشركة وعلى ال، واالحتياطات القابلة للتوزيع،ومتطلبات رأس المال العام

  . الشركة ذات أهمية من حين آلخرإدارة يراها أعضاء مجلس ىعوامل أخر

 فإنها ال تضمن بأي شكل من األشكال ،وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها

توزيع األرباح لبعض القيود الواردة في النظام الداخلي للشركة يخضع . نةفي أي سنة مالية معيبأنه سيتم توزيع أرباح 

    .")توزيع األرباح"راجع القسم الخاص بـ (.واألنظمة ذات العالقة

   المؤسسينالمساهمين من قبلالسيطرة المؤثرة والفعلية  ٣-٣-٢

 ىلعو. من أسهم الشركة المصدرة% ٥٨ لك المساهمون المؤسسون فعلياًت سيملالكتتاب عملية طرح األسهم انتهاءبعد 

ذلك فإن المساهمين المؤسسين سوف يتمكنون من التأثير على كافة المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك 

 من نظام )٧٠( و)٦٩( في المادة ما ورد باستثناء( دارةالمصروفات الكبيرة للشركة وتعيين أعضاء مجلس اإل

  ).الشركات

 بالطريقة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حقوقهم يستطيع المساهمون المؤسسون أن يمارسوا ،لذلكوكنتيجة 

 . بما في ذلك الصفقات والتعامالت الهامة وتعديل رأس المال، ووضعها المالي ونتائج عملياتها،أعمال الشركة

  

  التذبذب في سعر السهم ٤-٣-٢

 أو بسعر االكتتاب يتمكنون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر إن المكتتبين في أسهم الشركة قد ال

 من الممكن االكتتاب في السوق بعد إتمام عملية االكتتابإن سعر تداول أسهم  . وذلك نتيجة لعدد من العوامل،أعلى منه

تغير األوضاع  ،السوقوتقلبات  ظروف ،ات الشركة مثل االختالفات في نتائج عمليمتعددة أن يتأثر تأثراً كبيراً بعوامل

 .أو حدوث تغيير في األنظمة الحكوميةاالقتصادية، 

   بيع األسهم وطرحها لالكتتاب في المستقبل ٥-٣-٢

 بأن مثل هذه العمليات ستتم االعتقادأو قد تتأثر أسعار سوق األسهم سلباً بسبب عمليات بيع كبيرة لألسهم في السوق 

  . االكتتاب انتهاء بعد

 من شهراً ١٢ ال تقل كل منها عن ون لفترة حظر مدتها ثالث سنوات المؤسسونلمساهما  سيخضع االكتتابهاء إنبعد 

 يجوز للمساهمين المؤسسين ، وبعد فترة الثالث سنوات. لهم خاللها التصرف بأية أسهمال يحق تاريخ تأسيس الشركة

إضافة لذلك، ومع أن الشركة ال تنوي . مؤسسة النقدوموافقة افقة الهيئة أن يتصرفوا بأسهمهم فقط بعد الحصول على مو

 االكتتاب مباشرة إال أن إصدار الشركة لعدد كبير من األسهم أو بيع المساهمين انتهاءحالياً إصدار أسهم إضافية بعد 



 

 

 ١٥

 سعر انخفاضلسوق ويؤدي إلى  فترة الحظر قد يؤثر سلباً على األسهم في اانتهاء كبير من األسهم بعد لعددالمؤسسين 

  .أسهم الشركة

  المستقبلية بالبيانات متعلقة مخاطر ٦-٣-٢

األمور  وبعض معلومة وغير معلومة مخاطر على وتنطوي مستقبلية بيانات النشرة هذه في الواردة البيانات بعض تشكل

 تتعلق التي البيانات ال الحصر، مثالال سبيل على البيانات هذه وتشمل. الشركة نتائج على تؤثر قد التي المؤكدة غير

 التطوير خطط ذلك في بما( المستقبلية العمليات إلى بالنسبة واألهداف الشركة وخطط العمل وإستراتيجية بالوضع المالي

 يرتتغ قد الفعلية النتائج فإن صحيحة، أو دقيقة غير االفتراضات من أياً أن تبين وإذا) .الشركة بخدمات واألهداف المتعلقة

 .النشرة هذه في المذكورة النتائج عن بصورة جوهرية

   مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين٧-٣-٢

إضافةً إلى فترة الحظر المفروضة من قبل هيئة السوق المالية والتي يخضع لها المساهمون المؤسسون حيث يحظر بيع 

لشركة وينبغي الحصول على موافقة الهيئة قبل بيع أي من أسهمهم خالل ثالث سنوات مالية كاملة من تاريخ تأسيس ا

 على القيود مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية بعض تلك األسهم بعد انتهاء فترة الحظر، يفرض نظام

التاسعة والثالثين فوفقا للمادة التاسعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة . التأمين شركات في األسهم تملك

من الئحته التنفيذية االتفاق على االندماج أو تملك أي نشاط مصرفي أو تأميني أو السيطرة عليه أو امتالك أسهم شركة 

كما تنص المادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية . تأمين أو إعادة تأمين أخرى إال بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد

أو أكثر من % ٥ركات التأمين التعاوني على وجوب إبالغ مؤسسة النقد بنسبة ملكية أي شخص يملك لنظام مراقبة ش

أسهم الشركة بشكل دوري وإطالع المؤسسة كتابيا بأي تغيير يطرأ على نسب الملكية، كما تم نشر قائمة من قبل 

والشخصيات االعتبارية والطبيعية في مؤسسة النقد تحدد الحدود الدنيا والقصوى لملكية شركات التأمين والمصارف 

 من مسبقة خطية موافقة على التأمين الحصول ووفقا لهذه المتطلبات يتوجب على شركات. شركات التأمين التعاوني

مسجلة أو حدوث تغيير جذري في  تأمين أي شركة مع للملكية نقل أو دمج أو اكتساب قبل السعودي  العربي النقد مؤسسة

أو استراتيجي  مالي مستثمر على االتفاق مع الشركة قدرة )الحاالت بعض في(يعيق  أن شأن ذلك إن من.  هيكل ملكيتها

غير  لشروط أو قامت بإخضاعه عليه الموافقة أو قامت بتأخير ذلك السعودي  العربي النقد مؤسسة رفضت وذلك في حال

 .مقبولة، مما قد يؤثر سلبياً على أعمال الشركة
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  ن السوق نبذة ع٣

  

   لمحة عن االقتصاد السعودي١-٣

يعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية اقتصاداً نفطياً أي أنه يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمورد رئيسي لخزينة 

من % ٢٥ بليون برميل من النفط تمثِّل ٢٦٢,٧ إلى امتالك المملكة م٢٠٠٦   وقد أشارت التقديرات لعام.الدولة

هذا ويشكل .  وتصنف السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط وتلعب دوراً رئيسياً في منظمة أوبك. فط العالمياحتياطي الن

  ١.من عائدات التصدير% ٩٠من الناتج المحلي اإلجمالي، و% ٤٥من عائدات الخزينة، و% ٧٥النفط 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي في ويقدر. من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة% ٤٠يساهم القطاع الخاص السعودي بـ 

وتأتي هذه األرقام بعد النمو االستثنائي الذي شهده .  مليار ريال سعودي١,٣٠٤ليصل إلى % ٤,٢م بنسبة ٢٠٠٦العام 

ويرجع السبب وراء هذا النمو االقتصادي القوي إلى الطلب العالي على .  ٢%٦,٦م والذي بلغ نسبة ٢٠٠٥العام 

 مشروع من ٤١٩إلضافة إلى االزدياد في الطلب على االستثمار الداخلي مع وجود أكثر من با, االستهالك الداخلي

, م بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ تريليون ريال سعودي ولتحقيق خطط النمو طويلة األمد٢٠١٢المقرر اكتمالها بنهاية 

على األقل على مدى العقدين ودي ريال سعمليار  ٢,٢٥٠فإن المملكة سوف تحتاج الستثمارات رأس مالية بقيمة 

 3.القادمين

   التحول االقتصادي١-١-٣

 في المملكة العربية السعودية تحوالً جوهرياً، حيث بدأ دور القطاع الحكومي باالنحسار يلقد شهد النهج االقتصاد

تيجي الجديد الذي تنتهجه تدريجياً  لمصلحة القطاع الخاص الذي بدأ دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه االسترا

الوطني، وهذا ما يمكن رؤيته من خالل ما قتصاد باالالحكومة من حيث إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر للمشاركة 

هذا وتخطط الحكومة السعودية لبيع جزء كبير من حصتها من .  تقوم به الحكومة من تشجيع و دعم للخصخصة

وقد مثَّل .  خالل السنوات العشر القادمة ريال سعودي  مليار٣,٠٠٠بـ شركات ومؤسسات القطاع العام والمقدرة 

م ٢٠٠٢لالكتتاب العام في عام ) االتصاالت السعودية(من أسهم مشغل االتصاالت السعودي % ٢٠طرح الحكومة لـ 

 النقل،  قطاعاً اقتصادياً رئيسياً مثل قطاعات٢٠الخطوة األولى واألكبر ضمن خطط الحكومة والطامحة لخصخصة 

والخدمات الجوية، والسكك الحديدية، والطرق، والموانئ البحرية، والخدمات البريدية والخدمات البلدية، وغيرها من 

وقد أسهم تدفق االستثمارات األجنبية في تنشيط االقتصاد . القطاعات التي ستكون متاحة أمام مشاركة القطاع الخاص

  ٤.تي تشهدها المملكةالسعودي إلى جانب دعم وتوسيع الطفرة ال

                                                            
  ٢٠٠٧ فبراير ١٩   بتاريخ htm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https ,لمحة عامة عن االقتصاد, وورلد فاكت بوك, سي أي إيه1
 ٢٠٠٧بنك الرياض، االقتصاد السعودي، الربع األول  2

   ٢٠٠٦سبتمبر /أغسطس.  توقعات االقتصاد السعودي٢٠٠٦البنك األهلي التجاري  3
 com.ameinfo.www. تسارع عملية الخصخصة السعودية, ٢٠٠٦آي إم إي انفو أكتوبر  4
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لقد باشرت حكومة المملكة بتطبيق خطة اقتصادية طموحة تتضمن االستثمار في مشاريع عمالقة في مجاالت مختلفة 

، وستشمل االستثمارات قطاعات النفط سعودي ريال  مليار١,٠٦١  أكثر منالستثمارات إلىا حيث تصل كلفة هذه

  ٥.التطوير العقاري السكني والتجاري والترفيهي والدفاع واألمن ومشاريع توالبتروكيماويا

   أداء السوق المالي٢-١-٣

م حتى النصف األول من ٢٠٠٣ السعودية منذ الربع األول لعام ةاألخبار االقتصادي سوق األسهم المحلية أخبار تصدرت

تثمرين حتى من خارج و قد ساهمت التقلبات الكبيرة في مؤشر األسهم إلى جذب اهتمام العديد من المسم، ٢٠٠٦عام 

، مما أدى إلى خسارة المستثمرين ٦من قيمته% ٥٣,٢٦م حوالي ٢٠٠٦وقد خسر مؤشر األسهم خالل عام .  المملكة

م فإن مؤشر األسهم ٢٠٠٧أما في عام  .لجزء كبير من مدخراتهم وقد أثر ذلك سلباً على أغلبية القطاعات االقتصادية

ن استمرار مستوى اإلنفاق الحكومي العالي والذي أدى إلى إ .٧لربع الثالثمن قيمته حتى نهاية ا% ١,١خسر حوالي

واالنخفاض في أسعار الوقود % ١٥بنسبة إحداث المزيد من فرص العمل مترافقاً مع زيادة في رواتب القطاع العام 

   . ثقتهمواستعادةلقدرة الشرائية للمستهلكين ل  جزئيكلها عوامل ساهمت في رفع

  لسكاني  النمو ا٣-١-٣

 مليون نسمة بنهاية عام ٢٤نمواً كبيراً في عدد السكان حيث زاد عدد سكان المملكة عن  المملكة العربية السعودية تشهد

ويصحب هذا النمو الكبير في %. ٢,٤٩، أي بعدل نمو ٢٠٠٥٩ مليون نسمة في عام ٢٣،٦١٢بـ  ةمقارن ٢٠٠٦٨

 التأمين بشكٍل عام، و على خدمات التأمين الفردي بشكٍل خاص، التعداد السكاني زيادة في الطلب على جميع خدمات

مما سيدفع شركات التأمين لزيادة طلبها على . على سبيل المثال ال الحصر التأمين الصحي والتأمين على المركبات

 .إعادة التأمين

  

   أسواق التأمين العالمية٢-٣

 ١٣ما يقارب م٢٠٠٥ عام) والصحي واالدخار والحماية الممتلكات واألضرار(العالمي  التأمين أقساط إجمالي بلغ

 أقساط من األمريكية المتحدة الواليات حصة وصلت وقد . سويس ري أرقام بحسب وذلك ، ريال سعودي تريليون

 م والتي بلغت٢٠٠٤عن العام % ١,١م منخفضة بنسبة ٢٠٠٥ عام  سعودي ريالمليار ٣,٥٤٧  من أكثرإلى التأمين

 الممتلكات على للتأمين ريال سعودي مليار١,٦٠٣مايقارب   إلى وموزعة ريال سعوديليار  م٣,٥٨٨ أكثر من

 حوالي واالدخار وتأمين الحماية الصحي التأمين أقساط بينما بلغ مجموع )الدولةغير متضمنة أموال (واألضرار 

                                                            
 ١٥  الصفحة٢٠٠٦أغسطس , م٢٠٠٦منتصف االقتصاد السعودي , سامبا 5
6 www.tadawul.com.sa 
7 www.tadawul.com.sa 
8 United Nation-Population Division 
 وزارة اإلقتصاد و التخطيط  9
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 م٢٠٠٥ لعام التأمين مجال في المتعلقة واالستحواذ االندماج عمليات مجموع بلغ وقد . ريال سعودي مليار ١,٩٤٤

  ١٠.م٢٠٠٤عام ريال سعودي  مليار ٥٣,٢٥م مقارنة بـ ٢٠٠٥في العام ريال سعودي   مليار١٢٢,٦٣ حوالي

 لعام) عدا الحماية واالدخار(إجمالي أقساط التأمين تلخيص فيمكن أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة بالنسبة أما

  :التالي بالجدول م٢٠٠٦

  11م٢٠٠٦في الشرق األوسط وأفريقيا لعام ) عدا الحماية واالدخار(اع التأمين قط: ١ جدول 

 بزنس مونيتور أنترناشيونال: المصدر

  

  

  

  

                                                            
 org.iii.wwwمن موقع .لمحة عن السوق :حقائق و احصائيات) ٦٢٠٠(انشورانس انفورميشن انستيتيوت  10

 م٢٠٠٧ الثانيالربع . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. بزنس مونيتور انترناشيونال ليمتد 11

الدولية عدد الشركات 

 واإلقليمية
 البلد ) ريال سعوديمليون(التأمين أقساط 

 الجزائر ٢,٣٤٤ ١

 البحرين ٩٠٤ ٥

 مصر ٨٢٩ ٤

 إيران ١٠,٦٩٥ ١

 األردن  ١,٢١٩ ١

 كينيا ١,٠٨٤ ١

 الكويت ١,٦٤٣ ٢

 لبنان ٢,٠٤٤ ٦

 موريشيوس ٤٦٢ ٢

 المغرب ٤,٧١٠ ٣

 نيجيريا ٩٧٩ ٢

 عمان ١,١٨١ ٤

 قطر  ٢,٠٥٩ ٤

 المملكة العربية السعودية ٦,١٨٨ ٦

 جنوب أفريقيا ٢٧,٢٢٥ ٧

 تونس ٢,٠٥٥ ٦

 اإلمارات العربية المتحدة ٦,٢٦٦ ١٠
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  عربية السعودية  سوق التأمين في المملكة ال٣-٣

  لمحة تاريخية ١-٣-٣

والتشريعات، مما أدى إلى وجود حوالي  لألنظمةاتسم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية بغياب جهة تنظيمية 

ئة شركة تأمين مسجلة في الخارج وتزاول أعمالها كوسطاء عالميين أو وكالء تأمين ألعمال القطاع الخاص والتأمين ام

في ظل غياب   .م٢٠٠١وقد فضلت تلك الشركات تسجيل نفسها في البحرين منذ العام   .ي السعودية فالشخصي

 فإن حملة وثائق التـأمين لم يحظوا بغطاء نظامي لحمايتهم من بعض عمليات ،لإلطار التنظيمي والتشريعي في المملكة

في تطور قطاع بدورها لتي ستساهم ها واق لإلصالحات التي طال انتظارقد مهدت هذه العوامل الطري  و.االحتيال

  .١٢التأمين في المملكة العربية السعودية

كبير  والتي كانت وبشكل اإلنشائيةمشاريع الم على الواردات التأمينية الحكومية و١٩٧٠وركز قطاع التأمين منذ العام 

،  هيئة كبار العلماءتعاوني من قبل م تم إقرار مفهوم التأمين ال١٩٨٥في العام  . مسيطر عليها من قبل شركات أجنبية

وتم تأسيس أول شركة تأمين مسجلة في المملكة وهي الشركة التعاونية للتأمين بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد 

  ١٣.تعمل وفق الشريعة اإلسالمية) م١٩٨٦الموافق لـ  (هـ١٤٠٥العربي السعودي عام 

   آخر التطورات٢-٣-٣

) ١٠/م( إصدار لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني بناءاً على المرسوم الملكي رقم تم) م١٩٩٩(هـ ١٤٢٠في عام 

من أجل تنظيم التأمين الصحي التعاوني وفي ربيع الثاني من عام ) م١٣/٨/١٩٩٩الموافق (هـ ١/٥/١٤٢٠بتاريخ 

ظام الضمان الصحي أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني الالئحة التنفيذية لن) م٢٠٠٢الموافق يونيو (هـ ١٤٢٣

 عامل من الوافدين أن تقوم بتوفير ٥٠٠رض على كافة الشركات التي توظف أكثر من والذي فالتعاوني اإللزامي، 

 وقد  عامالً من الوافدين٥٠٠-١٠٠وستشمل المرحلة الثانية كل الشركات التي توظف ما بين   .التغطية الصحية لهم

جميع الشركات التي توظف فستشمل الثالثة واألخيرة  أما المرحلة .م٧/٤/٢٠٠٧وضعت محل التطبيق ابتداء من 

والمملكة العربية ). م٢٠٠٥الموافق لـ (هـ ١٤٢٦نهائياً في العام  النظام  وقد تم اإلعالن عن تطبيق هذا .وافدين

مي على المواطنين السعودية عازمة على أن تكون أول بلد في العالم يقوم بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني اإللزا

  ١٤ .وأن تقوم برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بهذا األمر من خالل وسائل اإلعالم والقنوات األخرى, والمقيمين

 شعبان ١٣ بتاريخ ٢٢٢ فقد تم تطبيقه بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم قرار تأمين الرخصة اإللزاميأما  

 ةصدر مجلس الوزراء الموقر مؤخراً قراراً بإلزامية تأمين المسؤولي وقد أ ).م٢٠٠١ ر أكتوب٣٠الموافق (هـ ١٤٢٢

  .تجاه الغير للمركبات عوضاً عن التأمين على الرخصة

                                                            
 .لتأمين السعوديانفتاح سوق ا. مخاطر البلد). ٢٠٠٦ أغسطس ١٣(ايكونوميك انتلجنس يونيت  12

 .انفتاح سوق التأمين السعودي. مخاطر البلد). ٢٠٠٦ أغسطس ١٣(ايكونوميك انتلجنس يونيت  13

html.13663-13-10-2006=eMyFil&6=Category?asp.newsfeed/risknews/com.garp.www://http 
 "سنكون أول دولة تطبق التأمين الصحي التعاوني على كافة القاطنين"وزير الصحة , م ٢٠٠٧ فبراير ١٣الشرق األوسط , تركي السهيل 14
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بتاريخ ) ٣٢/م(م تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم ٢٠٠٣في عام 

هـ ١/٣/١٤٢٥ بتاريخ ١/٥٩٦ام بموجب القرار الوزاري رقم هـ وتم إصدار الالئحة التنفيذية لهذا النظ٢/٦/١٤٢٤

المنشأة محلياً أو الفروع المرخصة للشركات األجنبية وذلك لممارسة أعمال التأمين في حيث سمح  بتأسيس الشركات 

    .المملكة

كية م صدرت عدة قرارات لمجلس الوزراء متوجة بمراسيم مل٩/١٠/٢٠٠٦هـ الموافق ١٦/٩/١٤٢٧وابتداء من 

شركات تأمين عالمية وإقليمية، كما ساهم في الكثير منها ت  التيبالموافقة على تأسيس عدد من شركات التأمين التعاوني

من المتوقع أن يشهد سوق التأمين فترة من التوسع السريع وبناء على ذلك، .  اتالشركيتوقع الترخيص للمزيد من تلك 

  .كات التأمين العاملة في المملكةإضافة إلى زيادة وتيرة المنافسة بين شر

   لمحة عامة عن السوق٣-٣-٣

 مليار دوالر ٨( مليار ريال سعودي ٣٠إن القيمة اإلجمالية لسوق التأمين في المملكة العربية السعودية تقدر بـ "

وحسب .  هافقط، مما يتيح المجال لنمو السوق وتوسعه مع دخول شركات التأمين الجديدة ومباشرتها لعمليات) أمريكي

ثة لنظام الضمان ال الثة، فإنه من المتوقع نمو قطاع التأمين الصحي نمواً كبيراً بعد تطبيق المرحلالمحليينخبراء التأمين 

 مليون مواطن ومقيم بالتسجيل في ٨,١حتى اآلن، قام حوالي .  م٢٠٠٧الصحي التعاوني والمتوقع اكتمالها بنهاية العام 

 المانع، مشيراً إلى أن هذا القطاع بالتحديد حات وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد اهللاخطط تأمين صحية حسب تصري

متوقع أن يشهد نمواً سريعاً في الفترة المقبلة، حيث أنه سيكون مطلوباً من جميع الوافدين أن يقدموا وثائق التأمين 

  ١٥."دية في المملكة العربية السعوالصحي للحصول على أو تجديد لتصاريح اإلقامة

وعلى صعيد تأمين المركبات ضد أضرار الغير فقد أشارت عدة دراسات إلى أن معظم سائقي المركبات والذين 

يتعرضون لحوادث ال يكونون قادرين على دفع ما يترتب عليهم، مما يجبرهم على البقاء قيد الحجز لحين سداد 

إن هذا النظام الجديد على درجة . لكة ستة ماليين سيارةويبلغ عدد السيارات في المم.  التزاماتهم جراء هذه الحوادث

هذا وتتسبب الحوادث . عالية من األهمية فيما يتعلق بعدد الحوادث المرورية، والذي يعتبر من المعدالت األعلى عالمياً

ات  مليار٧ شخص سنوياً وخسائر مادية بقيمة ٢٦,٠٠٠ شخص على األقل وجرح أكثر من ٣,٠٠٠المرورية في مقتل 

  ١٦.وتشير هذه اإلحصائيات إلى نمو كبير سيشهده قطاع تأمين المركبات.  ريال
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  ١٧لمحة عن قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية: ٢جدول 

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  

  ١٤,٨٥٠  ١٢,٣٧٥  ٤,٢٩٨  )مليون ريال() عدا تأمين الحماية واالدخار(إجمالي أقساط التأمين 

  ١٥٠  ١٢٥  ١٨٨  )مليون ريال(لحماية واالدخار إجمالي أقساط تأمين ا

  ١٥,٠٠٠  ١٢,٥٠٠  ٤,٤٨٦  )مليون ريال(إجمالي قيمة أقساط التأمين 

  %١,١٦  %١,٠٧  غير متوفر  )عدا تأمين الحماية واالدخار(نسبة أقساط الـتأمين من الناتج المحلي 

  %٠,٠١  %٠,٠١  غير متوفر  نسبة أقساط تأمين الحماية و االدخار من الناتج المحلي

  ٦٣٥,٠٦  ٥٤٢,٩٦  غير متوفر  )ريال) (عدا تأمين الحماية واالدخار(قسط التأمين للفرد الواحد 

  ٦,٤١  ٥,٤٧  غير متوفر  )ريال(قسط تأمين الحماية واالدخار للفرد الواحد 

  بزنس مونيتور إنترناشيونال: المصدر

بالعملة المحلية ) عدا الحماية واالدخار(ط التأمين ويتضمن الجدول التالي مقارنة لمعدالت النمو في الدخل من أقسا

  .بالناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم

  ١٨معدالت النمو السنوية في األقساط : ٣جدول 

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 %٢٠ %٢١ %١٩ %١٢ %١٦ معدل التغير السنوي في إجمالي أقساط التأمين

 %٤,٢ %٦,٦ %٥,٣ %٧,٩ %٠,٤ )الفعلي(نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

 %١,٩ %٠,٧ %٠,٤ %٠,٦ %٠,٢ معدل التضخم

 إنترناشيونالالبنك األهلي التجاري وبزنس مونيتور ومؤسسة النقد : المصدر

  

  ١٩)مليون ريال سعودي(حجم النمو في السوق : ٤جدول 

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 ٢٧٢ ٢٠٠ ١٨٨ ١٦٠ ١٤١ ١١٦ تأمين الحماية واالدخار

  ٦،١٨٨ ٥,٢٤٤ ٤,٢٩٨ ٣,٦٢٣ ٣,٢٤٨ ٢,٧٩٤ )عدا تأمين الحماية واالدخار(التأمين 

 بزنس مونيتور إنترناشيونال: المصدر

والنمو في حصة هذا القطاع من سوق ) عدا الحماية واالدخار(يشير الجدول أعاله إلى التنامي في أهمية قطاع التأمين 

  .التأمين

  
  
  
 

                                                            
 .م٢٠٠٧الثاني الربع . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. بزنس مونيتور انترناشيونال لمتد 17

بزنس مونيتور , ٢٠٠٦سبتمبر /أغسطس.  توقعات االقتصاد السعودي٢٠٠٦البنك األهلي التجاري مؤسسة النقد التقرير، السنوي  18

 .٢٠٠٧ والربع الثاني م٢٠٠٦الربع األخير . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. انترناشيونال ليمتد

 .٢٠٠٧والربع الثاني  م٢٠٠٦الربع األخير . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. متديبزنس مونيتور انترناشيونال ل 19



 

 

 ٢٢

 20)م٢٠٠٥( ي لقطاعات التأمين الرئيسةالتوزيع النسب: ٥جدول

 النسبة إلى مجمل األقساط المكتتبة فرع التأمين

 ١٦,٩% الممتلكات والحريق

 ٥,٣% الهندسية

 ٣٢% المركبات

 ١٤% الشحن البحري والجوي

 ٢١,٨% الصحي

 ١٠% أخرى

  أكسكو: المصدر

فة استناداً إلى أقساط التأمين، حيث تظهر هيمنة كالً يبين الجدول أعاله التوزيع النسبي لحصص قطاعات التأمين المختل

 .من قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي على أكثر من نصف السوق

وعلى الرغم من أن التقلب كان السمة األبرز لقطاع التأمين الصحي خالل السنوات الماضية، إال أنه من المتوقع أن 

  .ر نظام التأمين الصحي التعاونييستعيد هذا القطاع عافيته وذلك بسبب صدو

   المنافسة٤-٣-٣

ويشهد السوق حالياً .  تُعتبر الشركة التعاونية للتأمين االسم األكبر في صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية

 المنافسة وذلك بحصول شركات جديدة على الترخيص للعمل كشركات ةتغيرات حيوية مع ارتفاع ملحوظ في وتير

ويتوقع أن تشتد هذه الوتيرة بين الشركات الموجودة والشركات . ن تحت نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيتأمي

 حيث ستعتمد هذه الشركات بشكل رئيس على عامل السعر لتثبيت أقدامها حديثاً  السعوديالمرخصة الداخلة إلى السوق

 .وانتزاع حصة لها من السوق

  التوقعات المستقبلية ٥-٣-٣

كما تم ذكره سابقاًً، فإنه يتوقع نمو قطاع التأمين بشكل ملحوظ خالل السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد تطبيق نظام 

الضمان الصحي الجديد وإلزامية تأمين المركبات، باإلضافة إلى االتجاه نحو تنظيم قطاع التأمين بشكل عام مع صدور 

وسوف يعطي ترخيص شركات التأمين القائمة في المملكة .  ه التنفيذيةنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحت

ومن جهة أخرى فإن زيادة عدد شركات .  المزيد من الثقة في السوق مما يؤدي إلى دفعة إضافية من نمو السوق

هناك مجموعة  تم ترخيص العديد منها و في زيادة حدة المنافسة حيثالتأمين التعاوني المرخصة في المملكة له أثر هام

قيد الترخيص وأخرى قيد الدراسة مما يتوقع أن يصل عدد شركات التأمين التعاوني المرخصة في المملكة إلى حوالي 

  . ٢١ شركة في المستقبل المنظور٣٦
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  الشركة٤
  خلفية عن الشركة ١-٤

ة سعودية تحت التأسيس تم هي شركة مساهم") الشركة"ويشار إليها في هذه النشرة بـ(شركة الصقر للتأمين التعاوني 

الموافقة على الترخيص بتأسيسها كشركة تأمين تعاوني في المملكة العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

م والمصادق عليه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥/٣/٢٠٠٧هـ الموافق ١٥/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ٦٣(

مائتي ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مال الشركة  يبلغ رأس. . م٦/٣/٢٠٠٧ الموافق هـ١٦/٢/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ١١/م(

وقد اكتتب المساهمون المؤسسون . عشرين مليون سهم) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال سعودي موزع على 

من رأس مال الشركة وتم إيداع قيمتها في حساب % ٥٨أحد عشر مليوناً وستمائة ألف سهم تمثل ) ١١,٦٠٠,٠٠٠(بـ

من رأسمال % ٤٢ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم تمثل ) ٨,٤٠٠,٠٠٠( بنك الرياض كما سيتم طرح الشركة لدى

وبعد تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري لها سوف . عشرة رياالت للسهم الواحد) ١٠(الشركة للجمهور بسعر 

بممارسة أنشطة التأمين التعاوني التي مؤسسة النقد بطلب الحصول على ترخيص لتتقدم شركة الصقر للتأمين التعاوني 

  .ترغب بممارستها

بعد االنتهاء من االكتتاب العام واختتام الجمعية العامة التأسيسية، سيتم التقدم لمعالي وزير التجارة والصناعة بطلب 

ذ تاريخ كشركة مساهمة عامة من في المملكة العربية السعوديةسيتم اعتبار الشركة مؤسسة . إعالن تأسيس الشركة

  . صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها

سجل الصدور شهادة و وبعد صدور موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي شركة الصقر للتأمين التعاونيتنوي و

 السعودي مؤسسة النقد العربيالمحفظة التأمينية لشركة الصقر البحرينية، بعد أخذ موافقة  التجاري أن تستحوذ على 

يعتبر هذا االستحواذ االستثمار الرئيسي الذي من المتوقع أن تقوم به الشركة خالل . يصدر عنهاناء على تقييم وب

  . وال يتوقع أي تغيير في طبيعة أعمال الشركة في المستقبل المنظور.  المستقبل القريب

 فة أنواعها، استناداً إلى مبادئ التأمين التعاوني ووفقاًتعتزم شركة الصقر للتأمين التعاوني تقديم الخدمات التأمينية بكا

، وهي )ساما(لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي 

وني وفقاً الجهة الرئيسية المسؤولة عن مراقبة قطاع التأمين، كذلك ستقوم الشركة بتسويق وثائق التأمين الصحي التعا

  .لمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني

م في مدينة الخبر، كفرع ١٩٨٣المتنوعة في المملكة العربية السعودية في عام مين أالتباشرت شركة الصقر أعمال 

ثم تطور األمر بعد تحالف مجموعة من رجال األعمال السعوديين مع الشركة . اإلماراتيةمين أللتلشركة الصقر الوطنية 

وتمارس . اإلماراتية األم حيث أتموا العمل على تسجيل شركة في البحرين تحت اسم شركة الصقر السعودية للتأمين

مين المتنوعة من خالل مركزها الرئيس في مدينة الخبر وفروعها العاملة في الرياض، وجدة،  أالشركة أعمال الت

ريال سعودي فى عام ) ١١,٨٨٠,٠٠٠( لتصل إلى يسهاتأسهذا وقد نمت األرباح التشغيلية للشركة منذ . والدمام

  .م٢٠٠٦
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  الرؤية المستقبلية للشركة ٢-٤

  .والتفوق، المضافة، القيمة ةجودالأن تكون شركة تأمين متميزة في السوق السعودي وذلك بالتركيز على 

  

   رسالة الشركة٣-٤

   أنواعهابجميعتقديم خدمات التأمين  •

   الكامل وتفوق توقعاتهم العمالء برضىتوفير خدمات تأمين متميزة تحظى •

وإعادة التأمين، وذلك لكسب  تحقيق شراكات على المدى الطويل مع األطراف المعنية في مجال التأمين، •

  مميزات تنافسية تمكن الشركة من تحقيق أهدافها

  بالتركيز على كسب ثقة العمالء، والتجاوب معهم وذلكخلق صورة إيجابية للشركة •

   التأمين السعودي عن طريق تطبيق أفضل ممارسة في مجال التأمين    تطوير قطاعالمساهمة في •

  

  استراتيجيات الشركة ٤-٤

  :سوف تعتمد الشركة على االستراتيجيات التالية

   في إطار الخدمات والمنتجات١-٤-٤

والصحي والهندسي ستقدم الشركة تشكيلة من المنتجات والخدمات لعمالئها مثل تأمين الحريق والتأمين البحري 

تقليدية مثل التأمين على الوالتأمين ضد الحوادث العامة وتأمين المركبات كما ستقدم الشركة مجموعة من المنتجات غير 

كما ستقدم الشركة خدمة إعادة .   واألخطاء المهنية عامةالمقتنيات المنزلية وتأمين السفر والتأمين ضد األخطاء الطبية

  . لسوق التأمين المحليةالبضائع البحرية وهياكل السفن والمشاريع الهندسيةوى الممتلكات التأمين االختياري عل

   في إطار التغطية الجغرافية٢-٤-٤

وبقية  ،)الرياض، جدة، الدمام (المملكة العربية السعوديةفي  الرئيسيةستعمد الشركة إلى تقديم خدماتها في المناطق 

  كما ستعمل الشركة على افتتاح مكاتب تمثيل في كافة أنحاء المملكة، ةعها الرئيسيومن خالل فرالمناطق في المملكة 

  .في المملكةلخدمة كافة المناطق لها وستتعاون مع وسطاء للتأمين 
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   في اإلطار التنافسي٣-٤-٤

 ميزة تنافسية ستعمل الشركة على تسخير جميع الموارد لبناء مكانة متميزة في سوق التأمين السعودية والحصول على

 وخبرة طويلة ومعرفة بالسوق السعودي اختصاص أشخاص أصحاب  والذي يتم عن طريقمن خالل تطوير المنتجات

خدمات ورضى العمالء، واالستخدام األمثل للموارد، واالستجابة السريعة لظروف السوق، والتميز سواء ال، واحتياجاته

  .في المظهر وأسلوب العمل

  

   افسيةالمزايا التن ٥-٤

  عن طريق)المسؤوليات والمقتنيات والتأمين السكني الشامل والمركبات(منتجات األفراد تطوير  القدرة على •

 ويتم التطوير أقسام وهم موزعون بعدة واحتياجاتهأشخاص أصحاب خبرة طويلة ومعرفة بالسوق السعودي 

المدير العام ونائب المدير العام للجنة العليا المؤلفة من ا إشرافوفقاً وحسب اختصاص كل قسم  تحت 

  .ومساعد المدير العام

  إضافة ميزات على وثيقة التأمين الطبي الصادرة من مجلس الضمان الصحي •

 ٢٤ لتلقي اتصاالت العمالء واالستفسارات والشكاوي ومعالجتها والرد عليها خالل  قناة اتصال مفتوحةتوفير •

  ساعة

 د معامالت الطرف الثالثسرعة انجاز مطالبات العمالء وبالتحدي •

 االستثمار في تطوير القدرات المهنية لموظفي الشركة وبالذات السعوديين •

استقطاب أفضل الكفاءات من خالل توفير نظام ادخار ومنافع مع تحديد مساهمة كل من الشركة والموظفين  •

 لديها



 

 

 ٢٦

  هيكل ملكية الشركة ٥
 

   المساهمون المؤسسون١-٥

عشرين مليون ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠( مليون ريال سعودي موزع على يمائت) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة 

من رأس % ٥٨أحد عشر مليوناً وستمائة ألف سهم تمثل ) ١١,٦٠٠,٠٠٠(وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بـ. سهم

ياالت للسهم عشرة ر) ١٠(ثمانية ماليين وأربعمائة ألف سهم للجمهور بسعر ) ٨,٤٠٠,٠٠٠(سيتم طرح و. مال الشركة

  .الواحد

  المساهمون المؤسسون: ٦ جدول

 المساهمون الجنسية عدد األسهم القيمة الدفترية نسبة الملكية

 شركة الصقر الوطنية للتأمين .١ إماراتية ٥,٢٠٠,٠٠٠ ٥٢,٠٠٠,٠٠٠ %٢٦,٠٠

 شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة .٢ سعودية ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %٥,٠٠

  حسن عباس شربتلينعبد الرحم .٣ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 رشيد الرشيد وابنه                 عبد اهللاشركة  .٤ سعودية ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %٥,٠٠

 )شركة الرشيد لالستثمارات(

  أحمد الفوزان وأوالدهفعبد اللطيشركة  .٥ سعودية ١٨٠,٠٠٠ ١,٨٠٠,٠٠٠ %٠,٩٠

 شهاب فهد حسين الشبكشي .٦ سعودي ١٣٦,٠٠٠ ١,٣٦٠,٠٠٠ %٠,٦٨

 شادي فهد حسين الشبكشي .٧ سعودي ١٣٢,٠٠٠ ١,٣٢٠,٠٠٠ %٠,٦٦

 كشيبين الششيماء فهد حس .٨ سعودي ١٣٢,٠٠٠ ١,٣٢٠,٠٠٠ %٠,٦٦

  السعدونزعبد العزيخالد فالح  .٩ سعودي ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 شركة الفنار .١٠ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠
مجموعة المزون للمقاوالت المعمارية لصاحبها  .١١

 )ن محمد آل سعود بفيصل بن سعود(

 شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري .١٢ سعودية ٤٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٢,٠٠

 شركة محمود محمد نشار القابضة .١٣ سعودية ٦٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٣,٠٠

  الفوزانفد اللطيعبخالد  .١٤ سعودي ٢٢٠,٠٠٠ ٢,٢٠٠,٠٠٠ %١,١٠

 سعودية ٢٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ %١,٠٠
 أحمد محمد زعبد العزي(مؤسسة سمام لصاحبها  .١٥

 )زيدان

 سعودية ٢٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ %١,٠٠
المؤسسة السعودية للتجارة وخدمات الصيانة  .١٦

 )نبيل أحمد أكبر علي رضا(لصاحبها 

 بيةشركة مجموعة التركي الط .١٧ سعودية ٦٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٣,٠٠

٥٨%  مجموع المساهمين المؤسسين  ١١,٦٠٠,٠٠٠ ١١٦,٠٠٠,٠٠٠ 

٤٢%  المكتتبون  ٨,٤٠٠,٠٠٠ ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ 

١٠٠%  المجموع الكلي  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 
  الشركة: المصدر



 

 

 ٢٧

   الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة٢-٥

   شركة الصقر الوطنية للتأمين١-٢-٥

م، برأس مال يبلغ ١٢/٩/١٩٧٩ شركة مساهمة عامة إماراتية، تأسست في -شركة الصقر الوطنية للتأمين

 وقد تمت زيادة رأس ريال سعودي،) ١٠,٢١٠,٠٠٠(عشرة ماليين درهم إماراتي، أي ما يعادل ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(

 وهي المساهم الرئيسي في شركة .م٣٠/٤/٢٠٠٦مائة مليون درهم إماراتي في تاريخ ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مالها إلى 

 اإلمارات العربية -وهي تقوم بكافة عمليات التأمين وإعادة التأمين ومقرها الرئيسي هو دبي. صقر للتأمين التعاونيال

شركة الصقر يوضح هيكل ملكية من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفيما يلي جدول % ٢٦وتمتلك . المتحدة

  :الوطنية للتأمين

  وطنيةالصقر الهيكل ملكية شركة : ٧جدول  

 المساهمون نسبة الملكية
٣٣,٢٥%   السريعبد اهللامحمد  .١ 
١٨%   السريعبد اهللاماجد  .٢ 
٩,٤٧%   عمران تريمعبد اهللا .٣ 
٨,٧٥%  شركة الشرق األدنى لالستثمار .٤ 
٧,٥%  شركة إنماء اإلمارات للتجارة .٥ 
٥%  أمجد محمد الدويك .٦ 
٥%  أيمن محمد الدويك .٧ 

٣,٧٥%  أريج محمد الدويك .٨ 
  العمرانعبد اهللاخالد  .٩ %٢,٢٥
٢%  خلفان محمد الرومي .١٠ 

١,٨٨%  شيخة عيسى ربيعة .١١ 
١,٧٥%   جمعة السريعبد اهللا .١٢ 
١,٤%   فوزية محمد العثمان .١٣ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر

  
  هيكل ملكية شركة الشرق األدنى لالستثمار: ٨جدول 

 المساهمون نسبة الملكية

٤٠%  أمجد محمد يسري الدويك .١ 

٤٠%  من محمد يسري الدويكأي .٢ 

٢٠%  لينا محمد يسري الدويك .٣ 

١٠٠%  المجموع الكلي  

  الشركة: المصدر 

  

  



 

 

 ٢٨

 إنماء اإلمارات للتجارةهيكل ملكية شركة : ٩جدول

 المساهمون نسبة الملكية
٢٥%  نجالء تريم عمران تريم .١ 
٢٥%  منى تريم عمران تريم  .٢ 
٢٥%  هند تريم عمران تريم  .٣ 
٢٥%  تريم ميرة تريم عمران  .٤ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر 

   شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة٢-٢-٥

) ١,٠٠٠,٠٠٠(هـ، ويبلغ رأس مالها ٢٠/٩/١٣٩٦ في شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة تأسست 

% ٥ وهي تمتلك . الصناعية والبتروكيماويةالخدمات والصيانة للمنشآت وهي شركة تقوم بأعمال .مليون ريال سعودي

ردالند العربية للخدمات الصناعية يوضح هيكل ملكية شركة من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفيما يلي جدول 

  :المحدودة
     

  هيكل ملكية شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة: ١٠جدول 

 المساهمون نسبة الملكية
٨٥%   علي التركي نالرحمعبد  .١ 
٥%   علي التركي نعبد الرحمزياد  .٢ 
٥%   علي التركي نعبد الرحمفهد  .٣ 
٥%   علي التركي نعبد الرحمنواف  .٤ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر 

  

  )شركة الرشيد لالستثمارات( رشيد الرشيد وابنه عبد اهللا شركة ٣-٢-٥

) ١,٠٠٠,٠٠٠(هـ، ويبلغ رأس مالها ١٤٠٠ذات مسؤولية محدودة عام  شركة - )شركة الرشيد لالستثمارات (تأسست 

 البترولوهي شركة تقوم بأعمال استيراد وتجارة المعدات واآلليات وقطع الغيار المتعلقة بأعمال  .مليون ريال سعودي

من % ٥ وهي تمتلك .وتجارة المحاصيل الزراعية. وتقوم أيضاً بامتالك األراضي وتهيئتها وبناء المباني عليها. والحفر

  :يوضح هيكل ملكية شركة الرشيد لالستثماراتأسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفيما يلي جدول 

     هيكل ملكية شركة الرشيد لالستثمارات: ١١جدول 

 المساهمون نسبة الملكية
٩٥%   رشيد محمد الرشيدعبد اهللا .١ 
٥%   رشيد الرشيدعبد اهللارشيد  .٢ 

١٠٠%  كلي المجموع ال 
  الشركة: المصدر



 

 

 ٢٩

   أحمد الفوزان وأوالدهفعبد اللطي شركة ٤-٢-٥

أربعة ماليين ) ٤,٠٠٠,٠٠٠(، ويبلغ رأس مالها . هـ١٤٢٠ أحمد الفوزان وأوالده في عام عبد اللطيفتأسست شركة 

المنزلية، وتقوم الزراعية والمالبس الجاهزة واألدوات  المحاصيل وهي تقوم بتجارة الجملة والتجزئة في ريال سعودي،

وتقوم . تعميرها وتطويرها واستثمارهاوكما تقوم بشراء األراضي . بأعمال االستيراد والتصدير وخدمات التسويق

% ٠,٩٠وهي تمتلك . والصيانة والتشغيلمقاوالت ال  بأعمال وتقوم،بإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية

  : أحمد الفوزان وأوالدهفعبد اللطيشركة يوضح هيكل ملكية فيما يلي جدول ، والتعاونيةمن أسهم شركة الصقر 

  جدول ١٢: هيكل ملكية شركة عبد اللطيف أحمد الفوزان وأوالده

 المساهمون نسبة الملكية
٧٠%   الفوزانفعبد اللطي أحمد فعبد اللطي .١ 
١٠%   أحمد الفوزانفعبد اللطيخالد  .٢ 
١٠%   أحمد الفوزانفعبد اللطيعلي  .٣ 
١٠%   أحمد الفوزانفعبد اللطي عبد اهللا .٤ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر    

   شركة الفنار٥-٢-٥

نار فال شركةتقوم ريال سعودي، ستة ماليين ) ٦,٠٠٠,٠٠٠(هـ، برأس مال ١٤٠٥في عام الفنار تأسست شركة 

ية والمباني وتجارة الجملة والتجزئة في األجهزة بمقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية ومقاوالت اإلنشاءات المدن

وهي تمتلك . الكهربائية وأجهزة الحاسب اآللي وإدارة وتشغيل شبكات الحاسب اآللي وأعمال المياه والصرف الصحي

  :من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفيما يلي جدول يوضح هيكل ملكية شركة الفنار% ٢

   
  ركة الفنارهيكل ملكية ش: ١٣جدول 

 المساهمون نسبة الملكية
٩٨%  شركة المجموعة العربية للتجارة .١ 
٢%  عبدالسالم محمد المطلق .٢ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر 

  

 المجموعة العربيةهيكل ملكية شركة : ١٤جدول 

 المساهمون نسبة الملكية
 عبدالسالم محمد المطلق .١ ٤٧,٥٠%
 صباح محمد المطلق .٢ ٣٧,٥٠%
 هشام محمد المطلق .٣ ١٥,٠٠%

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر



 

 

 ٣٠

  )فيصل بن سعود بن محمد آل سعود( مجموعة المزون للمقاوالت المعمارية لصاحبها ٦-٢-٥

مائتان واثنان وثالثون ) ٢٣٢,٢٥٠(هـ، برأس مال يبلغ ١٤٢٥تأسست مجموعة المزون للمقاوالت المعمارية في عام 

ريال سعودي، وتقوم المجموعة بأعمال المقاوالت العامة للمباني، واألعمال الكهربائية ون ائتان وخمسمألف و

وهي . واإللكترونية والميكانيكية، واالتصاالت السلكية، ومياه الصرف الصحي، وصيانة السفن، وتحميل البضائع

م شركة الصقر للتأمين من أسه% ٢األمير فيصل بن سعود بن محمد آل سعود، وتمتلك  مملوكة بالكامل لسمو

  . التعاوني

   شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري ٧-٢-٥

عشرين مليون ريال ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ( يبلغهـ، برأس مال١٤٢٥عام أموال الخليج لالستثمار التجاري تأسست شركة 

، والتعبئة والتغليف، بصناعة المواد الغذائية، والمنسوجات، والجلود، واألخشاب، والورق ومنتجاته تقومو. سعودي

كما تقوم بخدمات . وتقوم أيضاً بتجارة التجزئة والجملة في أجهزة الحاسبات اآللية وبرامجها. والصناعات الكيماوية

وهي تمتلك . الصيانة واإلصالح لآلالت الصناعية والزراعية والكهربائية، وتقوم بأعمال المقاوالت واإلنشاءات العامة

  : شركة أموال الخليج لالستثمار التجارييوضح هيكل ملكية، وفيما يلي جدول التعاونيةر من أسهم شركة الصق% ٢

  هيكل ملكية شركة أموال الخليج لالستثمار التجاري: ١٥جدول  

 المساهمون نسبة الملكية

٣٨%  القابضةشركة الفوزان  .١ 
٣٨%  القابضة للتجارة والصناعة شركة المهيدب .٢ 
١٥%  محمد علي راشد العبار .٣ 
٥%   المباركعبد اهللافهد  .٤ 

٥%  عمار عبدالواحد الخضيري .٥ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر

  
  

  الفوزان القابضةهيكل ملكية شركة: ١٦جدول 

 المساهمون نسبة الملكية
  ومحمد الفوزان المحدودةفعبد اللطيشركة  .١ ٦٠%
 شركة معالي الخليج للتجارة .٢ ٤٠%

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: رالمصد

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ٣١

  المهيدب القابضة للتجارة والصناعةهيكل ملكية شركة : ٧١جدول 

 المساهمون نسبة الملكية

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادسليمان  .١ ٢٧,٠٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادعماد  .٢ ٢٧,٠٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادعصام  .٣ ٢٧,٠٠%

 هيدبمالسليمان صالح  ةلولو .٤ ٥.٠٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادمريم  .٥ ٣.٥٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادهيفاء  .٦ ٣.٥٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادعواطف  .٧ ٣.٥٠%

  عبد المحسن المهيدبرعبد القادتماضر  .٨ ٣.٥٠%

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر

   شركة محمود محمد نشار القابضة٨-٢-٥

تقوم . مليوني ريال سعودي) ٢,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ هـ، برأس مال ١٤٢٤ركة محمود محمد نشار القابضة عام تأسست ش

 بشراء العقارات واألراضي والبناء عليها واستثمارها، تقوم بتصنيع وتجهيز اللحوم، شركة محمود محمد نشار القابضة

تجارة الزيوت والمواد الكيماوية، واألدوية، وأيضاً تجارة كما تقوم بتجارة اآلالت الكهربائية، و. وتجارة المواد الغذائية

من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني، وفيما يلي % ٣وهي تمتلك  .العطور وأدوات التجميل، والخدمات التجارية

  :شركة محمود محمد نشار القابضةيوضح هيكل ملكية جدول 

  ةهيكل ملكية شركة محمود محمد نشار القابض: ٨١جدول  

 المساهمون نسبة الملكية

٩٥%  محمود محمد إبراهيم نشار .١ 
٥%  نبيل محمد علي عباس .٢ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر

  ) أحمد محمد زيدانزعبد العزي( مؤسسة سمام لصاحبها ٩-٢-٥

 البناء، وهي تقوم بتجارة الجملة في مواد. عشرين ألف ريال سعودي) ٢٠,٠٠٠(هـ، برأس مال ١٤١١تأسست عام 

وتمتلك شركة سمام  أحمد محمد زيدان،  زعبد العزيوهي مملوكة بالكامل للسيد . والمواد العازلة الحرارية والمائية

  .من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني% ١

   شركة مجموعة التركي الطبية١٠-٢-٥

 وتقوم بتشغيل .ون ريال سعوديملي) ١,٠٠٠,٠٠٠(هـ، برأس مال ١٤١٢تأسست شركة مجموعة التركي الطبية عام 

وإدارة وصيانة المستشفيات، والمراكز الطبية، واألجهزة والمعدات المخبرية، وأجهزة الحاسب اآللي وصيانتها، ونظافة 

المباني، وتجارة الجملة والتجزئة في األجهزة الطبية، والحاسب اآللي، وأدوات التجميل، والمواد الكيميائية لألعمال 



 

 

 ٣٢

يوضح  وفيما يلي جدول .من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني% ٣وهي تمتلك . أعمال المياه والصرفالصناعية، و

  :شركة مجموعة التركي الطبيةهيكل ملكية 
  

  هيكل ملكية شركة مجموعة التركي الطبية: ١٩جدول 

 المساهمون نسبة الملكية

٥٢%  خالد إبراهيم السليمان التركي  .١ 
١٦%   التركي بندر خالد إبراهيم .٢ 
١٦%  سلطان خالد إبراهيم التركي  .٣ 
١٦%   خالد إبراهيم  التركي عبد اهللا .٤ 

١٠٠%  المجموع الكلي  
  الشركة: المصدر

  )نبيل أحمد أكبر علي رضا( المؤسسة السعودية للتجارة وخدمات الصيانة لصاحبها ١١-٢-٥

عشرين ألف ريال ) ٢٠,٠٠٠( مال يبلغ هـ، برأس١٤٠٧  عامتأسست المؤسسة السعودية للتجارة وخدمات الصيانة

وهي مملوكة بالكامل للسيد نبيل أحمد . وتقوم بتجارة الجملة في المعدات الكهربائية، والميكانيكية وتشغيلها.  سعودي

   .من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني% ١ وتمتلك أكبر علي رضا،

 

  ن المرشحين وأقاربهم ألسهم الشركةملكية أعضاء مجلس اإلدارة و اإلداريين التنفيذيي ٣-٥

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة الوارد ذكرهم أدناه مصالح مباشرة وغير مباشرة في الصقر التعاونية تتمثل في ملكية 

وال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو . ألسهم الشركة أو لحصص في شركات تمتلك أسهما في الصقر التعاونية

  . حتى تاريخ إعداد هذه النشرةة أو سكرتير مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصلحالمدراء التنفيذيين

 

   التركينعبد الرحم ١-٣-٥

من أسهم الصقر % ٥ والتي تملك بدورها من شركة ردالند،% ١٥ويمتلك أبناؤه  ،%٨٥  التركينعبد الرحميمتلك 

  .من أسهم الصقر التعاونية% ٥ر بـ  تقد غير مباشرة  مصلحة وأبنائهالتعاونية وبالتالي فلديه

  حسن عباس شربتلي نعبد الرحم ٢-٣-٥

  . من شركة الصقر للتأمين التعاوني% ٢ حسن عباس شربتلي نعبد الرحميمتلك 

  

  



 

 

 ٣٣

   رشيد الرشيدعبد اهللا ٣-٣-٥

والتي ، )ستثماراتشركة الرشيد لال( من %٥ رشيد الرشيد عبد اهللا رشيد ، ويمتلك ابنه%٩٥ رشيد الرشيد عبد اهللايمتلك 

الصقر من أسهم % ٥ تقدر بـ  غير مباشرةمن أسهم الصقر التعاونية وبالتالي فلديه وألبنه مصلحة% ٥تملك بدورها 

  .التعاونية

  الدويك ييسر أمجد ٤-٣-٥

 من أسهم الصقر التعاونية% ٢٦من شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي تملك بدورها % ٥الدويك  ييسريمتلك أمجد 

  .من أسهم الصقر التعاونية% ١,٣وبالتالي فلديه مصلحة غير مباشرة  تقدر بـ 

   جمعة السريعبد اهللا ٥-٣-٥

من أسهم الصقر % ٢٦من شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي تملك بدورها % ١,٧٥ جمعة السري عبد اهللايمتلك 

  .أسهم الصقر التعاونيةمن % ٠,٤٥٥ بـ مباشرة تقدرالتعاونية وبالتالي فلديه مصلحة غير 



 

 

 ٣٤

  

  عملية االستحواذ ٦
  

  ستحواذ االعنخلفية  ١-٦

كان الهدف منها ، سوق التأمين السعوديفي تطورنظر لصدور تنظيمات التأمين على أنها عالمة مهمة بينما كان ي 

ساهمة كشركة م مسجلة  وهي،البحرينيةشركة الصقر  منهمو، العاملة في المملكةاألجنبية جزئياًً تنظيم الشركات 

  .بحرينية مقفلة معفاة

 فإن شركات التأمين التي تأمل بممارسة ،ة التعاوني ولوائحه التنفيذي التأمين مراقبة شركاتعلى ضوء متطلبات نظام

 البحرينيةشركة الصقر  وعليه قررت ، مساهمة سعودية عامةاتإعادة التأمين في المملكة يجب أن تكون شرك/التأمين

سس شركة سعودية مساهمة وتستحوذ ؤ بأن ت،لحصول على الموافقة التنظيميةا ، بعدنوخرن اآلولمؤسساالمساهمون و

  .المملكة العربية السعودية في البحرينيةشركة الصقر لالمحفظة التأمينية على 

  

  )"الصقر البحرينية"( -شركة الصقر السعودية للتأمين ٢-٦

تاريخ ب أسست وسجلت  شركة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة،،"ينيةالصقر البحر" شركة الصقر السعودية للتأمين،

لممارسة نشاط التأمين  ، معفاةمساهمة بحرينية مقفلةكشركة  البحرين في م١٥/١١/١٩٩٨هـ الموافق ٢٦/٧/١٤١٩

) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠( ها ويبلغ رأس مال .)٠٤٢١٣١-٠١( بموجب السجل التجاري رقم في المملكة العربية السعودية

 ، اإلمارات- شركة الصقر الوطنية للتأمين كل من البحرينيةشركة الصقر  ويساهم في . مليون ريال سعوديعشرين

  %).٢٥(ويمتلك  ، حسن شربتلينعبد الرحم، و%)٢٥ ( ويمتلك،الرحمن علي التركي عبدو، %)٥٠(وتمتلك 

 هافي أعمالم يتم أي توقف أو انقطاع ول،  فقطالمملكة العربية السعودية للتأمينالبحرينية شركة الصقر ويغطي نشاط 

 عن إصدار وثائق تأمين في البحرينيةشركة الصقر  االستحواذ ستتوقف إتمام وبعد  الماضية  شهراًخالل االثني عشر

  . البحرينيةشركة الصقر المملكة كما ستتوقف شركة صقر البيداء للوكاالت العربية المحدودة عن القيام بنشاط الوكالة ل

 رهونات أو قضايا أو التزامات محتملة عدا االلتزامات شركة الصقر البحرينية،توجد على  الأنه  بالذكر والجدير

    .العادية الناتجة عن الوثائق التأمينية الصادرة عنها

  

  



 

 

 ٣٥

   في المملكة العربية السعوديةالبحرينيةشركة الصقر ل  المحفظة التأمينية٣-٦

        في المملكة العربية السعودية إلى حوالي  البحرينيةشركة الصقر محفظة وصل حجم إجمالي األقساط المكتتبة ل

 المركباتيليه تأمين % ٤٧,٨٦ هو الفرع األكبر بنسبة الطبيتأمين اليعتبر و  .م٢٠٠٦ عام مليون ريال تقريباً ٧١

  .م٢٠٠٦وم ٢٠٠٣ المكتتبة في الفترة بين األقساطوفيما يلي جدول يوضح إجمالي %.  ١٨,١٤بنسبة 

  )بآالف الرياالت(  في المملكة العربية السعوديةالبحرينيةالصقر  لشركة  المكتتبةاألقساطإجمالي : ٠٢ جدول

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ فرع التأميـــن

 ٨,٤٧٧,٩٢٠ ٥,٧٤٩,٩٤٠ ٣,٢٧٥,١٧٥ ٢,٥٨٥,٤٨٣ الحرائق

 ٤,٢٧٩,٢٥٤ ٣,٦١٨,٤٦٢ ٢,٩٠٧,٥٩١ ٢,٤٩٦,٤٦٩ الشحن البحري

 ٣,٨٨٨,٩٣٨ ٣,٤٤٣,٥٥٧ ٣,٣٥٥,١٩٥ ٤,١٧١,١٥٣ فنهياكل الس

 ١٢,٨٦٧,٢٨٢ ١٠,٩٣٩,٨٤٢ ٨,٤٤٩,٣٩٦ ٦,٧٨٤,٧٦٣ تأمين المركبات

 ٦٦٥,٤٦١ ٥١١,٢٤٦ ٣٨٠,١٦٧ ٤٣٣,٦٥٣ تأمين التعويض المهني 

 ١,٠٦٩,٨٢١ ٦٨١,٢٥٠ ٧٧٧,٢٦٤ ٦٧٠,٣٨٢ ةالمسؤوليضد 

 ٣,٤٩٠,٦٥٧ ٣,١٤٢,٧١٦ ١,٣٩٤,٨٢٨ ١,٢٤٢,٧٠٧ الهندسي

 ١,٥٢٩,٣٩٠ ١,٤٣٦,٨١٧ ٧٩٧,٣٩٩ ٨٩٣,٣٢٧ رىأخ

 ٣٣,٩٣٩,٦٠٥ ١٧,٥٦٣,٨٠٣ ١٦,٦٠٤,٥١٠ ٥,٣٠٤,٦٣٩ الطبي

 ٧٠٩,٩٣٣ ٢٠٧,٥١٣ ٢٧٢,٤٨٦ ٠ االدخار والحماية

 ٧٠,٩١٨,٢٦١ ٤٧,٢٩٥,١٤٦ ٣٨,٢١٤,٠١١ ٢٤,٥٨٢,٥٧٦ المجموع

  الشركة: المصدر

  

 وقد بلغت نسبة  .م٢٠٠٥ لعام %٢٣,٧٦م مقارنة بـ٢٠٠٦عام % ٤٩,٩٥بنسبة تتبة  المكاألقساط إجماليوقد نمى 

 %٢٨,٣٤م و٢٠٠٥عام % ٣٣,٠٧ من إجمالي األقساط مقارنة بـ%٤٨,٧٩م ٢٠٠٦صافي األقساط المكتسبة عام 

 لعام %١٣,٥٤  مقارنة بـ م٢٠٠٦ عام  من إجمالي أقساط%١٦,٦٨أما أرباح االكتتاب فقد بلغت . م٢٠٠٤عام 

م ليصل إلى ٢٠٠٦ عام %٤٠,٤٨وقد ارتفع إجمالي األصول بنسبة . م٢٠٠٤لعام % ١١,٦٠وم، ٢٠٠٥

 قيام، ويرجع ذلك إلى م٢٠٠٥في عام % ٢٥٨,٥١ بالمقابل ارتفع إجمالي الخصوم بنسبة .  ريال١٠٣,٤٥٢,٣٦٩

 الصادرة من مجلـس معـاييـر المحاسبـة -م بتطبيق القواعد المحاسبية وتفسيراتها٢٠٠٥الشركة خالل عام 

والمنبثقة عن ) IFRIC(وكـذلك لجنة تفسير معـاييـر التقـاريـر الماليـة الـدوليـة ) IASB(ة الـدوليـ

)IASB ( وليس بسبب - م٢٠٠٥وذلك فيما يخص عملياتها الخاصة بالفترة المحاسبية والتي بدأت في األول من يناير 

  .التأثر بعمليات الشركة

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣٦

  ) الرياالتبآالف ( في المملكةةالبحرينيالصقر شركة أداء محفظة  :١٢دولج

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

 ٧٠,٩١٨,٢٦١ ٤٧,٢٩٥,١٤٦ ٣٨,٢١٤,٠١١ إجمالي األقساط المكتتبة
%٦٩,٢٢ نمو مجموع األقساط المكتتبة  ٢٣,٧٦%  ٤٩,٩٥%  

 ٣٤,٦٠٢,٢٦٣ ١٥,٦٤١,٣٥١ ١٠,٨٢٨,٤٦٧ كتسبةصافي األقساط الم
%٢٨,٣٤  من اإلجماليكتسبةنسبة األقساط الم  ٣٣,٠٧%  ٤٨,٧٩%  
 ٢١,٣٥٩,٤٩٢ ٧,٩٩٠,٩٠٥ ٥,٢٢٠,٧١٤ صافي المطالبات

%١٣,٦٦ بتها من إجمالي األقساط المكتتبةسن  ١٦,٩٠%  ٣٠,١٢%  
%٤٨,٢١ مطالباتمعدل ال  ٥١,٠٩%  ٦١,٧٣%  

 ١١,٨٢٥,٦٤٦ ٦,٤٠٥,٦٤٣ ٤,٤٣٣,٥٥٤ أرباح االكتتاب
%١١,٦٠ نسبة أرباح االكتتاب من إجمالي األقساط المكتتبة  ١٣,٥٤%  ١٦,٦٨%  

 ٧,٥٤٢,٣١٠ ١١,٠٨٦,٤٨٣ ١٠,٤٥٣,٤٦٢ صافي األرباح
%٢٧,٣٦ نسبة صافي األرباح من إجمالي األقساط المكتتبة  ٢٣,٤٤%  ١٠,٦٤%  

 ١٠٣,٤٥٢,٣٦٩ ٧٣,٦٤٢,٩٣٠ ٣٧,٣٧٧,٦٨٧  األصولإجمالي
%٠,٥٣  األصولإجمالينمو   ٩٧,٠٢%  ٤٠,٤٨%  

 ٦٨,٠٠٢,٩٢٢ ٤٥,٧٣٥,٧٩٣ ١٢,٧٥٧,٠٣٣ مجموع الخصوم
%١٤,٨٠ نمو مجموع الخصوم  ٢٥٨,٥١%  ٤٨,٦٩%  

 ٣٥,٤٤٩,٤٤٧ ٢٧,٩٠٧,١٣٧ ٢٤,٦٢٠,٦٥٤ مجموع حقوق الشركاء
%٥,٥٥ - نمو مجموع حقوق الشركاء  ١٣,٣٥%  ٢٧,٠٣%  

  

  المحفظة التأمينيةاتفاقية شراء  ٤-٦

لمحفظة التأمينية ابموجبها  يتشتر شركة الصقر البحرينية،مع اتفاقية  أن تبرم تنوي الشركة ، إتمام عملية التأسيسبعد

وفقاً للتقييم ) حقوق والتزامات وبما فيها من أصول( لشركة الصقر البحرينية والمتعلقة بالسوق السعودي فقط العائدة

  . الذي توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي

 السلطاتمن بينها موافقة يها، وإن التزام كل طرف بتنفيذ عملية شراء المحفظة يخضع لبعض الشروط المتعارف عل

  .المعنية

بقيمة المحفظة وشروط االستحواذ والتفاصيل األخرى الموافق عليها من قبل مؤسسة النقد سوف يتم تزويد المساهمين 

   .امة التي ستعقد بعد تأسيس الشركة تبعا لصدور التقييم النهائي وموافقة مؤسسة النقد الجمعية العاجتماعفي 

  

  

  



 

 

 ٣٧

  شراء المحفظة التأمينيةل تموي ٥-٦

من خالل اختيار البدائل  بذلك،الرسوم والتكاليف المتعلقة عملية شراء المحفظة التأمينية ودفع ل تتوقع الشركة أن تمو

  .األنسب والمتوفرة للشركة في ذلك الحين شرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية

  

  يةموافقة المساهمين والجهات التشريع ٦-٦

 قبل  مؤسسة النقد العربي السعوديموافقةعلى المحفظة، سوف تتطلب الصيغة النهائية من أحكام وشروط االستحواذ 

  .للشركةها نتقالا في عملية ء والبد المحفظة التأمينيةتفاقية شراءا  شركة الصقر البحرينيةأن توقع الشركة و

كة الصقر البحرينية هي مملوكة لكل من شركة الصقر الوطنية شر أن االعتبار بعين ينبغي األخذ ، ذلكإلىفة باإلضا

 أي سيكون لهم  علي التركي وعبد الرحمن حسن شربتلي وهم من المدراء المرشحين للشركة،نعبد الرحموللتأمين 

ة الشركات والمؤسسات المساهم"و" هيكل ملكية الشركة"الرجاء الرجوع إلى(مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الشركة 

من المفترض أن تتم المصادقة على اتفاقية شراء المحفظة وفقاً لتقييم مؤسسة النقد، من  بناء على ذلك،"). في الشركة

 من نظام ٧٠ والمادة ٦٩ ومن دون تصويت الجهات ذات العالقة حسب المادة قبل الجمعية العمومية الغير عادية

   .الشركات

   

  

  



 

 

 ٣٨

 األنشطة الرئيسية ٧
  

تأسيس الشركة، سوف تقوم الشركة بالتقدم لمؤسسة النقد للحصول على الترخيص بممارسة األنشطة بعد اكتمال 

  : التأمينية التالية

  

   التأمين١-٧

سوف تقوم الشركة بتوفير خدمات التأمين التقليدية لعمالئها، كما تخطط لتطوير منتجات تأمين جديدة تأخذ بعين 

  :يلي الخدمات التقليدية التي توفرها الشركةاالعتبار االحتياجات الفردية، وفيما 

   خدمات التأمين التقليدية١-١-٧

ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، واالنفجارات، واالضطرابات، : التأمين على الممتلكات •

 .والظواهر الطبيعية

مكائن، وأخطار المقاولين، والمخاطر مخاطر اإلنشاء، والنصب، والتركيب، وعطب الويغطي : التأمين الهندسي •

  .من تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرعذلك المتعلقة بالبناء وأية أعطال ميكانيكية وإلكترونية وكهربائية وغير 

بشكل عام .   هما تأمين البضائع والتأمين على السفن،يتضمن هذا النوع من التأمين فئتين رئيستين: التأمين البحري •

حيث . تأمين البضائع للتعبير عن كافة أشكال الشحن سواء عن طريق البر، أو البحر، أو الجويستخدم مصطلح 

أما بالنسبة .  أو النقص في الشحنات المنقولة بحراً أو جواً أو براً/تشمل التغطية مخاطر الخسائر واألضرار و

خرى قد تتعرض لها السفن في للتأمين على السفن فيشمل تغطية مخاطر العطب والغرق والقرصنة وأي مخاطر أ

  .أعالي البحار

ينجم عن  يوفر التأمين على المركبات تغطية الخسائر المتعلقة بالمركبات، ويشمل تغطية كل ما: تأمين المركبات •

 .الحوادث المرورية من إصابات جسدية، أو حاالت وفاة، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل

  .اليف الطبية، واألدوية، وجميع الخدمات والمستلزمات العالجية، والطبيةويشمل التأمين على التك: التأمين الصحي •

يغطي هذا التأمين العاملين بالمصانع، والمشاريع الهندسية، والمؤسسات التجارية ضد حوادث : التأمين ضد الحوادث •

ويشمل األفراد و الوفاة، واإلعاقات المؤقتة، والمصاريف الطبية المتعلقة بهذه الحاالت إلى حد متفق عليه، 

  .المجموعات

   :مثل) غير تقليدية(تقديم خدمات كما تنوي الشركة 

   .ستستهدف الشركة العوائل ذات الدخل المتوسط إلى العالي :التأمين على المقتنيات •

 .التأمين أثناء السفر والرحالت •

 .)النقدبعد موافقة مؤسسة  (معاشات التقاعد للموظفين بالتنسيق مع صاحب العملتثمار سا •



 

 

 ٣٩

 توفير الخدمات اإللكترونية عن طريق شبكة اإلنترنت •

 

  إعادة التأمين٢-٧

من الشركات المحلية المسجلة في المملكة العربية فقط  االختياري إعادة التأمينعمليات تقوم الشركة بقبول إسناد س

 بعد  المنتقاة من السوق الخليجيةويمكن قبول بعض األعمال، وعقد التأسيس بما يتوافق مع المرسوم الملكي السعودية،

رتقاء هذا وتستخدم شركات التأمين سياسة إعادة التأمين ضمن سياساتها لتوزيع المخاطر واال. موافقة مؤسسة النقد

  .بمستوى جودة المحفظة التأمينية



 

 

 ٤٠

 ةي األقسام الرئيس٨

  

   االكتتاب التأميني١-٨

لمعلومات الكافية لتقييم المخاطر التي تعرض على الشركة واعتماد جمع امن أهم مهام هذا القسم، القيام بالتأكد من 

وستهدف الشركة لتقييم المخاطر بشكل دقيق وبالتالي . حصاءات لتحديد األقساط المناسبة لتغطية تلك المخاطرجداول اإل

وفير الحلول وستعمل الشركة على ت. د الشركة خسائر فادحة أو دفع العميل ألقساط زائدة عن الحاجةيتكبتجنب 

مناسب تقييم عن طريق تقديم خدمات التأمين المتوافقة والمناسبة الحتياجاتهم، والتأكد من عمالئها والخدمات المناسبة ل

  .للمخاطر التي يواجهها العميل

بحسب من المخاطر ل نوع  لكمكن االكتتاب بهاالمبالغ القصوى التي يالصالحيات للفروع مع تحديد وقد تم تحديد 

 وبالنسبة للمبالغ األعلى يتم الرجوع بها إلى المكتب الرئيسي، وقد .ستوى اإلداري من الهيكل التنظيمي في الشركةالم

يتم حفظ سجالت الوثائق في حسابات الشركة لكل نوع من أنواع التأمين و  .تم شرح تلك القواعد في دليل الشركة

 تعديالت ةلمؤمن عليه والمبلغ المغطى والقسط المدفوع وأي عن رقم البوليصة ومدى التغطية وابحيث تشمل معلومات

  .تدخل على حجم وتغطية البوليصةأخرى 

   

  المطالباتإدارة  ٢-٨

تلك المطالبات ، وتحديد ما إذا كانت  ودراسة المبالغ المطالب بهاالمطالبات بالتقصي في طبيعة المطالبةإدارة يقوم قسم 

 وستتعهد . د األطراف المختصة بصرف قيمة التعويضاتيقة التأمين، وتعموثيتقع الضمن وعاء التغطية الخاص ب

الشركة بصيانة حقوق المطالبين حسب األنظمة المعمول بها في المملكة مع التعامل السريع والفعال مع المطالبات 

  .المختلفة الواردة

عالة ومناسبة عن طريق التعاون مع ر للتأمين التعاوني بالتأكد من تسوية المطالبات بطريقة فقستقوم شركة الصو

ودفع  تخفيض زمن إنجاز المطالبات إلى الحد األدنى والتعامل معها بفعالية، وذلك عن طريق التحقق،العمالء، و

لتقديم إدارات مطالبات لتحسين األداء مستحقات المطالبين بدون انتهاك لحقوقهم، وستقوم الشركة بالتعاون مع شركات 

  .أفضل خدمة

  



 

 

 ٤١

  إعادة التأمين ٣-٨

وسوف تعمل الشركة مع وسطاء . ومعيد التأمين) الضامن(المؤمن بين مخاطر إعادة توزيع الإن إعادة التأمين هو آلية 

يزيد عما تحتفظ به من مخاطر وثيقة التأمين ألسباب الحد من المسؤولية الواقعة على الشركة   مالتغطيةالتأمين إعادة 

فظة على استقرار أرباح الشركة أو الحماية من الخسائر ذات الطبيعة الكارثية، أو زيادة من جراء تغطية ما أو المحا

  .استيعاب الشركة للمزيد من العمالء

إلعادة تأمين ستقوم شركة الصقر للتأمين التعاوني بالتعاون والتعاقد مع أفضل شركات إعادة التأمين المحلية والدولية، 

وأنواع التأمين األخرى باستخدام إعادة التأمين  والحوادث العامة ة الهندسيالمخاطرالممتلكات وبالمخاطر المتعلقة 

عقود   الشركة بتغطية الخسائر الزائدة في تأمين المركبات والتأمين الصحي باستخداممستقوكما . االختياري واالتفاقي

التأمين على اتفاقيات إعادة التأمين وستحرص الشركة أيضا على توزيع متوازن لوثائق .  ر النسبييإعادة التأمين غ

  . االختيارية واالتفاقية

  

   التسويق والمبيعات٤-٨

في تميزة مللشركة صورة لفوائد التأمين عامة، ولخلق زيادة الوعي العام ة بمللمساهستقوم الشركة بتوظيف مواردها 

  . خدمة العمالء والمجتمع

 ستزيد من معرفة الناس بخدمات ومنتجات الشركة التأمينية وبالتالي الحمالت اإلعالنية التي تنوي الشركة القيام بها

  .ستزيد قاعدة عمالء الشركة

  

  الموارد البشرية ٥-٨

الموارد مؤهلين ومحترفين لخدمة الشركة والمجتمع، وذلك بوضع معايير مع إدارة ستقوم الشركة ببناء قاعدة موظفين 

يساهم في تطوير أدائهم ظيفية واضحة، وأنظمة لتقييم أداء الموظفين، مما هيكلية والبشرية، كما ستقوم الشركة بتطبيق 

  .   مساهمتهم في تطوير الشركةوزيادة 

  

   إدارة المحاسبة٦-٨

  :ستقوم الشركة بإنشاء إدارة محاسبة من مهامها

 .ير المحاسبية السعوديةي والمعا،التأكد من تطبيق جميع الحسابات وفقاً لقواعد مؤسسة النقد •

 .خال البيانات والمعلومات المالية الخاصة بالعمالءإد •

 .المتابعة لعمليات التحصيل وذلك بالعمل مع إدارة المبيعات •



 

 

 ٤٢

كما ستقوم بالمحافظة، والتحكم بالبيانات المالية، . اقتراح تعديالت على قوانين الشركة المحاسبية، عند الحاجة •

 .وتحديثها

 . على المدير اإلقليميتجهيز التقارير المالية للفروع، وعرضها •

 .تحضير قائمة رواتب الموظفين •

 .توفير إرشادات للفروع بخصوص الميزانية، وتوضيح القوانين الالزمة فيما يخص الميزانية •

  .المالي للشركة، وقدرتها لمواجهة االلتزامات المستقبليةالمركز المتابعة مع الخبير االكتواري بخصوص  •

  

  تقنية المعلومات ٧-٨

لشركة بإنشاء قاعدة معلوماتية تمكن العاملين من تأدية وظائفهم بأقصى فعالية وكفاءة، وتزود المدراء بمعلومات ستقوم ا

 المستخدمة تسهيل عمليات تسجيل رالكمبيوت  وستتضمن الوظائف الرئيسية لبرامج .تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات

وفق مختلف المستويات، وإعداد التقارير الالزمة، وتوزيع المهام جميع أنشطة التأمين، وجمع المعلومات الالزمة على 

ومما . ، وتزويد المستخدمين بالبيانات التاريخية والمعلومات الالزمة، وزيادة فاعلية اإلدارة الماليةأقسام الشركة وهيكلها

ى، ومستويات ولوج يميز هذا النظام العمل عبر شاشات عرض متعددة وإمكانية تبادل المعلومات مع أنظمة أخر

 النظام عمليات االكتتاب التأميني، وإصدار الوثائق، وإعادة التأمين، والمطالبات، اوسيشمل هذ. متعددة، وسهولة الصيانة

  .واإلدارة المالية، والموارد البشرية، وقياس األداء وإصدار التقارير

  

   االستثمار٨-٨

إلى رفع ربحيتها من خالل  والتي من أساس مهماتها أن تسعى سيقوم مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء لجنة االستثمار

وسوف .  توظيف استثماراتها للحصول على عوائد مستقرة مع العمل على تخفيض المخاطر على محفظتها االستثمارية

تتبع الشركة سياسة استثمار متوازنة عند إدارة محفظتها وذلك حسب التعليمات الواردة من مؤسسة النقد العربي 

وللوصول لذلك ستدير الشركة محفظة مكونة من حصص الملكية وأدوات الدين، والهدف من ذلك هو . السعودي

  . الحصول على عوائد تزيد عن مؤشرات األداء المتفق عليها مع الحفاظ على مخاطر استثمارية منخفضة

   

   إدارة المخاطر٩-٨

ولذلك ستقوم الشركة بإدارة أنواع عديدة . متوقعةالحداث غير إن إدارة المخاطر مهمة للغاية في التحكم وتقليص أثر األ

، ومخاطر سوء التصرف واألداء ومخاطر والتقنيةت االتي تتضمن المخاطر التشغيلية  ومخاطر المعلوممخاطر والمن 

لشركة سياسة وقد وضعت ا .  والمخاطر المتعلقة بالبيئة،اإلستراتيجيةالموارد البشرية، والمخاطر المالية، والمخاطر 

  .  وعمالئها على حد سواءمساهميهاواضحة إلدارة كل من هذه المخاطر وذلك لضمان أداء الشركة ومصلحة 



 

 

 ٤٣

  الهيكل التنظيمي ٩

  

   المقترح الهيكل التنظيمي١-٩

تمتلك الشركة هيكل تنظيمي حديث يحدد الوظائف اإلدارية المختلفة من مبيعات وتوزيع وعمليات، مما يساعد على 

  : يبين الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة.  يق أفضل أداءتحق

 

 
  

 مجلس اإلدارة

 المدير العام

  ليد أيوبو

 المدير اإلداري
آل عزامممدوح   

  المراجعةلجنة لجنة االستثمارلجنة الترشيحات والمكافآت

 المدقق الداخلي

 إدارة التسويق

 إدارة إعادة التأمين

 اإلدارة الطبية

مطالباتالإدارة

  مالمدير العانائب 
 علي عوض

 اإلدارة المالية
سامة الدروبيأ  

 ر العاممساعد المدي
 فاخر خان

  الموارد البشرية

 تأمين المركبات

 إدارة االكتتاب

 مسؤول التزام



 

 

 ٤٤

  مجلس اإلدارة ٢-٩

ستكون له  ")مجلس اإلدارة"أو " المجلس("  فإن مجلس اإلدارةامةدون المساس بالصالحيات الممنوحة للجمعية الع

 أو  أن يفوض وينتدب واحداًاختصاصهكن للمجلس ضمن حدود  ويم.الصالحيات الواسعة في إدارة كافة شؤون الشركة

  .محددة أو أعمال وظيفة معينة القيام بثالث ليتولىأكثر من أعضائه أو أي طرف 

 دارةويقوم مجلس اإل. ة العاديةامأعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية الع) ١٠( يتألف من إدارةسيدير الشركة مجلس 

ت وسوف تؤازر هذه اللجان دور آ ولجنة للمكاف،لمراجعةل ولجنة ، بما في ذلك لجنة تنفيذيةهمةالم  الفرعيةلجان البتعيين

وتنعقد اللجنة في  .ين الشركة باإلرشاد والتوجيه الالزمإدارةتزويد القيام ب في متابعة نشاطات الشركة ودارةمجلس اإل

  .دارة إلى مجلس اإل وترفع تقاريرها بكامل أعضائهنتظاماً من المجلس ا أكثراجتماعات

وهذا يشمل اآلتي ضمن . على المدى البعيد نجاح الشركة استمرار هو ضمان دارةإن المسؤولية األساسية لمجلس اإل

  :أمور أخرى 

 . واالستراتيجيات للشركةوضع األهداف •
، والعمالء راجعة الخارجيةالتأكد من كفاءة أنظمة المراقبة الداخلية وإعداد القوائم المالية وتقديم المساندة لجهات الم •

   . وضمان تطبيق أنظمة مراقبة داخلية مناسبةاألساسيين، والبنوك،

 العليا والمدراء التنفيذيين اآلخرين في الشركة دارة استبدال اإل-عند الحاجة-تعويض واإلشراف وال واالختيار •

  .في الشركةحالل عملية اإللتخطيط الوكذلك 

في ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة  لية والمحاسبية الداخلية في الشركة بماالتأكد من صحة اإلجراءات الما •

 .مستقلة
 توالمسؤوليا للشركة، وتوزيع المهام التنظيميمراجعة استراتيجيات الشركة، وخطط العمل، ووضع الهيكل  •

 .والسلطات
 .لشركة، والتخطيط ووضع الميزانية السنوية ألعمال اوضع ومراجعة أنظمة وقوانين الشركة •
 .تعيين المدير التنفيذي والمدراء وتحديد مكافآتهم، وتقييم أدائهم •
  . ودراسة انجازات الشركة واقتراح الحلول ألي من المشاكل التي قد تواجه الشركةلمناقشةعقد اجتماعات  •

  

  

  

  

  



 

 

 ٤٥

  :المقترحين دارة أعضاء مجلس اإلبأسماءفيما يلي قائمة و

  :مقترحينال دارةأعضاء مجلس اإل: ٢٢ جدول  

الجنسية )عام(السن  المنصب يمثل  االسم

  شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة

 )غير تنفيذي(
سعودي ٧٦ الرئيس   علي التركينعبد الرحم  .١

 شركة الصقر الوطنية للتأمين

  )غير تنفيذي(

نائب 

  الرئيس
   جمعه ماجد السريعبد اهللا  .٢  إماراتي  ٦١

سعودي ٦٤ عضو )غير تنفيذي(
 حسن عباس نعبد الرحم  .٣

 شربتلي
  شركة الرشيد لالستثمارات

 )غير تنفيذي(
سعودي ٧١ عضو   رشيد الرشيدعبد اهللا  .٤

 شركة الصقر الوطنية للتأمين

)غير تنفيذي(  
 محمد سامي روحي الشخشير  .٥ أردني ٦٣ عضو

 شركة الصقر الوطنية للتأمين

)غير تنفيذي(  
إماراتي ٤٦ عضو   الدويكأمجد محمد يسري  .٦

  الجمهور

)مستقل(  
سعودي ٥٥ عضو   السنيدعبد اهللا نعبد المحس  .٧

  الجمهور

 )مستقل(
 شاغر  .٨ - - -

  الجمهور

)مستقل(  
 شاغر  .٩ - - -

  الجمهور

)مستقل(  
 شاغر .١٠ - - -

  الشركة: المصدر  
 

  : واللجان التابعة لهادارةفيما يلي نبذه مختصرة عن كل من المرشحين لعضوية مجلس اإلو

  ) عاما٧٦ً-سعودي(  علي التركينعبد الرحم ١-١-٢-٩

   المرشحدارةرئيس مجلس اإل

 دبلوم مبيعات وتسويق من معهد بريانت سترتون لألعمال في نيويورك بالواليات  علي التركينعبد الرحميحمل 

شركة : ية منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشركات التالالتركي نعبد الرحمشغل . م١٩٥٦المتحدة األمريكية عام 

هوني ويل تركي العربية المحدودة، وشركة كيلر تركي العربية المحدودة، وشركة ردالند العربية للخدمات الصناعية 

، وشركة صقر البيداء للوكاالت التجارية المحدودة، وشركة معارض الظهران المحدودة، وعضو مجلس إدارة المحدودة

  .تللبتروكيماوياالشركة السعودية العالمية 

  



 

 

 ٤٦

  ) عاما٦١ً-إماراتي ( جمعه ماجد السريعبد اهللا ٢-١-٢-٩

 حشنائب رئيس مجلس اإلدارة المر

م، وكان عضو مجلس إدارة شركة      ١٩٦٧ليسانس أدب إنجليزي بجامعة الكويت عام         جمعه ماجد السري   عبد اهللا يحمل  

م، وقائد عـام    ١٩٩٩رة الشارقة عام  م، وعضو مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بإما      ١٩٨٧البحيرة الوطنية للتأمين عام     

م، ورئيس مجلس إدارة الـشركة      ١٩٨٦م، ورئيس مجلس إدارة المجموعة االستثمارية عام        ١٩٦٨شرطة الشارقة عام    

، ورئـيس مجلـس     م١٩٨٩صقر للتأمين عام    إدارة شركة ال  ورئيس مجلس   م،  ١٩٨٧الخليجية لالستثمارات العامة عام     

  .للتأمين البحرينيةم، وهو حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصقر ١٩٩٠إدارة مجموعة شركات فال عام 

  

  ) عاما٦٤ً-سعودي( حسن عباس شربتلي نعبد الرحم ٣-١-٢-٩

  عضو مجلس اإلدارة 

 نعبد الرحمشغل . م١٩٦١ حسن عباس شربتلي شهادة التعليم العام من جامعة فيكتوريا بمصر عام نعبد الرحميحمل 

الشركة العربية الدولية، الشركة العربية السعودية للتسويق : لس اإلدارة في الشركات التاليةشربتلي منصب رئيس مج

 القاهرة، وهو عضو مجلس إدارة لكل من -والتوكيالت، شركة نهلة للتجارة والمقاوالت، شركة جولدن بيراميزا بالزا

ق وتشغيل المشروعات التجارية، وبنك  السعودية، شركة خدمات التسويالعربيةشركة المصافي : الشركات التالية

، والشركة السعودية للعدد واألدوات، م٢٠٠٠ منذ عام  للتأمين البحرينية، وشركة الصقرم١٩٩٥ منذ عام الرياض

  .وشركة إسمنت جنوب الوادي

  ) عاما٧١ً-سعودي ( رشيد الرشيدعبد اهللا ٤-١-٢-٩

  عضو مجلس اإلدارة 

  الرشيدعبد اهللاشغل . م١٩٧٠بطان من جامعة ساوث هامبتون بانجلترا عام شهادة ق  رشيد الرشيدعبد اهللايحمل 

شركة الرشيد التجارية، و شركة وذرفوود العربية السعودية، وشركة : منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشركات التالية

، والشركة العربية وذالفوود الرشيد المحدودة، وشركة وسترن أطلس، والشركة العربية إلنتاج المثاقب وعدد الحفر

والحفر، وشركة درسر راند لآلليات، وشركة درسر الرشيد للصمامات واآلالت، وشركة الهليوكبترز العربية،  للمعادن

 التقنية، الشركة العربية م١٩٨٥ منذ عام والشركة السعودية للصناعات الجلدية المحدودة، وفندق انتركونتيننتال الجبيل

، وشركة الرشيد باركر للحفر، وشركة نوبل م١٩٩٣ منذ عام  شركة الرشيد لإلنشاءات،م١٩٨٩ منذ عام للمقاوالت

، وشركة م١٩٧٩ منذ عام األميركيةشركة وذرفوود : للحفريات، وهو عضو مجلس إدارة لكل من الشركات التالية

 .لحفرإنسكو ألعمال اشركة وست إند فينشرز في بريطانيا، وشركة تينا لالستثمارات في بريطانيا، و

 

 

 

  



 

 

 ٤٧

  ) عاما٥٥ً-سعودي ( السنيدعبد اهللا نعبد المحس ٥-١-٢-٩

 وعضو لجنة الترشيحات والمكافآتعضو مجلس اإلدارة 

شهادة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام   السنيدعبد اهللا نعبد المحسيحمل 

م، ١٩٧٩ية من جامعة واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية عام م، يحمل شهادة ماجستير في الكيمياء التحليل١٩٧٥

  .م١٩٨٥ منذ عام شركة أرامكو السعودية بالظهرانوهو يعمل في   .م١٩٨٤علوم البيئة من ايجون عامفي  وماجستير

  ) عاما٦٣ً-أردني (محمد سامي روحي الشخشير ٦-١-٢-٩

 وعضو لجنة االستثمارعضو مجلس اإلدارة 

وهو مـدير   ،  م١٩٦٧ م عا  حقوق من جامعة بيروت العربية       ليسانسشهادة   مي روحي الشخشير  محمد سا يحمل  

  .م١٩٩٩عام منذ  دبي، وعضو مجلس إدارة شركة الصقر البحرينية -عام شركة الصقر الوطنية للتأمين

  ) عاما٤٦ً-إماراتي  ( أمجد محمد يسري الدويك٧-١-٢-٩

 عضو مجلس اإلدارة 

  بالواليات المتحدة األمريكيـة    بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا       لدويكأمجد محمد يسري ا   يحمل  

، وعضو حتى الوقت الحاضر م١٩٩٦ عام  منذاإلمارات –م، وشغل منصب العضو المنتدب ببنك االستثمار١٩٨٣عام 

  عام  منذ ة كوزموبالست  شرك إدارة، ورئيس مجلس     حتى اآلن  م١٩٨٥ عام    منذ منتدب لشركة كوزموبالست الصناعية   

، وهو عضو مجلس     حتى اآلن  م١٩٩٤ عام   منذلالستثماراألدنى   شركة الشرق    إدارة، ورئيس مجلس     حتى اآلن  م١٩٩٤

  .إدارة شركة الصقر السعودية للتأمين

  

   حوكمة الشركة٣-٩

 الحوكمة الفاعلة ظر إلىين  . وتعتبر هذا الجانب عامالً أساسياً في نجاحهاالحوكمةمعايير رفيعة في ب الشركة تلتزم

شيئاً أساسياً بالنسبة لنجاح الشركة الذي يتطلب تنفيذ إطار واضح للشفافية واإلفصاح من أجل التأكد باعتبارها للشركة 

من أن مجلس اإلدارة يعمل من أجل تحقيق أفضل المصالح للمساهمين ويقدم صورة واضحة وعادلة ألحوال الشركة 

   .المالية ونتائج العمليات

 تدقيق داخلية مزودة بعاملين إدارةسوف يكون للشركة . بة داخلية جيدةا الشركة بتأسيس أنظمة وعمليات رقستقوم

لمجلس يقدم المراجعون الخارجيون للشركة تقارير سنوية .  الشركةضمنمحترفين للتعهد بالقيام بمراجعات مستقلة 

  . في غير هذا السياقدمون خدمات أخرى  باإلضافة إلى خطاب اإلدارة السنوي وهم ال يقاإلدارة

 

 



 

 

 ٤٨

 

  :  كما يليسيكون مجلس اإلدارة لجاناً لتمكينه من ضمان إدارة الشركة بشكل أفضلو

  لمراجعة لجنة ا ١-٣-٩

 خمسة أعضاء وذلك من قبل) ٥( نعثالثة أعضاء وال يزيد ) ٣( لجنة مراجعة ال يقل عددها عن يتم تعيينوف س

 بخبرة محددة في المسائل المحاسبية المراجعةجب أن يتمتع عضو واحد على األقل من لجنة  ي .إدارة الشركةمجلس 

 وتصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة .والمالية

ري، والدكتور فهد حمود العنزي، وداود لقد تم ترشيح كل من عمار عبدالواحد الخضي.  عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

  .إبراهيم مرار

تكون  .  المراجعةسنوياً بواسطة مجلس اإلدارة عقب إصدار توصية بواسطة لجنةالمراجعة تتم مراجعة نظام لجنة 

  : مسئولة عن ما يلي ضمن أشياء أخرىالمراجعة لجنة 

ن مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق م •

  المحددة لها من قبل مجلس اإلدارة 

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه •
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية لها •
وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين  •

 من استقالليتهم
 متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك األعمال •
 دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها •
  متابعة ما تم في شأنها  دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية و •

   لجنة االستثمار٢-٣-٩

  :وتتلخص المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة فيما يلي

 . وخطط استثمارات الشركة بعد موافقة مجلس اإلدارةإستراتيجيةتطوير  •

كة تقييم وضع الشركة االستثماري ومتابعة التغيرات والمستجدات في األسواق المالية، وإعادة تقييم سياسات الشر •

 .المتعلقة بتقييم المخاطر المتعلقة باالستثمارات

 .إبالغ مجلس اإلدارة بأية تغييرات قد تؤثر على استثمارات الشركة ووضعها المالي •

 معهم بعد إعالم ةالتنسيق مع أطراف أخرى والتي تتمتع بالخبرة الفنية في مجال التمويل واالستثمار والمتابع •

 .مجلس اإلدارة

 .صلة بشكل ربع سنوي تتضمن فئات استثمارات الشركة وأداء كل منهاتقديم تقارير مف •

 .االستثمار في الصناديق المالية المعتمدة من مؤسسة النقد والبنوك السعودية •



 

 

 ٤٩

تنظيم توجيهات للتحكم باستثمارات الشركة وعملياتها وتقنيات إدارة محافظ الشركة االستثمارية، بعد الحصول  •

 .على موافقة مجلس اإلدارة

 .البحث والدراسة للحصول على أفضل الفرص االستثمارية •

المحافظة على العالقات مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى، وذلك لغرض البقاء مطلعين على آخر التطورات  •

 . في األسواق المالية

  .  وقد تم ترشيح وليد أيوب، ومحمد سامي الشخشير، وعمار الخضيري لعضوية لجنة االستثمار

   والترشيحاتلجنة المكافآت ٣-٣-٩

يجب أن تعمل اللجنة وفقاً للنظام الذي يتم إقراره  .  والترشيحات لجنة للمكافآت مجلس إدارة الشركةيعينسوف 

وتصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار رئيس  . بواسطة مجلس اإلدارة

، العقيل زعبد العزيلقد تم ترشيح كل من وليد ديفيد أيوب، ومحمد   .هم وأسلوب عملهموأعضاء اللجنة ومدة عضويت

  . السنيد لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في الفترة التي تلي تأسيس الشركة مباشرةعبد اهللا نوعبد المحس

ستكون  و. من اللجنة المذكورةصية  مجلس اإلدارة بناء على تومن قبلسنوياً هذه اللجنة يتم مراجعة النظام األساسي ل

  :لة ضمن أشياء أخرى عن اآلتيؤومسوالترشيحات  المكافآتلجنة 

التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة  •

 بالشرف واألمانة
وية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعض •

والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال 

 مجلس اإلدارة
 التغييرات التي يمكن إجراؤهان أشمراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في  •
 ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة •
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  •

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
داء فـي   وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط بـاأل              •

 تحديد تلك المكافآت

  : اللجانألعضاءوفيما يلي السير الذاتية 

  ) عاما٥٧ً -كندي( وليد ديفيد أيوب ٤-٣-٩

  المدير العام وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة االستثمار

ت في اإلدارة من م، ولديه دورا١٩٩٤وليد أيوب درجة بكالوريوس في الحقوق من الجامعة اللبنانية ببيروت عام     يحمل  

مدير إدارة التأمين لـشركة سـوجكس الدوليـة         : وشغل وليد مناصب عديدة منها    . م١٩٨٨ جامعة أوتوا في كندا عام    



 

 

 ٥٠

م، ومكتتـب   ١٩٨٥-م١٩٧٩م، ومدير فرع الرياض لشركة اللؤلؤة للتأمين من عام          ١٩٧٧-م١٩٧٤للمقاوالت من عام    

) تأمين فرع الحيـاة   (م، ومكتتب   ١٩٨٧ –م  ١٩٨٥ي كندا من عام     في شركة كونفيديريشون اليف ف    ) تأمين فرع الحياة  (

 -م١٩٩٤م، والمدير اإلقليمي لشركة الصقر الوطنية للتأمين مـن عـام            ١٩٩٣ –م  ١٩٨٨بشركة كندا اليف من عام      

دير العام لشركة الصقر البحرينية، وهـو عـضو         مم وحتى الوقت الحالي، يشغل منصب ال      ١٩٩٨م، ومن عام    ١٩٩٨

شغل منصب نائب رئـيس      م وحتى الوقت الحالي، كما    ٢٠٠٦مين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية من عام        بلجنة التأ 

م، وهو عضو اللجنة الوطنية للتأمين الملحقـة        ٢٠٠٥م وحتى عام    ٢٠٠٣اللجنة الفنية للتأمين بالغرفة التجارية من عام        

م ٢٠٠٤الي، وعضو لجنة نجم منذ تأسيسها عـام  م وحتى الوقت الح٢٠٠٣بمجلس الغرف السعودية بالرياض من عام       

 .م وحتى اليوم٢٠٠٦وحتى اليوم، وأخيراً، يشغل وليد منصب عضو مجلس مديرين شركة نجم من شهر نوفمبر 

  ) عاما٤٥ً -سعودي( عمار عبدالواحد فالح الخضيري ٥-٣-٩

  عضو لجنة المراجعة ولجنة االستثمار

نية من جامعة جورج واشنطن في واشنطن بالواليات المتحدة األمريكية يحمل عمار الخضيري بكالوريوس هندسة مد

مدير تنفيذي لشركة أموال م، وهو ١٩٨٤م، وماجستير في إدارة األعمال الهندسية من نفس الجامعة عام ١٩٨٣عام 

، وكان عضو مجلس إدارة في شركة صافوال من عام اآلنم حتى ٢٠٠٤الخليج لالستثمار التجاري من سبتمبر 

م ، ٢٠٠٤م إلى سبتمبر٢٠٠١م، وكان قبل ذلك مدير إقليمي بالبنك السعودي الفرنسي من أكتوبر ٢٠٠٤ -م٢٠٠١

م، ورئيس المشتريات البنكية بالبنك ٢٠٠١م إلى أكتوبر ٢٠٠٠ومدير الفرع المصري ببنك الخليج العربي من يوليو 

يات المكتبية ورئيس مجلس اإلدارة الشركة م، ورئيس العمل٢٠٠٠م إلى يناير١٩٩٩السعودي الفرنسي من يناير 

م إلى مارس ١٩٩٥م، ومدير بنك الرياض التعاوني من إبريل ١٩٩٥م إلى مارس ١٩٩٢الوطنية للتجارة من يناير 

  .م١٩٩٩

  ) عاما٦٠ً -أردني( داود إبراهيم إسماعيل مرار٦-٣-٩

  عضو لجنة المراجعة 

م، وليسانس في الدراسات األمنية من ١٩٧١شمس بمصر عام داود مرار يحمل ليسانس في الحقوق من جامعة عين 

إنشورنس كوليج فة (م، ولديه دورات متخصصة في مطالبات التأمين من كلية ١٩٧١كلية الشرطة بالقاهرة عام 

 عاماً كمستشار قانوني في قضايا التأمين والبنوك، ومارس التحكيم ٣٤عمل داود لمدة .  بريطانيا-في لندن) سريتون

دة قضايا وفقاً لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، وهو محكم مقيد في جدول المحكمين لدى مركز التحكيم في ع

وهو عضو دائم في جمعية المحكمين . م١١/٣/٢٠٠٠ بتاريخ ٤١٨التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بشهادة رقم 

  .  في نفس الجمعيةكمستشار قانونيم وهو يعمل حالياً ٢٠٠٥ يونيه ٤٣األردنيين شهادة رقم 

  ) عاما٣٩ً -سعودي (العقيل زعبد العزي محمد ٧-٣-٩

  عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

 هو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كلية هندسة النظم تخصص هندسة صناعية العقيل زعبد العزيمحمد 

م، وشهادة في المحاسبة والتحليل ١٩٩٤  عاممنهاتن بنيويوركولديه دورة في البرنامج المالي المتكامل ببنك تشيس 
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  عامم، وشهادة في التحليل المالي والقروض المتعثرة  بلندن١٩٩٣  عامالمالي بصندوق التنمية الصناعي السعودي

ان رئيس لشركة الفوز عمل كنائب. م١٩٩٩  عامدهارفارم، كما يحمل شهادة في تقييم إدارة المشاريع  بجامعة ١٩٩٧

م، ومستشار ٢٠٠٤-م٢٠٠٣  بين عاميم، وكبير مستشارين بصندوق التنمية الصناعي السعودي٢٠٠٤  عامالقابضة

 م، ومدير مشروع بصندوق التنمية الصناعي السعودي٢٠٠٣-م١٩٩٩بصندوق التنمية الصناعي السعودي بين عامي 

-م١٩٩٣ بين عامي الصناعي السعوديم، كما عمل كمساعد مدير مشروع بصندوق التنمية١٩٩٩-م١٩٩٤ بين عامي

  . لشركة الفوزانلالستثمارم، وهو حالياً نائب الرئيس ١٩٩٤

  

  ) عاما٤٣ً -سعودي(فهد حمو صالح العنزي  .  د٨-٣-٩

  عضو لجنة المراجعة 

 مع درجة الثناء وهو أعلى تقدير تمنحه الجامعات الفرنسية من جامعة ستراسبورغ بفرنسا عام دكتوراهو يحمل 

هـ، ودبلوم لغة فرنسية من جامعة تور بفرنسا عام ١٤١٤هـ، وماجستير من جامعة ستراسبورغ بفرنسا عام ١٤١٨

هـ إلى اآلن يشغل ١٤٢٤هـ، وهو من عام ١٤٠٨هـ، وبكالوريوس أنظمة من جامعة الملك سعود عام ١٤١٢

هـ عمل  ١٤٢٥ إلى هـ١٤٢٣منصب المشرف العام على مركز االستشارات القانونية المتخصصة، و من عام 

هـ عمل كمستشار غير متفرغ لدى الشركة الوطنية ١٤٢٥عام هـ إلى ١٤٢٣كرئيس تحرير مجلة التأمين، ومن عام 

هـ إلى ١٤١٨عام للتأمين التعاوني، وهو أستاذ مساعد في قسم القانون، بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود من 

هـ معيد بقسم القانون بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك سعود، و ١٤١١  عامهـ  إلى١٤٠٩اآلن، وكان من عام 

هـ كمستشار قانوني بمكتب الدكتور المال للمحاماة ١٤٠٩شعبان ر هشهـ إلى ١٤٠٩عمل من شهر صفر 

  .واالستشارات القانونية

  

  اإلدارة العليا للشركة ٤-٩

 ، ع فريق يتمتع بكفاءة عالية، وخبرة طويلة في مجال التأمينعلى أداء مهامها م التعاوني  للتأمينالصقرستعمل شركة 

 .وتعتبر هذه المزايا والخبرات أساسية في تقديم خدمات وحلول مبتكرة للعمالء

  اإلدارة العليا للشركة: ٣٢ جدول

 

 المنصب االسم الجنسية العمر

 المدير العام وليد أيوب كندي  عاما٥٧ً
 نائب المدير العام ضد عوومحم يعل  أردني  عاما٥٤ً
  مساعد المدير العام   فاخر خان  باكستاني   عاما٤٥ً

  المدير المالي   محمد حسن الدروبيسامة أ  أردني   عاما٣٣ً

 مدير الشؤون اإلدارية ومنسق المطالبات ممدوح الشهراني سعودي  عاما٣٣ً

  الشركة: المصدر
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  :و فيما يلي السير الذاتية لتنفيذيي الشركة

  

  ) عاما٥٤ً -أردني (ضمحمد عو يعل ١-٤-٩

  نائب المدير العام

م، ولديـه   ١٩٧٦درجة بكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من الجامعة األردنية بعمـان عـام             علي محمود عوض    يحمل  

 أعمال التأمين موظفاً في قسم التأمين       فيبدأ عمله   . م١٩٩١معادل دبلوم عالي في إدارة األعمال من نفس الجامعة عام         

عمـل  . حري في شركة القدس للتأمين في األردن ثم مديراً للتأمين البحري في شركة اليرموك للتأمين فـي األردن                 الب

ثم عمل في شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين، وهي شركة تابعة           . م١٩٩٧م حتى   ١٩٩٤كوسيط تامين من عام     

ويشغل . م حيث شغل وظيفة نائب المدير العام      ٢٠٠٤م  م حتى عا  ١٩٩٨للمجموعة العربية للتأمين في البحرين من عام        

  .م٢٠٠٦ منذ العام البحرينيةحالياً وظيفة نائب المدير العام في شركة الصقر 

  ) عاما٤٥ً -باكستاني(فاخر خان  ٢-٤-٩

  مامساعد المدير الع

أمينية والمطالبات في م، وعمل كمساعد مدير االكتتابات الت١٩٩٢ للتأمين من لندن عامACIIيحمل فاخر خان شهادة 

م عمل في شركة الظفرة للتأمين ١٩٩٧ -م١٩٩٥م، ومن عام ١٩٩٥ -م١٩٨٤شركة التأمين الوطنية بباكستان من عام 

 كمشرف أول، وعمل في شركة الخليج للتأمين في الدوحة كمدير تقني للتأمين البحري والجوي عام يأبو ظبفي 

في شركة توكيو للتأمين على الحرائق والتأمين البحري عام م، وشغل منصب مدير المطالبات ٢٠٠٣ -م١٩٩٧

م وحتى الوقت الحالي يعمل كمساعد المدير العام في شركة الصقر ٢٠٠٧م، ومن مارس ٢٠٠٧ مارس -م٢٠٠٣

 .البحرينية

  ) عاما٣٣ً –أردني (محمد حسن الدروبي سامة أ ٣-٤-٩

  ماليالمدير ال

وقد عمل مدقق . م١٩٩٤المحاسبة من جامعة اليرموك في األردن عام الدروبي شهادة بكالوريوس في سامة أيحمل 

م، وعمل بعدها مديرا مالياً في الشركة السعودية ٢٠٠٠م الى عام ١٩٩٥حسابات في شركة أرثر و أنديرسون من عام 

وهو يعمل . م٢٠٠٤كما عمل مديراً مالياُ لمجموعة عبدالرحمن علي التركي بالدمام من عام . م٢٠٠٤لألسماك إلى عام 

  . حالياً مديراً مالياً للشركة

  ) عاما٣٣ً -سعودي ( الشهراني محمد آل عزامممدوح ٤-٤-٩

  المدير اإلداري ومنسق المطالبات

،  م٢٠٠١عام عزام الشهراني بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الدول العربية بمصرآل يحمل ممدوح محمد 

 اإلداريةم، ودبلوم تأمين من أكاديمية دلمون للكمبيوتر والعلوم ٢٠٠٢ين سنة ويحمل دبلوم دراسات بنكية من البحر

ولديه عدة دورات بمجال التأمين من مقدمة التأمين، وتأمين الحريق وخسارة األرباح، وتأمين م، ٢٠٠٢بالبحرين عام 



 

 

 ٥٣

 لسنة  BIBFلمصرفية بالبحرينالمركبات، وتأمين الحوادث العامة، وتأمين النقل البري من معهد الدراسات المالية وا

 مارس -م١٩٩٨وعمل كمدير الشؤون المكتبية ومنسق المطالبات في شركة الصقر البحرينية من عام م،  ٢٠٠٥

، وهو حالياً عضو بلجنة التأمين بالغرفة التجارية م، وهو حالياً مدير الشؤون اإلدارية في شركة الصقر البحرينية٢٠٠٧

م وحتى ٢٠٠٦نائب رئيس لجنة السيارات التابعة للجنة التأمين بالغرفة التجارية من عام بالمنطقة الشرقية، وأيضاً 

  . الحاليالوقت

  

  نوالموظف ٥-٩

موزعين على المستويات اإلدارية المختلفة يعلمون تحت مظلة شركة صقر البيداء  موظف ٤١ نموظفيالبلغ مجموع 

  :وذلك حسب الجدول التالي

  

  ي للموظفين حسب األعوام الثالثة الماضية العدد التقريب: ٤٢  جدول

  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  القسم

  ٤  ٤  ٥  ٤  اإلدارة العليا

  ٢  ٣  ٣  ٥  الحسابات

  ٨  ٩  ١٣  ١٤  المطالبات

  ٣  ٥  ٥  ٨  االكتتاب التأميني

  ١  ١  ١  ٣  إعادة التأمين

  ٢  ٢  ٣  ١٠  التأمين الصحي

  ١  ١  ١  ٣  تقنية المعلومات

  ٣  ٥  ٤  ١٥  التسويق

  ١  ١  ١  ٣  المعاينة

  ٣  ٤  ٥  ٢  الشؤون اإلدارية

  -  -  -  ٣  العالقات العامة

  ٢٧  ٣٥  ٤١  ٧٠  المجموع

 .  وفقاً لعقود محددة سوف يتم توقيعها في حينهأن تستعين الشركة بهؤالء الموظفين بعد تأسيسهاومن المتوقع 

  التوظيف ١-٥-٩

  .قدرتها على جذب العاملين المؤهلين وتحفيزهمتؤمن إدارة الشركة بأن نجاحها المستقبلي سوف يعتمد، جزئياً على 

 تأسيس برامج تدريب مصممة لزيادة قاعدة المعرفة والمهارات لديهم بالطريقة التي وبناء على ذلك، فإن الشركة في طور

 .يمكن أن تساعد بدعم أداء الشركة وتقوية فلسفتها وثقافتها
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 توظيف  طرق ال١-١-٥-٩

ستقطاب أبرع الموظفين وأمهرهم، ستحتاج إلى وجود معايير معينة للمرشحين الذين بما أن الشركة تهدف إلى ا

  :سيعملون في الشركة مثل

 .أن يكونوا األفضل في مجالهم •

 .أن يكون لديهم خبرة مع البيئة التنافسية الحالية •

 . باألمانة واإلخالص في عالقاتهم العملية والشخصيةاأن يتمتعو •

 . في حل المشاكل خالقة بمهاراتاأن يتمتعو •

 .أن يمتلكوا مهارات جيدة متعلقة بخدمة العمالء وذلك لمتابعة أعمالهم على أكمل وجه •

  .أن يظهروا روح الفريق، والقدرة على تعدد الوظائف •

  التدريب ٢-٥-٩

لكي تحقق الشركة أهدافها، وتضمن رضى عمالئها، سوف تقوم الشركة بتطوير نظام تدريبي خاص لموظفيها، يشمل 

لتدريب المهني، وتطوير المهارات، وأنواع التدريب الخاصة بالمجاالت المتعددة، حيث تؤمن الشركة أن تطور ا

 من شركات هاتفضلها عن غيرالموظفين وتميزهم هو من أهم العناصر التي ستميز الشركة وتعطيها ميزات تنافسية 

تطوير وتحسين أداء عمل الشركة والموظفين عن التأمين في السوق السعودي، وتهدف هذه البرامج التدريبية إلى 

  :طريق اآلتي

 .بناء مهارات وقدرات مهنية تحسن من مستوى األداء العام •

 .عالميال  مستوى الشركة إلى المستوىفع من شأنها أن تريتالو ،م أسرعيتعلطرق تبنّي  •

 .تطوير برامج للمدراء والتنفيذيين •

 .نتائج عملياتهاشركة لتحسين تغيير في كافة أنحاء الالتمكين مبادرة  •

  .السعي إلى تحول ثقافة الشركة إلى ثقافة تعتمد على األداء •

   السعودة٣-٥-٩

% ٧٠ عملياتها، وسوف تزيد هذه النسبة إلى ابتداءخالل السنة األولى من % ٣٠ نالسعودييتبلغ نسبة  أنتنوي الشركة 

  . في السوق السعودي المتوفرةودية المؤهلةالكوادر السعفي السنة الخامسة، وذلك طبعاً خاضع لتوفر 

 

  راء و كبار التنفيذييندعقود عمل الم ٦-٩

وكما . ال يوجد حالياً أي عقود عمل موقّعة مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدراء التنفيذيين المرشحين

شركة  دراء العاملين حالياً لدى الوكيل، سابقاً، سوف تستعين الشركة وفور تأسيسها بعدد من الموظفين والماإلشارةسبق 

  .تهم وأتعابهماشروط خدمنطاق عملهم و معهم عقود توضح  بحيث يوقّع ،صقر البيداء للوكاالت التجارية 
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    التنفيذيين وسكرتير مجلس اإلدارة وكباردارةأعضاء مجلس اإل  منتإقرارا ٧-٩

 : التاليب دارةاإلوالمدير العام وسكرتير مجلس  دارة مجلس اإلءيقر أعضا

  . بأنهم لم يشهروا، في أي وقت من األوقات، إفالسهم، أو خضعوا إلجراءات إفالس •

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و اإلداريين التنفيذيين وأقاربهم ألسهم " تحت عنوان باستثناء ما ذكر في هذه النشرة •

لح مباشرة أو غير مباشرة، في األسهم، أو لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو طرف ذي عالقة، مصا، "الشركة

 .أدوات االئتمان بالشركة

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة و اإلداريين التنفيذيين وأقاربهم ألسهم "" تحت عنوان باستثناء ما ذكر في هذه النشرة •

بات سارية لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم، أو طرف ذي عالقة، مصالح مادية في أي عقود أو ترتي، "الشركة

المفعول سواء محررة أو غير محررة كتابة، أو عقود أو ترتيبات مزمع إبرامها، لها تأثير كبير على أعمال 

 .وقت إصدار نشرة اإلصدار حتىالشركة، 
ي قرض يعقده واحد منهم مع الغير أأال تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن  •

 . من نظام الشركات)٧١(دة  بالماعمالً

 أو تعديل جوهري في  بعدم وجود أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي والتجاريدارةكما يقر أعضاء مجلس اإل

 حتى م٢٠٠٥ و م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١نتهيتين في م خالل السنتين ال البحرين-شركة الصقر للتأمين التعاوني مال رأس

   . هذهتاريخ نشرة اإلصدار

له   من التصويت على عقد أو مقترح يكوندارة عضو مجلس اإل ال تمنح أي سلطة تمكن أيانين وأنظمة الشركةوأن قو

 دارةلعضو مجلس اإل لنفسه أو تتيح ةأمكاف من التصويت على دارةعضو مجلس اإل أو تمكن جوهريةفيه مصلحة 

  .  من الشركةقتراضالا

  

  ليا العدارة واإلدارةأعضاء مجلس اإل تآمكاف ٨-٩

، ورفعها لنظام األساسي للشركةا  تماشياً معالمكافآت بواسطة لجنة ت أعضاء المجلسآتعويضات ومكاف اقتراحيتم 

 من الجمعية العامة العادية ووفقاً للقرارات و التعليمات الرسمية الصادرة بهذا العتمادهالمجلس اإلدارة تمهيداً 

نظمة الشركات وأنظمة ولوائح التأمين واألنظمة واللوائح الخصوص في حدود نصوص أنظمة ولوائح الشركات وأ

  وكبار المدراء التنفيذيينوالجدير بالذكر أنه لم يتم دفع أي مكافآت ألعضاء مجلس إدارة الشركة المرشحين .المكملة لها

  .خالل العامين الماضيين

إبرام عقد في رغب الشركة عقب تأسيسها تلم يتم توقيع أي عقد بين الشركة وأي من المدراء التنفيذيين لتاريخه، و

  . شروط التوظيف واألجور المتفق عليهاعوضو  والمدراء التنفيذيينالموظفين األساسيين  معتوظيف
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 انونيينتقرير المحاسبين الق ١٠
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سياسة توزيع األرباح ١١  

  

مالي الربح الصافي للشركة بعد خصم ما يخص توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم الزكاة وتحتسب من إج

من ةبالمائين عشر%) ٢٠( نسبته  ماأن تجنبولكن قبل توزيع األرباح على الشركة  . ن لهم في عائد االستثمارالمؤم 

ياطي وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتحق للجمعية العامة العادية و  . نظامياًاألرباح الصافية بعد الزكاة لتكون احتياطياً

 .النظامي إجمالي رأس المال

يعتمد توزيع األرباح على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل بما 

في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية 

  .على االعتبارات القانونية والنظاميةوكذلك للشركة وي والضريبي وضع الزكالوزيعات على وتأثير أي ت

 كما ال يوجد أي .تضمن أن يتم توزيع أي أرباحالشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين إال أنها ال نية   منوبالرغم

  .ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل

الرجاء اإلطالع على ملخص النظام (خضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة ع األرباح ييتوز

  . والسنوات المالية التي تليهااالكتتاببداية فترة  منتستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أرباح  ). األساسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٦٢

  والمديونية سملةالر ١٢
 

سهم  عشرين مليون ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ن ريال سعودي يتكون من      مليو مائتي) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة     

   لها تؤكد الشركة بأن رأس مال الشركة أو رأس مال أي شركة تابعة             و  . للسهم الواحد  ت رياال عشرة) ١٠( اسميةبقيمة  

ما قواعـد    أو أي قيد آخر فيما عدا القيود المفروضة وفقاً للقوانين واألنظمة السعودية وال سـي               ليس مشموالً بحق خيار   

قامت الشركة بمراجعة متطلبات رأس المال العامل المرجح تطبيقها على العمل بالنسبة لالثنـي    وقد   .اإلدراجالتسجيل و 

يوجد لدى الشركة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل خـالل فتـرة              عشر شهراً القادمة وهي ترى بأنه       

مستحق للـشركاء    باستثناء مبلغوال توجد على الشركة أي مديونيات لتاريخه .بتتااالكعشر شهراً التالية لنشرة  ياالثن

ـ  المؤسسين    ،)الرجاء الرجوع إلى تقرير المحاسب القانوني    (.  وارد تفصيلها أدناه    سعودي ريال) ٧,٢٠٥,٧٣٥(يقدر ب

 .ال توجد أي مديونيات أخرىعدى ذلك  وما

أتعاب أو أي عوض غير نقدي خالل الـسنتين الـسابقتين             أو خصومات أو   والجدير بالذكر أنه لم يتم منح أي عموالت       

 تفاصـيل مـديونيات      فيما يلـي   . ألي طرف  مباشرة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج متعلقة بإصدار أو بيع أي أوراق مالية           

 :)مقفلة.(م.ب.م.السعودية للتأمين ش الناتجة عن مصاريف التأسيس اتي تكبدتها شركة الصقراألطراف ذات العالقة

    ذات عالقةرصيد مطلوب لجهة: ٢٥جدول 

  ريال سعودي  

  ٣,١١٥,٨٤٥  أتعاب ومصاريف االكتتاب

  ٨٣٤,٠٠٠  مصاريف تسويق

  ٨٢٧,٥٨١  أتعاب ومصاريف تمويل

  ٧٢١,٦٣٠  أتعاب استشارات وأخرى

  ١٢,٠٠٠  رسوم وأتعاب تأسيس الشركة

  المجموع
  

 ٧,٢٠٥,٧٣٥ 



 

 

 ٦٣

  باالكتتااستخدام متحصالت  ١٣
 

منها  سعودي مليون ريال أربعة وثمانين) ٨٤,٠٠٠,٠٠٠(من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات من طرح األسهم مبلغ 

مستشار من الاألسهم بما فيها رسوم كل عبارة عن رسوم ومصروفات ترتبط بطرح   سعودي ريال)٣,١١٥,٨٤٥(مبلغ 

 ومصروفات ةالمستلمك و باإلضافة إلى مصروفات البنالمحاسبون المراجعونطرح وللقانوني المستشار المالي وال

سوف  االكتتابمتحصالت إن   .التسويق ومصروفات الطباعة والتوزيع والمصروفات األخرى المتعلقة بطرح األسهم

  . هاتؤول إلى الشركة ولن يحصل المساهمون المؤسسون على أي جزء من

 المساهمين المؤسسين من قبلاهمات الرأسمالية المقدمة  من طرح األسهم والمسالمتحصالتعلى الشركة استخدام 

مع ، مصروفات طرح األسهمبما فيها  مصروفات ما قبل التشغيلتتحمل الشركة جميع كما س، لتمويل عمليات الشركة

  .  والئحته التنفيذيةالمحافظة على هامش المالءة حسب متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٦٤

 وصف األسهم ١٤

  رأس المال ١-١٤

 ريال سعودي مقسم إلى مليون  مائتي)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  بمبلغللتأمين التعاونيصقر ال مال شركة حدد رأس

  .عادية وجميعها أسهم ة سعوديترياالعشرة  )١٠( سهم متساوية القيمة قيمة كل منها يون ملينعشر )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

سهماً  وستمائة ألف اًأحد عشر مليون )١١,٦٠٠,٠٠٠(سون في عدد من أسهم الشركة تبلغ المؤسالمساهمون لقد اكتتب 

 وتم إيداع المبلغ في حساب مائة وستة عشر مليون ريال،) ١١٦,٠٠٠,٠٠٠( البالغة وقاموا بالوفاء بكامل قيمة األسهم

مقسومة ريال سعودي ن مليون يان وثمأربعة )٨٤,٠٠٠,٠٠٠(وباقي مبلغ رأس المال البالغ  بنك الرياضالشركة لدى 

  . سهم سيتم طرحها لالكتتاب العاممائة ألفأربع ثمانية ماليين و)٨,٤٠٠,٠٠٠(على 

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة 

ة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديد

نظام  وةالتنفيذي والئحته نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيالمال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به 

 في تاباالكتويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية  .  ونظام الهيئةالشركات

 بها بنسبة ما االكتتابوتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا . األسهم الجديدة النقدية

يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم 

بوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما الجديدة  على المساهمين األصليين الذين طل

  .يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام

 ومؤسسة النقد الجهات المختصة، وبعد موافقة ، على مبررات مقبولة غير العادية بناءالجمعية العامة يجوز بقرار من 

تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر ،  السوق الماليةوهيئة

القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر 

ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان . كاتالتخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشر

التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين 

يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، ) ٦٠(

 المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان وعدعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في المفإذا ا

  .حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً



 

 

 ٦٥

  

   القيود على األسهم٢-١٤

ن يجوز أن تصدر بقيمة أعلى على  ولكتكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية

 ال يتم تجزئة السهم في حالة امتالكه . اإللزامي للشركة حتى ولو بلغ حده األقصىاالحتياطيأن يضاف فرق القيمة إلى 

من قبل عدة أشخاص إال إذا قاموا بتعيين شخص واحد للتصرف نيابة عنهم في ممارسة حقوقهم التي تتعلق بهذا السهم 

  . ة يكونوا مسؤولين بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهموفي هذه الحال

يعد الغياً تحويل الملكية الذي ال يتم وفقاً . يخضع تحويل ملكية األسهم للوائح السارية على الشركات المسجلة في تداول

  . لهذه اللوائح

ويعتبر " تداول"رجة في سوق األسهم السعودية سوف يخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح المطبقة على الشركات المد

 من اللوائح التنفيذية لنظام التأمين أن ٣٨كما يتعين على الشركة وفقاً للمادة . أي تداول ال يتفق مع تلك األحكام الغياً

أو أكثر من الشركة وذلك من خالل التقرير % ٥تخطر مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة ملكية أي شخص يمتلك 

  . الربع السنوي

أو أكثر من أسهم الشركة أن يخطر مؤسسة النقد % ٥كما يتعين على كل شخص طبيعي أو قانوني يمتلك نسبة 

  .العربي السعودي خطياً بالنسبة المئوية للملكية وأية تغييرات تطرأ عليها خالل خمسة أيام عمل من حدوث ذلك

 ال تقل ثالث سنوات مالية كاملةمؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها ال

كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة 

ل أسهم ، بعد مضي ستة أشهر من تداوزيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر

 نقل ملكية األسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء الشركة،

وبعد انقضاء فترة الحظر . مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير

  . الحصول على موافقة مؤسسة النقد والهيئةيجوز للمساهمين المؤسسين بيع أسهمهم بعد

 

  حقوق المساهمين ٣-١٤

يحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على األقل حضور الجمعيات العامة للمساهمين، باألصالة أو النيابة، ويجوز ألي 

 لحضور مساهم أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل كتابي وذلك

  .اجتماع الجمعية العامة للمساهمين بالنيابة عنه

  

 



 

 

 ٦٦

  حقوق التصويت ٤-١٤

النيابة، وللمساهم أن بة، باألصالة أو عامسهماً على األقل حق حضور الجمعيات ال) ٢٠(لكل مساهم يمتلك عشرين 

وتحسب . جمعية العامةال أو موظفي الشركة في حضور دارةمساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإل ياًكتابيوكل عنه 

  .ة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماععاماألصوات في الجمعيات ال

 .تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها

ممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو  غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الالجمعية العامةتصدر قرارات 

بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساسي أو باندماج 

إذا صدر فال يكون القرار صحيحاً إال ) وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد (الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى

  .بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

يمتلك كل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة و توجيه األسئلة بشأنها إلى 

لقدر  أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بادارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإل

الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، ويكون 

  .قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً

  

  للمساهمينامة الجمعية الع ٥-١٤

  . بها المركز الرئيسي للشركةالمكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقعامة الجمعية الع

 غير الجمعية العامةوفيما عدا األمور التي تختص بها  .  للمساهمين إما عادية أو غير عاديةامةتكون الجمعيات الع

 العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة الجمعية العامةالعادية، تختص 

  .ية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلكأشهر التال) ٦(

 غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، الجمعية العامةتختص 

 العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع ة العامةالجمعيولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص 

  .المقررة للجمعية األخيرة

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي 

ويمكن أن يكتفى  . األقليوماً على ) ٢٥(يوجد فيها مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين 

 المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى وعدبتوجيه الدعوة في الم

  .الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشر



 

 

 ٦٧

على %) ٥٠ (ةالمائ العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في الجمعية العامةوال يكون اجتماع 

) ٣٠(األقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين 

من نظام الشركات ويعتبر ) ٨٨(يوماً التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .د األسهم الممثلة فيهاالجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عد

%) ٥٠ ( غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائةالجمعية العامةوال يكون اجتماع 

على األقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل 

الجتماع السابق ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع يوماً التالية ل) ٣٠(الثالثين 

  .رأس المال على األقل

، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع وجامعاً دارة رئيس مجلس اإلالجمعية العامةيرأس 

المساهمين الحاضـرين أو الممثلين وعدد األسهم لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء 

التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات 

التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب 

  .اع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصواتكل اجتم

 

  تصفيتها  و  مدة الشركة٦-١٤

سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون 

لعادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير اتأسيسها، ويجوز دائماً

  .  وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد والهيئة.األقل

عند انتهاء مدة الشركة وفي حال حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس 

 .تهم وأتعابهموتحدد صالحيكثر أ طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو دارةاإل

 الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، إدارة على  بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماًدارةتنتهي سلطة مجلس اإل

 . ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفينىوتبق

 ياطات المكونة حسب المنصوص عليه فيويراعى في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحت 

  .األساسيالنظام 



 

 

 ٦٨

  ملخص النظام األساسي للشركة ١٥
  

 تاماً عوضاً عن اًًوال يجب االعتماد على هذا الملخص اعتماد. يتضمن النظام األساسي للشركة البنود المذكورة أدناه

  .مقر الشركة الرئيسيالنظام األساسي الكامل والذي يمكن معاينته في 

طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات الشركة كشركة مساهمة سعودية  تؤسس :التأسيس

  .المبينة أدناهوأحكام النظام األساسي ولوائحها التنفيذية 

   .شركة الصقر للتأمين التعاوني:  اسم الشركة

كاالت والتمثيل والتعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة مثل إعادة التأمين والتنفيذ أعمال التأمين : أغراض الشركة

  .والمراسلة والوساطة وفقاً لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية

  .الرياض يقع المكتب الرئيسي للشركة في مدينة :موقع المكتب الرئيسي

ن تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن  سنة ميالدية تبدأ اعتباراً م٩٩ مدة الشركة هي :مدة الشركة

يجوز دائماً تمديد فترة الشركة بقرار صادر من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء فترتها .  شركة مساهمةتأسيسها

  . بسنة واحدة على األقل

 مقسمة إلى) يال سعودير ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال سعودي  تيمائمبلغ رأس مال الشركة هو  :رأس مال الشركة

  .  ريال سعودي لكل سهم١٠ مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية قدرها ونعشر) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

 رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً لمبررات مقبولة وبعد تخفيضيجوز  : رأس المالتخفيض

  . تجاوز رأس المال متطلبات الشركة أو تكبدت الشركة خسائرالحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة إذا 

عن  رأس المال وتخفيضيجوز فقط اتخاذ هذا القرار بعد سماع تقرير مراجع الحسابات الذي يذكر األسباب التي تبرر 

 تخفيضقة وموافقته لقانون الشركات كما يبين القرار طري االلتزاماتالتخفيض في هذه أثر التي للشركة وااللتزامات 

  . رأس المال

 ٦٠اتهم خالل اعتراض دائني الشركة لتقديم ة رأس المال نتيجة لتجاوزه متطلبات الشركة يجب دعوتخفيضإذا ما تم 

إذا اعترض أي . رأس المال في جريدة يومية تصدر في موقع المكتب الرئيسي للشركة تخفيض يوماً من تاريخ قرار

ى الشركة في خالل الفترة المذكورة مستندات مطالبته يجب على الشركة أن تدفع  رأس المال وقدم إلتخفيضدائن على 

  .دينه بالكامل إذا حل موعد استحقاقه وتقديم ضمان مناسب لدفع الدين إذا لم يحل موعد استحقاقه

تجاوز ثالث  أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تعشرة يدير الشركة مجلس إدارة مكون من :مجلس اإلدارة

  . الشركةتأسيسسنوات وتمتد فترة المجلس األول ثالثة سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن 



 

 

 ٦٩

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء المجلس أو استقالة أو وفاة عضو مجلس :العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة

إذا . ية قوانين أو نظم سارية أو حسبما توافق عليه الجمعية العامةاإلدارة أو بعزل أو حرمان العضو من حقوقه وفقاً أل

 بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيين قبل الجلسة اً مؤقتاًشغرت وظيفة عضو مجلس اإلدارة يجوز للمجلس أن يعين عضو

 يبلغ اجتماع مجلس اإلدارة إذا لم.  التالية للجمعية العامة العادية، ويكمل العضو الجديد المعين باقي مدة سلفهىاألول

  . النصاب المطلوب يتم عقد اجتماع جمعية عمومية بسرعة قدر اإلمكان لتعيين العدد المطلوب ألعضاء النصاب

مع عدم المساس بصالحيات الجمعية العامة يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة  :سلطة مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة أن يفوض بعض المهام المحددة إلى عضو أو أكثر من أعضائه شؤون الشركة وأعمالها ويجوز كذلك ل

  . أو إلى الغير

 تتألف مكافآت مجلس اإلدارة من بدل حضور اجتماعات المجلس التي تتم وفقاً للحضور والتي :مكافآت مجلس اإلدارة

يتضمن التقرير الذي يقدمه مجلس . تنص عليها قوانين الشركات أو أية قوانين أو قرارات أو تعليمات مكملة أخرى

اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية بيان مفصل عن المدفوعات التي يتسلمها أعضاء مجلس اإلدارة أثناء السنة المالية 

 األخرى ، كما يتضمن التقرير بيان المدفوعات التي يتسلمها أعضاء مجلس واالمتيازاتمثل الرواتب والمصاريف 

املين أو مدراء أو التي يتسلمونها مقابل خدماتهم اإلدارية واالستشارية المتفق عليها مسبقاً في الجمعية اإلدارة بصفتهم ع

  . العامة

ديراً  يعين مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئيساً ويجوز أن يعين أحد أعضائه م: التنفيذي وأمين السرمديرالرئيس وال

يعد .  بصالحيات تمثيل الشركة أمام المحاكم وأمام الغير متضامن ومنفردبشكل التنفيذي ديريتمتع الرئيس والم. تنفيذياً

  . المسؤول التنفيذي اإلداري مسؤوالً عن اإلدارة التنفيذية للشركة

يجتمع مجلس اإلدارة بناء على دعوة موجهة من الرئيس ويجب على الرئيس أن يدعو إلى  :اجتماعات مجلس اإلدارة

ال يعد اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره ثلثي .  من أعضاء مجلس اإلدارةاالجتماع إذا طلب ذلك عضوين

  . أعضاء المجلس على األقل

 تمثل الجمعية العامة العادية أو غير العادية المنعقدة المساهمين وتنعقد في المدينة التي :الجمعيات العمومية للمساهمين

  . يقع فيها مكتب الشركة الرئيسي

يجوز للمساهم . ة أو غير العادية سهماً على األقل أن يحضر اجتماع الجمعية العامة العادي٢٠ضو يمتلك يجوز لكل ع

أن يعين مساهماً آخر ليس عضواً في مجلس اإلدارة أو مسؤول الشركة لحضور اجتماعات الجمعية العامة باعتباره 

  . وكيالً له

  

على األقل من % ٥٠العامة صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ال يكون اجتماع الجمعية  :الجمعية العامة العادية

 يوماً من ٣٠إذا لم يكتمل نصاب الحضور لالجتماع يتم إرسال إشعار الجتماع ثان يعقد خالل . رأس مال الشركة

  . يعتبر االجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد الحصص الممثلة فيه. تاريخ االجتماع األول



 

 

 ٧٠

على األقل % ٥٠ال يعد اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا لم يحضر مساهمون يمثلون  :عامة غير العاديةالجمعية ال

إذا لم يكتمل نصاب حضور االجتماع كما هو مقرر سلفاً يتم توجيه إشعار باجتماع . من رأس مال الشركة المصرح به

  . ن يمثلون ربع رأس مال الشركةثان ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمي

كما يتم . تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة للحصص الممثلة في الجمعية :ةامالعقرارات الجمعيات 

أما القرارات التي تتعلق بزيادة أو . اتخاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الحصص الممثلة في الجمعية

ص رأس مال الشركة أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى أو تمديد مدة الشركة أو إغالق الشركة، فإنه يتعين نق

  .  االجتماعثالثة أرباع ممثلي األسهم فيموافقة 

 أو أكثر للحسابات من المراجعين المرخصين لممارسة مراجعة الحسابات في اًتعين الشركة مراجع :مراجع الحسابات

يتم تعيين مراجع الحسابات سنوياً من قبل الجمعية العامة العادية التي تقرر مكافأة مراجع .  العربية السعوديةالمملكة

  .الحسابات ويجوز لها أن تعيد تعيينه

يحق لمراجع الحسابات الوصول إلى دفاتر وسجالت الشركة في أي وقت وكذلك إلى المستندات األخرى كما يحق له 

  . توضيحات متى رأى ذلك ضرورياً كما يحق له التحقق من أصول وخصوم الشركةطلب أية بيانات أو 

يجب أن يقدم مراجع الحسابات تقريراً إلى الجمعية العامة السنوية يبين فيه موقف إدارة الشركة من تمكينه من 

التي قد يكتشفها مع الحصول على البيانات والتوضيحات التي طلبها وأية مخالفات لقوانين الشركات ولوائح الشركة 

  . قراره بخصوص ما إذا كانت حسابات الشركة تعكس بياناتها بدقة

ن من ديسمبر يتبدأ السنة المالية للشركة اعتباراً من أول يناير من السنة المالية وتنتهي في الواحد والثالث :السنة المالية

 اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص تأسيسهامن كل سنة على أن تبدأ السنة المالية األولى للشركة بعد 

  .  الشركة وحتى الواحد والثالثين من ديسمبر من العام التاليبتأسيس

  -:  تُوزع أرباح المساهمين على النحو التالي:توزيع األرباح

 .تُجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة )١(

جوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب وي. من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(يجنب  )٢(

  .متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع

للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تُجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية  )٣(

  . معية العامةلتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الج

  .من رأس المال المدفوع%) ٥(تقل عن  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال )٤(

 .يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة )٥(

الواردة ) ٤(ة في الفقرة يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحدد )٦(

  . أعاله وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة



 

 

 ٧١

بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس مالها يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة غير  إذا :خسائر الشركة

 مدتها ويتم في كافة األحوال نشر قرار الجمعية ءانتهالنظر في إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل لالعادية 

  .العامة في الجريدة الرسمية

 مدة الشركة أو صدور قرار بحلها قبل انتهاء مدتها تقرر الجمعية العامة غير انتهاءفي حالة  :حل وتصفية الشركة

ر تحدد صالحياته ومكافأته بناء على توصية من مجلس اإلدارة إجراءات تصفية الشركة وتعيين مصف أو أكث  والعادية

تنتهي صالحيات مجلس اإلدارة عند انتهاء مدة الشركة ويستمر مجلس اإلدارة برغم ما هو مذكور . بموجب القرار

أعاله في إدارة الشركة حتى يتم تعيين مصف كما وتحتفظ إدارات الشركة بصالحياتها بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع 

  .صالحيات المصفي
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  علومات القانونيةالم ١٦
 

   التراخيص١-١٦

 لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية، ال يجوز تأسيس شركة تأمين وإعادة تأمين في المملكة استناداً

 وزير التجارة  علىالعربية السعودية إال بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء وعرضه

الفعل، فقد تم الترخيص للشركة بممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين استناداً للمرسوم الملكي رقم وب. والصناعة

  .هـ١٥/٢/١٤٢٨بتاريخ ) ٦٣(هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٦/٢/١٤٢٨تاريخ ب) ١١/م(

هيئة العامة إن وجود مؤسسين غير سعوديين وال سيما غير خليجيين ضمن هيكل ملكية الشركة تطّلب التقدم من ال

وتبعاً لذلك، .  األجنبياالستثمار أجنبي وفقاً لما نص عليه نظام استثمارستحصال على ترخيص  من أجل االلالستثمار

 تتمكّن من خالله ممارسة نشاطها  لكي األجنبيلالستثمار بطلب الترخيص لالستثمارالهيئة العامة إلى تقدمت الشركة 

ترخيص ( األجنبي رباالستثماصدر ترخيص الشركة .  أجنبياستثمارفتها شركة ذات في المملكة العربية السعودية بص

  هـ٥/٥/١٤٢٦بتاريخ ) ٤٦٤/١(برقم ) خدمي

  

   الشركات التابعة٢-١٦

  .ليس للشركة أية شركات تابعة أو شقيقة داخل المملكة العربية السعوديةلتاريخه، 

  

  بل الشركة المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من ق األصول٣-١٦

عدم تمتع الشركة إلى ال تملك الشركة حالياً ولم تستأجر أية عقارات أو أصوٍل تستخدمها لممارسة نشاطها ويعود ذلك 

، وبالتالي فإنه ال يوجد أية أصول للشركة باسمها تأسيسها بالشخصية المعنوية التي تخولها توقيع العقود إعالنقبل 

 العقارات الالزمة للشركة شغلخالل الفترة األولى من  البحرينيةصقر ال كةروسوف توفر ش. مرهونة ألي طرف آخر

لمزاولة  ذلك لتمارس الشركة نشاطها و،)صقر البيداء للوكاالت التجارية( ها في السعوديةؤ وكالاستأجرهاوالتي 

   .أعمالها

  



 

 

 ٧٣

 عالقةاألطراف ذات المع تعامالت  ٤-١٦

من المتوقّع وتبعاً لطبيعة العالقة . ا حالياً أية تعامالت مع أطراف ذات عالقةكون الشركة ال تزال قيد التأسيس، ليس له

 القائمة فيما بين الشركة وشركة الصقر البحرينية وصقر البيداء أن تتعامل الشركة مع أطراف ذات عالقة فيما خص

لس إدارتها المقترحون  وتؤكد الشركة وأعضاء مج. تتمثل في تغطية تأمينية لصالح هذه األطرافأعمال محددة

سوف يتم عرض التعامالت القائمة مع و, الشركات من نظام ٧٠ و٦٩بالمادة  بااللتزامومساهموها المؤسسون النية 

أطراف ذات عالقة على التصويت من قبل الجمعية العمومية للمساهمين أو مجلس اإلدارة وفقاً لما تتطلبه، في هذا 

  .  عية اإلجراءالخصوص، القوانين السعودية المر

  

  عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين ٥-١٦

وكما . ال يوجد حالياً أي عقود عمل موقّعة مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المدراء التنفيذيين المرشحين

  شركةلوكيل، سابقاً، سوف تستعين الشركة وفور تأسيسها بعدد من الموظفين والمدراء العاملين حالياً لدى ااإلشارةسبق 

  .تهم وأتعابهماشروط خدمنطاق عملهم و معهم عقود توضح  بحيث يوقّع ، التجارية المحدودة للوكاالتصقر البيداء

  التأمين ٦-١٦

تأمين من أي وثائق هي شركة قيد التأسيس وبالتالي لم تستحصل لتاريخه على أية  الصقر للتأمين التعاوني إن شركة

  .نوع كانت

  

   التجاريةالعالمات ٧-١٦

أو أية ملكية  )بما في ذلك شعارها( أي عالمة تجارية  الصقر للتأمين التعاونيشركةليوجد ال  ،إليه اإلشارةكما سبق 

  .ضمنهسمها في أي نظام تمارس الشركة أعمالها افكرية مسجلة ب

  

  الدعاوى والمطالبات القضائية ٨-١٦

لتاريخه طرفاً بأي دعوى قضائية مقامة من ليست سيس وبالتالي هي شركة قيد التأ الصقر للتأمين التعاوني إن شركة

  . قبلها أو بوجهها قد يكون لها تأثيراً سلبياً على أعمالها

  



 

 

 ٧٤

  مراقب الحسابات ٩-١٦

سوف يتم .  تعيين لتاريخه مراقب حسابات يتم قيد التأسيس وبالتالي لمهي شركة الصقر للتأمين التعاوني إن شركة

  .حسابات للشركة خالل الجمعية العامة التأسيسية للشركة التي ستنعقد تبعاً لتنفيذ الطرحتعيين أول مراقبي 

  العموالت ١٠-١٦

مال الشركة خالل مرحلة ما قبل  لم يستلم أي طرف أية عموالت أو مصاريف سمسرة أو دفعات فيما يتعلّق برأس

  .التأسيس

  

 األنشطة استمرار ١١-١٦

قيد التأسيس وبالتالي لم يسبق لها ولتاريخ إعداد نشرة اإلصدار أن مارست أٍي من  ني الصقر للتأمين التعاوإن شركة

  .أنشطتها، القائمة وبشكل رئيسي على أعمال التأمين وإعادة التأمين

  

  أحكام ختامية ١٢-١٦

لية ولوائحه تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ونظام السوق الما

  .لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي التنفيذية على كل ما



 

 

 ٧٥

 كتتاباالشروط وتعليمات  -١٧

كتتاب، االطلب  بعناية تامة قبل استكمال تعبئة االكتتابيجب على جميع المكتتبين المحتملين قراءة شروط وتعليمات 

  .كتتاب المذكورةاالالقبول والموافقة على شروط وتعليمات كتتاب وتقديمه بمثابة إقرار باالحيث يعد التوقيع على طلب 

  

  في األسهماالكتتاب ١-١٧

  .لبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتبل وتقديمه االكتتابإن التوقيع على طلب 

يقتصر تاب العام،  من إجمالي أسهم الشركة لالكتةالمائ في وأربعينن ياثن) %٤٢( سيتم طرح االكتتاببموجب هذا 

كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من . كتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعييناال

  .ن تكتتب بأسمائهم لصالحهاأزوج غير سعودي 

 ،و المؤسسات الفرديةستثمار أاالعتباريين كالشركات أو البنوك أو صناديق االكتتاب باسم األشخاص االولن يتم القبول ب

نترنت اإلكتتاب عن طريق االكما يمكن  . كتتاب لدى فروع البنوك المستلمةاالكتتاب خالل فترة االوستتوفر استمارات 

أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى أي من البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين 

  :كتتابات التي طرحت مؤخراً و ذلك بشرطين أساسييناالإحدى كتتاب في االالذين سبق لهم 

 .وجود حساب مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلم .١

  .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرة .٢

  :التاليةكتتاب من البنوك المستلمة االيمكن طلب نشرة اإلصدار هذه، ونماذج طلب 

  )ساب(البنك السعودي البريطاني 

www.saab.com.sa 
  

  بنك الرياض

com.riyadbank.www    

  البنك السعودي الفرنسي

com.saudihollandibank.www  
  

 

   www.cma.org.sa:ه النشرة من موقع هيئة السوق الماليةكما يمكن الحصول على هذ

الموافق  (هـ١٥/١٠/١٤٢٨كتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من تاريخ االطلبات سيتم البدء باستالم 

كتتاب الموقع فإن مدير االعند تقديم طلب ). م٣/١١/٢٠٠٧الموافق  (هـ٢٢/١٠/١٤٢٨إلى تاريخ ) م٢٧/١٠/٢٠٠٧



 

 

 ٧٦

في حال ثبوت عدم صحة أو عدم اكتمال  . وتزويد المكتتب بصورة منهكتتاب أو البنك المستلم سيقوم بختم الطلب اال

  .كتتاب سيعتبر الغياًاالكتتاب أو أنه لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم فإن طلب االالمعلومات المقدمة في طلب 

كتتاب بها، ويكون المبلغ اإلجمالي االكتتاب عدد األسهم التي يرغب باالينبغي على المكتتب أن يوضح في طلب 

 رياالت ١٠ البالغ كتتاب بها بسعر السهماالالمطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب 

. كتتاب في الحد األدنى ومضاعفاتهاال، حيث يكون اًسهمخمسون ) ٥٠(إن الحد األدنى لالكتتاب هو .  سعودية للسهم

  .ألف سهم مائة )١٠٠,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو 

فتر العائلة، وإجمالي مبلغ كتتاب يجب أن يتم مع إرفاق أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية، أو داالإن تقديم طلب 

  .كتتاباال

كتتاب االاسمه ويوقع على طلب  عند تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب لألوالد واألبوين فقط، يجب أن يكتب الوكيل

وأن يرفق صورة وكالة سارية المفعول، وأن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص المقيمين في المملكة، أو 

حيث سيقوم موظف البنك .  سفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب لألشخاص المقيمين خارج المملكةمن خالل ال

  .المسؤول بمطابقة األصول مع الصور وإعادة األصول للمكتتب

ئلة  للمكتب الرئيس وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العاةكون كافيتتعبئة طلب اكتتاب واحد س

  :ويترتب على ذلك ما يلي . سيكتتبون بعدد األسهم نفسها التي سيتقدم المكتتب الرئيس بطلبها

 جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين سيتم تسجيلها باسم المكتتب الرئيس •

 سيتم إعادة جميع المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيس •

 . مكتتب الرئيس سيحصل على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة له وللمكتتبين التابعينإن ال •

 فإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، حيث سيجري ،كتتاب باسمها لحسابهااال الزوجة بوفي حال رغبت

 .سابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمهاكتتاب المقدم منها وستتم إضافة األسهم المخصصة لحاالحينها اعتماد طلب 

  :سيتم استخدام طلب اكتتاب منفصل في أي من الحاالت التالية

 إذا كان المكتتب راغباً في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيس •

 كتتاب بهاالاتتب الرئيس كتتاب بها مختلفة عن الكمية التي يرغب المكاالإذا كانت كمية األسهم التي يرغب التابع  •

كتتاب االوعند قيام الزوج ب. (الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابهارغبت في حال  •

كتتاب المقدم منها، و سيتم كذلك إضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء االباسمها فإنه عندئذ سيتم اعتماد طلب 

  ).اكتتاب الزوج باسمها

كتتاب االكتتاب في األسهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االلمكتتب اإلقرار بموافقته على سيكون على ا

عشرة ) ١٠(كتتاب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االالمقدمة من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب 

   . لكل سهمة سعوديترياال
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  :لمكتتب من تملك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه لهيتمكن ا تىحيجب تحقق الشروط التالية 

 كتتاب إلى أي من البنوك المستلمةاالأن يقوم المكتتب بتقديم استمارة طلب  •

  للبنك المستلمةًًأن يقوم المكتتب بدفع القيمة اإلجمالية لألسهم التي اكتتب عليها كامل •

 يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهمأن يقوم البنك المستلم بتقديم إشعار التخصيص الذي  •

إن قيمة األسهم سيتم تسديدها بالكامل لدى أحد فروع البنوك المستلمة وذلك بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك 

وفي حال عدم وجود حساب للمكتتب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح   .كتتاب لهاالالمستلم الذي تم تقديم طلب 

هذا ويحق للشركة أن  . لقيام بتسجيل اكتتابه تبعاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديحساباً وذلك ل

كتتاب وتعليماته، وسيقبل المكتتب عدد األسهم االتقوم برفض الطلب كلياً أو جزئياً في حال عدم استيفاء الطلب لشروط 

  .  ب بهاالمخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتت

  

 لتخصيص ورد الفائض ا٢-١٧

  

الشركة العربية كتتاب العام في اال" حسابات مؤقتة خاصة باسم وتشغيلكتتاب والبنوك المستلمة بفتح االسيقوم مدير 

كتتاب والبنوك المستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من االويجب على مدير ". السعودية للتأمين التعاوني

 .  في الحساب المذكورالمكتتبين

  

سهم كحد ) ٥٠(وسيتم تخصيص .  سهم كحد أقصى) ١٠٠,٠٠٠(سهم كحد أدنى و) ٥٠(كتتاب بـ االب تيحق لكل مكت

إن الشركة .  من كل طلبأدنى لكل مكتتب وسيتم تخصيص ما تبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب على أساس تناسبي

ألف مائة وثمان وستون ) ١٦٨,٠٠٠( في حال تجاوز عدد المكتتبين سهم) ٥٠(ال تضمن الحد األدنى للتخصيص لـ 

إن (كتتاب االوسوف يتم إعادة فائض .  في هذه الحالة، سيتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية.  مكتتب

  .إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل البنوك المستلمة) وجد

 ن عن تخصيص أسهم الطرح إلى كل متقدم بطلب وإعادة األموال الفائضة للمتقدم بالطلبمن المتوقع أن يتم اإلعال

كتتاب بنشر اال سيقوم مدير .)م١٠/١١/٢٠٠٧الموافق  (هـ٢٩/١٠/١٤٢٨أقصاه  في موعد  أي عموالتاستقطاعدون 

الصحف المحلية التي تصدر في المملكة العربية السعودية تبلغ المتقدمين بالطلبات المذكورة ويطلب من إعالن في 

  .البنوك المستلمة بدء عملية رد المبالغ الفائضة

تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة ومبلغ لديهم شعارات للمكتتبين إ/البنوك المستلمة بإرسال خطابات تأكيدستقوم 

بالكامل دون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات الفائض مبلغ الرد يوس. كتتاب إن وجداالفائض 

كتتاب فيه االع البنوك المستلمة الذي تم تقديم طلب وتصال بفرااليجب على المكتتبين . المكتتبين لدى البنك المستلم

  .للحصول على أي معلومات إضافية
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 قراراتاإل ٣-١٧

  :كتتاب، يقر المتقدم بالطلب بما يلياال وتوقيع نموذج طلب باستيفاء
 
 .كتتاباالكتتاب في أسهم الطرح بالعدد المحدد في نموذج طلب االيوافق على  •

 .اصدار وعلى كافة محتوياتها وفهم مضمونهاإلطلع على نشرة ايقر بأنه قد  •

واستمارة صدار اإلاب الواردة في نشرة كتتاالللشركة وعلى جميع تعليمات وشروط ساسي األوافق على النظام  •

  . بكتتااالطلب 

وردت  تفظ بحقه في مقاضاة الشركة عن األضرار التي تلحق به بسبب معلومات غير صحيحة أو غير كاملةيح •

وتؤثر على  صداراإلصدار، أو بسبب إغفال معلومات جوهرية يفترض أن تكون جزءا من نشرة اإلفي نشرة 

  .بكتتااالم بطلب  للمتقداالستثمارقرار 

يقبل  و في أسهم الشركةكتتاب سابقاًاال بأنه لم يكتتب هو أو أي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب يقر •

  . تطلباالبأن يكون للشركة حق رفض جميع 

ب كتتاب الموجودة في النشرة وفي استمارة طلااله وجميع شروط وتعليمات يقبل عدد األسهم التي يتم تخصيصها ل •

  .كتتاباال

 . أو البنوك المستلمةكتتاباال لمدير اكتتاب بعد تسليمهاال طلب استمارةيتعهد بعدم إلغاء أو تعديل  •

 

 بنود متفرقة ٤-١٧

كتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ستكون ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل االإن طلب 

يا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديداً في هذه منهم لصالحهم ومنفذي الوصا

النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من 

  .ن الطرف اآلخراألطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة م

  

 )تداول(سوق األسهم السعودية  ٥-١٧

، وبدأ تداول األسهم اإللكترونيم، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام 

 ون تريلي١,٣٤ عن القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداولزادت وقد . م١٩٩٠لكتروني في المملكة عام اال

 حتى شركة ١٠٥ النظامبلغ عدد الشركات المدرجة في وي. م٢٠٠٧ سبتمبر ٥األربعاء حتى نهاية يوم ريال سعودي 

  .٢٢تاريخه
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ويتم التداول على فترة واحدة  .  نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسويةيغطيو

أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر . و يتم خاللها تنفيذ األوامر. راً عص٣:٣٠ صباحاً وحتى ١١من الساعة 

 صباحاً كما يمكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة ١١ وحتى الساعة صباحاًعاشرة وتعديلها وإلغائها من الساعة ال

 صباحاً لجلسة ١٠ من الساعة ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء .  عصرا٤:٣٠ً عصراً وحتى الساعة ٣:٣٠

  . تداولإدارة األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل هتتغير هذوقد ).  صباحا١١ًالتي تبدأ الساعة (االفتتاح 

وبشكل عام، تنفذ أوامر .  ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر، تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر

وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت . تليها األوامر محددة السعر، والسوق أوالً

  .اإلدخال

نترنت، اإلويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على 

وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل . نالمرخصيوتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات 

  .ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

وتقع على . و يجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول

  .اءة عمليات السوقمسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول و كف تداول إدارةعاتق 

  

 تداول األسهم ٦-١٧

بهذا " تداول"عالن في سوق األسهم اإلوسيتم . يتَوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها  . الخصوص

  .يدها بموافقة هيئة السوق الماليةأو تمد

وتسجيل . ال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في السوق

، ويتحمل ويحظر التداول فيها حظراً تاماً" تداول"الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية 

املون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي المكتتبون الذين يتع

  . مسؤولية قانونية في هذه الحالة



 

 

 ٨٠

  الوثائق المتاحة للمعاينة ١٨
 

 ،بناية عبدالرحمن التركي، الملك خالدشارع ، الدماممدينة الكائن في  لشركةا مقرستتوفر المستندات التالية للفحص في 

   :كتتاباالكتتاب وخالل فترة االرة مساء قبل أسبوع من فت خامسةالصباحاً إلى الساعة  لثامنةابين الساعة 

  عليه مصادقاًعقد التأسيس للشركة •

 النظام األساسي المقترح للشركة •

 الشركة تأسيس بالموافقة على هـ ١٥/٢/١٤٢٨تاريخ ب) ٦٣(قرار مجلس الوزراء رقم  •

 الشركة تأسيسبالموافقة على   هـ١٦/٢/١٤٢٨تاريخ  ب)١١/م( المرسوم الملكي رقم  •

 )م١٦/١٠/٢٠٠٥الموافق  (هـ١٣/٩/١٤٢٦ بتاريخ ٨٧٢/ ١ رقملالستثمارالترخيص الصادر عن الهيئة العامة  •

 موافقة هيئة السوق المالية على طرح األسهم لالكتتاب العام •

  ضمن نشرة اإلصدارموافقة خطية من مكتب المراجع القانوني على نشر تقريرهم •

 موافقة خطية من مكتب المستشار القانوني على اإلشارة إليهم ضمن نشرة اإلصدار كمستشار قانوني •

 اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب •

 تقارير السوق المعدة من قبل كل من أكسكو وبزنس مونيتور إنترناشيونال •

  

  


