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ﻧﺸﺮة ا�ﺻﺪار
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S 6^000^000 ìôW
(Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh
(Ω2009/10/9 ≥aGƒŸG) `g1430/10/20 á©ª÷G Ωƒj ƒgh ¥ÓZE’G Ωƒj á∏eÉ°T ΩÉjCG (7) IóŸ ôªà°ùJh (Ω2009/10/3 ≥aGƒŸG) `g1430/10/14 âÑ°ùdG Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa
(2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤d É≤ah (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T
Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ¤EG áª°ù≤e
q …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) ¢ù«°SCÉàdG óæY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh
Gk QÉÑàYG áªgÉ°ùe ácô°ûc Ék «eÉ¶f á°ù°SDƒe ácô°ûdG Èà©J ±ƒ°Sh , É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYE’ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e ¤EG Ö∏W Ëó≤J , á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G OÉ≤©fGh ÜÉààc’G AÉ¡àfG ó©H ácô°ûdG Ωõà©Jh .("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ä’ÉjQ
.É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb Qhó°U ïjQÉJ øe
É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcG º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°ùd ("ÜÉààc’G") ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
º¡FÉª°SCÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb AÉæHCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d Rƒéjh ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ÜÉààc’G ô°üà≤j .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK
øe ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG Ωõà©jh .¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øŸ Ék «Z’ ÜÉààc’G Ö∏W ó©jh ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y É¡◊É°üd
ófCG ∫ÉjhQ ácô°ûd ("á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG") á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG ≈∏Y PGƒëà°S’G (1) :πjƒªàd ÜÉààc’G ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ("Ú°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ácô°ûdG »°ù°SDƒe πÑb
PGƒëà°S’G (2) .…Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe πÑb øe á°VhôØŸG •hô°û∏d ´ƒ°†ÿG ™e ∂dPh áµ∏ªŸG ‘ (("§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U ófCG ∫ÉjhQ) IÉØ©e ácô°T IOhóëŸG (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U
áëFÓd É≤ÑW ácô°û∏d á«dÉŸG IAÓŸG ¢ûeÉ¡d ≈fOC’G ó◊ÉH ®ÉØàM’G ∂dòch ,πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd ácô°û∏d áeÉ©dG äÉLÉ«àM’G (3) h ("á«ŸÉ©dG") IOhóëŸG äÉeóÿGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ácô°û∏d á©HÉàdG ("∫ƒ°UC’G") ∫ƒ°UC’G ≈∏Y
.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" 15 º°ùbh "PGƒëà°S’G" 5 º°ùb ™LGQ) ájò«ØæàdG
(%70) áFÉŸÉH Ú©Ñ°S πã“ ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY É¡æe πc áª«b ,º¡°S (14^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCÉH ÜÉààc’ÉH ("¿ƒ°ù°SDƒŸG") (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IôgÉ¶dGh ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ΩÉb ,ÜÉààc’G πÑb
…Oƒ©°S ∫ÉjQ (140^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áFÉe á¨dÉÑdGh É¡H GƒÑààcG »àdG º¡°SC’G πHÉ≤e Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe â©aO »àdG ≠dÉÑŸG ´GójEG ” óbh .ácô°ûdG ≈∏Y Iô£«°S á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe
.("ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àe" 7-13 º°ùb ™LGQ) .á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .¢VÉjôdG ∂æH iód
áª¡e ïjQGƒJ" (¢S) áëØ°üdG ™LGQ) .(Ω 2009 /10/9 ≥aGƒŸG ) `g 1430/10/20 ƒg ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG ¿ƒµj å«ëH ,á∏eÉc ΩÉjCG 7 IÎØd ôªà°ùjh (Ω 2009 /10/3 ≥aGƒŸG ) `g 1430 /10/14 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 16 º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG ´hôa øe …Cm G iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁh . ("ÚÑààµª∏d
≈fOC’G ó◊G ¿EG .º¡°S (100^000) ∞dCG áFÉe ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CG Éªc ,≈fOCG óëc Ék ª¡°S (50) Ú°ùªîH ÜÉààc’G ("ÚÑààµŸG" `H Ú©ªà›h "ÖààµŸG" `H ¬«dEG QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ Öààµe πc ≈∏Y Öéj
ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ¤EG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Öààµe πµd Ék ª¡°S (50) Ú°ùªN ƒg ¢ü«°üîà∏d
áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (120^000) ∞dq CG øjô°ûYh áFÉe ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a
á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°S Éªc .áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ájCG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,ÜÉààcÓd
.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 16 º°ùb ™LGQ) .(Ω2009/10/14 ≥aGƒŸG) `g1430/10/25 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG ) ¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG
Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M ,á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe …C’ ¢ù«dh º¡°SC’G øe IóMGh áÄa ácô°û∏d
»àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEGh ÜÉààc’G AóH ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 11 º°ùb ™LGQ) .É¡«∏J
Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh ,ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄
ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh .á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G
∫hGóàdG AóH ™eh .(¢S) áëØ°üdG ‘ "ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" ™LGQ) »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ô°ûfh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH …QGRƒdG QGô≤dG Qhó°Uh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("¥ƒ°ùdG")
»é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áeÉbEG Ú∏eÉ◊G ÖfÉLC’G OGôaCÓdh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ÚæWGƒª∏d íª°ùj ±ƒ°S ,ácô°ûdG º¡°SCG ‘
.º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH
.áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc ,øjOôØæeh Ú©ªà› ,(h) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏›
áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ¤EG Iô°ûædG √òg ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG
IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGhCG
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ
(Ω2009/9/14 ≥aGƒŸG) `g1430/9/24 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

نشرة اإلصدار

إشعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن المعلومات المتعلقة ب�شركة العالمية للت�أمين التعاوني (الم�شار �إليها فيما بعد بـ “ال�شركة”) وبالأ�سهم المطروحة لالكتتاب.
وعند تقديم طلبات لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب� ،ستتم معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى المعلومات التي تحتويها هذه
الن�شرة ،والتي يمكن الح�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو البنوك الم�ستلمة� ،أو من موقع ال�شركة الإلكتروني ()www.alamiyainsurance.com.sa
�أو من موقع هيئة ال�سوق المالية ( .)www.cma.org.sa
عينت ال�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية كم�ست�شار مالي (ي�شار �إليها فيما بعد بـ “مورغان �ستانلي ال�سعودية” �أو “الم�ست�شار المالي”) والريا�ض كابيتال
مدير ًا لالكتتاب ومتعهد ًا للتغطية فيما يخت�ص بهذا االكتتاب و�أ�سهم االكتتاب المو�ضحة في هذه الن�شرة فقط.
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية
(“الهيئة”) .ويتحمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (و) ،مجتمعين ومنفردين ،كامل الم�س�ؤولية عن دقة المعلومات الواردة في
ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع التحريات الممكنة و�إى الحد المعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن ي�ؤدي
عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة ،وال تتحمل الهيئة �أوال�سوق المالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن محتويات هذه الن�شرة ،وال
تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد في هذه الن�شرة �أو عن االعتماد
على �أي جزء منها.
ومع �أن �شركة العالمية للت�أمين التعاوني قامت بجميع التحريات المعقولة بالن�سبة لدقة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة في تاريخ �صدورها ،ف�إن جزء ًا كبير ًا
من المعلومات المتعلقة بال�سوق والقطاع م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى الم�ؤ�س�سين �أو ال�شركة �أو �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريها �أي
�سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غير دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه لم يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من هذه المعلومات ،وال
يوجد �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحة �أي من هذه المعلومات �أو اكتمالها.
�إن المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما في تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيير .وعلى وجه الخ�صو�ص ،من الممكن �أن يت�أثر الو�ضع المالي لل�شركة وقيمة
�أ�سهم االكتتاب ب�شكل �سلبي نتيجة لتطورات م�ستقبلية تتعلق بالت�ضخم و�أ�سعار الفائدة وال�ضرائب �أو بعوامل �أخرى منها على �سبيل المثال ال الح�صر الأحداث
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو عوامل �أخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجوز اعتبار تقديم ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة
ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سيرها �أو االعتماد عليها ب�أي �شكل على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من ال�شركة �أو المدراء �أوالم�ؤ�س�سين �أو مدير االكتتاب �أو مورغان �ستانلي ال�سعودية �أو �أي من البنوك ال�سعودية
الم�ستلمة �أو �أي �شخ�ص متعلق بهم بالم�شاركة في االكتتاب .وتعتبر المعلومات الواردة في هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة تم �إعدادها دون الأخذ باالعتبار لأية
�أهداف ا�ستثمارية فردية �أو �أو�ضاع مالية �أو احتياجات ا�ستثمارية خا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية الح�صول
على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب وتقييم مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المالية
الخا�صة به.
يقت�صر هذا االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،بمن فيهم المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي حيث
يجوز لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها في �أ�سهم االكتتاب على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد االكتتاب الغي ًا
لمن اكتتب با�سم مطلقته .ويحظر تماما توزيع هذه الن�شرة وبيع �أ�سهم االكتتاب لأي �أ�شخا�ص �آخرين �أو في �أي دولة �أخرى .و كل متلقي لهذه الن�شرة مطلوب
منه التعرف على �أية قيود نظامية تخ�صه ومراعاة التقيد بها.

�

نشرة اإلصدار

ب

معلومات السوق
في هذه الن�شرة تم الح�صول على المعلومات االقت�صادية الخا�صة ب�صناعة الت�أمين والبيانات الأخرى المتعلقة ب�سوق الت�أمين من م�صادر مختلفة .ويعتقد ب�أن
هذه المعلومات والم�صادر والتقديرات موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة جهودا معقولة للتحقق من الم�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو مجل�س �إدارتها �أي
�سبب لالعتقاد ب�أن المعلومات المتعلقة ب�صناعة الت�أمين والبيانات الأخرى المتعلقة بقطاع الت�أمين غير دقيقة في جوهرها� ،إال �أنه لم يتم التحقق من �صحتها
ب�شكل م�ستقل من قبل �أي جهة ،وبالتالي ،ال يمكن �إعطاء �أي بيان �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة هذه المعلومات �أو اكتمالها.
وت�شمل هذه امل�صادر:

مؤسسة النقد العربي السعودي (“مؤسسة النقد”)
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي البنك املركزي للمملكة العربية ال�سعودية وت�أ�س�ست �سنة 1952م ،وت�شمل �أبرز م�س�ؤولياتها ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z

�zإ�صدار العملة الر�سمية للبالد ،الريال ال�سعودي،
zالعمل كبنك للتعامالت الم�صرفية للحكومة ال�سعودية،
zالإ�شراف على البنوك التجارية العاملة في المملكة،
zالإ�شراف على �شركات الت�أمين و�شركات �إعادة الت�أمين
�zإدارة احتياطيات المملكة من العمالت الأجنبية
zو�ضع ال�سيا�سات النقدية الهادفة �إلى تعزيز �سعر الريال ال�سعودي و�ضمان ا�ستقرار �أ�سعار ال�صرف
zدعم نمو النظام المالي والم�صرفي و�ضمان �سالمته

�ص ب 2992
الريا�ض 11169
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 463 3000 :
فاك�س+966 1 466 2966 :
www.sama.gov.sa

المعلومات المعدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد وتم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدامها.

نشرة اإلصدار

الشركة السويسرية إلعادة التأمين (“سويس ري”)
هي �إحدى ال�شركات العالمية الرائدة في مجال �إعادة الت�أمين وت�أ�س�ست �سنة 1863م في مدينة زيورخ ب�سوي�سرا ،وتعمل في �أكثر من  25بلدا وت�صدر عددا من
التقارير حول �أ�سواق الت�أمين في العالم.

مثنكواي 60/50
�ص ب 8022
زيورخ� ,سوي�سرا
هاتف+41 43 285 2121 :
فاك�س+41 43 285 2999 :
www.swissre.com

المعلومات المعدة بوا�سطة �سوي�س ري والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدامها.
بزنس مونيتور إنترناشنال (“بزنس مونيتور”)
ت�أ�س�ست بزن�س مونيتور �سنة 1984م في مدينة لندن وت�صدر تقارير ودرا�سات اقت�صادية حول موا�ضيع مختلفة منها المخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت
والتوقعات واالقت�صادية.

ميرميد هاو�س 2 ,بدل دوك  ,بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �إ�س
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س+44 20 7248 0467 :

www.businessmonitor.com

وقد �أعطت بزن�س مونيتور موافقتها الكتابية على ا�ستخدام تقاريرها في هذه الن�شرة ولم ت�سحب تلك الموافقة ،علما ب�أن بزن�س مونيتور ال تملك هي �أو �أي من
موظفيها �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة 1مهما كان نوعها في ال�شركة �أو ب�أي من ال�شركات التابعة لها.

 1هذه املعلومات بح�سب علم امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم كما يف تاريخ هذه
الن�شرة

ج

د
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Gulfbase
ت�أ�س�س مكتب الزغيبي والقباني لال�ست�شارات المالية �سنة 1995م بغر�ض تقديم �سل�سلة وا�سعة من الخدمات اال�ست�شارية والمعلومات المالية ،بما فيها خدمات
 ،Gulfbaseالتي تعد م�صدرا للمعلومات المالية وبيانات ال�سوق و�أدوات ا�ستثمارية متطورة لمنطقة دول مجل�س التعاون الخليجي.
�ص ب  ،15570جدة 21454
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 664 1264 / 664 1548 / 665 1794 :
فاك�س+966 2 660 3627 :
www.gulfbase.com

المعلومات المعدة بوا�سطة  Gulfbaseوالتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
البنك السعودي البريطاني
تم ت�أ�سي�س البنك ال�سعودي البريطاني عام 1978م وبد�أ ن�شاطاته ب�صورة ر�سمية �شهر يوليو 1978م حيث ا�ستحوذ على عمليات البنك البريطاني لل�شرق
الأو�سط في المملكة العربية ال�سعودية .
�شارع الأمير م�ساعد بن جلوي
�ص ب  9084الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
الهاتف 96614050677+
الفاك�س 96614050660+
الموقع الإلكتروني www.sabb.com
المعلومات المعدة بوا�سطة البنك ال�سعودي البريطاني والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت،
وبالتالي لم تطلب ال�شركة موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
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المعلومات المالية
تم �إعداد القوائم المالية المتوقعة لل�شركة لما بعد االكتتاب (والإي�ضاحات المتعلقة بها) ،والتي تم �إدراجها في هذه الن�شرة ،طبقا للمعايير المحا�سبية
ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين .و�سوف ت�صدر ال�شركة قوائمها المالية بالريال ال�سعودي.

أسعار الصرف
تعد مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بياناتها المالية بالجنيه الإ�سترليني ،وهي العملة الر�سمية للمملكة المتحدة .ولغر�ض الت�سهيل ،تم تحويل بع�ض
المبالغ الواردة في هذه الن�شرة �إلى الريال ال�سعودي على �أ�سا�س �سعر  5.80وهو ال�سعر الإغالق الفوري الذي �أوردته بلومبيرغ بنهاية يوم 1430/5/24هـ
(الموافق 2009/5/19م).

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم �إعداد التوقعات والإفادات الم�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات محددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف العمل الم�ستقبلية عن
االفترا�ضات الم�ستخدمة ،وبالتالي ف�إنه ال يوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
تمثل بع�ض الإفادات الواردة في هذه الن�شرة “�إفادات م�ستقبلية” .وي�ستدل على هذه الإفادات من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات دالة على الم�ستقبل
مثل “يخطط”“ ،يقدر”“ ،يعتقد”“ ،يتوقع”“ ،يمكن”“ ،قد”“ ،ينوي”“ ،يعتزم”�“ ،سوف”“ ،ينبغي”“ ،من المتوقع” “�سيكون” �أو �صيغ النفي لهذه
المفردات وغيرها من المفردات المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه الإفادات الم�ستقبلية وجهات النظر الحالية لل�شركة و�إدارتها المقترحة
فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي ،حيث �إن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إنجازاتها
�أو النتائج التي تحققها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبير عما كان متوقع ًا �صراحة �أو �ضمن ًا في هذه الإفادات الم�ستقبلية .وقد تم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر
والعوامل التي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الت�أثير ب�صورة �أكثر تف�صيال في �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم “ 2عوامل المخاطرة”) .ف�إذا ما تحقق
واحد �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو االحتماالت �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفترا�ضات التي تم االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل
جوهري عن تلك التي تم توقعها �أو تقديرها �أو االعتقاد بها �أو التخطيط لها �أو افترا�ضها في هذه الن�شرة.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعين على ال�شركة تقديم ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت ال�شركة في �أي وقت بعد موافقة الهيئة
على ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل ت�سجيل �أ�سهمها في القائمة الر�سمية ،ب�أي مما يلي )1( :حدوث �أي تغيير مهم في �أي من الم�سائل الجوهرية الواردة في هذه
الن�شرة �أو في �أي م�ستند مطلوب بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أية م�سائل مهمة �أخرى كان يجب ت�ضمينها في هذه الن�شرة .وفيما عدا هاتين
الحالتين ،ف�إن ال�شركة ال تنوي تحديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو في الإفادات الم�ستقبلية الواردة في هذه الن�شرة� ،سواء نتيجة لمعلومات
جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غير ذلك .ونتيجة لهذه العوامل والمخاطر واالحتماالت واالفترا�ضات الأخرى ،ف�إن الأحداث والظروف الم�ستقبلية التي تم
تناولها في هذه الن�شرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال تحدث �إطالقا .وعليه ف�إنه يجب على المكتتبين المحتملين درا�سة جميع الإفادات
الم�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سيرات مع عدم االعتماد على الإفادات الم�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون
الملكية المبا�شرة في
ال�شركة
ال يوجد

اال�سم

الجن�سية

العمر

ال�صفـة

الجهة التي يمثلها

علي بن ح�سين بن علي علي
ر�ضا

�سعودي

47

رئي�س مجل�س
الإدارة

ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)

مارك كوبر

بريطاني

35

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو تنفيذي (يمثل رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) المحدودة �إي �سي
التي تملك )%50.07

ال يوجد

محمد �سعود عمر البليهد

�سعودي

47

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)

ال يوجد

�أحمد �سليمان عبداهلل الغنيم �سعودي

53

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو م�ستقل (يمثل الجمهور)

ال يوجد

ا�سامة عبد الباقي
عبدالرزاق �شهرخان بخاري

�سعودي

46

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو غير تنفيذي (يمثل بنك الريا�ض الذي
يملك مبا�شرة )%19.92

ال يوجد

عادل بن �أحمد عبداهلل بن
ال�شيخ ابراهيم العبداللطيف

�سعودي

49

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو غير تنفيذي (يمثل بنك الريا�ض الذي
يملك مبا�شرة )%19.92

ال يوجد

�شون ويليام لوذر

بريطاني

48

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو غير تنفيذي (يمثل رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
المحدودة �إي �سي التي تملك )%50.07

ال يوجد

باول ويليام هولمي�س

بريطاني

45

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو غير تنفيذي (يمثل رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
المحدودة �إي �سي التي تملك )%50.07

ال يوجد

نايجل جون �سميث*

بريطاني

51

ع�ضو مجل�س
�إدارة

ع�ضو غير تنفيذي (يمثل رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
المحدودة �إي �سي التي تملك )%50.07

ال يوجد

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
* تتم في الوقت الحالي �إجراءات الموافقة على تعيين هذا الع�ضو من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وفي حال عدم الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد ف�سيتم خالل الجمعية العامة الت�أ�سي�سية لل�شركة انتخاب وتعيين ع�ضو
مجل�س �إدارة بديل.
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عنوان الشركة

�شركة العالمية للتامين التعاوني
الطابق الأول ،بناية العبيكان
�شارع الأمير �سلطان بن عبدالعزيز
�ص ب  ,2374جدة 21451
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 692 7085 :
فاك�س+966 2 692 7125 :
الموقع االلكترونيwww.alamiyainsurance.com.sa :
سكرتير مجلس اإلدارة المقترح للشركة
محمد العظم
مركز الديوان
�شارع الظهران
�ص ب 1276
الخبر 31952
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 3 898 5570 :
فاك�س+966 3 895 4051 :
البريد االلكترونيmohammed.azam@sa.rsagroup.com :
ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية
خالد البوقري
الطابق الأول  ,بناية العبيكان
�شارع الأمير �سلطان بن عبد العزيز
�ص ب 2374
جدة 21451
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 2 692 7085 :
فاك�س + 966 2 692 7125 :
البريد االلكترونيkhalied.boghari@sa.rsagroup.com :

ز

ح
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البنوك الرئيسية للشركة
بنك الرياض
�شارع الملك عبدالعزيز
�ص ب  22622الريا�ض 11416
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0303 :
فاك�س+966 1 404 2618 :
الموقع االلكترونيwww.riyadbank.com :

البنك السعودي البريطاني
�شارع الأمير م�ساعد بن جلوي
�ص .ب 9084 .الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 405 0677 :
فاك�س+966 1 405 0660 :
الموقع االلكترونيwww.sabb.com :

مسجل األسهم
تداول السوق المالية السعودية
�أبراج التعاونية
طريق الملك فهد
�ص.ب  60612الريا�ض 11555
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 218 1200 :
فاك�س+966 1 218 1220 :
الموقع االلكترونيwww.tadawul.com.sa :
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المستشارون
المستشار المالي

مورغان �ستانلي ال�سعودية
الطابق العا�شر ،مبنى الرا�شد� ،شارع المعذر
�ص.ب 11586
الريا�ض 66633
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 218 7000 :
فاك�س+966 )1( 218 7085 :
الموقع االلكترونيwww.morganstanley.com :

المستشار القانوني الدولي لالكتتاب

�أ�شهر�ست �شركة تو�صية ذات م�س�ؤولية محدودة
الطابق الخام�س ،بوابة ال�ضاحية
المبنى 3
مركز دبي المالي الدولي
�ص ب 119974
دبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 365 2000 :
فاك�س+971 4 365 2050 :
الموقع االلكترونيwww.ashurst.com :

المستشار القانوني السعودي لالكتتاب

اتحاد عبا�س غزاوي و�شركاه
�ص ب 2335
جدة 21451
المملكة العربية ال�سعودية
و حماد والمح�ضار و�شركاه
�ص ب 864
جدة 21421
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 650 4475 :
فاك�س+966 2 657 2007 :
الموقع االلكترونيwww.saudilegal.com :

المحاسب القانوني

ديلويت �أند توت�ش
الطابق  ،12المركز ال�سعودي للأعمال
طريق المدينة
�ص.ب 442
جدة 21411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 657 2725 :
فاك�س+966 2 657 2722 :
الموقع االلكترونيwww.deloitte.com :

ط

ي
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مستشار دراسة السوق

بزن�س مونيتور �إنترنا�شيونال
ميرميد هاو�س
 2بدل دوك
بالكفيرز
لندن �إي �سي  4في  3دي �إ�س
المملكة المتحدة
هاتف+44 20 7248 0468 :
فاك�س+44 20 7248 0467 :
الموقع االلكترونيwww.businessmonitor.com :

الخبير االكتواري

لين كالرك �أند بيكوك
 200مار�سيل تيريالن
� 200أفينيو مار�سيل تيري
بروك�سل ،البلجيك
هاتف+32 2774 9493 :
فاك�س+32 22774 9257 :
الموقع االلكترونيwww.lcp.eu.com :

محاسبين مستقلين لحساب القيمة التقديرية ديلويت �أند توت�ش
الطابق  ،12المركز ال�سعودي للأعمال
للمحفظة التأمينية
طريق المدينة
�ص.ب  442جدة 21411
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 657 2725 :
فاك�س+966 2 657 2722 :
الموقع االلكترونيwww.deloitte.com :
محاسبين مستقلين للقيام بدراسة التحقق �إيرن�ست �أند يونغ
�ص.ب1994 .
المالي للمحفظة التأمينية
بناية النخيل ،طريق المدينة
حي الحمراء ،جدة 21441
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 667 1040 :
فاك�س+966 2 6657 2129 :
الموقع االلكترونيwww.ey.com/me :
تنويه:
قدم الم�ست�شارون �أعاله موافقتهم الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم في ن�شرة الإ�صدار هذه ولم يتم �سحب تلك الموافقة حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار .وتجدر
الإ�شارة �إلى �أن جميع الجهات والعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ال يملكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها في ال�شركة �أو ب�أي من ال�شركات التابعة لها.
ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات المدرجة في �سوق الأ�سهم كما في تاريخ هذه
الن�شرة.2
 2هذه املعلومات بح�سب علم امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم كما يف تاريخ هذه
الن�شرة

نشرة اإلصدار

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والبنوك المستلمة
مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الريا�ض المالية
�شارع الملك عبدالعزيز
�ص ب  21116الريا�ض 11416
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 3030 :
فاك�س+966 1 403 1010 :
الموقع االلكترونيwww.riyadcapital.com :

البنوك المستلمة
بنك الريا�ض
�شارع الملك عبدالعزيز
�ص ب  22622الريا�ض 11416
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0303 :
فاك�س+966 1 404 2618 :
الموقع االلكترونيwww.riyadbank.com :
البنك ال�سعودي البريطاني
�شارع الأمير م�ساعد بن جلوي
�ص .ب9084 .
الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 405 0677 :
فاك�س+966 1 405 0660 :
الموقع االلكترونيwww.sabb.com :
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع المعذر
�ص ب  56006الريا�ض 11554المملكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 1 4042222 :
فاك�س + 966 1 4042311 :
الموقع االلكترونيwww.alfransi.com :
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ملخص االكتتاب
ال�شركة

�شركة العالمية للت�أمين التعاوني ،هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) تمت الموافقة على
ت�أ�سي�سها بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )5وتاريخ 1430/1/8هـ( ،الموافق 2009/1/5م)
والمر�سوم الملكي رقم (م )2/وتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م) القا�ضيان بالموافقة
على ت�أ�سي�س ال�شركة وفق ًا لنظام ال�شركات ال�صادر بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م 6/وتاريخ
1385/3/22هـ وتعديالته ونظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي
رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1
وتاريخ 1425/3/1هـ .

ت�أ�سي�س ال�شركة

ح�صلت ال�شركة على الموافقة بالترخي�ص لت�أ�سي�سها ك�شركة ت�أمين بموجب قرار مجل�س الوزراء
رقم ( )5وتاريخ 1430/1/18هـ (الموافق 2009/1/5م) والمر�سوم الملكي رقم (م )2/وتاريخ
1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م) .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي بت�أ�سي�سها ،و�سوف يتم ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل نهائي بعد �إتمام عملية الطرح الأولي
لالكتتاب العام وتبع ًا ل�صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة القا�ضي ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة
بعد اجتماع الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية.
�سوف تمار�س ال�شركة �أن�شطة الت�أمين التعاوني والت�أمين الطبي وفق ًا للأنظمة ال�سارية بما فيها
نظام الت�أمين والئحته التنفيذية بما يتم عليها من تعديالت من وقت لآخر .وتلتزم ال�شركة بعد
�صدور ال�سجل التجاري ،بالح�صول على الترخي�ص الالزم من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ومجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني بالن�سبة للأن�شطة التي �ستزاولها.

ر�أ�س مال ال�شركة

 200.000.000ريال �سعودي

�سعر االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

�إجمالي عدد الأ�سهم الم�صدرة

� 20.000.000سهم عادي

عدد الأ�سهم المطروحة

� 6.000.000سهم عادي

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من الأ�سهم الم�صدرة

 %30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة

القيمة الإجمالية للأ�سهم المطروحة لالكتتاب

 60.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم المطروحة المتعهد بتغطيتها

� 6.000.000سهم
� 50سهم ُا مطروح ًا

قيمة الحد الأدنى لالكتتاب

 500ريال �سعودي

الحد الأق�صى لالكتتاب

� 100.000سهم

قيمة الحد الأق�صى لالكتتاب

 1.000.000مليون ريال �سعودي

ن�شاط ال�شركة

الحد الأدنى لالكتتاب

نشرة اإلصدار

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تقدر القيمة الإجمالية لمتح�صالت االكتتاب ب�ستون مليون ( )60.000.000ريال �سعودي .وتقدر
م�صاريف االكتتاب وم�صاريف ما قبل الت�شغيل بحوالي خم�سة وع�شرون مليون ()24.811.000
ريال �سعودي وت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين القانونيين والمحا�سب القانوني ومدير
االكتتاب والبنوك الم�ستلمة ومتعهد التغطية وكذلك م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغيرها
من الم�صاريف الأخرى المتعلقة بطرح الأ�سهم (راجع ق�سم “ 14الر�سملة والمديونية”) .ومن
المعتزم ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب ،بالإ�ضافة �إلى ر�أ�س المال المدفوع من قبل م�ؤ�س�سي
ال�شركة ،بعد خ�صم م�صاريف ما قبل الت�شغيل ،في )1 :تمويل اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية
وذلك مع الخ�ضوع لل�شروط المفرو�ضة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )2( ،اال�ستحواذ
على الأ�صول )3( ،االحتياجات العامة لل�شركة لر�أ�س المال العامل ،وكذلك االحتفاظ بالحد الأدنى
لهام�ش المالءة لل�شركة طبقا لالئحة التنفيذية (راجع ق�سم “ 5اال�ستحواذ” وق�سم “ 15ا�ستخدام
متح�صالت االكتتاب”).

تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب

�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض في موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1430/10/25هـ
(الموافق 2009/10/14م) و�سيتم التخ�صي�ص بالحد الأدنى وهو (� )50سهم ًا لكل مكتتب.
و�سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتتاب على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة
ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين
مائة وع�شرون ( )120.000مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن الحد الأدنى للتخ�صي�ص (� 50سهم)
و�سيتم التخ�صي�ص بالت�ساوي على عدد المكتتبين .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عن عدد الأ�سهم
المطروحة لالكتتاب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره هيئة ال�سوق المالية (ف�ض ًال راجع
ق�سم �“ 16شروط وتعليمات االكتتاب” وق�سم “ 1-16تخ�صي�ص الأ�سهم ورد الفائ�ض”).

رد فائ�ض االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب� ،إن وجد� ،إلى المكتتبين دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من
قبل مدير االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي ورد الفائ�ض
في موعد �أق�صاه الأربعاء 1430/10/25هـ (الموافق 2009/10/14م)( .راجع ق�سم �“ 16شروط
وتعليمات االكتتاب”).

فترة االكتتاب

يبد�أ االكتتاب في يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق 2009/10/3م) وي�ستمر لمدة (� )7أيام
�شاملة يوم الإغالق وهو يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م).

توزيع الأرباح

ت�ستحق �أ�سهم االكتتاب ح�صتها من �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد تاريخ بدء فترة االكتتاب وعن
ال�سنوات المالية التي تلي ذلك (ف�ض ًال راجغ ق�سم �“ 11سيا�سة وتوزيع الأرباح”)

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ويعطي كل �سهم
حامله الحق في �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم يملك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات
الجمعية العامة والت�صويت فيها( .ف�ض ًال راجع ق�سم “ 12ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة”).

القيود على الأ�سهم

ال يجوز للم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أي من �أ�سهمهم خالل فترة ثالث (� )3سنوات (ال تقل كل منها
عن اثني ع�شر �شهر ًا) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة (“فترة الحظر”) .وبعد انتهاء فترة الحظر هذه
يجوز للم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أ�سهمهم ب�شرط الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والهيئة على
ذلك .كذلك يجب الح�صول على موافقة م�سبقة من الهيئة على �أي عملية تحويل للأ�سهم فيما بين
الم�ؤ�س�سين بعد فترة الحظر.

م

ن
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ت�سجيل الأ�سهم و�إدراجها

لم يوجد �سوق لأ�سهم ال�شركة داخل المملكة �أو في �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب ،وقد تقدمت
ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية لت�سجيل الأ�سهم في القائمة الر�سمية،
وتمت الموافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وتم ا�ستيفاء كافة الم�ستندات الم�ؤيدة التي طلبتها هيئة
ال�سوق المالية .وقد تم الح�صول على جميع الموافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم .ومن
المتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم في �سوق الأ�سهم ال�سعودية (“ال�سوق”) في وقت قريب بعد االنتهاء
من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم و�صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة (راجع “تواريخ مهمة
للمكتتبين” في ال�صفحة (�س)).

عوامل المخاطرة

هناك مخاطر معينة تتعلق باال�ستثمار في هذا االكتتاب .ويمكن ت�صنيف هذه المخاطر ب�شكل
عام �إلى (�أ) مخاطر ذات �صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية و (ب) المخاطر المتعلقة بن�شاط
ال�شركة و(ج) المخاطر المتعلقة بالأ�سهم العادية .وقد تم تحليل هذه المخاطر في ق�سم “عوامل
المخاطرة” من هذه الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في الأ�سهم
المطروحة لالكتتاب.
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تواريخ مهمة للمكتتبين
الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

التاريخ

فترة االكتتاب

مـن يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق 2009/10/3م) وي�ستمر لمدة
(� )7أيام �شاملة يوم الإغالق وهو يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق
2009/10/9م)

�آخر موعد لتقديم طلب االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب

يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م)*

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد)

يوم الأربعاء 1430/10/25هـ (الموافق 2009/10/14م)*

تاريخ بدء تداول الأ�سهم في ال�سوق

يتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العالقة.

* المواعيد الواردة في هذا الجدول هي مواعيد تقريبية و�سوف يتم الإعالن عن المواعيد الفعلية في ال�صحف المحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على الأ�شخا�ص ال�سعوديين الطبيعيين ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة التي لها �أبناء ق�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب في
�أ�سهم االكتتاب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب با�سم
مطلقته .و�سوف تتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك الم�ستلمة ومواقعها الإلكترونية .ويمكن االكتتاب �أي�ض ًا عن طريق
االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أجهزة ال�صراف الآلي التابعة لمدير االكتتاب �أو �أي من البنوك الم�ستلمة التي تقدم �إحدى �أو كل هذه الخدمات للمكتتبين
الذين �سبق لهم �أن ا�شتركوا في �إحدى عمليات االكتتاب التي جرت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى مدير االكتتاب �أو البنك الم�ستلم الذي
يقدم هذه الخدمات ،و (� )2أال تكون قد طر�أت �أية تغيرات على معلومات المكتتب �أو بياناته الخا�صة منذ �آخر اكتتاب ا�شترك فيه.
وفيما يخت�ص بطلبات االكتتاب ،يجب تعبئة طلب االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة في ق�سم �“ 16شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .ويجب على كل
مكتتب �أن يوافق على كل الفقرات ذات العالقة الواردة في نموذج طلب االكتتاب  .وتحتفظ ال�شركة بحقها في رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية في
حالة عدم ا�ستيفائه �أي من �شروط االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه لدى �أحد فروع البنوك الم�ستلمة .ويعتبر طلب االكتتاب عندئذٍ
اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم �“ 16شروط وتعليمات االكتتاب”).
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ملخص المعلومات األساسية
يعتبر هذا الملخ�ص نبذه موجزة عن المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة ،وال ي�شمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين .ويجب على م�ستلم هذه الن�شرة
قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار في �أ�سهم ال�شركة .وقد تم تعريف بع�ض الم�صطلحات المدرجة في هذه الن�شرة في ق�سم “م�صطلحات وتعريفات”
من ن�شرة الإ�صدار هذه.

تأسيس الشركة
�شركة العالمية للت�أمين التعاوني هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )5وتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق
2009/1/5م) والمر�سوم الملكي رقم )م (2/وتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م)
مق�سما �إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س ( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي ّ
( )10ع�شر رياالت لل�سهم الواحد .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون بما مجموعه (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون �سهم تمثل ( )%70من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة عند
الت�أ�سي�س و�أودعوا قيمة هذه الأ�سهم البالغة ( )140.000.000مائة و�أربعين مليون ريال لدى بنك الريا�ض مقابل �أ�سهمهم ،كما �سيتم طرح ()6.000.000
�ستة ماليين �سهم لالكتتاب تمثل ( )%30من ر�أ�س مال ال�شركة للجمهور ب�سعر ( )10ع�شر رياالت لل�سهم الواحد .ومن المتوقع �أن يبد�أ التداول في �أ�سهم
ال�شركة حال ا�ستيفاء الإجراءات النظامية المطلوبة.
وتعتزم ال�شركة بعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية ،تقديم طلب �إلى معالي وزير التجارة وال�صناعة لإعالن ت�أ�سي�سها ،و�سوف تعتبر ال�شركة
م�ؤ�س�سة نظامي ًا ك�شركة م�ساهمة اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها.
و�سوف تتقدم ال�شركة بطلب لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للح�صول على ترخي�ص بممار�سة �أعمال الت�أمين التعاوني .حيث تنوي ال�شركة البدء في اال�ستحواذ
على المحفظة الت�أمينية من �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وعلى الأ�صول من �شركة العالمية للتجارة والخدمات ،وهي �شركة ذات
م�س�ؤولية محدودة ت�أ�س�ست في مدينة جدة ،المملكة العربية ال�سعودية ،ب�سجل تجاري رقم ( )4030014632وتاريخ 1398/4/26هـ (الموافق 1978/4/4م) ،
وبالن�سبة لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،فهي �شركة م�ساهمة مقفلة معفاة ت�أ�س�ست في مملكة البحرين بتاريخ 1411/5/24هـ
(الموافق 1990/12/12م) بموجب ال�سجل التجاري رقم .24136

رؤية الشركة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة في حماية الأ�شخا�ص وال�شركات من المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية وذلك من خالل تزويدهم بمنتجات ت�أمينية تلبي
احتياجاتهم.

استراتيجية الشركة
تقوم ا�ستراتيجية ال�شركة على تطبيق �أف�ضل معايير الجودة والفعالية في االكتتاب ومعالجة المطالبات و�صوال �إلى تحقيق عوائد واكتتابات م�ستدامة.

ملخص األنشطة التأمينية
بعد ا�ستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بت�أ�سي�س ال�شركة واالكتتاب في عملية الطرح الأولي العام� ،سوف تقوم ال�شركة بالتقدم لم�ؤ�س�سة النقد للح�صول
على الترخي�ص بمزاولة الأن�شطة الت�أمينية التالية:
z
z
z
z
z
z

zالت�أمين على الممتلكات
zالت�أمين البحري
zالت�أمين على المركبات
zالت�أمين الطبي
zالت�أمين �ضد الحوادث العامة
zالت�أمين الهند�سي
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ومن املتوقع �أن ت�شمل ت�شكيلة املنتجات التي �ستقدمها ال�شركة ما يلي:

التأمين التجاري
 .1ت�أمين الممتلكات – الت�أمين �ضد الأ�ضرار المادية
 .2ت�أمين الممتلكات – الت�أمين �ضد تعطل الأعمال
 .3ت�أمين عقود الإن�شاء �ضد جميع الأخطار و�ضد الغير
 .4ت�أمين المركبات
 .5ت�أمين تعوي�ضات العاملين وم�س�ؤولية رب العمل
 .6ت�أمين الم�س�ؤولية العامة والمنتجات
 .7ت�أمين الأموال
 .8ت�أمين �ضمان الأمانة
 .9ت�أمين الب�ضاعة �أثناء نقلها والت�أمين البحري
 .10ت�أمين م�ستحقات الموظفين
 .11ت�أمين م�س�ؤولية التعوي�ض المهني وت�أمين م�س�ؤولية المديرين والموظفين
 .12ت�أمين ال�سفر
	.13الت�أمين ال�صحي والت�أمين الطبي

التأمين الشخصي
 .1ت�أمين المنازل
 .2ت�أمين المركبات الخا�صة
 .3ت�أمين الحوادث ال�شخ�صية
 .4ت�أمين المراكب البحرية
 .5ت�أمين ال�سفر
	.6الت�أمين ال�صحي والت�أمين الطبي
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن قائمة المنتجات هذه هي قائمة مبدئية فقط حيث �أن ال�شركة قد تقرر تقديم �أو العدول عن تقديم �أي من هذه المنتجات ح�سبما تراه
منا�سبا وتبع ًا الحتياجات ال�سوق ومقت�ضيات اللوائح النظامية المعمول بها في المملكة .وعلى وجه الخ�صو�ص ،ف�إن ال�شركة تنوي مراجعة و�ضعها بالن�سبة
لإمكانية تقديم المزيد من منتجات الت�أمين ،ومنها على �سبيل المثال ،منتجات الت�أمين التكافلي.

المزايا التنافسية
ت�شمل المزايا التناف�سية التي تتمتع بها ال�شركة ما يلي:
z
z
z

zخبرة مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين – امتداد عالمي وتاريخ طويل من التعامل في المملكة العربية ال�سعودية
zفريق �إدارة ذو خبرة محلية وعالمية في مجال الت�أمين
zنظام حوكمة يت�سم بال�شفافية والفعالية

ف

�
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المساهمون المؤسسون
يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة قبل االكتتاب3 :
الم�ساهمون

الجن�سية

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم (ريال)

الن�سبة %

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �شركة معفاة

بحرينية

10.014.000

100.140.000

50.0700

بنك الريا�ض

�سعودي

3.984.000

39.840.000

19.9200

�سعودي

500

5.000

0.0025

يو�سف علي زيد القري�شي

�سعودي

500

5.000

0.0025

�سعد عبداللطيف العي�سى

�سعودي

500

5.000

0.0025

عدنان حمزة بوقري

�سعودي

500

5.000

0.0025

الجمهور

-

6.000.000

60.000.000

%30

المجموع

-

20.000.000

200.000.000

%100

وهيب �سعيد بن زقر (متوفي)

3
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يبين الجدول التالي الح�ص�ص التي يملكها الم�ؤ�س�سون في ال�شركة ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة:
الح�صة
المبا�شرة ()%

الم�ساهمون

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين 50.0700
(ال�شرق الأو�سط)

الح�صة غير
المبا�شرة ()%

م�صدر الح�صة غير المبا�شرة

المجموع ()%

ال يوجد

50.0700

ال يوجد

بنك الريا�ض

19.9200

10.7289714

30.6489634

يملك  %21.428من رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

وهيب �سعيد بن زقر (متوفي)

0.0025

0.7704682

0.77296818

يملك  %16.156من �شركة بن زقر (�شركة بن
زقر تملك  %9.5245238من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

يو�سف علي زيد القري�شي

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

�سعد عبداللطيف العي�سى

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

عدنان حمزة بوقري

0.0025

3.1624158

3.16491605

يملك  %6.316من رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
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عند ت�أ�سي�س ال�شركة �سيكون من بين الم�ؤ�س�سين م�ساهمان رئي�سيان يمتازان بالخبرة الوا�سعة في مجال الت�أمين والح�ضور العريق في ال�سوق ال�سعودية،
وهما:
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،وتملك  %50.07من ر�أ�سمال ال�شركة،
بنك الريا�ض ،ويملك  %19.92من ر�أ�سمال ال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى هذه الح�صة المبا�شرة ،يملك بنك الريا�ض في ال�شركة ح�صة �أخرى غير مبا�شرة تتمثل
في ح�صة بن�سبة  %21.43من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين للت�أمين (ال�شرق الأو�سط).

  3الوريث الوحيد لوهيب بن زقر رحمه اهلل هو ابنه عبيد وهيب بن زقر ،والذي هو حاليا املالك القانوين حل�صة والده يف �شركة بن زقر والبالغة %16.156
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بالن�سبة لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،فهي �شركة م�ساهمة مقفلة معفاة ت�أ�س�ست في مملكة البحرين بر�أ�سمال قدره واحد
وع�شرون مليون ( )21.000.000دوالر �أمريكي� ،أي ما يعادل ثمانية و�سبعون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف ( )78.750.000ريال �سعودي .ومق�سم �إلى
واحد وع�شرين مليون (� )21.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها دوالر �أمريكي واحد لل�سهم .وتعمل رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين للت�أمين (ال�شرق
الأو�سط) ،بالإ�ضافة �إلى المملكة العربية ال�سعودية ،في كل من مملكة البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة.
�أما بنك الريا�ض فهو �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست في المملكة العربية ال�سعودية �سنة 1957م وهو مدرج في ال�سوق المالية ال�سعودية .ويعتبر بنك الريا�ض
�أحد �أكبر الم�ؤ�س�سات المالية في المملكة وله  200فرع في المملكة ،ومكتب في كل من لندن (المملكة المتحدة) وهيو�ستن (الواليات المتحدة) و�سنغافورة،
كما في نهاية 2008م .وقد بلغ عدد موظفيه  4.867موظف بتاريخ 1430/3/28هـ (الموافق2009/3/25م).
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1تعريفات واختصارات

يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك.
تنطبق التعريفات واالخت�صارات على هذا الم�ستند ب�أكمله ما لم ِ
الم�ست�شارون

الم�ست�شارون المذكورون في ال�صفحتين (ط) و (ي)

اال�ستحواذ

اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) والأ�صول من ال�شركة
العالمية للتجارة والخدمات المحدودة كما هو مو�ضح في ق�سم “اال�ستحواذ” وق�سم “المعلومات القانونية” من هذه
الن�شرة وفقا لل�شروط التي تقبلها ال�شركة وم�ساهمو كل من ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات المحدودة ورويال �أند
�صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وب�شرط الح�صول على الموافقات النظامية والموافقات الأخرى الالزمة

ال�شركة العالمية للتجارة
والخدمات المحدودة

ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات المحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة م�سجلة في المملكة بتاريخ
1398/4/26هـ (الموافق 1978/4/4م)

الئحة مكافحة االحتيال

الئحة مكافحة االحتيال ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1429/12/4هـ (الموافق
2008/12/2م)

عقد الت�أ�سي�س

عقد ت�أ�سي�س ال�شركة بما يطر�أ عليه من تعديالت من وقت لآخر

الأ�صول

الأ�صول التي �سيتم تحويلها �إلى ال�شركة كما هو مو�ضح بمزيد من التف�صيل في اتفاقية �شراء الأ�صول

اتفاقية �شراء الأ�صول

اتفاقية �شراء الأ�صول المنوي �إبرامها بين ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات وال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم
“معلومات قانونية”

لجنة المراجعة و�إدارة
المخاطر

لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر المقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في الق�سم “ 8الهيكل التنظيمي”

المجل�س �أو مجل�س الإدارة

مجل�س �إدارة ال�شركة الذي يتم تعيينه من وقت لآخر بما في ذلك �أول مجل�س �إدارة مر�شح كما هو مبين في ال�صفحة
(و)

بي ام �آي

بزن�س مونيتور �إنترنا�شيونال ،وهي �شركة ت�أ�س�ست �سنة 1984م في مدينة لندن وتن�شر تقارير ودرا�سات اقت�صادية حول
موا�ضيع مختلفة منها المخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت والتوقعات واالقت�صادية

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة بما يطر�أ عليه من تعديالت بين وقت و�آخر

مجل�س ال�ضمان ال�صحي
التعاوني

هيئة م�ستقلة ت�أ�س�ست بقرار مجل�س الوزراء رقم ( )71وتاريخ 1420/4/27هـ (الموافق 1999/8/11م) لتنظيم قطاع
الت�أمين ال�صحي.

الرئي�س

رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة الذي يتم تعيينه من وقت لآخر بما في ذلك �أول رئي�س مر�شح كما هو مبين في ال�صفحة
(و)

الهيئة

هيئة ال�سوق المالية بالمملكة العربية ال�سعودية.

نظام ال�سوق المالية

نظام ال�سوق المالية ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م).

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات في المملكة العربية ال�سعودية ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )6/بتاريخ 1385/3/22هـ (الموافق
1965/7/20م) ،بما يطر�أ عليه من تعديالت حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.

ال�شركة

�شركة العالمية للت�أمين التعاوني� ،شركة م�ساهمة �سعودية تحت الت�أ�سي�س وفقا لقرار مجل�س الوزراء رقم ()5
وتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/5م) والمر�سوم الملكي رقم (م )2/وتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق
2009/1/6م).

الجمعية الت�أ�سي�سية

�أول اجتماع للجمعية العامة لل�شركة يعقد بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم.
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الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات بالمملكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن مجل�س �إدارة الهيئة وفقا للقرار رقم ()2006/212/1
وتاريخ 1427/10/21هـ (الموافق 2006/11/12م) ،وتعديالتها ،بناء على نظام ال�سوق المالية ال�صادر بموجب
المر�سوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/8/1م)

ال�سجل التجاري

�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة

�أع�ضاء المجل�س

�أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة المعينون من وقت لآخر بما فيهم الأع�ضاء المر�شحون لمجل�س �إدارة ال�شركة

لجنة الإف�صاح

لجنة الإف�صاح المقترحة ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم “الهيكل التنظيمي”

اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية المقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم “الهيكل التنظيمي”

ال�سوق الملية

�سوق الأ�سهم ال�سعودية

FTSE100

م�ؤ�شر فاينان�شيال تايمز لبور�صة الأ�سهم لل�شركات المدرجة في بور�صة لندن للأ�سهم

الم�ؤ�س�سون

الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون لل�شركة والمذكورة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (�ص)

م

ح�سب التقويم الميالدي

GBP

الجنيه الإ�سترليني ،العملة الر�سمية للمملكة المتحدة

مجل�س التعاون

مجل�س التعاون لدول الخليج العربية

الجمعية العامة

الجمعية العامة لل�شركة كما هي من وقت لآخر

الحكومة

حكومة المملكة العربية ال�سعودية

�إجمالي الأق�ساط المكتتبة

مجموع الأق�ساط الت�أمينية الواردة ل�شركة ت�أمين عن عقود الت�أمين التي تكتتب بها �أو تبرمها في فترة محددة دون خ�صم
�أية �أق�ساط تحال �إلى �شركات ت�أمين �أخرى

هـ

ح�سب التقويم الهجري

اللوائح التنفيذية

اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( )596/1ال�صادر من
وزير المالية بتاريخ  1425/3/1هـ (الموافق 2004/4/20م)

نظام الت�أمين

نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )32/بتاريخ  1424/6/2هـ (الموافق
 2003/7/31م)

لوائح الت�أمين

نظام الت�أمين واللوائح التنفيذية و�أية تعديالت تطر�أ عليها من وقت لآخر

�شركة الت�أمين

�شركة الت�أمين التي تقدم خدمة توفير الحماية �ضد الخ�سائر من خالل عقد ت�أمين

اتفاقية الخدمات الم�ؤقتة

اتفاقية الخدمات الم�ؤقتة المزمع �إبرامها بين رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وال�شركة كما هو
مو�ضح في ق�سم “المعلومات القانونية”

لجنة اال�ستثمار

لجنة اال�ستثمار المقترحة والمزمع ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم “الهيكل التنظيمي”

المملكة /ال�سعودية

المملكة العربية ال�سعودية

مدير االكتتاب

�شركة الريا�ض المالية المعينة من قبل ال�شركة مديرا لالكتتاب فيما يتعلق بهذا الإ�صدار

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة (قرار مجل�س �إدارة الهيئة رقم ( )2004-11-3ال�صادر بتاريخ
1425/8/20هـ (الموافق 2004/10/4م) ،بما يطر�أ عليه من تعديالت ،وفق ًا للمادة  6من نظام ال�سوق المالية ال�صادر
بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )30/بتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م)
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فترة الحظر

فترة الثالث �سنوات (كل منها ال تقل عن � 12شهرا) التي تبد�أ من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة والتي ال يجوز خاللها للم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أي من �أ�سهمهم (�إال بموافقة من م�ؤ�س�سة النقد �أو الهيئة)

مورغان �ستانلي �أو الم�ست�شار
المالي

مورغان �ستانلي ال�سعودية ،وهي ال�شركة المعينة من قبل ال�شركة ب�صفة م�ست�شار مالي لالكتتاب

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت المقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�ضح في ق�سم “الهيكل التنظيمي”

الأ�سهم المطروحة

الأ�سهم الجاري طرحها لالكتتاب العام والبالغ عددها � 6.000.000سهم والتي تمثل  %30من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة
الم�صدرة عند الت�أ�سي�س

الطرح �أو االكتتاب

الطرح العام للأ�سهم البالغ عددها � 6.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وتمثل
 %30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة عند الت�أ�سي�س

فترة االكتتاب

الفترة التي تبد�أ في 1430/10/14هـ (الموافق 2009/10/3م) وتنتهي نهاية يوم 1430/10/20هـ (الموافق
2009/10/9م)

الجريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي ال�صحيفة الر�سمية لحكومة المملكة العربية ال�سعودية

القائمة الر�سمية

قائمة بالأوراق المالية تعدها الهيئة وفقا لقواعد الت�سجيل والإدراج

�أوبك

منظمة الدول الم�صدرة للنفط

ال�شخ�ص

فرد� ،شركة ،جمعية غير م�ؤ�س�سة� ،شركة تو�صية� ،أو �أية �شركة �أو كيان �أو هيئة اعتبارية �أخرى

المحفظة

المحفظة الت�أمينية المقرر تحويلها �إلى ال�شركة (مزيد من التف�صيل حول طبيعة هذا التحويل وتوقيته مو�ضحة في ق�سم
“اال�ستحواذ” في “اتفاقية تحويل المحفظة”)

اتفاقية تحويل المحفظة

اتفاقية تحويل المحفظة المقرر �إبرامها بين رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وال�شركة كما هو
مو�ضح في ق�سم “المعلومات القانونية”

الن�شرة /ن�شرة الإ�صدار

ن�شرة الإ�صدار هذه

البنوك الم�ستلمة

البنوك الم�ستلمة الواردة �أ�سما�ؤها في ال�صفحة (ك)

�إعادة الت�أمين

عملية تقوم بموجبها �شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين بتوفير الت�أمين �أو �إعادة الت�أمين ل�شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين �أخرى
(طالبة الت�أمين) �ضد جميع �أو جزء من مخاطر الت�أمين �أو �إعادة الت�أمين المكتتبة من قبل طالبة الت�أمين وذلك بموجب
بولي�صة ت�أمين واحدة �أو �أكثر.

الئحة �إدارة المخاطر

الئحة �إدارة المخاطر ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ ( 1429/12/18الموافق 2008/12/16م)

بنك الريا�ض

بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة في المملكة العربية ال�سعودية منذ �سنة 1957م

الريا�ض المالية

�شركة الريا�ض المالية وهي �شركة مرخ�صة من هيئة ال�سوق المالية وتتبع لبنك الريا�ض

مجموعة رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين بي ال �سي

مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي ،وهي �شركة عامة محدودة وم�ؤ�س�سة في المملكة المتحدة وهي
�أي�ضا ال�شركة القاب�ضة النهائية ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) المحدودة ،وهي �شركة م�ساهمة معفاة ت�أ�س�ست في المنامة بمملكة
البحرين

�إ�س �أيه �آي �أو ()SAIO

�صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد

م�ؤ�س�سة النقد

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،البنك المركزي للمملكة العربية ال�سعودية

ال�سعودة

تعني ال�سيا�سة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية ال�سعودية بهدف ت�شجيع توظيف المواطنين ال�سعوديين في القطاع
الخا�ص ال�سعودي

ريال

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية
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الم�ساهم

المالك لعدد من �أ�سهم ال�شركة في �أي وقت من الأوقات

الأ�سهم

الأ�سهم العادية لل�شركة والبالغة قيمتها اال�سمية ( )10رياالت �سعودية لل�سهم

هام�ش المالءة

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

االحتياطي النظامي

الن�سبة المئوية التي يجب على ال�شركة تجنيبها من الأرباح ال�صافية وفقا للمادة ( )15من نظام الت�أمين وهي ح�صة
من الأرباح ال�سنوية ال تقل عن %20

المكتتب

ال�شخ�ص الطبيعي ال�سعودي الذي يكتتب في الأ�سهم المطروحة ،بما في ذلك المر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة ولها
�أبناء ق�صر من زوج غير �سعودي وتكتتب في الأ�سهم المطروحة ب�أ�سمائهم

نموذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب المو�ضح في ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”

تداول

النظام الآلي للتداول في �أ�سهم ال�شركات ال�سعودية

التعاونية

ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني (حاليا التعاونية) ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست في الريا�ض ،المملكة العربية
ال�سعودية

UK

المملكة المتحدة

متعهد التغطية

الريا�ض المالية وهي ال�شركة المعينة من قبل ال�شركة متعهدا لتغطية االكتتاب فيما يتعلق بهذا الإ�صدار

الواليات المتحدة

الواليات المتحدة الأمريكية

دوالرUSD /

الدوالر الأمريكي ،العملة الر�سمية للواليات المتحدة الأمريكية

WTO

منظمة التجارة العالمية

الأقارب

الزوج �أو الزوجة �أو الأوالد الق�صر

متح�صالت االكتتاب

�إجمالي المبلغ الذي ت�ستلمه ال�شركة عن �أ�سهم االكتتاب

�شركة معفاة

ال�شركات المعفاة هي �شركات م�ساهمة قام وزير التجارة والزراعة لمملكة البحرين ب�إعفائها من االلتزام ببع�ض �أو
جميع متطلبات قانون ال�شركات التجارية لمملكة البحرين

نشرة اإلصدار

2 -2عوامل المخاطرة
بالإ�ضافة �إلى المعلومات الأخرى الواردة في �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة ،ينبغي على كل مكتتب محتمل �أن يدر�س بعناية كافة المعلومات الواردة في ن�شرة
الإ�صدار هذه بما فيها عوامل المخاطرة المحددة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة .وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة و�آفاقها الم�ستقبلية
ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية جوهرية نتيجة لوقوع �أي من هذه المخاطر التي تعتقد �إدارة ال�شركة في الوقت الحا�ضر �أنها
مهمة� ،أو بحدوث �أية مخاطر �أخرى لم يت�سن للإدارة تحديدها� ،أو تلك التي تعتبرها غير جوهرية و�أ�صبحت جوهرية .وقد ي�ؤدي حدوث واحد �أو �أكثر من عوامل
المخاطرة هذه �إلى انخفا�ض �سعر �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق ،وقد يخ�سر المكتتبون المحتملون كامل ا�ستثمارهم في �أ�سهم ال�شركة �أو جزءا منه.
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2مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية

22222

2تطور األنظمة والقوانين

تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح المتعلقة ب�شركات الت�أمين والمعمول بها في المملكة والإ�شراف الم�ستمر والتدخل المحتمل من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .وتخت�ص لوائح الت�أمين بمجاالت الت�أمين الم�سموح بها وم�ستويات ر�أ�س المال والمالءة المطلوبة و�إعادة الت�أمين الم�سموح به و�أنواع اال�ستثمارات
وحجمها وحدود االكتتاب الت�أميني وقيوده والممار�سات و�أنواع البوال�ص و�أ�ساليب معالجة المطالبات وكفاية االحتياطي ونواح �أخرى مالية وغير مالية في ن�شاط
�شركات الت�أمين.
ف�إذا لم تلتزم ال�شركة بالقوانين والأنظمة ال�سارية حاليا �أو م�ستقبال� ،أو لم تلتزم بمتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،فقد تخ�ضع لعقوبات نظامية منها
الغرامة وتعليق العمل و�سحب ترخي�ص مزاولة ن�شاط الت�أمين �أو فر�ض قيود على نوع العمل الذي يجوز لها مزاولته ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على عمليات ال�شركة
وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�/أو �آفاقها الم�ستقبلية .كما �أن �إخفاق �أحد معيدي الت�أمين ،و�سطاء الت�أمين ،وكالء الت�أمين ،و�سما�سرة
الت�أمين ،ومقدري الخ�سائر� ،أو غيرهم من المهنيين في مجال الت�أمين ،في تطبيق الأنظمة واللوائح المرعية يمكن �أن ي�ؤثر �سلبا على ن�شاط ال�شركة.
كذلك يمكن لتطور البيئة القانونية والتنظيمية �أن يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق وقد ي�ضطرها �إلى تكبد نفقات �سنوية كبيرة في �سبيل
التقيد بالقوانين واللوائح النظامية .كذلك قد يكون لتغير الإطار التنظيمي (كتعيين جهة منظمة فرعية �أو فر�ض �سيا�سات �ضريبية جديدة) �أو لتف�سير ذلك
التغيير ت�أثير �سلبي كبير على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد
ح�صلت ال�شركة على الموافقات الالزمة للم�ضي في �إجراءات الح�صول على الترخي�ص بمزاولة ن�شاط الت�أمين في المملكة وفقا لقرار مجل�س الوزراء رقم 5
ال�صادر بتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/5م) والمر�سوم الملكي رقم م 2/ال�صادر بتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م) .وتنوي ال�شركة
بعد ا�ستكمال �إجراءات ت�أ�سي�سها التقدم لدى م�ؤ�س�سة النقد للح�صول على ترخي�ص بمزاولة ن�شاط الت�أمين في المملكة .ف�إذا ر�أت م�ؤ�س�سة النقد �أن ال�شركة
لم ت�ستوف متطلبات الترخي�ص ،ف�إنها قد ترف�ض �إ�صدار الترخي�ص المطلوب ،وبالتالي قد ال ت�ستطيع ال�شركة بدء �أعمالها .كذلك قد ت�ؤخر م�ؤ�س�سة النقد �أو
ترف�ض الموافقة على المنتجات التي تنوي ال�شركة ت�سويقها وبوال�ص الت�أمين التي تعتزم االكتتاب بها ،الأمر الذي قد ي�ؤخر تاريخ بدء ال�شركة لعملها ،وهذا ما
�سيكون له ت�أثير �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو �آفاقها الم�ستقبلية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تعطي المادة  76من الالئحة التنفيذية لم�ؤ�س�سة النقد �صالحية �سحب ترخي�ص ال�شركة في الحاالت الآتية:
�أ)
ب)
ج)
د)
هـ)
و)
ز)
ح)
ط)
ي)
ك)

�إذا لم تمار�س ال�شركة الن�شاط المرخ�ص لها خالل �ستة �أ�شهر؛
تف ال�شركة بمتطلبات النظام �أو الالئحة؛
�إذا لم ِ
�إذا تعمدت ال�شركة بتزويد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بمعلومات �أو بيانات غير �صحيحة في طلبها؛
�إذا تبين لم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن حقوق الم�ؤمن لهم �أو الم�ستفيدين �أو الم�ساهمين معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي تمار�س بها الن�شاط؛
�إذا �أفل�ست ال�شركة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها؛
�إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب متعمد للن�صب واالحتيال؛
تف ال�شركة بمتطلبات المالءة الواردة بالمادة  68من الالئحة التنفيذية؛
�إذا انخف�ض ر�أ�س المال عن الحد الأدنى المقرر �أو لم ِ
�إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى الم�ستوى الذي ترى معه الم�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه؛
�إذا رف�ضت ال�شركة دفع المطالبات الم�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق؛
�إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش المكلف من قبل الم�ؤ�س�سة عن االطالع على ح�ساباتها و�سجالتها؛
�إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر في �أي من النزاعات الت�أمينية.
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ف�إذا ما تم �سحب ترخي�ص ال�شركة ،فلن يكون با�ستطاعة ال�شركة مزاولة �أعمالها.
وتعتزم ال�شركة تقديم خدمة الت�أمين الطبي وفقا لنظام الت�أمين ال�صحي التعاوني الذي تخول المادتان  68و  69منه مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني
�صالحية �سحب الترخي�ص اعتماد ال�شركة ك�شركة ت�أمين طبي في بع�ض الحاالت .وعليه ،ف�إذا ما تم �سحب هذا الترخي�ص� ،أو لم تتمكن ال�شركة من الح�صول
عليه ،ف�إن ال�شركة لن ت�ستطيع تقديم خدمة الت�أمين الطبي في المملكة.
2 22222عدم إمكانية إصدار بوالص جديدة
في تاريخ 1430/08/26هـ (الموافق 2009/08/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن تو�ضيحي (“الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة”) حول
و�ضع �شركات الت�أمين الأجنبية العاملة في المملكة العربية ال�سعودية  .كما �أو�ضح الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة �إمكانية �شركات الت�أمين الأجنبية مزاولة
الأن�شطة الت�أمينية في المملكة العربية ال�سعودية بعد انق�ضاء الفترة االنتقالية الممنوحة بموجب الأمر الملكي رقم  3120وتاريخ 1426/03/04هـ (الموافق
2005/04/13م).
تم�شي ًا مع الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة ف�إنه ي�سمح لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) تجديد البوال�ص التجارية القائمة حتى 1431/03/03هـ
(الموافق 2010/02/17م) وال يجوز لل�شركة �إبرام بوال�ص جديدة �إال بعد ترخي�ص ال�شركة ح�سب الأ�صول وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
البوال�ص ذات العالقة  .كما تطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة الت�أمين وتقارير مف�صلة كل �شهرين حول
الإجراءات المرتبطة بالترخي�ص و�ضمان بنكي يعادل  %20من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة لعام .2008
قد ي�سفر الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة عن خ�سارة الأعمال القائمة و�/أو ح�صة ال�شركة في ال�سوق  ,الأمر الذي �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا على المحفظة والنتائج
الت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها الم�ستقبلية ب�شكل كبير � .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه الت�أخر عن االلتزام بمتطلبات الم�ؤ�س�سة قد ينتج عنه �إيقاف الم�ؤ�س�سة �إجراءات
الترخي�ص �أو لإيقاع عقوبة �أخرى  ،الأمر الذي في دوره �سي�ؤثر �سلبي ًا على النتائج الت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222متطلبات المالءة
وفقا للمواد  67 ،66و  68من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني� ،سوف يتعين على ال�شركة االحتفاظ بهام�ش مالءة محدد يمكنها من
تلبية المتطلبات التي تقت�ضيها �أعمالها الت�أمينية .وهو هام�ش يت�أثر بدرجة كبيرة باالحتياطيات التي يتوجب تخ�صي�صها ،والتي بدورها تت�أثر بحجم بوال�ص
الت�أمين المباعة والأنظمة التي تحدد االحتياطي النظامي� ،إ�ضافة �إلى تكاليف الت�أمين و�إعادة الت�أمين .ف�إذا ما حققت ال�شركة نموا �سريعا وازداد هام�ش
المالءة المطلوب نتيجة لذلك ،فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى رفع ر�أ�س مالها لكي ت�ستوفي هام�ش المالءة المطلوب.
بح�سب الفقرة الخا�صة بتقييم الأ�صول وهام�ش المالءة من واللوائح التنفيذية ،يتعين على ال�شركة �أن تحتفظ بحد �أدنى للمالءة المالية بما يمكنها من
تلبية المطالبات التي تن�ش�أ عن عمليات الت�أمين .ويعرف هام�ش المالءة بمبلغ زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للت�صفية الفورية عن مطلوباتها .ف�إذا ما انخف�ض
هام�ش المالءة �إلى ما دون الحد المطلوب نظاما ،ف�سوف يتعين على ال�شركة �أن تقوم ب�إجراءات لت�صحيح �أو�ضاعها ،وهذا ما قد ي�ؤدي في حاالت ق�صوى �إلى
�سحب الترخي�ص .و�إ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا لم تتمكن ال�شركة من رفع ر�أ�س مالها ،فربما يتم �إلزامها بالحد من نمو �أعمالها ،الأمر الذي �سيكون له ت�أثير �سلبي
على و�ضعها المالي وربحيتها .وقد ي�ؤدي عدم االحتفاظ بهام�ش المالءة الكافي �إلى تعر�ض ال�شركة لإجراءات عقابية من طرف م�ؤ�س�سة النقد ومنها �سحب
ترخي�صها في حاالت ا�ستثنائية.
2 22222متطلبات السعودة
تعتزم ال�شركة توظيف الكوادر ال�سعودية في مختلف الوظائف لديها و�صوال �إلى الن�سبة النظامية المقررة لل�سعودة والتي تفر�ض على ال�شركات العاملة في
المملكة ،بما فيها ال�شركة ،تعيين عدد معين من العنا�صر ال�سعودية واالحتفاظ بهم.
تم�شيا مع اللوائح ال�صادرة عن وزارة العمل والمادة  79من الالئحة التنفيذية (التي ت�شترط حالي ًا على �شركات الت�أمين �أن تحتفظ بن�سبة  %30على الأقل
من �إجمالي العمالة لديها من ال�سعوديين) .وتق�ضي �سيا�سة ال�سعودة التي تعتزم ال�شركة تطبيقها بزيادة عدد الموظفين ال�سعوديين (راجع ق�سم “ال�شركة”
الفقرة “ 1-10-4ال�سعودة”) .ولكن ،ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سوف تتمكن من بلوغ م�ستويات ال�سعودة الم�ستهدفة .وت�شمل عقوبات عدم التقيد
بن�سبة ال�سعودة المقررة نظاما عدة �أنواع منها وقف �إ�صدار ت�أ�شيرات العمل لغير ال�سعوديين وا�ستبعاد ال�شركة المخالفة من اال�شتراك في المناف�سة على تنفيذ
الم�شاريع الحكومية وطلب القرو�ض من الجهات الحكومية .ومن هنا ،ف�إن عدم �إيفاء ال�شركة بمتطلبات ال�سعودة يمكن �أن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار بعالقة ال�شركة
بالجهات الحكومية �أو �إلى �إ�ضعاف قدرتها على ا�ستقطاب الكوادر الأ�سا�سية غير ال�سعودية ،وهذا ما قد ي�ؤثر �سلبا وبدرجة ملمو�سة على �أعمال ال�شركة وو�ضعها
المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�/أو �آفاقها الم�ستقبلية.
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2 22222التقارير المطلوبة
ي�شترط نظام الت�أمين وقواعد الت�سجيل والإدراج على ال�شركة �أن تقدم ب�صفة دورية قوائم مالية وتقارير �سنوية �إلى م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق المالية �إ�ضافة
�إلى ن�شرها للجمهور وكذلك معلومات معينة حول �أعمال ال�شركة ب�شكل عام وهيكل ر�أ�س مالها وملكيتها ومركزها المالي.
ومن هنا ،ف�إن عدم تقيد ال�شركة بالأنظمة المعمول بها يمكن �أن ي�ؤدي �إلى فر�ض قيود م�ؤثرة على ال�شركة تحد من قدرتها على مزاولة �أعمالها �أو �إلى فر�ض
غرامات مالية عليها ،الأمر الذي يمكن �أن ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222اإلجراءات النظامية وغيرها من اإلجراءات
قد تخ�ضع ال�شركة �أي�ضا لعمليات مراجعة ومراقبة وتحقيقات �إدارية وحكومية �ضمن بيئة قطاع الت�أمين الذي خ�ضع حديثا للتنظيم الر�سمي .وهنا ال ت�ستطيع
ال�شركة التنب�ؤ بنتيجة مثل هذه المراجعات وعمليات المراقبة والتحقيق والإجراءات ،فيما لو حدثت ،وال يمكنها �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن هذه المراجعات وعمليات
المراقبة والتحقيق والإجراءات الق�ضائية ذات العالقة �أو التغيرات في ال�سيا�سات والإجراءات الت�شغيلية لن يكون لها ت�أثير �سلبي كبير على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
قد ت�صبح ال�شركة طرف ًا في �إجراءات ق�ضائية �أو مطالبات في ال�سير العادي لأعمالها وقد يكون للإجراءات الق�ضائية �أو المطالبات ت�أثير �سلبي على �أعمال
ال�شركة وقد ت�صدر قرارات �أو �إجراءات نظامية من �ش�أنها تو�سيع نطاق م�س�ؤولياتها وقد يكون لها ت�أثير �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي
ونتائج عملياتها.
2 22222سياسات إدارة المخاطر
مع �أن ال�شركة تعتزم ت�شكيل لجنة للمراجعة وتطبيق �سيا�سات و�إجراءات لإدارة المخاطر و�ضوابط داخلية ت�ستند �إلى نظام الت�أمين والئحة �إدارة المخاطر� ،إال
�أن هذه ال�سيا�سات والإجراءات الخا�صة ب�إدارة المخاطر وال�ضوابط الداخلية قد ال تكفي للحد من المخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة في جميع �أحوال ال�سوق
�أو للحد من �أنواع مختلفة من المخاطر ،بما فيها المخاطر غير المحددة �أو غير المتوقعة.
تعتمد بع�ض طرق �إدارة المخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق ،ولذا ،ف�إن هذه الطرق قد ال تمكن من التنب�ؤ بالمخاطر المحتملة م�ستقبال والتي قد
تكون �أكبر من تلك التي يتم ا�ستنتاجها بوا�سطة المقايي�س التاريخية .وهناك طرق �أخرى لإدارة المخاطر تعتمد على تقييم المعلومات المتاحة حول الظروف
الت�شغيلية وال�سوقية �أو حول �أمور �أخرى .ونظرا لغياب البيانات الكافية حول �سوق الت�أمين ال�سعودي� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى ،ف�إن هذه المعلومات قد ال تكون
دقيقة �أو كاملة �أو محدثة �أو لن يتم تقييمها على الوجه ال�صحيح في جميع الحاالت.
وف�ضال عن ذلك ،ف�إن التعامل مع المخاطر النظامية والت�شريعية ي�ستدعي من �ضمن ما ي�ستدعيه وجود �سيا�سات و�إجراءات تمكن من قيد عدد كبير من
التعامالت والأحداث والتحقق من �صالحيتها� ،إ�ضافة �إلى �أنظمة منا�سبة للرقابة الداخلية .وفي هذا ال�سياق ،قد ال تكون �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها
و�ضوابطها الداخلية فاعلة تماما في جميع الأحوال .ونتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى المخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة قد ي�ؤثر �سلبا وبدرجة كبيرة على
�أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
من جهة �أخرى� ،إن من الدارج بالن�سبة ل�شركات الت�أمين ا�ستخدام �أدوات مالية وا�ستثمارات متنوعة لغر�ض �إدارة المخاطر الم�صاحبة لأعمالها والتي ترجع
للجنة ال�ستثمار التي تنوي ال�شركة ت�شكيلها .ويتعين على ال�شركة �أن تح�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات المالية .وقد تكون
الو�سائل المتاحة �أمام ال�شركة للتعامل مع هذه المخاطر محدودة �إذا لم تح�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد بهذا ال�ش�أن.
2 22222محدودية الوصول إلى البيانات التاريخية للسوق
مع �أن قطاع الت�أمين لي�س حديثا على االقت�صاد ال�سعودي� ،إال �أنه بات يخ�ضع م�ؤخرا لعملية �إعادة هيكلة وا�سعة ت�شمل تطبيق بيئة تنظيمية جديدة ،وهي بيئة لم
تختبر بعد .فقد ظل �سوق الت�أمين لبع�ض الوقت حكرا على ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني (“التعاونية”) دون مناف�سة تذكر .ونظرا لعدم توفر بيانات كافية
حول �سوق الت�أمين ال�سعودي� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى ،ف�إن �أي تقييم �أو تقدير لل�سوق قد يفتقر �إلى الدقة �أو االكتمال �أو قد يكون متقادما وال يعك�س الواقع �أو
لم يحظ بالتقييم المنا�سب في جميع الحاالت.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بنمو السوق
ت�شير الكثير من الم�ؤ�شرات �إلى �أن قطاع الت�أمين ال�سعودي �سي�شهد نموا ملمو�س ًا� ،إال �أنه قد تطر�أ هناك عوامل غير منظورة وغير متوقعة تعيق هذا النمو
المتوقع.
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وبالرغم من محاوالت التنويع ،ف�إن االقت�صاد ال�سعودي ما زال يعتمد على النفط والغاز .ولذا ،ف�إن �إيرادات المملكة تظل عر�ضة لتقلبات �سعر الهيدروكربونات
والبتروكيماويات ،ويبقى التخطيط المالي هو الآخر عر�ضة لقوى خارج نطاق �سيطرة الحكومة ال�سعودية .وهذا ما قد ي�شكل عائقا ال�ستمرار النمو المحتمل في
الم�شاريع ال�صناعية وال�سكنية الكبرى وم�شاريع البنية التحتية الأخرى ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على ن�شاط الت�أمين و�شركاته العاملة في المملكة.
2 2-2222المنافسة
ح�صلت العديد من �شركات الت�أمين على ترخي�ص من مجل�س الوزراء لت�أ�سي�س �شركات ت�أمين م�ساهمة يتم ترخي�صها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لمزاولة �أعمال الت�أمين و�إعادة الت�أمين .كما �أن هناك العديد من ال�شركات التي ال تزال تحت الترخي�ص مما �سي�سهم في تعميق قطاع الت�أمين وزيادة المناف�سة
في �سوق الت�أمين في المملكة.
و�سيعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها المالي والنطاق الجغرافي لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها
وحجم �أق�ساط الت�أمين المكتتبة ،و�أحكام و�شروط وثائق الت�أمين ال�صادرة ،والخدمات والمنتجات المقدمة بما في ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج
ت�أمين وفق ًا لمتطلبات ال�سوق ،وكذلك �سرعة �سداد المطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخبرة وكفاءة الموظفين ومدى التواجد في ال�سوق المحلي.
�إن الزيادة الحادة في المناف�سة قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأق�ساط المكتتبة وكذلك زيادة �أحكام و�شروط وثائق الت�أمين التي تزيد من �أعباء �شركات
الت�أمين ،مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية و�آفاقها الم�ستقبلية ،وقد ي�ؤدي هذا �إلى
تراجع الح�صة ال�سوقية لل�شركة وهوام�ش ربحيتها وعوائدها و�إعاقة نمو قاعدة عمالئها وزيادة معدل دوران موظفي الإدارة والمبيعات وزيادة الم�صاريف
الت�شغيلية كالمبيعات والت�سويق ،و الزيادة في تكاليف اال�ستحواذ على البوال�ص.
2 2-2222خطر الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث الكارثية التي يتعذر التنبؤ بها
كثيرا ما تتكبد �شركات الت�أمين خ�سائر جمة جراء الأحداث الكارثية والتي يمكن �أن تنجم عن عوامل ترتبط بالطبيعة �أو بالب�شر ،وهي �أحداث ال يمكن بطبيعة
الحال التنب�ؤ بها ال من حيث تكرارها وال من حيث �شدتها �أو حجمها .وهكذا ،ف�إن العمليات التي تقوم بها ال�شركة في مجال الت�أمين على الممتلكات والحوادث
تجعلها عر�ضة لمطالبات تن�ش�أ عن عدة �أحداث منها الأعا�صير الماطرة والعوا�صف الثلجية والهوائية والزوابع والأعا�صير الد ّوامية والزالزل وحاالت البرد
�أو الحر ال�شديد والعمليات الإرهابية والفي�ضانات والحرائق واالنفجارات والحوادث ال�صناعية والأعمال الحربية .وهنا يعتمد حجم الخ�سائر الناجمة عن
الحدث الكارثي على الحجم الإجمالي للخطر الم�ؤمن �ضده في المنطقة المت�ضررة جراء الحدث و�شدة الحدث نف�سه .ويمكن �أن تت�سبب الكوارث في �أ�ضرار
وخ�سائر تطال العديد من الممتلكات وفروع العمل .وقد ال تكفي جهود ال�شركة لحماية نف�سها ،كاتباع �إجراءات اكتتاب /ت�أمين انتقائية و�شراء وثائق �إعادة
ت�أمين �ضد الكوارث ومراقبة م�ستوى تراكم الخطر وما �إلى ذلك .ومع �أن ال�شركة �ستعمل على حماية نف�سها من هذه الكوارث من خالل ترتيبات �إعادة الت�أمين،
�إال �أن المطالبات المرتبطة بالكوارث يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تقلبات كبيرة في النتائج المالية لل�شركة وقد يكون ل�سل�سلة من الأحداث الكارثية المتعددة ت�أثير
�سلبي كبير على الو�ضع المالي لل�شركة ونتائج عملياتها .كذلك يمكن �أن ي�ؤدي وقوع حدث كارثي �إلى زيادة تكلفة �إعادة الت�أمين �أو يحد من توفرها في ال�سنوات
القادمة (ف�ضال راجع ق�سم “عوامل المخاطرة” ،الفقرة “ 8-2-2المخاطر المتعلقة ب�إعادة الت�أمين”) ،وهذا ما يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي ملمو�س
على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو �آفاقها الم�ستقبلية.
2 2-2222مخاطر التصنيف االئتماني
عند ت�أ�سي�س ال�شركة وبدء �أعمالها ،قد يتعين عليها تعيين وكالة ت�صنيف ائتماني لتقييم ن�شاطها و�إ�صدار ت�صنيف ائتماني لها .تقوم منظمات الت�صنيف
بتحديد الت�صنيف على �أ�سا�س عدة عوامل وعلى الرغم من �أن �أكثرية العوامل تتعلق بال�شركة مو�ضع الت�صنيف �إال �أن بع�ضها تتعلق بالأحوال االقت�صادية العامة
وبظروف خارجة عن �سيطرة ال�شركة مو�ضع الت�صنيف .وفي هذه الحالة ،لي�س من الم�ضمون �أن ال�شركة �ستح�صل على ت�صنيف �إيجابي ،الأمر الذي قد يكون
له ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمالها وو�ضعها المالي وقيمة �أ�سهمها.
كذلك عمدت م�ؤ�س�سة النقد �إلى تنظيم ن�شاط �إعادة الت�أمين من خالل تحديد نوع �شركات �إعادة الت�أمين التي ت�ستطيع �شركات الت�أمين في المملكة التعامل
معها ،ومن القيود الجديدة في هذا ال�ش�أن �أن المادة  2-42من اللوائح التنفيذية ت�شترط على �شركة �إعادة الت�أمين �أن تح�صل على ت�صنيف من �ستاندر �أند بور
بم�ستوى  BBBعلى الأقل �أو ما يعادله من وكالة ت�صنيف عالمية معروفة ،ما لم يتم الح�صول على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.ف�إذا ما انخف�ض ت�صنيف
�شركة �إعادة الت�أمين دون الت�صنيف المطلوب ولم تح�صل ال�شركة على موافقة محددة من م�ؤ�س�سة النقد ،ف�إن ال�شركة �ست�ضطر �إلى وقف جميع ترتيباتها
القائمة مع �شركة �إعادة الت�أمين المعنية والبحث عن ب�أخرى بدال منها.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بقيود ملكية شركات التأمين
بالإ�ضافة �إلى فترة الحظر المفرو�ضة على الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين من قبل الهيئة ،يتعين على ه�ؤالء الم�ؤ�س�سين الح�صول على موافقة الهيئة قبل بيع �أ�سهمهم
حتى بعد انتهاء فترة الحظر .كما تفر�ض لوائح الت�أمين قيودا معينة على ملكية وتحويل �أ�سهم �شركات الت�أمين .فبح�سب المادة ( )9من نظام الت�أمين ال
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يجوز ل�شركة الت�أمين فتح فروع �أو مكاتب داخل المملكة �أو خارجها �أو الموافقة على االندماج مع �شركة ت�أمين �أو �إعادة ت�أمين �أخرى �أو امتالك تلك ال�شركة
�أو �شراء �أ�سهم فيها �إال بموافقة خطية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد .كما تن�ص المادة ( )38من الالئحة التنفيذية على �أن تقوم �شركة الت�أمين ب�إبالغ م�ؤ�س�سة
النقد ب�صفة دورية بالأ�شخا�ص الذين يملكون خم�سة في المائة �أو �أكثر من �أ�سهمها .كذلك يتوجب على كل �شخ�ص يملك خم�سة في المائة �أو �أكثر من �أ�سهم
�أي �شركة ت�أمين �أن يبلغ م�ؤ�س�سة النقد ب�أي تغيير في ن�سبة ح�صته في تلك ال�شركة .وقد ن�شرت م�ؤ�س�سة النقد قائمة تبين الحد الأدنى والحد الأق�صى للح�صة
التي يمكن امتالكها في �شركات الت�أمين من قبل البنوك والأ�شخا�ص االعتباريين والأ�شخا�ص الطبيعيين .وهكذا ،ف�إن قيودا كهذه يمكن �أن تحد من عمليات
ال�شراء المحتملة وقد ت�ؤخر �أو تعيق �أو تمنع قدرة ال�شركة على اجتذاب م�ستثمرين ماليين �أو ا�ستراتيجيين� ،أو ربما ت�ؤخر �أو تعيق �أو تمنع تغيير ال�سلطة المركزية
بال�شركة ،بما في ذلك من خالل عمليات يرى الم�ساهمون في ال�شركة �أن بع�ضها �أو جميعها في �صالح ال�شركة.
2 2-2222المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية
�سوف يعتمد �أداء ال�شركة على الأو�ضاع االقت�صادية في المملكة وفي العالم عموما حيث �أن �أي تغيرات اقت�صادية يمكن �أن ت�ؤثر على النتائج المالية لل�شركة،
ومثال ذلك ،من خالل العوائد اال�ستثمارية (ف�ضال راجع ق�سم “عوامل المخاطرة” ،الفقرة “ 7-2-2عوائد ا�ستثمارية مقنعة” وم�ستوى الطلب من جانب
العمالء على منتجات ال�شركة وخدماتها .وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ بما للأو�ضاع االقت�صادية الم�ستقبلية من ت�أثير على ن�شاطها .وبالتالي ال يمكن �إعطاء �أي
ت�أكيد ب�أن الأو�ضاع الم�ستقبلية لن ت�ؤثر �سلبا وبدرجة كبيرة على ربحية ال�شركة.
لقد دفعت االنخفا�ضات الهائلة في �سوق العقارات ال�سكنية الأمريكية خالل العام الما�ضي بالم�ؤ�س�سات المالية �إلى �إجراء تخفي�ضات كبيرة في قيم الأ�صول
لديها .وقد �أدت هذه التخفي�ضات التي بد�أت في الأوراق المالية الم�سندة بقرو�ض عقارية ثم انت�شرت لت�شمل مبادلة القرو�ض المتعثرة و�أوراق الم�شتقات
المالية الأخرى بدورها بالم�ؤ�س�سات المالية �إلى البحث عن ر�ؤو�س �أموال �إ�ضافية �أو �إلى االندماج بم�ؤ�س�سات �أكبر �أو �أقوى ،وفي بع�ض الحاالت� ،إلى االنهيار.
وب�سبب التخوف �إزاء ا�ستقرار الأ�سواق المالية عموما وقوة الأطراف المقابلة ،توقف الكثير من المقر�ضين عن تقديم التمويل حتى للمقر�ضين ذوي القدرة
المالية العالية �أو لم�ؤ�س�سات مالية �أخرى .ومن هنا ،ف�إن نق�ص القرو�ض المتاحة في ال�سوق يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي كبير على الو�ضع المالي لل�شركة
و�إمكانية الح�صول على الموارد التمويلية.
كذلك يمكن �أن تت�أثر قدرة ال�شركة على الدخول في علميات تمويل روتينية �سلبا بالإجراءات التي تقوم بها م�ؤ�س�سات مالية خارج المملكة والقوة التجارية
لتلك الم�ؤ�س�سات ،حيث �أن الم�ؤ�س�سات المالية مرتبطة ببع�ضها البع�ض من خالل عالقات تجارية �أو عمليات الت�سوية �أو �أطراف نظيرة �أو غير ذلك .وقد تكون
ال�شركة عر�ضة لمخاطر العديد من ال�صناعات والأطراف الأخرى وربما تحتاج لإجراء تعامالت مع �أطراف �أخرى في قطاع الخدمات المالية ،مثل الو�سطاء
والمتعاملين وال�سما�سرة والبنوك التجارية والبنوك اال�ستثمارية وعمالء من ال�شركات ،وهذا ما قد ي�ؤدي �إلى �إحداث م�ستوى عال من التركيز االئتماني
بالن�سبة لقطاع الخدمات المالية بوجه عام .وعالوة على ذلك ،ف�إن تق�صير واحدة �أو �أكثر من الم�ؤ�س�سات المالية� ،أو حتى الإ�شاعة �أو الت�سا�ؤل في هذا ال�ش�أن،
يمكن �أن ي�ؤدي �إلى م�شاكل في ال�سيولة على م�ستوى ال�سوق وربما �إلى تعر�ض ال�شركة لخ�سائر �أو حاالت تق�صير في دفع التزاماتها ،يكون لها ت�أثير �سلبي كبير
على و�ضعها المالية وتدفقاتها النقدية.
2 2-2222المخاطر المتعلقة بالتوسعة
من الممكن �أن االلتزام التنظيمي قد يوجب على ال�شركة تو�سعة عملياتها الطبية .وقد يكون من المعقد تنفيذ مثل تلك التو�سعة وقد يتطلب الكثير من وقت
المديرين وقد يكون خا�ضع ًا لعدد عوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركة .ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد �أن ال�شركة �ستنجح في تو�سعة عملياتها الطبية �أو �أن تكون
عملياتها مربحة.
2 2-2222تأثير تراجع ثقة المستهلك
يتعر�ض قطاع الت�أمين على الم�ستوى العالمي لالنطباع ال�سلبي في ال�سوق وذلك لأنه يعمل في �صناعة تعتبر فيها النزاهة وثقة الم�ستهلك واالئتمان وال�سمعة
ذات �أهمية بالغة .ومن الممكن �أن �أي �إذاعات �سلبية �أو تراجع ثقة الم�ستهلك في ال�صناعة الت�أمينية ب�شكل عام �سواء �أن يكون مطابق ًا للحقيقة �أم لم يكن �أو
فقدان الثقة بال�شركة �أو مجموعتها �أو عالماتها التجارية يترتب عليه فقدان العمالء و�/أو الأعمال مما قد يكون له ت�أثير �سلببي على �أعمال ال�شركة و�أو�ضاعها
المالية و�آفاقها الم�ستقبلية.
2 2-2222دورية األعمال التأمينية
�إنه وعلى الم�ستوى العالمي �شهدت ال�صناعة الت�أمينية العامة تغيرات دورية مع تذبذبات ملمو�سة في نتائج العمليات يرجع �سببها �إلى المناف�سة والأحداث
الكارثية والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركات العاملة في ال�صناعة الت�أمنية � .إن الدورية المذكورة
يكمن �أن تتولد منها فترات تت�صف بالمناف�سة في الأ�سعار الناتجة عن فائ�ض العر�ض وكذا فترات تت�سم ب�أق�ساط �أعلى ناتجة عن الق�صور في العر�ض.
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222

2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة

2 22222المخاطر المرتبطة بالمحفظة التأمينية التي سيتم االستحواذ عليها
بعد االنتهاء من �إجراءات الت�أ�سي�س وا�ستيفاء ال�شركة لجميع المتطلبات النظامية وطبقا ل�شروط معينة (منها ح�صول ال�شركة على الموافقات الالزمة من
م�ؤ�س�سة النقد وال�سلطات النظامية في مملكة البحرين ،وموافقة الم�ساهمين غير ذوي الم�صلحة الذين �سي�صوتون في الجمعية العامة الت�أ�سي�سية ،و�إبرام
واتفاقية تحويل المحفظة واتفاقية تحويل الأ�صول) تنوي ال�شركة البدء في اال�ستحواذ على المحفظة الت�أمينية من �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
(ال�شرق الأو�سط) وعلى الأ�صول من ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات (راجع ق�سم “اال�ستحواذ” وق�سم “المعلومات القانونية”) .وقد تتعطل عملية
اال�ستحواذ ذات ال�صلة �أو تت�أخر ب�سبب عدم تمكن ال�شركة من الح�صول على الموافقات الالزمة �أو ا�ستيفاء �أي �شروط مطلوبة (راجع الق�سم “ 12المعلومات
القانونية” ،الفقرات ( 1-12ب) و (ج) ،و� /أو جراء عوامل �أخرى مجهولة .وبالتالي ،ف�إن تعطل عملية اال�ستحواذ �أو ت�أخرها يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي
كبير على موعد بدء ال�شركة لأعمالها وعلى �إدارتها وعلى و�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو �آفاقها الم�ستقبلية.
�سيتم تقييم المحفظة و�أ�صول ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات طبقا للقواعد الإر�شادية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد في �شهر مايو 2007م .ف�إذا كانت
القيمة التي �ستقرها وتعتمدها م�ؤ�س�سة النقد �أعلى من التقييم التقديري ومن توقعات مجل�س الإدارة ،ف�إن من غير الممكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن ال�شركة �سيكون
لديها ر�أ�س المال الكافي لإتمام عملية اال�ستحواذ على المحفظة والأ�صول و�أنها �ستبقى م�ستوفية لمتطلبات المالءة التي ين�ص عليها نظام الت�أمين .وبالتالي،
فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى زيادة ر�أ�سمالها (وهو �أمر يحظر عليها لمدة �ستة �أ�شهر من تاريخ �إدراج �أ�سهمها في القائمة الر�سمية (ف�ضال راجع ق�سم “عوامل
المخاطرة” ،الفقرة “ 5-2-2المخاطر المتعلقة بم�صادر التمويل”)) ،وفي هذه الحالة لي�س هناك من ت�أكيد ب�أن الم�ؤ�س�سين �سيتمكنون من توفير المبلغ
النقدي الالزم .وهكذا ،قد يكون للتقييم الأعلى من المتوقع ت�أثير �سلبي كبير على �سعر �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق وعلى موعد بدئها لأعمالها وعلى و�ضعها
المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية .وهناك خطر �إ�ضافي يتمثل في �إمكانية عدم تجديد بع�ض الح�سابات المك ّونة للمحفظة
(راجع الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” الفقرات  “ 3-2-2خطر عدم تجديد المحفظة الحالية”)
2 22222المخاطر المتعلقة بالتأمين التكافلي
تعتزم ال�شركة مراجعة و�ضعها بالن�سبة الحتمال تقديم منتجات الت�أمين التكافلي .ف�إذا ما قررت ال�شركة تقديم هذه المنتجات ،ف�سوف تتكبد نفقات كبيرة
مرتبطة بتطبيق هذا النوع من الت�أمين ولي�س هناك من ت�أكيد ب�أن تقديم الت�أمين التكافلي �سيكون مجديا ماليا لل�شركة .وفي المقابل� ،إذا قررت ال�شركة عدم
تقديم خدمة الت�أمين التكافلي ،ف�سوف يكون هناك خطر فقدان جزء من التعامالت ل�صالح �شركات الت�أمين التي تقدم هذا النوع من الت�أمين.
2 22222خطر عدم تجديد المحفظة الحالية
يعتزم الم�ؤ�س�سون ت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة ت�أمين جديدة بدون �أي ن�شاط �أو تاريخ مالي �سابق و�ستعمل في �سوق ت�أمين يت�سم بالمناف�سة ال�شديدة .وبناء عليه،
ف�إن ال�شركة ال ت�ؤكد �أنها �ستتمكن من االحتفاظ بحملة البوال�ص و�أن البوال�ص الحالية �سيتم تجديدها ،وهذا ما قد يكون له ت�أثير �سلبي كبير على ن�شاط ال�شركة
وعلى و�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222حداثة عهد الشركة وعدم وجود تاريخ مالي وتشغيلي سابق لها
�إن ال�شركة ما تزال قيد الت�أ�سي�س ،وبا�ستثناء عملية تحويل المحفظة والأ�صول المقترح �إجرا�ؤها بعد الت�أ�سي�س طبقا للمتطلبات النظامية وا�ستيفاء �شروط
معينة كما هو مو�ضح في ق�سم “اال�ستحواذ” ،ف�إن ال�شركة لي�س لديها �أي تاريخ مالي �أو ت�شغيلي ولم تقم ب�أي ن�شاط ت�أميني ولم تحقق �أية �إيرادات قبل هذا
االكتتاب .ونظرا لغياب مثل هذه البيانات ،ف�إن المعلومات المتوفرة للم�ستثمرين �ستكون محدودة الجدوى في م�ساعدتهم في تقييم ال�شركة وفر�ص نجاحها.
2 22222صعوبة الحصول على مصادر التمويل المناسبة
قد تحتاج ال�شركة في الم�ستقبل لر�أ�سمال �إ�ضافي لتو�سيع عملياتها و�إ�ضافة �أنواع �أخرى من ن�شاط الت�أمين والوفاء بالمتطلبات النظامية الخا�صة بكفاية
ر�أ�س المال .كذلك ربما تن�ش�أ هناك ظروف ال يتوفر فيها لل�شركة ر�أ�س المال الالزم لمواجهة هذه المتطلبات �أو ال يتوفر في الوقت المنا�سب �أو يتوفر ولكن
ب�شروط غير منا�سبة .وي�ضاف �إلى ذلك �أنه ال يجوز لل�شركة جمع ر�أ�س مال �إ�ضافي من م�ساهميها من خالل �إ�صدار حقوق �أولوية خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
�إدراج �أ�سهمها في القائمة الر�سمية .ومن هنا ،ف�إن عدم قدرة ال�شركة على جمع ر�أ�س المال الالزم قد يكون له ت�أثير �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي
وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
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كفاية االحتياطيات
كجزء من �أي ن�شاط في مجال الت�أمين وتم�شيا مع متطلبات نظام الت�أمين ،ف�إن ال�شركة تحتفظ باحتياطيات ومخ�ص�صات لتغطية المطالبات وااللتزامات
المالية والمطلوبات المتوقعة م�ستقبال.
�إن عملية تقدير االحتياطيات المطلوبة عملية �صعبة ومعقدة وتت�ضمن العديد من العوامل والمتغيرات واالفترا�ضات التقديرية .ونظرا لطبيعة الأخطار ذات
ال�صلة وارتفاع درجة انعدام اليقينية التي تحيط بعملية تحديد االلتزامات المتعلقة بالمطالبات غير الم�سددة لبوال�ص الت�أمين ،ف�إن ال�شركة قد ال ت�ستطيع
�أن تحدد بال�ضبط المبلغ الذي �ستدفعه في النهاية لت�سوية هذه االلتزامات .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إن حداثة عهد �سوق الت�أمين ومحدودية البيانات المتوفرة
حول �صناعة الت�أمين في المملكة من حيث الخبرة في المطالبات يمكن �أن ي�ؤثرا على قدرة ال�شركة على و�ضع االفترا�ضات المنا�سبة والدقيقة بالن�سبة
لمنتجات معينة .ونتيجة لذلك ،فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات المخ�ص�صة لمواجهة مطالبات بوال�ص الت�أمين في الم�ستقبل وقد تحتاج ال�شركة �إلى زيادة
احتياطياتها ،وهذا ما قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222تحقيق عوائد مقنعة
تعتمد نتائج الأداء الت�شغيلي لل�شركة ب�شكل جزئي على �أداء �أ�صولها الم�ستث َمرة والتي �ستتكون من �أموال حملة البوال�ص و�أموال الم�ساهمين .وتخ�ضع نتائج
اال�ستثمار لعدة مخاطر ا�ستثمارية (�سواء داخل المملكة �أو خارجها) منها المخاطر المرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية العامة وم�ستوى التذبذب في ال�سوق
وتقلبات معدالت العائد في ال�سوق وتقلبات في �أ�سعار الأ�سهم والعقارات ومخاطر ال�سيولة والعملة وخطر االئتمان والتق�صير (والذي ي�شمل على �سبيل المثال
عدم الوفاء بالتزامات الدفع التعاقدية عن الأ�صول الم�ستثمرة وتغيرات في المالءة المالية لبع�ض الأ�صول الم�ستثمرة مثل التعر�ض لم�صدري �أو مناظري
�صكوك �أو �أ�سهم �أو �إيداعات وم�شتقات) ،والظروف ال�سيا�سية بالإ�ضافة �إلى تغيرات لها ت�أثير �سلبي على متانة المركز المالي العام لم�صدري الأوراق المالية
التي ت�شكل جزء ًا من محفظة اال�ستثمارات الخا�صة بال�شركة (ف�ضال راجع ق�سم “عوامل المخاطرة” ،الفقرة “ 15-1-2المخاطر المرتبطة بالأو�ضاع
االقت�صادية”).
وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا لم تنجح ال�شركة في موازنة محفظتها اال�ستثمارية ومواءمتها مع مطلوباتها ،ف�إنها قد ت�ضطر لت�صفية ا�ستثماراتها في �أوقات و/
�أو ب�أ�سعار غير منا�سبة ،وهذا ما قد يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها
الم�ستقبلية.
2 22222المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين
تنوي ال�شركة �إعادة ت�أمين المخاطر لدى �أطراف �أخرى والم�شاركة في �شراء بوال�ص �إعادة ت�أمين من خالل مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (راجع
الق�سم “ ،4ال�شركة” الفقرة “ 11-4ترتيبات �إعادة الت�أمين”) .وبالن�سبة لعمليات �إعادة الت�أمين التي يتعين �إجرا�ؤها ،من حيث الحجم الإجمالي ومن
معيدي الت�أمين في المملكة ،فهي محددة في لوائح الت�أمين التي ت�شترط على ال�شركة �إذا ما رغبت في �إعادة الت�أمين �أن تقوم ب�إعادة ت�أمين  %30على الأقل
من �إجمالي �أق�ساطها في المملكة (�إال في حالة ح�صولها على �إعفاء خطي من م�ؤ�س�سة النقد) .ومن هنا ،ف�إنه يتحتم على ال�شركة ،لكي تلتزم بهذا ال�شرط
(�إذا لم تح�صل على �إعفاء خطي)� ،أن ت�شتري بولي�صة �إعادة ت�أمين من واحدة من �شركات �إعادة الت�أمين القليلة المرخ�صة في المملكة (راجع �أي�ضا الق�سم
“ ،4ال�شركة”) .و�إ�ضافة �إلى ذلك �إن الأنظمة الت�أمينية توجب على ال�شركة احتفاظ ن�سبة  %30من الأق�ساط وقد يكون تحقيق ذلك مكلف ًا .
من جهة �أخرى ،يتوقف توفر �إعادة الت�أمين وتكلفتها على ظروف ال�سوق ويمكن �أن تتفاوت هذه التكلفة بدرجة كبيرة (ف�ضال راجع ق�سم “عوامل المخاطرة”،
الفقرة “ 12-1-2خطر الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث الكارثية التي يتعذر التنب�ؤ بها”) .كذلك يمكن ثبوت عدم كفاية �إعادة الت�أمين لحماية ال�شركة
من الخ�سائر� ،أو قد ال تتوفر �إعادة الت�أمين في الم�ستقبل .ف�إذا لم تتوفر �إعادة الت�أمين �أو توفرت ب�شكل باهظ التكلفة �أو غير كاف ،ف�إن هذا �سي�ؤثر �سلبا على
قدرة ال�شركة على موازنة مجمل الخطر الذي هي عر�ضة له وحماية �أرباحها ومواردها الر�أ�سمالية .وقد ال تتمكن ال�شركة من التقيد بمتطلبات نظام الت�أمين �أو
لوائحه التنفيذية �أو قد تكون تكلفة االلتزام بها �أعلى من المتوقع .وهذه عوامل يتوقع �أن يكون لها ت�أثير جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها
النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
كذلك عمدت م�ؤ�س�سة النقد �إلى تنظيم ن�شاط �إعادة الت�أمين من خالل تحديد نوع �شركات �إعادة الت�أمين التي ت�ستطيع �شركات الت�أمين في المملكة التعامل
معها ،ومن القيود الجديدة في هذا ال�ش�أن �أن المادة  2-42من اللوائح التنفيذية ت�شترط على �شركة �إعادة الت�أمين �أن تح�صل على ت�صنيف من �ستاندر �أند بور
بم�ستوى  BBBعلى الأقل �أو ما يعادله من وكالة ت�صنيف عالمية معروفة ،ما لم يتم الح�صول على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.ف�إذا ما انخف�ض ت�صنيف
�شركة �إعادة الت�أمين دون الت�صنيف المطلوب ولم تح�صل ال�شركة على موافقة محددة من م�ؤ�س�سة النقد ،ف�إن ال�شركة �ست�ضطر �إلى وقف جميع ترتيباتها
القائمة مع �شركة �إعادة الت�أمين المعنية والبحث عن ب�أخرى بدال منها.
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وتجدر الإ�شارة �أي�ضا �إلى �أن ال�شركة ،حتى في حالة ح�صولها على �إعادة ت�أمين ،تظل م�س�ؤولة عن الخطر الم�ؤمن �سواء �أوفت �شركة �إعادة الت�أمين المعنية
بالتزاماتها �أم ال ومن ثم تعتبر ال�شركة عر�ضة للنزاعات حول العقود مع معيدي الت�أمين والعيوب الكامنة فيها ولإمكانية عدم التنفيذ من قبل معيدي الت�أمين.
وتعتزم ال�شركة التعامل فقط مع �شركات �إعادة ت�أمين تلبي معايير �أمنية محددة .ومع ذلك ،ف�إن عدم قدرة معيدي الت�أمين على الوفاء بالتزاماتهم المالية �أو
ف�شلهم في ذلك يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222االعتماد على الموظفين الرئيسيين
يعتمد نجاح ال�شركة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب و� /أو االحتفاظ بفريق �إدارتها وجميع موظفيها الم�ؤهلين الإ�ضافيين وتقديم التدريب الكافي لموظفيها.
ولي�س هناك من ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من االحتفاظ بخدمات موظفيها �أو من رفع م�ستوى قواها العاملة عند الحاجة وفي الوقت المنا�سب .كذلك قد
تحتاج ال�شركة لزيادة م�ستويات الأجور لكي تحافظ على موظفيها وت�ستقطب الكوادر الجديدة ذات الم�ؤهالت المنا�سبة .وفي حال تعذر على ال�شركة الح�صول
على العنا�صر الماهرة من ال�سوق المحلية ،فقد تحتاج �إلى ا�ستقدام موظفين من خارج المملكة .لكن ال�شركة ال ت�ستطيع الت�أكيد ب�أنها �ستتمكن من الح�صول
على العدد الكافي من ت�أ�شيرات العمل الالزمة من وزارة العمل بالمملكة ،ال �سيما في ظل متطلبات ال�سعودة.
وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة لخدمات واحد �أو �أكثر من �أع�ضاء �إدارتها العليا� ،أو عدم قدرتها على ا�ستقطاب الموظفين الم�ؤهلين واالحتفاظ بهم� ،أو عدم التدريب
الكافي� ،أو عدم قدرة الإدارة العليا على تطبيق ا�ستراتيجية عمل ال�شركة� ،إلى �إعاقة تنفيذ ا�ستراتيجية عمل ال�شركة ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي كبير
على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222الخبرة في إدارة شركة عامة
تتمتع الإدارة المقترحة لل�شركة بخبرة في ت�شغيل و�إدارة �أق�سام في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة ك�شركة ذات ملكية خا�صة،
لكن لي�س لديها خبرة �سابقة في �إدارة ال�شركات الم�ساهمة المدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودية.
ومن المتطلبات التي تترتب على �إدراج ال�شركة في القائمة الر�سمية وتداول �أ�سهمها في ال�سوق �أنه �سيعين على ال�شركة ومجل�س �إدارتها تقديم تقارير والإف�صاح
عن بيانات معينة و�ستخ�ضع لقيود معينة بمقت�ضى القواعد والأنظمة واللوائح ال�صادرة عن الهيئة وعن م�ؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة وال�صناعة .وبالإ�ضافة �إلى
تلك المتطلبات ،قد تفر�ض الهيئة و� /أو م�ؤ�س�سة النقد ح�سب تقديرها مزيد ًا من متطلبات الإف�صاح والتقارير وتطلب التقيد بالمزيد من قواعد الحوكمة.
وتخطط ال�شركة لو�ضع وتطبيق �ضوابط و�إجراءات داخلية تتعلق بعملها ك�شركة م�ساهمة عامة (راجع الق�سم “ 8الهيكل التنظيمي”) .وقد يفر�ض هذا التحول
قدرا كبيرا من ال�ضغط على �إدارة ال�شركة وموظفيها ومواردها الأخرى ،الأمر الذي قد ي�ؤثر بدوره� ،إذا لم يتم التعامل معه بحكمة وفعالية ،على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 2-2222االعتماد على مجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين
�سوف تعتمد ال�شركة على مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين في توفير بع�ض الخدمات و�إحالة بع�ض �أعمال الت�أمين �إليها بما في ذلك على �سبيل المثال
ال الح�صر الخدمات المن�صو�ص عليها في اتفاقية الخدمات الفنية واتفاقية الإدارة واتفاقية الإحالة و�إعادة الت�أمين وا�ستخدام العالمة التجارية لرويال �أند
�صن الاليان�س للت�أمين (“ )”RSAو�شعارها بالمملكة العربية ال�سعودية وفقا التفاقية الترخي�ص (راجع الق�سم “ 12المعلومات القانونية”).
ومن هنا ،ف�إذا ما انتهت ملكية مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين لجميع �أ�سهمها في ال�شركة �أو جزء منها و� /أو في حالة �إنهاء �أي من االتفاقيات الم�شار
�إليها �أعاله �أو تعديها ،ف�إن ال�شركة قد ت�ضطر للح�صول على خدمات بديلة معينة من �أطراف �أخرى (راجع ق�سم “المعلومات القانونية”) .وفي هذه الحالة ،قد
ال تتمكن ال�شركة من الح�صول على هذه الخدمات ب�شروط مماثلة ،الأمر الذي قد يكون له ت�أثير �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية
ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية .و�إذا ت�أخرت ال�شركة عن ت�سجيل عالمتها التجارية في الميعاد المنا�سب قد ت�ضطر ال�شركة بتطوير عالمة
جديدة  ،الأمر الذي من الممكن �أن يكون مكلف ًا وم�ستغرق ًا للوقت .وغير ذلك ،ف�إن فقدان االرتباط بمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين �أو التحالف مع
“رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين” �أو التلف الالحق ب�سمعة عالمة “رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين” قد يكون له ت�أثير �سلبي على �صورة ال�شركة ومكانتها
في ال�سوق وعلى م�ستوى �إقبال العمالء على تجديد بوال�ص الت�أمين.
2 2-2222الخطر المرتبط بالتأمين الطبي
تتوقع ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها و�صدور التراخي�ص والموافقات الر�سمية على منتجاتها �أن تقدم خدمة الت�أمين الطبي .وتنوي رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
(ال�شرق الأو�سط) �ضمن عملية تحويل المحفظة والأ�صول تحويل الحقوق وااللتزامات القائمة بموجب العقد المبرم مع �أي من ال�شركات المزودة للخدمات
الطبية من �أجل تقديم الخدمات الطبية لحملة وثائق الت�أمين ب�شرط موافقة تلك ال�شركة م�سبقا.
ف�إذا ما ت�أخرت ال�شركة المزودة للخدمات الطبية في منح موافقتها على تحويل العقد القائمة �أو امتنعت عن منح هذه الموافقة �أو طلبت تغيير �أحكام ذلك
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العقد ،ف�إن ذلك قد يمنع �أو يعيق تحويل المحفظة والأ�صول ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبا على موعد بدء ال�شركة لعملها وعلى و�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية
و�/أو نتائج عملياتها.
قد يكون لل�شركة المزودة للخدمات الطبية الحق �أي�ض ًا ب�إنهاء العقد الم�ستمر  .تتمتع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) حالي ًا بخدمات
(مدنت العربية ال�سعودية  ) Mednet Saudi Arabiaكمدير طرف ثالث لأعماله ال�صحية  .يقوم مدنت حالي ًا بالإجراءات الهادفة �إلى الح�صول على
الموافقة على ُرخ�صه وقد ال يح�صل على الموافقات المذكورة  .في حالة عدم التزام (مدنت العربية ال�سعودية) بالمتطلبات النظامية ومتطلبات الترخي�ص
بما فيها متطلبات الترخي�ص لمجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني يجب على رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) الح�صول على خدمات مدير
طرف ثالث مرخ�ص ح�سب الأ�صول  .في حالة الت�أخر عن �إبرام عقد مع مدير طرف ثالث مرخ�ص ح�سب الأ�صول ف�إنه قد ينتج عن ذلك انقطاع �أعمال رويال
�أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وقد ي�ؤثر ذلك �سلبي ًا على المحفظة والأعمال التجارية والأحوال المالية والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية و/
�أو الآفاق الم�ستقبلية لل�شركة .بلغ �إجمالي الأق�ساط الطبية المكتتبة في عام  2008مبلغ  30,106,000ريال �سعودي و�ش ّكلت تلك الأق�ساط ما يقارب  %12من
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة للمحفظة الت�أمينية لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) والمتعلقة بالعمليات في المملكة العربية ال�سعودية .
ولكي تتمكن ال�شركة من تقديم خدمة الت�أمين الطبي في المملكة ،ف�إنه يتعين عليها تقديم طلب بهذا ال�ش�أن �إلى مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني العتمادها
ك�شركة تامين طبي واعتماد بوال�ص الت�أمين ال�صحي الخا�صة بها .ولكن ،لي�س هناك �أي ت�أكيد ب�ش�أن منح هذه الموافقة �أو عدم ت�أخرها .ومن هنا ،ف�إن عدم
ح�صول ال�شركة على هذه الموافقة �أو ت�أخر ح�صولها عليها قد يكون له ت�أثير �سلبي ملمو�س على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية و� /أو نتائج
عملياتها.
2 2-2222تعطل وسائل تقنية المعلومات
يعتبر ا�ستخدام و�سائل تقنية المعلومات ذا �أهمية كبرى في �إدارة ومعالجة ن�شاط الت�أمين وعملياته� ،إال �أن ذلك يعر�ض ال�شركة لمخاطر تعطل نظم تقنية
المعلومات ،بما فيها انهيار النظام وف�شل �أو خرق الأمن والفيرو�سات وعدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها .وتخطط ال�شركة
ال�ستخدام نظام لتقنية المعلومات قد تم ا�ستخدامه من قبل داخل مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين� ،إ�ضافة �إلى و�سائل وقائية مثل الن�سخ االحتياطية
وخطط ا�ستعادة العمل في حاالت الطوارئ �أو الكوارث .ومع ذلك ،ف�إنه ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن �أعمال ال�شركة لن تتعر�ض للتوقف �أو ل�ضرر كبير في حالة
التعطل الكلي �أو الجزئي لأي من �أنظمة تقنية المعلومات �أو االت�صاالت الرئي�سية التي ت�ستخدمها �أو ف�شل �أو خرق الأمن.
�سوف تعتمد ال�شركة بدرجة كبيرة على النظام الآلي المقترح تحويله �إليها بعد توقيع اتفاقية �شراء الأ�صول .وتتوقع ال�شركة �إبرام اتفاقية الخدمات الفنية مع
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) لم�ساعدتها في اختيار الأنظمة التقنية المنا�سبة وتطبيقها وتطويرها وفي الم�سائل الأخرى ذات العالقة.
ومن هنا ،ف�إن �إنهاء االتفاقية وا�سترجاع الأنظمة والتوقف عن تقديم الم�ساندة المترتبة عليها قد ي�ؤدي �إلى توقف عمل ال�شركة ،وهذا ما قد ي�ؤثر �سلبا على
�أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 2-2222سوء سلوك الموظفين
تعتزم ال�شركة و�ضع �ضوابط داخلية تحكم �سوء الت�صرف من جانب الموظفين طبقا لالئحة مكافحة االحتيال .لكن ال�شركة ال ت�ستطيع تقديم �أي ت�أكيد ب�ش�أن
عدم حدوث �سوء ت�صرف من قبل الموظفين ،وهذا ما قد ي�ؤثر �سلبا على الو�ضع المالي لل�شركة و�أدائها .وبناء عليه ،ف�إن �أي �سوء ت�صرف من قبل الموظفين
يمكن �أن يجعل ال�شركة في و�ضع مخالف لأي قانون �أو الئحة نظامية �أو نظام معمول به ويت�سبب في عقوبات نظامية والتزامات مالية و� /أو ت�ضرر �سمعتها.
2 2-2222وقوع الطرح قبل التأسيس
لم يتم ت�أ�سي�س ال�شركة بعد ولن يتم ت�أ�سي�سها حتى ا�ستيفاء الطرح وانعقاد الجمعية العامة للم�ؤ�س�سين و�إ�صدار القرار الوزاري ون�شر عقد الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سل�سي لل�شركة وفق ًا لنظام ال�شركات .من الممكن عدم ا�ستكمال �أحد �أو �أكثر من متطلبات ت�أ�سي�س ال�شركة ب�شكل نهائي مما يعني �أال يتم ت�أ�سي�س ال�شركة
مما ي�ستوجب رد ح�صيلة االكتتاب للم�ساهمين.
2 2-2222العقود مع الغير
�ستقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات توزيع واتفاقات تعاون وغيرها من االتفاقيات مع �أطراف ثالثة في مجال عملها العادي وتعتمد ال�شركة على ا�ستعداد وقدرة
الأطراف المذكورة على الوفاء بالتزاماتها بموجب �شروط و�أحكام االتفاقيات المذكورة  .وال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن الأطراف المذكورة �سوف تكون على
م�ستوى تطلعات ال�شركة  ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبي ًا على مركز ال�شركة المالي والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية لل�شركة و�/أو �آفاقها الم�ستقبلية.
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222

2المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

2 22222خطر تذبذب سعر السهم
يبلغ �سعر االكتتاب للأ�سهم المطروحة ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم .وقد ال يتمكن المكتتبون في الأ�سهم المطروحة من بيع �أ�سهمهم ب�سعر االكتتاب �أو
ب�سعر �أعلى منه� ،أو قد ال يتمكنون من بيعها مطلقا ،حيث �أن من الممكن ل�سعر الأ�سهم في ال�سوق �أن يت�أثر ب�صورة �سلبية ملمو�سة بعدة عوامل داخل �أو خارج
نطاق �سيطرة ال�شركة ،والتي منها على �سبيل المثال ال الح�صر �أحوال العر�ض والطلب على المدى الق�صير والأداء المالي لل�شركة وظروف ال�سوق �أو تغير
الأنظمة الحكومية .كما يمكن �أن ت�ؤثر تقلبات ال�سوق والأو�ضاع االقت�صادية �سلبي ًا على �سعر الأ�سهم المطروحة في ال�سوق.
2 22222عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة
لم ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�شركة قبل هذا الطرح ،وال ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ؤكد ن�شوء �سوق قوية لأ�سهمها� ،أو ا�ستمرار مثل هذا ال�سوق فيما لو ن�ش�أ ،بعد هذا
االكتتاب ،حيث �أن العديد من العوامل ،ومنها على �سبيل المثال ال الح�صر ،النتائج المالية لل�شركة والأو�ضاع العامة لقطاع الت�أمين وقوة االقت�صاد ال�سعودي
ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إلى عوامل �أخرى خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تذبذبات كبيرة في �سعر �أ�سهم ال�شركة و�سيولتها.
2 22222بيع األسهم وطرحها لالكتتاب مستقب ً
ال
�إن بيع كمية كبيرة من الأ�سهم من قبل الم�ساهمين في ال�سوق بعد انتهاء عملية االكتتاب وبدء تداول �أ�سهم ال�شركة� ،أو االعتقاد ب�أن مثل هذه العمليات �ستحدث،
يمكن �أن يكون له ت�أثير �سلبي على �سعر �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق.
ال يجوز للم�ساهمين الت�صرف في �أ�سهمهم لفترة ثالث (� )3سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر (� )12شهرا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وبعد
انتهاء فترة الحظر هذه يجوز للم�ؤ�س�سين الت�صرف في �أ�سهمهم ب�شرط الح�صول على الموافقات الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد والهيئة على ذلك.
�إن قيام ال�شركة ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة� ،أو بيع الم�ؤ�س�سين لكميات كبيرة من الأ�سهم بعد فترة الحظر قد يكون له ت�أثير �سلبي على �سوق �أ�سهم ال�شركة ويمكن
�أن ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعرها في ال�سوق.
2 22222السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين
بعد انتهاء االكتتاب� ،سيمتلك الم�ؤ�س�سون  %70من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،وبالتالي �سيكون لديهم �إذا ما عملوا معا القدرة على التحكم بجميع الأمور التي
تحتاج �إلى موافقة الم�ساهمين بما فيها انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة وعزلهم وتوزيع الأرباح على حملة الأ�سهم وقرار زيادة ر�أ�س مال ال�شركة و�إبرام
ال�صفقات الكبرى والأ�سا�سية لل�شركة ،ويمكنهم ممار�سة هذه ال�صالحية بطريقة قد ال ت�صب في �صالح جميع الم�ساهمين .وهذا ما قد يكون له ت�أثير ملمو�س
على �أعمال ال�شركة وو�ضعها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و� /أو على �آفاقها الم�ستقبلية.
2 22222توزيع األرباح
يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم م�ستقبال على عدة عوامل من بينها م�ستوى ربحية ال�شركة وو�ضعها المالي واحتياجاتها الر�أ�س مالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع
والأو�ضاع االقت�صادية العامة ،والتي قد ت�ؤثر على تو�صية مجل�س الإدارة �إلى الجمعية العامة بهذا ال�ش�أن من وقت لآخر.
وبالرغم من �أن ال�شركة تعتزم بتوزيع �أرباح �سنوية لحملة �أ�سهمها �إال �أنها ال تتوقع توزيع �أرباح على الم�ساهمين في ال�سنوات الأولى بعد الت�أ�سي�س وال تقدم �أي
ت�أكيد ب�أنها �ستوزع �أية �أرباح بعد ذلك وال �أي ت�أكيد ب�ش�أن المبلغ الذي �سيتم توزيعه في �أي �سنة في الم�ستقبل .كما يخ�ضع توزيع الأرباح لقيود معينة ين�ص عليها
النظام الأ�سا�سي لل�شركة (راجع ق�سم “ملخ�ص النظام الأ�سا�سي” وق�سم �“ 11سيا�سة توزيع الأرباح”).
2 22222مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية
ت�شكل بع�ض البيانات الواردة في هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�ض الأمور غير الم�ؤكدة التي قد ت�ؤثر على نتائج
ال�شركة .وت�شمل هذه البيانات على �سبيل المثال ال الح�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع المالي وا�ستراتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى
العمليات الم�ستقبلية ( بما في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة بخدمات ال�شركة) .و�إذا تبين �أن �أي ًا من االفترا�ضات غير دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن
النتائج الفعلية قد تتغير ب�صورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه الن�شرة.
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3 -3نظرة عامة على سوق التأمين
لقد تم الح�صول على المعلومات المتعلقة ب�صناعة الت�أمين وغيرها من البيانات المتعلقة ب�سوق الت�أمين في ن�شرة الإ�صدار هذه من م�صادر مختلفة .ويعتقد
�أن هذه المعلومات والم�صادر والتقديرات موثوقة ويمكن االعتماد عليها .وقد �أجرت ال�شركة التحريات المعقولة للت�أكد من �صحة تلك الم�صادر .ومع �أنه لي�س
لدى مورغان �ستانلي ال�سعودية �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحتين (ط) و (ي) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن المعلومات المتعلقة ب�صناعة
الت�أمين وغيرها من البيانات المتعلقة بقطاع الت�أمين في المملكة غير دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات والبيانات ب�شكل م�ستقل
وبالتالي ال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها .وت�شمل هذه الم�صادر:
مؤسسة النقد العربي السعودي
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي هي البنك المركزي للمملكة العربية ال�سعودية وت�أ�س�ست �سنة 1952م ،وت�شمل �أبرز م�س�ؤوليتها ما يلي:
�z zإ�صدار العملة الر�سمية للبالد ،وهي الريال ال�سعودي،
z zالعمل كبنك للتعامالت الم�صرفية للحكومة ال�سعودية،
z zالإ�شراف على البنوك التجارية العاملة في المملكة،
z zالإ�شراف على �شركات الت�أمين و�شركات �إعادة الت�أمين
�z zإدارة احتياطيات المملكة من العمالت الأجنبية
z zو�ضع ال�سيا�سات النقدية الهادفة �إلى تعزيز �سعر الريال ال�سعودي و�ضمان ا�ستقرار �أ�سعار ال�صرف
z zدعم نمو النظام المالي والم�صرفي و�ضمان �سالمته
المعلومات المعدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد وتم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدامها.
الشركة السويسرية إلعادة التأمين (“سويس ري”)
هي �إحدى ال�شركات العالمية الرائدة في مجال �إعادة الت�أمين وت�أ�س�ست �سنة 1863م في مدينة زيورخ ب�سوي�سرا ،وتعمل في �أكثر من  25بلدا وت�صدر عددا من
التقارير حول �أ�سواق الت�أمين في العالم.
المعلومات المعدة بوا�سطة �سوي�س ري والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب
ال�شركة موافقة ال�ستخدامها.
بزنس مونيتور إنترناشونال (“بزنس مونيتور”)
ت�أ�س�ست بزن�س مونيتور �سنة 1984م في مدينة لندن وت�صدر تقارير ودرا�سات اقت�صادية حول موا�ضيع مختلفة منها المخاطر ال�سيا�سية والتمويل والتحليالت
والتوقعات واالقت�صادية.
وقد �أعطت بزن�س مونيتور موافقتها على ا�ستخدام تقاريرها في هذه الن�شرة ،علما ب�أن بزن�س مونيتور ال تملك هي �أو �أي من موظفيها �أو �أي من �أقاربهم �أية
�أ�سهم �أو م�صالح في ال�شركة .ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات المدرجة في �سوق
الأ�سهم كما في تاريخ هذه الن�شرة.4
Gulfbase
ت�أ�س�س مكتب الزغيبي والقباني لال�ست�شارات المالية �سنة 1995م بغر�ض تقديم �سل�سلة وا�سعة من الخدمات اال�ست�شارية والمعلومات المالية ،بما فيها
 Gulfbaseالتي تعد م�صدرا للمعلومات المالية وبيانات ال�سوق و�أدوات ا�ستثمارية متطورة للمنطقة.
المعلومات المعدة بوا�سطة  Gulfbaseوتم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت ،وبالتالي لم تطلب ال�شركة
موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
البنك السعودي البريطاني
تم ت�أ�سي�س البنك ال�سعودي البريطاني عام 1978م وبد�أ ن�شاطاته ب�صورة ر�سمية �شهر يوليو 1978م حيث ا�ستحوذ على عمليات البنك البريطاني لل�شرق
الأو�سط في المملكة العربية ال�سعودية .
 4هذه املعلومات بح�سب علم امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم كما يف تاريخ هذه الن�شرة
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المعلومات المعدة بوا�سطة البنك ال�سعودي البريطاني والتي تم ا�ستخدامها في هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن االطالع عليها عبر الإنترنت،
وبالتالي لم تطلب ال�شركة موافقة ال�ستخدام هذه المعلومات.
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3نظرة على االقتصاد السعودي

كان الأداء المالي في عام 2008م هو الأقوى في تاريخ المملكة .ونتيجة لذلك ارتفع الإنفاق الفعلي في عام 2008م متجاوزا الم�ستوى الم�ستهدف بن�سبة %24.4
وزاد بن�سبة  %9.44عن م�ستواه في عام 2007م مقابل  %18.56في عام 2006م .5وكان فائ�ض الميزانية البالغ  590مليار ريال هو الأكبر على الإطالق والذي
زاد كثيرا عن الرقم القيا�سي 176.5مليار ريال والذي �سجل في عام 2007م ،وذلك نتيجة الرتفاع �إيرادات النفط بن�سبة  .6%35ومع ذلك فقد كان الإنفاق
�سخيا جدا فاق توقعات الجميع ليرتفع �إلى م�ستوى قيا�سي غير م�سبوق .وقد ا�ستخدم �أغلب الفائ�ض في الميزانية في بناء �أ�صول �أجنبية لدى البنك المركزي
(�ساما) وخف�ض الدين المحلي الذي و�صل �إلى  %13.5من الناتج المحلي الإجمالي .7كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد �إلى  69.494ريال ،وهو الأعلى
منذ عام 1981م حينما كان تعداد ال�سكان في المملكة  9.8مليون ن�سمة مقابل  25مليون ن�سمة في الوقت الحا�ضر.8
يعتمد االقت�صاد ال�سعودي بدرجة �أ�سا�سية على النفط حيث تمتلك المملكة �أكثر من  9%20من احتياطيات النفط الم�ؤكدة في العالم وتعتبر �أكبر دولة منتجة
وم�صدرة للنفط وتلعب دورا قياديا في منظمة الدول الم�صدرة للنفط (�أوبك) وي�شكل �إنتاجها من النفط  %29من �إجمالي �إنتاج دول �أوبك .10وت�شكل �إيرادات
المملكة من النفط حوالي  %75من الموازنة العامة و %45من الناتج المحلي الإجمالي و %90من �إيرادات ال�صادرات .11وي�أتي نحو  12%40من الناتج المحلي
الإجمالي من القطاع الخا�ص .وقد �أدى ارتفاع �أ�سعار النفط �إلى زيادة نمو االقت�صاد في المملكة والإيرادات الحكومية و�أر�صدة المملكة من الأ�صول الأجنبية
�إ�ضافة �إلى تمكين الحكومة من خف�ض الدين المحلي.
وتعمل الحكومة على ت�شجيع القطاع الخا�ص وتنمية دوره خ�صو�صا في قطاع توليد الطاقة واالت�صاالت والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبتروكيماويات وذلك
بهدف الحد من اعتماد المملكة على ال�صادرات النفطية وزيادة فر�ص العمل للمواطنين.
وفي �إطار جهودها الهادفة �إلى ا�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية وتنويع االقت�صاد ،ان�ضمت المملكة �إلى منظمة التجارة العالمية في دي�سمبر 2005م ،و�أعلنت
الحكومة عن خطط لإقامة �ست مدن اقت�صادية 13في مختلف مناطق المملكة بهدف تعزيز اقت�صادها وتنويعه.
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3سوق التأمين العالمي

في عام 2008م ارتفعت �أحجام الأق�ساط المكتتبة عالمي ًا لت�صل �إلى ( )4.270مليار دوالر �أمريكي ،بما يعادل ( )16.013مليار ريال �سعودي ،يمثل الت�أمين
ال�صحي منها ( 2.490مليار دوالر �أمريكي) �أي حوالي ( )9.338مليار ريال �سعودي وبقية �أنواع الت�أمين تمثل ( 1.779مليار دوالر �أمريكي) حوالي ()6.671
مليار ريال �سعودي .14ولأول مرة منذ عام 1980م تنخف�ض الأق�ساط المكتتبة بالمعدالت الحقيقية والتي ت�أخذ ت�أثير الت�ضخم على معل النمو باالعتبار.
قطاع الت�أمين قد يت�أثر من الأزمة االقت�صادية العالمية من ناحيتين ،الأولى �أن الم�ؤمنين بو�صفهم م�ستثمرين م�ؤ�س�سين كبار قد يحملون �أ�صول مرتبطة بالرهن
العقاري ،والثانية �أن الم�ؤمنين قد يكونوا عر�ضة لعدم القدرة على الوفاء بااللتزامات نظرا لعدم توفرال�سيولة الالزمة ب�سبب �أزمة ال�سيولة العالمية� .إن الأزمة
المالية �ست�ستمر في الت�أثير على بع�ض �شركات الت�أمين ولكن قطاع الت�أمين ككل لن يت�أثر بالأزمة المالية العالمية كما هو الحال مع قطاع الم�صارف والبنوك.15
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3نظرة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يعتبر �سوق الت�أمين في ال�شرق الأو�سط حديث العهد ن�سبيا من حيث الحجم وم�ستوى التطور بالمقارنة مع الأ�سواق الأخرى .وقد �شكل �سوق الت�أمين في دول
ال�شرق الأو�سط  %0.52من �إجمالي �سوق الت�أمين العالمي في عام 2008م ( %0.44في عام 2007م) .16وقد ارتفعت هذه الح�صة بن�سبة  %18.2في 2008م
نتيجة الرتفاع م�ستوى الطلب على خدمات الت�أمين .ويبين الجدول التالي الحجم الن�سبي لقطاع الت�أمين في عدد من دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لأعوام
2006م و2007م و 2008م:
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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تقرير �ساب بتاريخ  24دي�سمرب 2008م
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يبين الجدول التالي �صناعة الت�أمين في بع�ض بلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا (2008 – 2006م)
�إجمالي الأق�ساط 2006م
(مليون ريال)

�إجمالي الأق�ساط 2007م
(مليون ريال)

�إجمالي الأق�ساط 2008م
(مليون ريال)

الن�سبة من ال�سوق
العالمية في 2008م

الدولة
الإمارات العربية المتحدة

10.530

13.331

18.790

%0.12

�إيران

10.860

13.144

15.245

%0.10

المملكة العربية ال�سعودية

6.945

8.509

11.513

%0.07

المغرب

6.281

8.074

9.113

%0.06

قطر

1.819

2.018

5.790

%0.04

م�صر

3.229

4.088

5.148

%0.03

الجزائر

2.344

2.666

3.532

%0.02

لبنان

2.460

2.854

3.309

%0.02

تون�س

2.438

2.603

2.745

%0.02

الكويت

2.404

2.753

2.651

%0.02

عمان

1.406

1.553

2.291

%0.01

الأردن

1.369

1.526

1.688

%0.01

الم�صدر� :سوي�س ري �سيجما (تقرير الت�أمين العالمي 2008م)
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3سوق التأمين السعودي
لمحة عامة

يمر �سوق الت�أمين في المملكة بمرحلة انتقالية تعك�س تحوال من الأ�سلوب التاريخي �إلى �سوق ت�أمين محلي منظم .فقد د�أبت �صناعة الت�أمين في الما�ضي على
تغطية احتياجات �سوقي الت�صدير والنفط فقط .ولكن ،مع مرور الزمن ،تطورت �صناعة الت�أمين مع �إن�شاء قطاع الت�أمين من الخارج (عبر وحدات الأف�شور)
حيث كان بد�أ عدد من �شركات الت�أمين تعمل من الخارج ،وغالب ًا من مملكة البحرين ،لتوفر خدمات الت�أمين لل�سوق ال�سعودية.
وقد مهد هذا الو�ضع الطريق لإجراء �إ�صالحات و�إعادة هيكلة لقطاع الت�أمين ال�سعودي �إلى �أن �صدر القرار رقم  51بتاريخ 1397/4/4هـ (الموافق
1977/3/23م) عن هيئة كبار العلماء الذي ق�ضى ب�أن الت�أمين التعاوني هو �صيغة لعقد تبرع ،ولذا فهو مقبول من وجهة نظر ال�شريعة الإ�سالمية .وفي
عام 1405هـ (1985م) ،عمدت الحكومة ال�سعودية �إلى ت�أ�سي�س �أول �شركة للت�أمين التعاوني ،ال�شركة الوطنية للت�أمين التعاوني (التعاونية) ،بهدف تغطية
احتياجات الت�أمين المحلية.
ومنذ ذلك الحين �صدرت ت�شريعات �أخرى غيرت ال�صورة العامة ل�صناعة الت�أمين في المملكة.
ففي عام 2003م ،تم �إقرار نظام الت�أمين بموجب المر�سوم الملكي رقم م 32/ال�صادر بتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق 2003/7/31م) ،والذي ن�صت لوائحه
التنفيذية على متطلبات ت�أ�سي�س ومزاولة ن�شاط الت�أمين في المملكة و�شروط الح�صول على ترخي�ص بذلك.
�إ�ضافة �إلى ما تقدم  ,في تاريخ 1430/08/26هـ (الموافق 2009/08/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن تو�ضيحي (“الإعالن
التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة”) حول و�ضع �شركات الت�أمين الأجنبية العاملة في المملكة العربية ال�سعودية  .كما و�ضح الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة �إمكانية �شركات
الت�أمين الأجنبية مزاولة الأن�شطة الت�أمينية في المملكة العربية ال�سعودية بعد انق�ضاء الفترة االنتقالية الممنوحة بموجب الأمر الملكي رقم  3120وتاريخ
1426/03/04هـ) الموافق 2005/04/13م).
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تما�شي ًا مع الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة �سيجوز لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) تجديد البوال�ص التجارية القائمة حتى 1431/03/03هـ
(الموافق 2010/02/17م) وال يجوز لل�شركة �إبرام بوال�ص جديدة �إال بعد ترخي�ص ال�شركة ح�سب الأنظمة وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
البوال�ص ذات العالقة  .كما تطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة الت�أمين وتقارير مف�صلة كل �شهرين حول
الإجراءات المرتبطة بالترخي�ص و�ضمان بنكي يعادل  %20من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة لعام ( 2008راجع الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” الفقرة 3-1-2
“عدم �إمكانية �إ�صدار بوال�ص جديدة”).
تتولى م�ؤ�س�سة النقد م�س�ؤولية تنظيم قطاع الت�أمين في المملكة والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايير الترخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمين .ويفر�ض النظام
الجديد على �شركات الت�أمين �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة في المملكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي ي�سمح لها بمزاولة �أعمال الت�أمين في المملكة .وتنطبق القوانين
الجديدة لي�س على �شركات الت�أمين وح�سب ،بل وعلى �شركات �إعادة الت�أمين وو�سطاء الت�أمين والوكاالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية الخ�سائر وبع�ض الجهات
المهنية الأخرى العاملة في مجال الت�أمين.
(ب) الت�أمين ال�صحي الإلزامي
وفقا لنظام الت�أمين ال�صحي التعاوني ال�صادر بالمر�سوم الملكي رقم م 10/وتاريخ 1420/5/1هـ (الموافق 1999/8/13م)� ،أ�صبح الت�أمين ال�صحي في
المملكة �إلزاميا بالن�سبة للعمالة الوافدة (�أي لغير ال�سعوديين) .وكان الهدف من هذا النظام تخفيف العبء المالي عن الحكومة ال�سعودية التي تقدم خدمات
الرعاية الطبية المجانية لأكثر من اثنين وع�شرين ( )22مليون �شخ�ص .ويتم تطبيق برنامج الت�أمين ال�صحي التعاوني الجديد على ثالث مراحل و�سيغطي ما
بين  7 – 6ماليين �شخ�ص من العمالة الأجنبية .وقد تم تطبيق المرحلة الأولى منه في يونيو 2006م ،والتي ا�شترطت على ال�شركات التي يزيد تعداد العمالة
فيها عن � 500شخ�ص توفير غطاء ت�أميني لموظفيها ،وهذا ما �شمل حوالي � 450شركة يعمل لديها �أكثر من  500.000موظف �أجنبي� .أما المرحلة الثانية والتي
تم البدء في تطبيقها منذ �سبتمبر 2008م ،فت�شمل ال�شركات التي يعمل لديها ما بين � 100إلى � 500أجنبي ،بينما �ستغطي المرحلة الثالثة والأخيرة ال�شركات
التي يقل عدد العاملين فيها من غير ال�سعوديين عن  100عامل .ومن المتوقع �أي�ضا فر�ض الت�أمين ال�صحي الإلزامي بالن�سبة للمواطنين ال�سعوديين في نهاية
المطاف.
(ت) الت�أمين الإلزامي على ال�سيارات
تم �إ�صدار قرار الت�أمين الإلزامي على ال�سيارات على �أ�سا�س قرار مجل�س الوزراء رقم  222وتاريخ 1422/08/13هـ (الموافق 2001/10/30م) .وفي ظل
ارتفاع معدل حوادث ال�سيارات في المملكة� ،أ�صبح ت�أمين الم�س�ؤولية �ضد الغير بالن�سبة لل�سعوديين وغير ال�سعوديين وت�أمين المركبات (“مركبة”) بالن�سبة
لل�سيارات الأجنبية �أثناء عبورها للأرا�ضي ال�سعودية �إلزاميا وفقا للقرار الوزاري رقم  271ال�صادر بتاريخ 1427/12/25هـ (الموافق 2007/1/5م) .وقد
�أ�سفرت مبادرة الت�أمين الإلزامي ،والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات الم�سجلة في المملكة ،عن فر�صة ازدهار كبيرة بالن�سبة ل�شركات الت�أمين.
وافقت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ت�أ�سي�س �شركة النجم لخدمات الت�أمين (“النجم”) لتقديم خدمة تقدير خ�سائر المركبات و�إدارة ومناولة
المطالبات .ولقد اكتتبت كافة �شركات الت�أمين ال�سعودية في ر�أ�س مال النجم �أو ت�سير حالي ًا في �إجراء االكتتاب  .لقد �أبرم النجم اتفاقية مع المديرية العامة
للمرور لمبا�شرة حوادث المرور في الريا�ض وجدة والخبر (راجع الق�سم “ 5اال�ستحواذ” الفقرة  “ 3-5ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات”).
(ث) ت�أمين الحماية واالدخار
�إن ت�أمين الحماية واالدخار ال وجود له تقريب ًا في المملكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل �أخرى كغياب التوعية بخ�صو�ص
منتجات ت�أمين الحماية واالدخار .ومع تحول ال�سوق لت�صبح �سوق ًا منظمة ب�صفة ر�سمية و�أكثر تطور ًا� ،إلى جانب ازدياد الوعي في �أو�ساط الم�ستهلكين ،ف�إنه
من المتوقع �أن يرتفع م�ستوى انت�شار منتجات ت�أمين الحماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمع دخول �شركات جديدة �إلى �سوق الت�أمين ال�سعودية ،فيتوقع من كل �شركة ت�أمين �أن تقدم منتجات �أكثر تطور ًا ومهي�أة لأغرا�ض مطلوبة
لزيادة ح�صتها ال�سوقية والتي �ست�ؤدي �إلى تغير في منتجات الت�أمين التي تقدم .فمنتجات كالت�أمين االئتماني وت�أمين الرهن العقاري وت�أمين الحماية واالدخار
القابل لال�سترجاع والتعديل ،وكل هذه المنتجات غير متوفرة في ال�سوق ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق
ات�ساع ًا.
(ج) حجم قطاع الت�أمين في المملكة
في عام � ،2008شهد �سوق الت�أمين نموا ملمو�سا بلغت ن�سبته  %27و�صل معه �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ع�شرة مليارات وت�سعمائة مليون ( 10.9مليار) ريال مقابل
ثمانية مليارات و�ستمائة مليون ( 8.6مليار) ريال في عام 2007م .17ومن العوامل التي ت�ساعد على نمو قطاع الت�أمين ال�سعودي فر�ض الت�أمين الإلزامي على
المركبات والت�أمين ال�صحي.18
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z zارتفع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين العام ،الذي �شكل %51من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %6.3لي�صل �إلى  5.5مليار ريال في عام 2008م مقابل  5.2مليار في
عام 2007م.19
z zارتفع �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ال�صحي ،الذي �شكل  %44من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %57لي�صل �إلى  4.8مليار ريال في عام 2008م مقابل  3.1مليار
ريال في عام2007م.20
z zارتفع �إجمالي �أق�ساط ت�أمين الحماية واالدخار ،الذي �شكل  %5من �سوق الت�أمين ،بن�سبة  %82لي�صل �إلى  0.59مليار ريال في عام 2008م مقابل 0.33
مليار ريال في عام 2007م.21
وفي �سنة 2008م� ،شكل قطاعا الت�أمين الإلزامي ،وهما الت�أمين على المركبات والت�أمين ال�صحي ،نحو  %67من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين ،وبقي الت�أمين ال�صحي
القطاع الت�أميني الأكبر م�شك ًال  %44من �إجمالي الأق�ساط (مقابل  %36في 2007م) ،بينما احتل قطاع الت�أمين على المركبات المرتبة الثانية م�شكال  %23من
�إجمالي الأق�ساط ( ،مقابل  %28في 2007م) .22وكان قطاعي الحماية واالدخار وال�صحي �أ�سرع القطاعات نمو ًا مرتفعين بن�سبة  %82و %57على التوالي .فيما
�شهد قطاعا المركبات والممتلكات �أبط�أ القطاعات نمو ًا بن�سبة  %4و %8على التوالي.23
يبين الجدول التالي �إجمالي �أق�ساط الت�أمين لكل قطاع من قطاعات الت�أمين للأعوام  2007 ،2006و2008م
2006م

2007م

نوع الت�أمين

2008م

مليون ريال  %من الإجمالي

مليون ريال  %من الإجمالي

 %من الإجمالي

2008-2007

�صحي

2.222،2

32،0

3.065،0

35،7

4.805،2

44،0

%56،8

المركبات

1.920،2

27،7

2.440،2

28،4

2.542،1

23،3

%4،2

الممتلكات

769،2

11،1

742،0

8،6

798،4

7،3

%7،6

الهند�سي

543،7

7،8

479،7

5،6

682،1

6،2

%42،2

البحري

431،4

6،2

531،6

6،2

619،6

5،7

%16،6

الحماية واالدخار

217،9

3،1

327،0

3،8

593،7

5،4

%81،6

الحوادث وااللتزامات

579،6

8،4

577،3

6،7

531،3

4،9

%8،0-

الطاقة

126،7

1،8

305،3

3،6

208،2

1،9

%31،8-

الطيران

126،1

1،8

114،5

1،3

138،5

1،3

%21،0-

المجموع

6.937،3

100

8.582،7

100

10.918،9

100

%27
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ن�سبة النمو
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ويو�ضح الجدولين التاليين معدالت تركز وكثافة الت�أمين في المملكة ح�سب مجال ن�شاط الت�أمين:
يبين الجدول التالي معدل تركز الت�أمين في المملكة (�إجمالي الأق�ساط المكتتبة كن�سبة من �إجمالي الناتج المحلي):
2006م

2007م

2008م

ن�سبة التغير%

ن�شاط الت�أمين

%

%

%

2008-2007م

مجموع الت�أمين العام

0.34

0.37

0.31

14.2-

مجموع الت�أمين ال�صحي

0.17

0.22

0.27

26.4

مجموع ت�أمين الحماية واالدخار

0.02

0.02

0.03

46.4

المجموع

0.53

0.61

0.62

2.6

الم�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي2008 ،م

وقد بلغت ن�سبة انت�شار الت�أمين ،وهي �إجمالي �أق�ساط الت�أمين كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي ،في المملكة  %0.53في عام 2006م وارتفعت �إلى %0.61
في عام 2007م وثم �إلى  %0.62في عام 2008م ب�سبب الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2008م .24
يبين الجدول التالي كثافة التامين في المملكة ( �إجمالي الأق�ساط المكتتبة للفرد الواحد):
2006م

2007م

2008م

ن�سبة التغير%

ن�شاط الت�أمين

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

2008-2007م

مجموع الت�أمين العام

189.9

214.1

222.5

2.8

مجموع الت�أمين ال�صحي

93.8

126.4

193.7

51.5

مجموع ت�أمين الحماية واالدخار

9.2

13.5

23.9

75.5

المجموع

292.9

354.1

440.1

23.0

الم�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي2008 ،م

بالن�سبة لكثافة الت�أمين ،وهي �إجمالي �أق�ساط الت�أمين للفرد الواحد ،فقد ارتفعت من  293ريال في عام 2006م �إلى ما يقارب  358ريال في عام 2007م ،وثم
�إلى  440ريال في عام 2008م �أي بن�سبة نمو قدرها .25%23
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3المنافسة

كانت التعاونية �أول �شركة للت�أمين التعاوني يتم ت�أ�سي�سها في المملكة .وفي عام 2008م بلغ مجموع �شركات الت�أمين العاملة في ال�سوق ال�سعودية ثالث و�أربعون
(� )43شركة .ووفقا لنظام �شركات الت�أمين التعاوني (2003م) ،وجب على �شركات الت�أمين القائمة �آنذاك ولم تقدم طلبا للح�صول على ترخي�ص بتقديم
خدمات الت�أمين في المملكة حتى تاريخ 1429/4/3هـ (الموافق 2008/4/9م) �أن تخرج من ال�سوق .وقد منحت �شركات الت�أمين و�شركات خدمات الت�أمين
الأخرى التي كانت ب�صدد الح�صول على ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد مهلة �إ�ضافية تراوحت ما بين �شهرين �إلى �ستة �أ�شهر تبعا ل�سير �إجراءات الترخي�ص.26
وفي 1430/8/26هـ (الموافق 2009/8/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد تعميما بخ�صو�ص الطلبات المقدمة لت�أ�سي�س �شركات ت�أمين في المملكة وت�ضمن
التعميم �أ�سماء � 31شركة ت�أمين ما بين �شركات مرخ�صة �أو مدرجة في �سوق الأ�سهم �أو �شركات ح�صلت على موافقة مجل�س الوزراء على ت�أ�سي�سها .27

24
25
26
27

تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تقرير �سوق الت�أمني 2008م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
امل�صدر :تعميم م�ؤ�س�سة النقد ال�صادر بتاريخ 1430/8/26هـ (املوافق 2009/8/17م)

نشرة اإلصدار

الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية حسب موقع تداول االلكتروني بتاريخ 2009/8/26م:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

zال�شركة التعاونية للت�أمين
�zشركة �إتحاد الخليج للت�أمين التعاوني
�zشركة الدرع العربي للت�أمين التعاوني
�zشركة �ساب للتكافل
zال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سايكو)
�zشركة الت�أمين العربية التعاونية
�zشركة مالذ للت�أمين التعاوني
�zشركة المتو�سط والخليج للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني (ميدغلف)
zال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمين التعاوني
zال�شركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التعاوني
�zشركة �إياك ال�سعودية للت�أمين التعاوني (�سالمة)
zال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التعاوني
�zشركة �سند للت�أمين و�إعادة الت�أمين التعاوني
�zشركة الأهلي للتكافل
�zشركة الإتحاد التجاري للت�أمين التعاوني
�zشركة ال�صقر للت�أمين التعاوني
�zشركة بوبا العربية للت�أمين التعاوني
�zشركة ال�سعودية لإعادة الت�أمين التعاوني (�إعادة)
zال�شركةالأهلية للت�أمين التعاوني
zال�شركة المتحدة للت�أمين التعاوني
�zشركة المجموعة المتحدة للت�أمين التعاوني (�أ�سيج)
�zشركة وقاية للت�أمين و�إعادة الت�أمين التكافلي
�zشركة الراجحي للت�أمين التعاوني
�zشركة �إي�س العربية للت�أمين
�zشركة �أك�سا للت�أمين التعاوني

الشركات التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها حسب تعميم مؤسسة النقد الصادر بتاريخ
1430/8/26هـ (الموافق 2009/8/17م):
z
z
z
z
z
z

�zشركة بروج للت�أمين التعاوني
�zشركة العالمية للت�أمين التعاوني
zال�شركة الخليجية العامة للت�أمين التعاوني
�zشركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل
�zشركة طوكيو مارين ال�سعودية
�zشركة �أمانة للت�أمين التعاوني “�أمانة”
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3اآلفاق المستقبلية

من المتوقع �أن ت�شهد �صناعة الت�أمين في المملكة تطور ًا ملمو�س ًا لي�س فقط نتيجة لأنظمة الت�أمين الجديدة ،بل وب�سبب تغيرات في عوامل االقت�صاد الكلي
وال�سيا�سات الحكومية.

21

نشرة اإلصدار

22

في تاريخ  22دي�سمبر 2008م تم الإعالن عن الميزانية للمملكة العربية ال�سعودية للعام المالي  .2009وح�سب الميزانية ازداد الإنفاق الر�أ�سمالي بواقع
 %36وذلك دعم ًا لبرنامج الحكومة للبنية التحتية الذي من المتوقع �أن تنتج عنه �آثار �إيجابية على االقت�صاد ال�سعودي ككل وخ�صو�ص ًا على القطاع الخا�ص.
�إن الزيادة في الإنفاق الر�أ�سمالي يعتبر خروج ًا ملمو�س ًا عن الفترات ال�سابقة التي �شهدت هبوط ًا هائ ًال في لإيرادات النفطية  .28وعلى �ضوء اال�ستثمارات
الحكومية ال�ضخمة ف�إنه من المتوقع نمو �شركات الت�أمين� .إن الن�شاط االقت�صادي المت�صاعد في المنطقة والنمو ال�سكاني في المملكة �سي�ساهم في زيادة
اال�ستثمارات في جميع القطاعات تقريب ًا  .ومن هنا ،ف�إن هناك فر�صة كبيرة للنمو متوقعة بالن�سبة ل�شركات الت�أمين بالنظر �إلى حجم هذه اال�ستثمارات التي
يتوقع �أن تحتاج لتغطية ت�أمينية �ضخمة �ضد مخاطر البناء والم�شاريع.
كذلك من المتوقع �أن ي�أتي دخول �شركات عالمية جديدة �سوق الت�أمين المحلي بالخبرة والمعرفة والو�سائل الحديثة و�أن يزيد من المنتجات المتوفرة فيه ويرفع
من م�ستوى الخدمات المقدمة في المملكة .و�إ�ضافة �إلى ذلك �أن ال�شركات المرخ�صة �ستعمل في بيئة �أكثر �شفافية ب�سبب و�ضعها النظامي ك�شركات م�ساهمة
عامة والمتطلبات النظامية الخا�صة بالتقارير المطلوبة منها.
وعالوة على ذلك ،من المتوقع مع دخول �شركات جديدة �إلى ال�سوق �أن تخ�ضع منتجات الت�أمين المقدمة في ال�سوق حالي ًا لتغير ملحوظ يتمثل في تقديم
ال�شركات لمنتجات �أكثر تطور ًا وذات ت�صميم خا�ص .كما يتوقع �أن يزداد م�ستوى التطور في قنوات التوزيع �أي�ض ًا .وقد �أبرمت بع�ض البنوك ال�سعودية اتفاقات
�شراكة مع �شركات ت�أمين محلية �أو عالمية.
كما يتوقع �أن ت�شتد المناف�سة نتيجة للزيادة المتوقعة في عدد �شركات الت�أمين المرخ�صة في المملكة ،وقد ت�ؤدي حدة المناف�سة �إلى انخفا�ض معدالت الأق�ساط،
وبالتالي قد تجد بع�ض ال�شركات حديثة الت�أ�سي�س �صعوبة في تحقيق خطط عملها ،وهذا ما قد يقود �إلى عمليات اندماج �أو خروج من ال�سوق.

28

تقرير البنك ال�سعودي الربيطاين وتاريخ 1429/12/26هـ (املوافق 2008/12/24م)
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4 -4الشركة
444

4التأسيس

�شركة العالمية للت�أمين التعاوني (وي�شار �إليها في هذه الن�شرة بـ “ال�شركة”) هي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) وفقا لقرار مجل�س الوزراء رقم ()5
وتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/5م) والمر�سوم الملكي رقم (م )2/وتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م)  .ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي
في مدينة جدة في المملكة العربية ال�سعودية.
مق�سمة �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم .وقد اكتتب
�سيكون ر�أ�س مال ال�شركة عند الت�أ�سي�س مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ّ
الم�ؤ�س�سون بما مجموعه �أربعة ع�شر مليون (� )14.000.000سهم تمثل  %70من �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة الم�صدرة عند الت�أ�سي�س و�أودعوا قيمة هذه الأ�سهم
البالغة مائة و�أربعين مليون ( )140.000.000ريال لدى بنك الريا�ض ،بينما �سيتم طرح ال�ستة ماليين (� )6.000.000سهم الباقية ،والتي تمثل  %30من
�أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة عند ت�أ�سي�سها ،لالكتتاب من قبل الجمهور من خالل طرحها لالكتتاب.
و�سوف تعتبر ال�شركة م�ؤ�س�سة نظاما بعد انتهاء الطرح ل�ستة ماليين (� )6.000.000سهم و�صدور ون�شر قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها
ون�شر عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الأ�سا�سي .ومن ثم �سوف تتقدم ال�شركة بطلب للح�صول على �سجل تجاري وترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد لمزاولة �أعمال الت�أمين في
المملكة.
عند ت�أ�سي�س ال�شركة �سيكون من بين الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين م�ساهمان رئي�سيان هما رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) التي �ستملك %50.07
من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،وبنك الريا�ض الذي �سيملك  %19.92من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى هذه الملكية المبا�شرة ،يمتلك بنك الريا�ض
ب�شكل غير مبا�شر ح�صة في ال�شركة من خالل امتالكه لن�سبة  %21.428في �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،ما يعادل ح�صة
�إجمالية لبنك الريا�ض تقدر بـ  %30.64في ال�شركة .و�سوف تكون ال�شركة ع�ضوا في مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين نتيجة المتالك رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ح�صة في ال�شركة (راجع الفقرة � 3-4أدناه) لالطالع على تحليل لهيكل ملكية ال�شركة عند الت�أ�سي�س ومزيد من التفا�صيل
حول الم�ؤ�س�سين.

444

4رؤية الشركة

تتمثل ر�ؤية ال�شركة في حماية الأفراد وال�شركات من المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية وذلك من خالل تزويدهم بمنتجات ت�أمينية تلبي
احتياجاتهم.

444

4استراتيجية الشركة

تقوم ا�ستراتيجية ال�شركة على تطبيق �أف�ضل معايير الجودة والفعالية في االكتتاب ومعالجة المطالبات و�صوال �إلى تحقيق عوائد م�ستدامة و�أرباح من عمليات
االكتتاب الت�أميني.
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4هيكل ملكية الشركة

يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة بين الم�ساهمين29 .
الم�ساهمون

الجن�سية

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية للأ�سهم (ريال) الن�سبة %

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �شركة معفاة

بحرينية

10.014.000

100.140.000

50.07

بنك الريا�ض

�سعودي

3.984.000

39.840.000

19.92

�سعودي

500

5.000

0.0025

يو�سف علي زيد القري�شي

�سعودي

500

5.000

0.0025

�سعد عبداللطيف العي�سى

�سعودي

500

5.000

0.0025

عدنان حمزة بوقري

�سعودي

500

5.000

0.0025

الجمهور

-

6.000.000

60.000.000

30.00

المجموع

-

20.000.000

200.000.000

%100

وهيب �سعيد بن زقر (متوفي)

29

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

يبين الجدول التالي الح�ص�ص التي يملكها الم�ؤ�س�سون في ال�شركة ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة:
م�صدر الح�صة غير المبا�شرة

الم�ساهمون

الح�صة
المبا�شرة ()%

الح�صة غير
المبا�شرة ()%

المجموع ()%

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

50.0700

ال يوجد

50.0700

ال يوجد

بنك الريا�ض

19.9200

10.7290

30.6490

يملك  %21.428من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

وهيب �سعيد بن زقر (متوفي)

0.0025

0.7704

0.7729

يملك  %16.156من �شركة بن زقر
(�شركة بن زقر تملك %9.5238
من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
(ال�شرق الأو�سط)

يو�سف علي زيد القري�شي

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

�سعد عبداللطيف العي�سى

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

عدنان حمزة بوقري

0.0025

3.1624

3.1649

يملك  %6.316من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

هناك م�ساهمان رئي�سيان في ال�شركة هما:
z

z

zرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،والتي �ستملك ب�صورة مبا�شرة ما ن�سبته  %50.07من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة عند
الت�أ�سي�س
zبنك الريا�ض ،و�سيملك ب�صورة مبا�شرة  %19.92من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدرة عند الت�أ�سي�س .وبالإ�ضافة �إلى هذه الح�صة المبا�شرة ،يملك
بنك الريا�ض في ال�شركة ح�صة �أخرى غير مبا�شرة من خالل امتالكه ح�صة بن�سبة  %21.428في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)،
ما يعادل ح�صة �إجمالية لبنك الريا�ض تقدر بـ  %30.64في ال�شركة.

  29الوريث الوحيد لوهيب بن زقر رحمه اهلل هو ابنه عبيد وهيب بن زقر ،والذي هو حاليا املالك القانوين حل�صة والده يف �شركة بن زقر والبالغة %16.156
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4رويال أند صن الاليانس للتأمين (الشرق األوسط)

4 44444مجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين ومجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين بي إل
سي
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو في مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين التابعة ل�شركتها الأم مجموعة رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي .وتعتبر مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين واحدة من �أقدم ال�شركات العاملة في ال�شرق الأو�سط �إذا يمتد تعاملها التجاري
في هذه المنطقة لخم�سين (� )50سنة م�ضت ويعود وجودها في المملكة �إلى �أكثر من ثالثين (� )30سنة .وهي تعمل حاليا في �أكثر ثمان وع�شرين ( )28دولة
وتقدم ت�شكيلة وا�سعة من منتجات وخدمات الت�أمين العامة في ما يزيد على مائة وثمان وع�شرين ( )130بلدا لأكثر من ع�شرين ( )20مليون عميل في مختلف
�أرجاء العالم.
مجموعة رويال �أند �صن للت�أمين بي �إل �سي مدرجة في بور�صة لندن وهي واحدة من ال�شركات الم�شمولة �ضمن م�ؤ�شر  FTSElOOوتبلغ قيمتها ال�سوقية
ما يقارب ( 4.196مليون) جنيه �إ�سترليني (ما يعادل حوالي �أربعة وع�شرون مليار وثالثمائة و�ستة وثالثون ( 24.336مليون) ريال �سعودي) كما في
1430/2/11هـ (الموافق 2009/6/19م).
وقد �أعلنت مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي في تقريرها وميزانيتها ال�سنوية النتائج التالية كما في 1430/1/3هـ (الموافق
2008/12/31م) :الأق�ساط ال�صافية  6.462مليون جنيه �إ�سترليني تقريبا (ما يعادل  37.480مليون ريال �سعودي تقريبا) ،الأرباح الت�شغيلية  867مليون
جنيه �إ�سترليني تقريبا (ما يعادل  5.029مليون ريال �سعودي تقريبا) .وفي 1430/1/3هـ (الموافق 2008/12/31م) كان �إجمالي حقوق الم�ساهمين لدى
مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين  3.839مليون جنيه �إ�سترليني (ما يعادل  22.266مليون ريال �سعودي تقريبا).30
تعتزم ال�شركة ا�ستخدام بع�ض العالمات التجارية وغيرها من حقوق الملكة الفكرية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الت�أمينية في المملكة من خالل �إبرام اتفاقية
ترخي�ص مع مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي عند الت�أ�سي�س كما هو مو�ضح بمزيد من التف�صيل في ق�سم “المعلومات القانونية”.
يبين الجدول التالي بع�ض كبار الم�ساهمين في مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي كما في 2008/12/31م (الذين يملكون �أكثر من :)%5
الم�ساهم

ن�سبة الملكية ()%

�أك�سا �أ�س �أيه ()AXA S.A.

8.85

جولدمان �ساك�س �آ�ست منجمنت

5.78

�ستاندارد اليف انف�ستمنت ليمتد

5.23

الم�صدر :التقرير ال�سنوي لمجموعة رويال �أند �صن �ألاليان�س للت�أمين لعام 2008م

4 44444هيكل ملكية رويال أند صن الاليانس للتأمين (الشرق األوسط)
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) هي �شركة م�ساهمة مقفلة معفاة ت�أ�س�ست في مملكة البحرين بتاريخ 1411/5/24هـ (الموافق
1990/12/12م) بموجب ال�سجل التجاري رقم  24136وعنوان مقرها الرئي�سي هو �ص ب  ،11871المنامة ،مملكة البحرين.
يبلغ ر�أ�س مال رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)  21.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل  78.750.00ريال) مق�سمة �إلى 21.000.000
�سهم بقيمة ا�سمية قدرها دوالر �أمريكي واحد لل�سهم (ما يعادل  3.75ريال) .ويبين الجدول التالي هيكل ملكية رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق
الأو�سط).

30

امل�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)
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يبين الجدول التالي هيكل ملكية رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
الم�ساهمون

عدد الأ�سهم

الن�سبة ()%

�صن الاليان�س �إن�شورن�س اوفر�سيز ليمتد

10.500.005

50.000

بنك الريا�ض

4.499.998

21.428

�شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر

1.999.999

9.524

علي زيد القري�شي و�إخوانه

1.999.999

9.524

عدنان حمزة بوقري

1.326.333

6.316

�أمل حمزة بوقري

673.666

3.208

المجموع

21.000.000

100

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) هي �شركة تابعة لمجموعة �صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد التي تملك  %50.00من �أ�سهم �شركة
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) .و�صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد هي نف�سها �شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة رويال
�أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي .ومجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي هي ال�شركة الأم المالكة لمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين.
تعمل رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في مجال الت�أمين في كل من المملكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين و�سلطنة ُعمان والإمارات
العربية المتحدة.
وقد �أحرزت رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) جائزة “�أف�ضل �شركة ت�أمين” لعام 2008م في �أحدث حفل لتوزيع “جوائز التميز في �صناعة
الت�أمين في ال�شرق الأو�سط” الذي ترعاه مجلة “بولي�سي ماغازين” (مطبوعة �شرق �أو�سطية تعنى ب�ش�ؤون الت�أمين) ،وكانت رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
(ال�شرق الأو�سط) �أول �شركة ت�أمين عالمية تنال هذا اللقب في عام 2007م.
تنوي ال�شركة اال�ستحواذ على �أعمال رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) من خالل اال�ستحواذ على المحفظة وفقا ل�شروط اتفاقية تحويل
المحفظة ،كما هو مو�ضح في ق�سم “المعلومات القانونية”.
وقد �أبرمت رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وبنك الريا�ض “اتفاقية �شركاء” بتاريخ 1429/4/30هـ (الموافق 2008/4/30م) تحكم
العالقة فيما بينهما بالن�سبة لل�شركة وعملياتها كما هو مو�ضح في ق�سم “المعلومات القانونية”.
كما تعتزم ال�شركة �إبرام اتفاقيات مع �أطراف معينة ذات عالقة مع مراعاة المتطلبات النظامية (بما فيها الح�صول على الموافقات الر�سمية الالزمة في
المملكة العربية ال�سعودية وفي مملكة البحرين ،وكذلك موافقة الم�ساهمين غير ذوي الم�صلحة في ال�شركة ،وهذه االتفاقيات هي:
z
z
z
z
z
z

zاتفاقية تحويل المحفظة مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
zاتفاقية �إحالة و�إعادة ت�أمين مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي
zاتفاقية ترخي�ص مع مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي
zاتفاقية خدمات فنية وم�ساندة مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
zاتفاقية االنتداب مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ومجموعة رويال �أند �صن الاليان�س بي �إل �سي
zاتفاقية خدمات م�ؤقتة مع �أيه �إ�س �سي ورويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط).

ملزيد من املعلومات حول هذه العقود مع الأطراف ذات العالقة يرجى الرجوع �إىل ق�سم “اال�ستحواذ” وق�سم “املعلومات القانونية”.
(�أ) �صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد
ت�أ�س�ست �صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد (�سابقا ذي و�ستمن�ستر فاير �أوف�س) في المملكة المتحدة بتاريخ  12مار�س 1906م و�سجلت ك�شركة ذات
م�س�ؤولية غير محدودة وتحولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة وغيرت ا�سمها �إلى �صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد بتاريخ  23دي�سمبر 1988م.
�صن الاليان�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد مملوكة بالكامل ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي.

نشرة اإلصدار

(ب) �شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر ذات م�س�ؤولية محدودة (“�شركة بن زقر”)
�شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر ذات م�س�ؤولية محدودة هي �أحد الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بح�صة
قدرها .%9.524
ت�أ�س�ست �شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر ذات م�س�ؤولية محدودة و�سجلت ك�شركة ت�ضامنية بمدينة جدة بتاريخ 1387/3/4هـ (الموافق 1967/6/13م) وتحولت
�إلى �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة بتاريخ 1424/12/24هـ (الموافق 2004/2/15م) بر�أ�س مال مدفوع قدره  19.930.000ريال �سعودي.
�شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر هي ال�شركة القاب�ضة لمجموعة من الأعمال والم�صالح التجارية واال�ستثمارات في عدد من القطاعات كالت�صنيع والتوزيع
بالتجزئة واالت�صاالت وال�شحن.
يبين الجدول التالي هيكل الملكية ل�شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر ذات م�س�ؤولية محدودة:
الم�ساهم

ن�سبة الملكية ()%

عبيد وهيب �سعيد بن زقر

16.156

�شركة في�صل �سعيد بن زقر المحدودة

16.156

محمد عبيد �سعيد بن زقر

16.156

عبداهلل �سعيد بن زقر

16.156

�شركة ثريا �سعيد بن زقر المحدودة

7.075

�صفية �سعيد بن زقر

7.075

�سعاد �سعيد بن زقر

7.075

�ألفت �سعيد بن زقر

7.075

عبدالرحمن عبداهلل �أبار

2.122

غازي عبداهلل �أبار

2.122

عبداهلل محمد �أبار

1.771

�إمامة عبداهلل �أبار

1.061

المجموع

100

الم�صدر� :شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر

(ت) �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة
�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة هي �أحد الم�ساهمين في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بح�صة تبلغ ن�سبتها .%9.524
�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة هي �شركة �سعودية خا�صة ت�أ�س�ست �سنة 1958م ،ويتركز ن�شاطها على تنفيذ الأعمال التجارية في المملكة ودول
مجل�س التعاون الخليجي بم�شاركة �شركات عالمية كبرى.
تم ت�سجيل �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة في مدينة الدمام بتاريخ 1391/11/5هـ (الموافق 1971/12/23م) وتحولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية
محدودة بتاريخ 1422/7/29هـ (الموافق 2001/10/16م) بر�أ�س مال مدفوع قدره خم�سين مليون ( )50.000.000ريال �سعودي.
تطورت �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة لت�صبح من ال�شركات ال�سعودية اال�ستثمارية الرائدة وو�سعت نطاق �أن�شطتها اال�ستثمارية لت�شمل قطاعات
الكهرباء واالت�صاالت وال�سيارات والخدمات المالية وتقنية المعلومات.

27
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة:
ن�سبة الملكية ()%

الم�ساهم
علي زيد القري�شي

20.000

عبدالعزيز زيد القري�شي

20.000

خالد زيد القري�شي

20.000

�صالح زيد القري�شي

20.000

عبدالرزاق زيد القري�شي

20.000

المجموع

100

الم�صدر� :شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه المحدودة
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4بنك الرياض

بنك الريا�ض هو �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست وتعمل في المملكة العربية ال�سعودية منذ �سنة 1957م ،ويعد من �أكبر الم�ؤ�س�سات المالية في المملكة وله مائتان
وواحد ( )201فرع في المملكة ومكتب في كل من لندن (المملكة المتحدة) وهيو�ستن (الواليات المتحدة) و�سنغافورة كما في نهاية عام 2008م .وقد بلغ عدد
العاملين لديه  4.773موظف كما في تاريخ 1430/2/5هـ (الموافق 2009/1/31م) .وبنك الريا�ض مدرج في �سوق الأ�سهم ال�سعودية وتبلغ قيمته ال�سوقية
ما يقارب  36.375مليار ريال �سعودي كما بتاريخ 1430/6/24هـ (الموافق 2009/6/17م).
وقد ت�ضمن تقرير بنك الريا�ض وميزانيته ال�سنوية بتاريخ 1430/1/3هـ (الموافق  31دي�سمبر 2008م) النتائج التالية� :إجمالي الإيرادات  5.249مليون ريال
�سعودي� ،إجمالي الموجودات  159.653مليون ريال �سعودي تقريب ًا ،وحقوق الم�ساهمين  25.691مليون ريال .ويدير بنك الريا�ض حاليا ما يقارب 105.1
مليار ريال �سعودي من ودائع العمالء وقرو�ضا بقيمة  96.5مليار ريال �سعودي تقريب ًا.
وقد �أبرم بنك الريا�ض مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) اتفاقية �شركاء كما هو مذكور في الفقرة � 2-3-4أعاله.
ويبين الجدول التالي �أبرز الم�ساهمين (من يملكون  %5ف�أكثر) في بنك الريا�ض:
الم�ساهم

ن�سبة الملكية ()%

�صندوق اال�ستثمارات العامة

21.7

الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

21.6

محمد �إبراهيم محمد العي�سى

9.9

�شركة النهلة للتجارة والمقاوالت

9.2

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

6.5

الم�صدر :تداول كما في 1430/7/1هـ (الموافق 2009/6/22م)

نشرة اإلصدار

ويبين الجدول التالي هيكل ملكية �شركة النهلة للتجارة والمقاوالت:
ن�سبة الملكية ()%

الم�ساهم
عبدالرحمن ح�سن عبا�س ال�شربتلي

13.20

�إبراهيم ح�سن عبا�س ال�شربتلي

13.20

يا�سر ح�سن عبا�س ال�شربتلي

13.20

محمد وجيه ح�سن عبا�س ال�شربتلي

13.20

�أحمد ح�سن عبا�س ال�شربتلي

13.20

�صالحة محمد �صالح ال�شلبي

8.20

كريمة محمود علي المكاوي

7.09

ثريا ح�سن عبا�س ال�شربتلي

6.60

�شاليمار ح�سن عبا�س ال�شربتلي

6.60

خالد �إبراهيم �سليمان التركي

1.64

بندر خالد �إبراهيم التركي

1.29

�سلطان خالد �إبراهيم التركي

1.29

عبداهلل خالد �إبراهيم التركي

1.29

المجموع

100.00
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4المصالح المباشرة وغير المباشرة للمؤسسين

يبين الجدول التالي الح�ص�ص التي يملكها الم�ؤ�س�سون في ال�شركة ب�صورة مبا�شرة وغير مبا�شرة31 :
الم�ساهمون

الح�صة
المبا�شرة ()%

الح�صة غير
المبا�شرة ()%

المجموع
()%

م�صدر الح�صة غير المبا�شرة

رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

50.0000

ال يوجد

50.0700

ال يوجد

بنك الريا�ض

19.9200

10.714

30.634

يملك  %21.428من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

0.0025

0.7693

0.7718

يملك  %16.156من �شركة بن زقر (�شركة
بن زقر تملك  %524.9من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

يو�سف علي زيد القري�شي

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

�سعد عبداللطيف العي�سى

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال ينطبق

عدنان حمزة بوقري

0.0025

3.158

3.1605

يملك  %6.316من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

وهيب �سعيد بن زقر (متوفي)

31

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

  31الوريث الوحيد لوهيب بن زقر رحمه اهلل هو ابنه عبيد وهيب بن زقر وهو حاليا املالك القانوين مل�ساهمة �شركة عبداهلل و�سعيد بن زقر والبالغة %16,156
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4 444المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين
في الشركة
يبين الجدول التالي الم�صالح المبا�شرة وغير المبا�شرة التي يملكها �أع�ضاء مجل�س الإدارة في ال�شركة32 :
الح�صة المبا�شرة

الح�صة غير المبا�شرة

المجموع ()%

الم�ساهمون
علي بن ح�سين بن علي علي ر�ضا

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

مارك كوبر

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

محمد بن �سعود بن عمر البليهد

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

�أحمد بن �سليمان بن عبداهلل الغنيم

ال �شيء

0.0233

�أ�سامة عبد الباقي عبدالرزاق بخاري

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

عادل بن �أحمد عبداهلل بن ال�شيخ ابراهيم العبداللطيف

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

�شون ويليام لوذر

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

باول ويليام هولمي�س

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء

نايجل جون �سميث

ال �شيء

ال �شيء

ال �شيء
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با�ستثناء ما هو مذكور �أعاله ،ف�إن �أيا من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة �أو الم�س�ؤولين التنفيذيين �أو �سكرتير مجل�س الإدارة ال يملك �أية م�صلحة 33مبا�شرة �أو
غير مبا�شرة كما في تاريخ هذه الن�شرة.

444

4سياسات ومعايير العمل

�سوف تزاول ال�شركة عملها طبقا ل�سيا�سات ومعايير العمل المتبعة بمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين.
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4خدمة العمالء و معالجة المطالبات

يعتقد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن المعايير الأ�سا�سية لتقديم الخدمة ت�شمل �إجراء البوال�ص ومعالجة مطالبات العمالء بطريقة تمتاز بالدقة وال�سرعة
واال�ستباقية .وتعتزم ال�شركة تقديم خدمات عالية الجودة لجميع عمالئها با�ستخدام النظم التقنية المتطورة لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق
الأو�سط) في فروعها ،وذلك بهدف ت�سهيل تقديم الخدمة �إلى العمالء وتوفير معلومات كافية للإدارة.
كما تنوي ال�شركة �إن�شاء ق�سم لت�سوية مطالبات العمالء في كل فرع من فروعها واالحتفاظ بملفات خا�صة بالمطالبات المرفو�ضة والمطالبات قيد النظر
والمطالبات التي تمت ت�سويتها طبقا لمتطلبات نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية.
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4التسويق والتوزيع

�سوف تقوم اال�ستراتيجية الت�سويقية لل�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على ما يلي:
z zالإبقاء على بوال�ص الت�أمين الحالية �ضمن المحفظة وتجديد تلك البوال�ص
z zا�ستقطاب تعامالت ت�أمين جديدة من خالل و�سطاء مرخ�صين
z zاال�ستفادة ب�أكبر قدر ممكن من دعم الم�ؤ�س�سين ونفوذهم
z zالعمل مع �شركاء العمل الآخرين
و�سوف ت�ستعين ال�شركة بخبرة مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين من �أجل تطوير منتجاتها وخدماتها متى دعت الحاجة لذلك.
  32املهند�س �أحمد الغنيم ميلك � 350.000سهم يف بنك الريا�ض كما يف 1430/3/28هـ (املوافق 2009/3/25م)
 33هذه املعلومات بح�سب علم امل�ؤ�س�سني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .ولغر�ض هذا الن�ص ،ف�إن كلمة “م�صلحة” تعني امتالك جزء من ال�شركة وال�شركة الأم ،با�ستثناء ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم كما يف تاريخ هذه
الن�شرة.
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�أما اال�ستراتيجية الت�سويقية لل�شركة ف�سوف تت�ضمن الحمالت الإعالنية وترويج اال�سم التجاري وتطويره ف�ضال عن العالقات العامة والدرا�سات والأبحاث
وتطوير موقع ال�شركة الإلكتروني على الإنترنت.
وتنوي ال�شركة في بادئ الأمر االنطالق في تقديم خدماتها لعمالئها من خالل فروعها في كل من الريا�ض وجدة والخبر ،وهي فروع تديرها في الوقت الراهن
ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات ،و�أي مكاتب �أخرى قد يقت�ضيها الأمر ،و�ست�شكل الأ�صول التجارية الموجودة في هذه الفروع جزءا من الأ�صول التي �سيتم
تحويلها �إلى ال�شركة بموجب اتفاقية �شراء الأ�صول (راجع الق�سم “ 12المعلومات القانونية”) بعد الح�صول على التراخي�ص الالزمة لهذه الفروع من الجهات
المخت�صة في المملكة .و�سوف تعمل ال�شركة على تنفيذ ا�ستراتيجية توزيع من كل واحد من هذه الفروع ،بما فيها تحديدا قنوات التوزيع المبا�شر والتوزيع عبر
الو�سطاء وقنوات الحلفاء �إ�ضافة وكذلك من خالل م�ساندة الم�ؤ�س�سين.

4 4-44الموظفون وخطة السعودة وتطوير الموظفين
4 444-44السعودة
تعتزم ال�شركة انتهاج �سيا�سة طموحة في مجال ال�سعودة تم�شيا مع نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية م�ستهدفة الو�صول بن�سبة ال�سعودة �إلى  %34تقريبا مع نهاية
ال�سنة الأولى وزيادتها بمعدل � %5سنويا .ويلخ�ص الجدول التالي خطة العمالة المقترحة لل�سنة الأولى من عمل ال�شركة.
يبين الجدول التالي خطة العمالة
ال�سعوديون

غير ال�سعوديين

المجموع

ن�سبة ال�سعودة

الإدارة /الق�سم
الموارد الب�شرية /ال�ش�ؤون الإدارية

3

3

6

50.0

الدعم  /الم�ساندة

2

4

6

33.3

العمليات

5

6

11

45.5

المالية

0

7

7

0.0

تقنية المعلومات

0

3

3

0.0

االكتتاب

7

11

18

38.9

المطالبات

6

12

18

33.3

المبيعات

6

10

16

37.5

المجموع

29

56

85

%34.11
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ويبين الجدول التالي خطة ال�سعودة المقترحة لل�سنوات الثالث الأولى من عمل ال�شركة:
ن�سبة ال�سعودة ()%

ال�سنة

ال�سعوديون

غير ال�سعوديين

المجموع

2009م

29

56

85

34.11

2010م

36

56

92

39.13

2011م

49

62

111

44.14
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بتاريخ 1430/4/1هـ (الموافق 2009/3/28م) ،كان عدد العاملين لدى رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) (فرع ال�سعودية)  85موظفا �شكل
ال�سعوديون منهم.%34.11 .
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4 444-44تطوير الموظفين
ي�ؤمن مجل�س الإدارة ب�أن الموظفين هم العامل الأ�سا�س في بناء م�ؤ�س�سة تجارية ناجحة تتمتع بو�ضع قوي و�سليم .ومن هذا المنطلق� ،سوف تعمل ال�شركة على
اال�ستفادة من الخبرة المحلية والدولية على حد �سواء منتهجة �أ�سلوبا في التوظيف يقوم على ما يلي:
z
z
z
z

zتوظيف الخريجين الجامعيين
zتدريب الموظفين داخل ال�شركة ولدى مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين �إ�ضافة �إلى تزويدهم ببرامج تدريبية تقدمها جهات خارجية
zت�شجيع الموظفين على الت�سجيل بمعهد الت�أمين القانوني
zتوظيف غير ال�سعوديين ب�أقل عدد ممكن وعند ال�ضرورة في المنا�صب الأ�سا�سية �أو كخبراء

4 4-44ترتيبات إعادة التأمين
تنوي ال�شركة �إعادة تامين جزء من المخاطر التي �ست�ؤمن عليها في �سياق عمليات الت�أمين التي تقوم بها وذلك بهدف موازنة حجم الخطر الذي تتعر�ض
له وحماية �أرباحها وموارد ر�أ�سمالها .وقد حدد نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية حجم عمليات �إعادة الت�أمين التي يمكن اال�ستحواذ عليها من حيث الحجم
الإجمالي ومن معيدي الت�أمين في المملكة حيث ي�شترط نظام الت�أمين على ال�شركات التي ترغب في �إعادة الت�أمين �أن تعيد ت�أمين  %30على الأقل من �إجمالي
�أق�ساطها في المملكة ،علما ب�أنه يمكن لل�شركات الح�صول على �إعفاء خطي من هذا المطلب من م�ؤ�س�سة النقد من وقت لآخر .و�سوف يتوقف توفر �إعادة الت�أمين
في المملكة على و�ضع �أ�سواق الت�أمين العالمية والمحلية وحجم الطاقة اال�ستيعابية لإعادة الت�أمين ومتطلبات م�ؤ�س�سة النقد والإعفاءات التي تمنحها.
كما تعتزم ال�شركة الم�شاركة في �شراء بوال�ص �إعادة الت�أمين من خالل مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين �إلى جانب �شراء بوال�ص �إعادة ت�أمين تكميلية
من داخل المملكة وخارجها على �أ�سا�س انفرادي م�ستقل ،مع االلتزام في كل حالة بمتطلبات نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية .وللقيام بذلك ،قد يتعين على
ال�شركة �أن تح�صل على �إعفاءات خطية من م�ؤ�س�سة النقد (ح�سب اللزوم) من حين لآخر .وتعتقد ال�شركة ب�أن هذه اال�ستراتيجية ت�سمح لها بالح�صول على
�شروط تف�ضيلية وتتيح لها مزيدا من الإمكانية لإعادة الت�أمين �أكثر مما يتوفر ل�شركة تعمل في بلد واحد حينما ت�شتري بوال�ص �إعادة ت�أمين بمفردها على
�أ�سا�س م�ستقل.

4 4-44إدارة االستثمار
تنوي ال�شركة ت�شكيل لجنة ا�ستثمارية تتولى م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات والأ�س�س التي تحكم عملياتها اال�ستثمارية وطريقة �إدارة محافظها اال�ستثمارية .و�سوف
ت�أخذ هذه ال�سيا�سات والأ�س�س ،التي �سيتم �إقرارها من قبل المجل�س ،في الح�سبان متطلبات نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية.
وتنوي ال�شركة اال�ستعانة بخدمات مدراء �صناديق ا�ستثمارية خارجيين.

4 4-44إدارة المخاطر
�سوف تواجه ال�شركة في �أعمالها جملة من المخاطر (منها على �سبيل المثال ال الح�صر تلك المتعلقة بن�شاط الت�أمين ومخاطر ت�شغيلية و�أخرى نظامية وغير
ذلك) ،ولذا ،فهي تنوي و�ضع �ضوابط و�آليات و�أق�سام داخلية منا�سبة لإدارة المخاطر.
و�سوف يتركز ن�شاط �إدارة المخاطر بالن�سبة للخطر الأهم ،وهو الت�أمين ،ب�صورة رئي�سية على ت�سعير خدمات الت�أمين وقبول �أعمال الت�أمين و�إدارة المخاطر
المتعلقة بالعقود المبرمة مع العمالء .و�سوف ت�ستخدم �إدارة االكتتاب الت�أميني و�إعادة الت�أمين والمطالبات عددا من الو�سائل الأ�سا�سية والتي منها مراجعة
�أداء و�إدارة كل نوع من المحافظ الت�أمينية على حدة ودرا�سة المخاطر التي يحتمل وقوعها.
كما �ستعمل ال�شركة �ضمن �إطار عام لإدارة المخاطر يهدف �إلى تحديد مدى تعر�ض ال�شركة للمخاطر وتقييم تلك المخاطر وقيا�سها و�ضبطها .و�سيكون مجل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية م�س�ؤولين عن الإ�شراف على �أنظمة ال�شركة الخا�صة ب�إدارة المخاطر وتطبيق المعايير وال�ضوابط والإجراءات الرقابية المنا�سبة.
وتنوي ال�شركة التعامل مع المخاطر طبقا لالئحة �إدارة المخاطر على النحو التالي:
z
z

z

zتطبيق �إطار ر�سمي لإدارة المخاطر يتم على �أ�سا�سه �إعداد �سيا�سات العمل ومعاييره واختبار هذه ال�سيا�سات والمعايير؛
zتتولى �إدارة ال�شركة مهمة �إعداد ا�ستراتيجية �إدارة المخاطر وقيا�س الأداء ب�شكل م�ستمر وو�ضع ال�ضوابط الداخلية و�إجراءات �إدارة المخاطر وتحديث
هذه ال�ضوابط والإجراءات؛
zتتولى لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر مهمة الت�أكد الم�ستقل والمو�ضوعي من مدى فعالية �أنظمة ال�شركة الخا�صة بالرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة
المخاطر.
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4 4-44المزايا التنافسية
بعد اكتمال عملية اال�ستحواذ� ،ستتمتع ال�شركة بعدة مزايا مقارنة ببع�ض مناف�سيها �ضمن �سوق الت�أمين .وت�شمل هذه المزايا مايلي:
مجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين – امتداد عالمي وتاريخ طويل من التعامل في المملكة
العربية السعودية
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين التي تتمتع بتاريخ عريق تعمل في �أكثر من  28دولة
وتقدم طائفة وا�سعة من منتجات الت�أمين في مائة وثالثين ( )130بلد ًا لأكثر من ع�شرين ( )20مليون عميل في مختلف �أرجاء العالم .وتعتبر مجموعة رويال
�أند �صن الاليان�س للت�أمين من �أعرق �شركات الت�أمين العاملة في ال�شرق الأو�سط حيث يمتد تاريخها في هذه المنطقة لأكثر من خم�سين (� )50سنة وتعمل في
المملكة منذ ما يزيد عن � 30سنة.
فريق إداري ذو خبرة محلية وعالمية في مجال التأمين
يمتاز الفريق الإداري المر�شح لإدارة ال�شركة بخبرة عملية تمتد ل�سنوات طويلة في مجال الت�أمين في العديد من البلدان ومنها المملكة العربية ال�سعودية.
نظام حوكمة يتسم بالشفافية والفعالية
تعتزم ال�شركة التقيد بالئحة حوكمة ال�شركات تما�شيا مع الأنظمة واللوائح المحلية ،حيث تت�ضمن خطة ال�شركة في هذا ال�ش�أن عدة �أمور من بينها تعيين
�أع�ضاء م�ستقلين في مجل�س الإدارة ولجنة تنفيذية ولجنة للمراجعة ولجنة للتر�شيحات والمكاف�آت ولجنة لال�ستثمار ولجنة للإف�صاح.
االستحواذ
لقد د�أبت رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) على �إ�صدار بوال�ص الت�أمين من الخارج من خالل وكيلها المحلي في المملكة ،ال�شركة العالمية
للتجارة والخدمات المحدودة ،وذلك وفقا التفاقية وكالة وافقت بموجبها الأخيرة على �إجراء �أعمال االكتتاب الت�أميني و�إعادة ت�أمين الأق�ساط وتح�صيلها
ومعالجة المطالبات نيابة عن رويال �أند �صن (ال�شرق الأو�سط) (راجع ق�سم “اال�ستحواذ”) .وبعد �صدور نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية ،قرر الم�ساهمون
في رويال �أند �صن (ال�شرق الأو�سط) وال�شركة العالمية للتجارة والخدمات المحدودة ت�أ�سي�س ال�شركة وطرح �أ�سهمها لالكتتاب العام.
وتنوي ال�شركة اال�ستحواذ بعد ت�أ�سي�سها وا�ستيفاء جميع المتطلبات النظامية (ومنها الح�صول على الموافقات النظامية الالزمة في المملكة العربية ال�سعودية
وفي مملكة البحرين وموافقة الم�ساهمين في ال�شركة من غير ذوي الم�صلحة) على المحفظة الت�أمينية لرويال �أند �صن للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) المتعلقة
ب�أعمالها في المملكة وعلى �أ�صول ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات المحدودة ،وذلك من خالل �إبرام:
z zاتفاقية تحويل المحفظة
z zاتفاقية �شراء الأ�صول
لمزيد من التف�صيل حول طبيعة عمليتي اال�ستحواذ هاتين ومراحلهما الزمنية راجع ق�سم “اال�ستحواذ” وق�سم “المعلومات القانونية”
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5 -5االستحواذ
555

5خلفية عامة

�أر�سى نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية الإطار التنظيمي لقطاع الت�أمين في المملكة ون�ص النظام الجديد ولوائحه التنفيذية على �أن تكون م�ؤ�س�سة النقد هي
الجهة المكلفة بالإ�شراف على �شركات الت�أمين وتنظيم ن�شاط الت�أمين في المملكة .ويهدف نظام الت�أمين والئحته التنفيذية من بين �أهدافه �إلى تنظيم عمل
ال�شركات الأجنبية في المملكة.
وطبقا للوائح التنفيذية ،يتعين على �شركات الت�أمين في المملكة �أن تت�أ�س�س ك�شركات م�ساهمة (�أو فروع ل�شركات ت�أمين �أجنبية) و�أن تطرح ن�سبة من �أ�سهمها
للجمهور و�أن تعيد تنظيم �أعمالها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
تمار�س �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ن�شاط الت�أمين في المملكة منذ عام 1978م من خالل وكيلها المحلي ،ال�شركة العالمية
للتجارة والخدمات التي تقوم بموجب اتفاقية وكالة (تفا�صيلها مو�ضحة في البند  )2-7ب�أعمال االكتتاب الت�أميني وترتيب �إعادة الت�أمين وتح�صيل الأق�ساط
ومعالجة المطالبات نيابة عن �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) .وقد قرر الم�ساهمون في كل من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
(ال�شرق الأو�سط) وال�شركة العالمية للتجارة والخدمات عندما �إثر بدء العمل بنظام الت�أمين تنظيم عالقة ال�شركتين من خالل ت�أ�سي�س ال�شركة وطرح �أ�سهمها
لالكتتاب العام.
عند االنتهاء من عملية اال�ستحواذ� ،سوف ت�صبح ال�شركة المالك الوحيد للمحفظة بما فيها من منافع و�أعباء و�ستمتلك جميع الأق�ساط والبوال�ص والأ�صول
والحقوق والمطلوبات التي تت�ضمنها المحفظة.
في مايو 2007م ،و�ضعت م�ؤ�س�سة النقد برنامج تقييم (“برنامج التقييم”) خا�ص ب�شركات الت�أمين التي كانت م�سجلة خارج المملكة وكان لديها محافظ
و�أعمال ت�أمينية �سعودية .وكجزء من التغييرات النظامية ،فقد ُ�سمح لتلك ال�شركات تحت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد ب�أن تحول محافظها و�أعمالها الت�أمينية في
المملكة �إلى �شركات �سعودية يتم ت�أ�سي�سها بترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد بعد ا�ستيفاء متطلبات لوائح الت�أمين والم�شاركة في برنامج التقييم.
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5االنتهاء من تقييم المحفظة التأمينية

تم االنتهاء من تقييم المحفظة الت�أمينية التابعة ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س (ال�شرق الأو�سط) وفقا للمعايير والأ�س�س التي قررتها م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،وح�صلت ال�شركة على نتيجة التقييم فع ًال بموجب خطاب الم�ؤ�س�سة رقم (/2177م ز/م) ت �إلى �شركة رويال �أند �صن الاليان�س (ال�شرق الأو�سط)
بتاريخ 1429/11/12هـ (الموافق 2008/11/10م) (“خطاب م�ؤ�س�سة النقد”) والذي ت�ضمن تقييما �أوليا للمحفظة والأ�صول ذات العالقة (الخطاب متاح
للمعاينة لمدة �أ�سبوع قبل االكتتاب وخالل مدة االكتتاب كما هو مو�ضح في ق�سم “الم�ستندات المتاحة للمعاينة”) .وقد ا�ستخدم في خطاب م�ؤ�س�سة النقد
وبرنامج التقييم عدة افترا�ضات و�أ�ساليب بطريقة لم تطلع عليها ال�شركة وال الم�ؤ�س�سين وال �أع�ضاء مجل�س الإدارة .وبالتالي ،ف�إن ال�شركة والم�ؤ�س�سين
و�أع�ضاء المجل�س ال يتحملون �أدنى م�س�ؤولية وال يقدمون �أي بيان �أو �إفادة بخ�صو�ص خطاب الم�ؤ�س�سة.
وقد احتوى التقييم الأولي الذي ورد في خطاب م�ؤ�س�سة النقد على �شقين وهما الأول :اال�سم ،والذي ي�شمل بنية تحتية معينة ،والموارد الب�شرية واال�سم المرتبط
بالمحفظة ،و الثاني :القيمة ال�صافية لأ�صول المحفظة .وي�شترط خطاب م�ؤ�س�سة النقد وجوب �أن ت�ستوفي ال�شركة �شروطا معينة قبل اال�ستحواذ مثل دعوة
الجمعية العامة العادية �إلى االنعقاد من �أجل �إطالع م�ساهميها على النتائج النهائية للتقييم وطلب موافقة الم�ساهمين على �شراء المحفظة الت�أمينية ب�شرط �أن
ال يكون من حق الم�ساهمين في ال�شركة الذين يملكون �أ�سهما في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �أن ي�صوتوا على هذا القرار في االجتماع
المذكور .كما يطلب خطاب م�ؤ�س�سة النقد من �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة الإف�صاح عن جميع حاالت ت�ضارب الم�صالح التي قد تن�ش�أ نتيجة لتحويل المحفظة
طبقا للمادة ( )69من نظام ال�شركات.
وبح�سب اللوائح ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،يجب تقدير الأ�صول والمطلوبات بوا�سطة مدقق ح�سابات م�ستقل وخبير اكتواري (ح�سابات ت�أمين) .وبناء
عليه ،فقد عينت ال�شركة “لين كالرك �أند بيكوك” كخبير اكتواري لغر�ض الت�أكد من كفاية االحتياطيات .كذلك عينت ال�شركة “�أك�س�س” كمقدري خ�سائر
و”�إيرن�ست �أند يونغ” كمحا�سبين م�ستقلين للقيام بدرا�سة التحقق المالي ،وبهذا الخ�صو�ص �سبق لإيرن�ست �أند يونغ �إ�صدار تقريرهم عن الأعوام المنتهية
في  31دي�سمبر  2003حتى  31دي�سمبر  . 2006وعينت “ديلويت �أند توت�ش” كمحا�سبين م�ستقلين لح�ساب القيمة التقديرية للمحفظة الت�أمينية با�ستعمال
عدة و�سائل من بينها نموذج م�ؤ�س�سة النقد .34وين�ص خطاب م�ؤ�س�سة النقد كذلك على وجوب �إجراء تقييم �آخر للأ�صول والمطلوبات بعد عملية اال�ستحواذ،
والذي يمكن �أن ي�ؤدي �إلى تعديل المبلغ الذي �ستدفعه ال�شركة �إلى رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ،ب�شرط موافقة م�ؤ�س�سة النقد على ذلك.
و�سيكون خطاب م�ؤ�س�سة النقد متاحا للمعاينة خالل �أ�سبوع قبل بدء االكتتاب (ف�ضال راجع ق�سم “ 17الم�ستندات المتاحة للمعاينة”).
34

ت�شمل هذه النماذج جداول الكرتونية افرتا�ضية ( )pro forma spreadsheetsمعدة بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد يتم ا�ستخدامها يف عملية التقييم

نشرة اإلصدار

وتنوي ال�شركة عقب ت�أ�سي�سها ،وا�ستيفاء جميع المتطلبات النظامية (بما فيها الح�صول على الموافقات النظامية في المملكة وفي البحرين �إ�ضافة �إلى موافقة
الم�ساهمين في ال�شركة من غير ذوي الم�صلحة) الدخول في االتفاقيات التالية:
z
z

zاتفاقية تحويل المحفظة
zاتفاقية تحويل الأ�صول

من �أجل اال�ستحواذ على المحفظة من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) والأ�صول من ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات.
بالن�سبة للآلية والتوقيت المقترحين لعملية اال�ستحواذ على المحفظة والأ�صول فهي مو�ضحة في البند (� )4-5أدناه ،في حين تم �إدراج ملخ�ص لل�شروط
الأ�سا�سية التفاقية تحويل المحفظة واتفاقية �شراء الأ�صول في ق�سم “المعلومات القانونية”.
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5الشركة العالمية للتجارة والخدمات

ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ت�أ�س�ست في مدينة جدة ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سنة 1978م ،ب�سجل تجاري رقم
( )4030014632وتاريخ 1398/4/26هـ (الموافق 1978/4/4م) بر�أ�سمال قدره ( )600.000ريال �سعودي ،و�سجلها التجاري �صالح لغاية 1433/5/30هـ
(الموافق 2012/4/22م) ،وتعمل حاليا وكيال يتولى القيام ب�أعمال الت�أمين الخا�صة ب�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة
نيابة عن رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بموجب اتفاقية وكالة تم �إبرامها بينهما بتاريخ 1419/2/21هـ (الموافق 1998/6/16م) (بما تم
عليها من تعديالت بتاريخ 1421/6/13هـ (الموافق 2000/9/12م) واتفاقية �إدارة /خدمات فنية م�ؤرخة في 1415/7/26هـ (الموافق 1994/12/29م).
ي�ساهم في ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات كل من بنك الريا�ض ( )%42.85و�شركة عبد اهلل و�سعيد بن زقر ( )%19.05و�شركة علي زيد القري�شي
و�إخوانه المحدودة ( )%19.05وعدنان حمزة بوقري ( )%12.70و�أمل حمزة بوقري (.)%6.35
وكما فعلت �شركات ت�أمين �أخرى (راجع الق�سم “ 3نظرة عامة على �سوق الت�أمين” الفقرة �“ 4-3سوق الت�أمين ال�سعودي” والفقرة الفرعية (ب) “الت�أمين
الإلزامي على ال�سيارات”) قرر ال�شركاء في ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات بتاريخ 2009/07/28م الموافقة على ا�ستثمارها في �شركة النجم والقر�ض
الممنوح لها ببقدر  1.923.078ريال �سعودي و 500.000ريال �سعودي على التوالي (راجع الق�سم “ 3نظرة عامة على �سوق الت�أمين” الفقرة ( 4-3ب)
“الت�أمين الإلزامي على ال�سيارات”)  .من المقترح �أن تكتتب ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات في �شركة النجم و�أن ت�صبح �شريكا م�ساهما فيها وذلك بعد
تعديل عقد ت�أ�سي�س النجم ح�سب الأ�صول و�إكمال الإجراءات النظامية الأخرى  .كما �ست�صبح ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات دائنة من دائني النجم .
�إن توقيت عملية اال�ستثمار والقر�ض الممنوح للنجم غير معلوم على وجه التحديد وقد يقع قبل فترة االكتتاب �أو خاللها �أو بعدها  .بعد ت�أ�سي�س ال�شركة ف�إنه
من المتوقع �أن يتم نقل م�ساهمة ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات في �شركة النجم �إلى ال�شركة كجزء من عملية تحويل الأ�صول وذلك بعد الح�صول على
الموافقات الالزمة الإجرائية وعليه �سوف ُيطلب من ال�شركة دفع مبلغ  1.923.078ريال �سعودي و 500.000ريال �سعودي لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات
مقابل نقل الأ�سهم في �شركة النجم والقر�ض على التوالي

5 555المحفظة التأمينية ألعمال رويال أند صن الاليانس للتأمين (الشرق األوسط) في
المملكة
)أ(تفا�صيل الت�أ�سي�س
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) هي �شركة م�ساهمة مقفلة معفاة ت�أ�س�ست في مملكة البحرين بتاريخ 1412/6/5هـ (الموافق
1990/12/12م) بموجب ال�سجل التجاري رقم ( )24136وعنوان مقرها الرئي�سي هو �ص.ب ،11871 .المنامة ،مملكة البحرين.
يبلغ ر�أ�س مال رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) واحدا وع�شرين مليون ( )21.000.000دوالر �أمريكي (ما يعادل  78.750.00ريال
�سعودي) مق�سمة �إلى واحد وع�شرين مليون (� )21.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها دوالر �أمريكي واحد لل�سهم (ما يعادل  3.75ريال).
لمزيد من التف�صيل راجع الفقرة “ 5-4رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
	)ب(الأداء المالي
يو�ضح الجدول التالي بع�ض المعلومات المالية المتعلقة بن�شاط رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في مجال الت�أمين في المملكة لل�سنة
المنتهية في 1430/1/3هـ (الموافق 2008/12/31م) وال�سنوات المالية المنتهية في 1428/12/21هـ و 1427/12/10هـ و 1426/11/29هـ (الموافق 31
دي�سمبر 2007م2006 ،م و 2005م) .وتت�ضمن المحفظة ب�شكل �أ�سا�سي العمليات التالية:
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نشرة اإلصدار

يبين الجدول التالي الأداء المالي العام
(�ألف ريال)

2005م

2006م

 %التغير

2007م

 %التغير

2008م

 %التغير

�إجمالي الأق�ساط المكتتبة

149.750

157.054

4.8

171.421

9.1

249.168

45.4

�صافي الأق�ساط المحققة

65.913

76.629

16.3

84.529

10.3

109.798

29.9

�صافي الأق�ساط المكتتبة

73.770

75.956

3.0

83.628

9.1

139.471

66.9

�صافي �أرباح ال�سنة

11.190

13.686

22.3

10.509

23.2

236

97.8-

�إجمالي المطالبات الم�سجلة

62.716

64.061

2.1

99.324

55.0

99.376

0.1

�صافي المطالبات المدفوعة

35.762

39.155

9.5

44.971

14.9

60.890

35.4

�إجمالي الموجودات

140.025

173.699

59.5

206.345

18.8

249.170

20.8

�إجمالي المطلوبات

147.659

162.650

39.6

183.843

11.8

225.741

24.2

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

	)ت(معلومات حول قطاعات الت�أمين لدى رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة
بتاريخ 1427/12/10هـ (الموافق  31دي�سمبر 2006م) بلغ �إجمالي �أق�ساط الت�أمين لدى رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة
مائة و�سبعة وخم�سين ( )157مليون ريال �سعودي �شكل منها قطاع الت�أمين على المركبات الح�صة الأكبر بن�سبة  ،%23تاله قطاع ت�أمين الحوادث العامة
الذي �شكل  ،%22ثم قطاع الت�أمين �ضد الحريق بن�سبة  ،%19فيما و�صل �إجمالي �أق�ساط الت�أمين  171مليون ريال �سعودي كما في 1428/12/21هـ (الموافق
2007/12/31م).
ويو�ضح الجدول التالي بيانات �إجمالي الأق�ساط المكتتبة ح�سب نوع الخدمة لل�سنوات المنتهية في 1430/1/3هـ و 1428/12/21هـ و 1427/12/10هـ و
1426/11/29هـ و 1425/11/19هـ (الموافق  31دي�سمبر من �أعوام 2008م و 2007م و 2006م و 2005م و 2004م):
يبين الجدول التالي �أداء �أعمال الت�أمين ح�سب القطاعات
2004م

الن�سبة من
الإجمالي

2005م

الن�سبة من
الإجمالي

2006م

الن�سبة من
الإجمالي

2007م

الن�سبة من
الإجمالي

2008م

الن�سبة من
الإجمالي

(�ألف
ريال)
الممتلكات

27.343

22

26.839

18

30.320

19

30.377

18

33.691

14

البحري

14.366

11

14.643

10

17.947

11

22.301

13

26.037

10

المركبات

31.805

25

41.066

27

36.681

23

33.158

19

88.777
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الطبي

11.518

9

16.209

11

21.872

14

27.950

16

30.106

12

الحوادث
العامة

30.812

25

29.716

20

34.962

23

31.168

18

33.658

14

الهند�سي

9.798

8

21.277

14

15.272

10

26.467

16

36.899

15

�إجمالي
الأق�ساط

125.642

100

149.750

100

157.054

100

171.421

100

249.168

100

الم�صدر :رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)

ومن الجدير بالذكر �أنه في تاريخ 1430/08/26هـ (الموافق 2009/08/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن تو�ضيحي (“الإعالن
التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة”) حول و�ضع �شركات الت�أمين الأجنبية العاملة في المملكة العربية ال�سعودية  .كما و�ضح الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة �إمكانية مزاولة
�شركات الت�أمين الأجنبية لأن�شطة الت�أمين في المملكة العربية ال�سعودية بعد انق�ضاء الفترة االنتقالية الممنوحة بموجب الأمر الملكي رقم  3120وتاريخ
1426/03/04هـ (الموافق 2005/04/13م) .
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تما�شي ًا مع الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة ف�إنه يجوز لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) تجديد البوال�ص التجارية القائمة حتى 1431/03/03هـ
(الموافق 2010/02/17م) وال يجوز لل�شركة �إبرام بوال�ص جديدة �إال بعد ترخي�ص ال�شركة ح�سب الأ�صول وبعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
البوال�ص ذات العالقة .
قد ي�سبب تطبيق الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة عن خ�سارة الأعمال القائمة و�/أو ح�صة ال�شركة في ال�سوق  ،الأمر الذي �سوف ي�ؤثر �سلبي ًا وربما ب�شكل كبير
على المحفظة والنتائج الت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها الم�ستقبلية � .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه في حالة الت�أخر عن االلتزام بمتطلبات الم�ؤ�س�سة ف�إنه قد ينتج عن ذلك
�أن توقف الم�ؤ�س�سة �إجراءات الترخي�ص �أو �إيقاع �أي عقوبة �أخرى  ،الأمر الذي بدوره �سي�ؤثر �سلبي ًا على النتائج الت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها الم�ستقبلية (راجع
الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” الفقرة “ 3-1-2عدم �إمكانية �إ�صدار بوال�ص جديدة”).
�إ�ضافة �إلى ما تقدم قد تت�أثر المحفظة و�أعمال ال�شركة �سلبا وب�شكل كبير نتيجة لأ�سباب �أخرى مف�صلة في الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” ( .وعلى وجه
الخ�صو�ص راجع الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” الفقرة “ 12-2-2الخطر المرتبط بالت�أمين الطبي” )
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5اآللية والتوقيت المقترحين لتحويل األصول والمحفظة

حال �إدراج �أ�سهم ال�شركة في القائمة الر�سمية وح�صول ال�شركة على التراخي�ص الالزمة �إ�ضافة �إلى موافقة م�ؤ�س�سة النقد على المنتجات التي تعتزم ال�شركة
تقديمها ،من المتوقع �أن تبد�أ ال�شركة باالكتتاب في بوال�ص ت�أمين جديدة .وبعد ذلك بفترة وجيزة ،من المتوقع �أن يتم تحويل الأ�صول �إلى ال�شركة وفقا التفاقية
�شراء الأ�صول وبعد الح�صول على الموافقات الالزمة .وبعد االنتهاء من عملية �شراء الأ�صول والح�صول على الموافقات النظامية الالزمة في المملكة العربية
ال�سعودية وفي مملكة البحرين �إ�ضافة �إلى موافقة الم�ساهمين في ال�شركة من غير ذوي الم�صلحة� ،سيتم تحويل المحفظة الت�أمينية القائمة لرويال �أند �صن
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وفقا التفاقية تحويل المحفظة .وتجدر الإ�شارة �إلى كل هذه الترتيبات رهن بموافقة م�ؤ�س�سة النقد.
وحال االنتهاء من عملية اال�ستحواذ� ،سوف ت�صبح ال�شركة المالك الوحيد للمحفظة بما فيها من منافع و�أعباء و�ستمتلك جميع الأق�ساط والبوال�ص والأ�صول
والحقوق والمطلوبات التي تت�ضمنها المحفظة.

555

5موافقات المساهمين والموافقات الحكومية

تم تقييم المحفظة طبقا للقواعد الإر�شادية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،علما ب�أن التقييم النهائي يظل رهنا بتقييم م�ؤ�س�سة النقد وموافقتها �إ�ضافة �إلى
موافقة ال�سلطات الر�سمية المخت�صة في مملكة البحرين .و�سوف يتم �إبالغ الم�ساهمين بالتقييم النهائي.
بعد ا�ستالم جميع الموافقات النظامية الالزمة للقيام بعملية اال�ستحواذ� ،سوف تطلب ال�شركة موافقة الم�ساهمين الذين �سيطلب منهم الت�صويت ل�صالح
�إتمام عملية اال�ستحواذ في اجتماع الجمعية العامة .و�سيتم توفير مزيد من المعلومات حول عملية اال�ستحواذ للم�ساهمين في ال�شركة في اجتماع الجمعية
العامة المعني.
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5تمويل عملية االستحواذ

تتوقع ال�شركة تمويل عملية اال�ستحواذ �إ�ضافة �إلى الأتعاب والم�صاريف ذات العالقة بعملية اال�ستحواذ با�ستخدام �صافي متح�صالت االكتتاب وم�ساهمات
الم�ؤ�س�سين في ر�أ�س المال والأرباح ال�صافية الم�ستقبلية (راجع ق�سم �“11سيا�سة توزيع الأرباح” ،والفقرة �“ 2-11أثر اال�ستحواذ على توزيع الأرباح”.
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6 -6المنتجات والخدمات
666

6المنتجات التأمينية المقترح تقديمها من قبل الشركة

تنوي ال�شركة مزاولة �أن�شطة الت�أمين التالية:
z
z
z
z
z
z

zت�أمين الممتلكات
zالت�أمين البحري
zت�أمين المركبات
zالت�أمين الطبي
zت�أمين الحوادث العامة
zالت�أمين الهند�سي

بالن�سبة لمنتجات الت�أمين التي �ستقدمها ال�شركة فت�شمل ما يلي:
66666
(�أ)

6التأمين التجاري
الممتلكات  -الت�أمين �ضد الأ�ضرار المادية

تعتزم ال�شركة تقديم ت�شكيلة من المنتجات الم�صممة لتلبية مختلف احتياجات عمالئها كت�أمين الأ�صول المادية (المباني وال�سلع والم�صانع) �ضد المخاطر.
و�سوف ت�شمل المخاطر الم�ؤ َّمنة مختلف �أنواع الخ�سائر الكلية �أو الجزئية �أو الأ�ضرار التي ت�سببها الحرائق والظروف الجوية وال�سرقة ،ويمكن �أن تت�ضمن معظم
�أنواع �أ�سباب الحوادث.
ويمكن �أن ت�شمل بولي�صة الت�أمين �ضد الأ�ضرار المادية واحدا �أو �أكثر من غطاءات الت�أمين المتخ�ص�صة مثل:
z
z
z
z

zجميع المخاطر المتعلقة بالكمبيوتر وزيادة تكلفة العمل
zتعطل الماكنات وتوقف العمل
zانفجار المراجل والمعدات ال�ضغطية
zم�صانع ومعدات المقاولين

(ب)

الممتلكات – ت�أمين توقف الأعمال

مع �أن حملة بوال�ص ت�أمين الأ�ضرار المادية يح�صلون على تعوي�ض تكاليف �إ�صالح �أو ا�ستبدال الأ�صول المادية� ،إال �أن خ�سارة ا�ستعمال جميع هذه الأ�صول �أو
جزء منها (المكاتب والم�صانع والمحالت �أو المعامل والمعدات) قد ت�ضر بالقدرة على ممار�سة العمليات التجارية وت�ؤثر �سلبا على م�ستوى المبيعات والأرباح.
ومن هنا ،ف�إن ال�شركة تنوي توفير الغطاء الت�أميني لمثل هذه الخ�سائر من خالل بولي�صة ت�أمين �ضد توقف العمل ،والتي ت�صدر عادة �إلى جانب بولي�صة
الت�أمين �ضد الأ�ضرار المادية.
(ت)

الت�أمين �ضد جميع الأخطار المرتبطة ب�أعمال الإن�شاء و�ضد الغير

تنوي ال�شركة تزويد قطاع الإن�شاء بمنتجات ت�أمين تغطي الخ�سائر �أو الأ�ضرار المرتبطة بعقود الإن�شاء ،بما فيها الم�شاريع التي يتم تنفيذها على �أ�سا�س ت�سليم
مفتاح ،والم�س�ؤوليات تجاه الغير التي تن�ش�أ عن ت�أدية /عدم ت�أدية هذه الأعمال .ويمكن �أن تمتد البولي�صة لت�شمل خ�سارة الإيرادات ب�سبب ت�أخر بدء العمليات
نتيجة لخ�سارة الأعمال �أو ت�ضررها.
(ث)

ت�أمين المركبات

تنوي ال�شركة تقديم ت�شكيلة متكاملة من منتجات الت�أمين على المركبات طبقا للنظام الذي �صدر م�ؤخرا في المملكة ،بما في ذلك الت�أمين الإلزامي بالن�سبة
لجميع المركبات الم�سجلة في المملكة وت�أمين المركبات �ضد الم�س�ؤولية تجاه الغير بالن�سبة للمركبات الأجنبية التي تعبر المملكة .وت�شمل بولي�صة الت�أمين
�ضد الغير الم�س�ؤولية القانونية �ضد ال�ضرر ال�شخ�صي والوفاة والأ�ضرار التي تلحق بالممتلكات العامة �أو الخا�صة .و�سوف يتوفر الت�أمين للأفراد والأ�ساطيل
التجارية بغطاء ت�أميني ومالحق يتم ت�صميمها ح�سب االحتياجات الخا�صة لكل عميل.
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(ج)

ت�أمين تعوي�ضات العاملين وم�س�ؤولية �أ�صحاب العمل

يغطي ت�أمين تعوي�ضات العاملين التكاليف والم�صاريف التي يتكبدها �صاحب العمل نتيجة لحادث �أو مر�ض يتعر�ض له الموظف �أثناء العمل .كما يمكن �أن ت�شمل
بولي�صة ت�أمين تعوي�ضات العاملين تغطية الم�س�ؤولية النظامية ل�صاحب العمل بحيث ت�شمل حماية �صاحب العمل �ضد دعاوى الموظفين ومطالباتهم المحتملة
بموجب ال�شريعة الإ�سالمية.
(ح)

ت�أمين الم�س�ؤولية العامة والمنتجات

تنوي ال�شركة توفير بوال�ص ت�أمين تغطي الم�س�ؤولية النظامية تجاه الغير عن الإ�صابات الج�سدية �أو الأ�ضرار التي تلحق بممتلكاتهم ب�سبب عمل حامل البولي�صة
�أو �أثناء عمله .ويمكن تو�سيع بولي�صة ت�أمين الم�س�ؤولية العامة لتغطي الم�س�ؤولية الناجمة عن عيوب المنتجات.
(خ)

ت�أمين الأموال

تغطي بولي�صة الت�أمين ال�شامل على الأموال �ضد جميع الأخطار �شاملة خ�سارة الأموال �أو تلفها �أثناء وجودها في مباني حامل البولي�صة �أو �أثناء نقلها.
(د)

ت�أمين �ضمان الأمانة

يغطي ت�أمين �ضمان الأمانة خ�سارة الأموال �أو الب�ضاعة ب�سبب الت�صرفات غير ال�شريفة من قبل الموظفين ،بما في ذلك الخ�سائر الناجمة عن تواط�ؤ اثنين
�أو �أكثر من الموظفين.
(ذ)

ت�أمين الب�ضاعة �أثناء النقل والت�أمين البحري

يغطي ت�أمين الب�ضاعة �أثناء النقل خ�سارة الب�ضاعة الم�ؤ َّمنة بكاملها �أو تعر�ضها للتلف �أثناء نقلها بوا�سطة �أي و�سيلة نقل واحدة (بحرا وجوا وبرا) �أو �أثناء نقلها
ب�أكثر من و�سيلة .وي�شمل الت�أمين البحري ت�أمين الب�ضائع الم�شحونة وال�سفن.
(ر)

ت�أمين م�ستحقات الموظفين

ت�شمل بولي�صة ت�أمين م�ستحقات الموظفين توفير الت�أمين على الحياة وغيره من الت�أمين لموظفي حامل البولي�صة �شامال ذلك ما يلي:
 -1بولي�صة الت�أمين الجماعي للم�صاريف الطبية :مع كون الت�أمين الطبي �أ�صبح �إلزاميا بالن�سبة للعاملين الأجانب وفقا لنظام الت�أمين ال�سعودي ،ف�إن
ال�شركة تتوقع تقديم الت�أمين الطبي لموظفي حملة البوال�ص وعائالتهم .كذلك �سيتم توفير هذا الت�أمين لل�سعوديين� .إن بوال�ص الت�أمين الطبي تتطلب
الح�صول على موافقة مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني.
 -2بوال�ص الت�أمين الجماعي على الحياة والحوادث :تنوي ال�شركة تقديم هذا النوع من الت�أمين لمجموعة مختارة من العمالء من ال�شركات والذي يوفر
غطاء �ضد حاالت الوفاة �أو العجز ال�شديد للموظفين.
 -3بولي�صة ال�سفر الجماعي :تغطي هذه البولي�صة موظفي حاملها �أثناء �سفرهم في رحالت عمل داخل المملكة �أو خارجها .وتنظر ال�شركة في �إمكانية
تقديم بولي�صة ت�أمين �سفر �سنوية لتعوي�ض حامل البولي�صة /الموظف �ضد المخاطر غير المتوقعة بما فيها ( )1الحوادث ()2الم�صاريف الطبية ()3
فقدان الأمتعة والمتعلقات ال�شخ�صية.
(ز)

ت�أمين م�س�ؤوليات المهنيين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة والم�س�ؤولين في ال�شركات

تنوي ال�شركة تزويد عمالئها بحماية �ضد الم�س�ؤولية تجاه الغير بالن�سبة للم�شورة المهنية والخدمات المقدمة �ضمن �سياق العمل الطبيعي لوظائفهم �إ�ضافة
�إلى الم�س�ؤولية القانونية والم�س�ؤولية تجاه الغير بالن�سبة لأع�ضاء مجال�س �إدارة ال�شركات وموظفيها �أثناء مزاولتهم لعملهم المعتاد كم�س�ؤولين في ال�شركة التي
يعملون بها.
(�س) ت�أمين ال�سفر
ت�شمل بولي�صة ت�أمين ال�سفر تغطية حاالت الوفاة �أو الإ�صابة الخطيرة و�إلغاء الرحالت وت�أخرها وفقدان الب�ضائع والأمتعة ،والم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،وذلك وفقا
الحتياجات حامل البولي�صة مع غطاء عالمي يتوفر على مدار ال�ساعة يوميا.
(�ش) الت�أمين ال�صحي و �أو الطبي
تغطي بولي�صة الت�أمين ال�صحي �أو الطبي م�صاريف العالج الطبي والتنويم في الم�ست�شفى ،علما ب�أن بوال�ص الت�أمين الطبي يجب اعتمادها من مجل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوني.
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6 66666التأمين الشخصي
(�أ)

ت�أمين المنازل

تقدم ال�شركة بوال�ص ت�أمين �شامل على المنازل بما في ذلك ت�أمين المباني والمحتويات والمتعلقات ال�شخ�صية �ضد الخ�سارة �أو التلف وذلك للم�ست�أجرين
والمالكين� ،إ�ضافة �إلى غطاء ت�أميني للم�س�ؤولية تجاه الغير.
(ب)

ت�أمين المركبات الخا�صة والدراجات النارية

ت�شمل بولي�صة ت�أمين المركبات الخا�صة عدة مخاطر منها الت�صادم �أو التلف العر�ضي ،الحريق ،االنفجار الخارجي والبرق ،ال�سرقة والأعمال غير ال�شريفة،
والإ�صابة ال�شخ�صية للغير�أو الت�سبب بوفاة الغير ،وت�ضرر ممتلكات الغير.
(ت)

ت�أمين الحوادث ال�شخ�صية

تغطي بولي�صة ت�أمين الحوادث ال�شخ�صية الوفاة �أو الإ�صابة ال�شديدة وهي م�صممة بحيث تلبي االحتياجات ال�شخ�صية لحاملها وتت�ضمن غطا ًء ت�أميني ًا عالمي ًا
على مدار ال�ساعة يوميا.
(ث)

ت�أمين المراكب البحرية

تغطي بولي�صة ت�أمين المراكب البحرية اليخوت والمراكب المائية ال�صغيرة التي يملكها الأفراد �ضد الفقدان �أو التلف �أو الم�س�ؤولية تجاه الغير.
(ج)

ت�أمين ال�سفر

ت�شمل بولي�صة ت�أمين ال�سفر تغطية حاالت الوفاة �أو الإ�صابة الخطيرة و�إلغاء الرحالت وت�أخرها وفقدان الب�ضائع والأمتعة ،والم�س�ؤولية ال�شخ�صية ،وذلك وفقا
الحتياجات حامل البولي�صة مع غطاء عالمي يتوفر على مدار ال�ساعة يوميا.
(ح)

الت�أمين ال�صحي �أو الطبي

تغطي بولي�صة الت�أمين ال�صحي و �أو الطبي م�صاريف العالج الطبي والتنويم في الم�ست�شفى ،علما ب�أن بوال�ص الت�أمين الطبي يجب اعتمادها من مجل�س
ال�ضمان ال�صحي التعاوني.
ومن الجدير بالمالحظة �أن ملخ�ص بوال�ص الت�أمين الوارد �أعاله لي�س �سوى ا�ستعرا�ض مبدئي لغر�ض اال�ستدالل فقط ،حيث �أن ال�شركة قد تقرر عدم تقديم
�أي من هذه البوال�ص �أو التوقف عن تقديم �أي منها ح�سبما تراه منا�سبا وتبعا لما تمليه احتياجات ال�سوق والأنظمة ال�سعودية.
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7 -7األقسام الرئيسية
777

7قسم االكتتاب وإعادة التأمين

يتولى مدير االكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين الم�س�ؤولية الكلية عن هذا الق�سم والذي �ستت�ضمن �أهدافه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

zتقييم المخاطر
�zإعداد الت�سعيرات والبوال�ص الجديدة
zتجديد البوال�ص و�إلغائها وتجييرها ،ح�سب اللزوم
zتحديد الن�سب /الأ�سعار المنا�سبة وح�ساب �أق�ساط بوال�ص الت�أمين
zالت�أكد من �أن عمليات �إعادة الت�أمين التي تجريها ال�شركة تتم طبقا ل�سيا�سات المخاطر المعتمدة بال�شركة ووفقا للمتطلبات النظامية
zالت�أكد من �أن بوال�ص الت�أمين ت�صدر بدقة وب�شكل يعك�س الأحكام وال�شروط المتفق عليها مع العمالء �أو الو�سطاء
zاالحتفاظ ببيانات �إح�صائية وفنية ت�سمح لل�شركة بمراجعة �أدائها من حيث الت�سعير ومن الناحية الفنية
zاال�ستعانة بخبرات خارجية عند اللزوم للم�ساعدة في رفع م�ستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء
zالت�أكد من درا�سة المخاطر المنا�سبة طبقا للأ�س�س المتعمدة بال�شركة ومتطلباتها
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم
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7قسم المطالبات

يتولى مدير �إدارة االكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين الم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

 zت�سجيل المطالبات
zفح�ص المطالبات ومطابقتها مع ن�ص البولي�صة و�شروطها و�أحكامها وا�ستثناءاتها ورف�ض المطالبات ح�سب اللزوم
zمراجعة المطالبات ال�سليمة وتقييمها
zتعيين �أطراف خارجية مخت�صة في ت�سوية الخ�سائر بالن�سبة للمطالبات الكبرى
zفتح ملفات للمطالبات وا�ستخدام احتياطيات بطريقة محا ِفظة لتغطية الخ�سائر المحتملة
�zإبالغ معيد الت�أمين ب�أية مطالبات كبرى
zاالحتفاظ ب�سجالت دقيقة بالمبالغ التي تدفع مقابل المطالبات والتعديالت التي تطر�أ على االحتياطيات
zاالحتفاظ ببيانات �إح�صائية وفنية ت�سمح لل�شركة بمراجعة �أدائها فيما يخ�ص المطالبات
zالت�أكد من تح�صيل جميع المبالغ الم�ستحقة من الغير ومن معيدي الت�أمين ،ح�سب اللزوم
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم

777

7قسم المالية

�سيتولى المدير المالي الم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z
z

zالت�أكد من �سالمة المعلومات المالية لل�شركة ودقتها
zالت�أكد من كفاءة الإجراءات الرقابية الداخلية �ضمن الإدارة المالية وفعاليتها
zالت�أكد من تقديم المعلومات الالزمة للوفاء بالمتطلبات النظامية الداخلية والخارجية في المواعيد المحددة
�zإدارة التدفقات النقدية وال�سيولة والمالءة المالية ومطلوبات الأ�صول
�zإعداد الميزانيات التقديرية ال�سنوية ومراقبة الأداء الفعلي بناء على الميزانية المعتمدة
zتن�سيق عملية المراجعة ال�سنوية من قبل المدقق الخارجي لل�شركة
�zإعداد الإقرارات ال�ضريبية و�إدارة العالقات مع ال�سلطات ال�ضريبية
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم الأداء المالي لل�شركة ب�شكل عام.
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7قسم االستثمار وإدارة األصول

�سيتولى المدير المالي الم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z

�zإدارة ال�سيا�سة اال�ستثمارية كما تحددها لجنة اال�ستثمار
zالت�أكد من �أن ال�سيا�سة اال�ستثمارية تراعي نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية
zتعيين م�ست�شارين خارجيين ،ح�سب اللزوم ،للم�ساعدة في �أداء اال�ستثمار
zو�ضع المعايير القيا�سية لال�ستثمار والت�أكد من �أن العوائد اال�ستثمارية تلبي م�ستوى الأداء المطلوب
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم.
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7قسم المبيعات والتسويق

�سيتولى مدير المبيعات الذي يتبع �إداريا لمدير االكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين الم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه
ما يلي:
z
z

zاتباع ا�ستراتيجية الت�سويق (مو�ضحة بمزيد من التف�صيل في الفقرة “ 11-4الت�سويق والتوزيع” من هذه الن�شرة)
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم
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7قسم تقنية المعلومات

�سوف ي�ضطلع مدير تقنية المعلومات بالم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z

z
z
z
z

zالإ�شراف على �أن�شطة ال�شركة في مجال تقنية المعلومات وتن�سيقها
�zإعداد ا�ستراتيجية خا�صة تقنية المعلومات بحيث تواكب وتلبي احتياجات ال�شركة الحالية والم�ستقبلية
zالت�أكد من �أن ال�شركة لديها جميع الأجهزة والبرمجيات المنا�سبة لمعالجة و�إدارة بوال�ص الت�أمين والمطالبات �إ�ضافة �إلى جميع المتطلبات الت�شغيلية
الأخرى
zالت�أكد من تزويد ال�شركة بجميع التقارير الآلية على النحو المطلوب ومن �أجل التقيد بالمتطلبات النظامية الخارجية
zالت�أكد من �سالمة البيانات من خالل التدابير المنا�سبة لحمايتها و�ضمان �أمنها
�zإعداد الن�سخ االحتياطية �أوال ب�أول وتطبيق �إجراءات ت�ضمن ا�ستعادة العمل ب�صورة طبيعية في حاالت الطوارئ
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم.
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7قسم الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

�سي�ضطلع مدير �ش�ؤون الموارد الب�شرية بالم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

�zإعداد اال�ستراتيجية وال�سيا�سات الخا�صة بالموارد الب�شرية
zتوظيف العاملين ونقل كفاالتهم و�إنهاء عقود خدمتهم ح�سب اللزوم
�zإعداد ك�شف الرواتب ال�شهرية وم�ستحقات الم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وم�ستحقات نهاية الخدمة للموظفين
zو�ضع �سلم الرواتب والترقيات على م�ستوى ال�شركة ككل
zالت�أكد من تطبيق �إجراءات منا�سبة لإدارة الأداء �إ�ضافة �إلى الأهداف ال�سنوية للموظفين ،والمراجعة الدورية وتقييم �أداء الموظفين.
zاقتراح الترقيات والعالوات المنا�سبة
zالت�أكد من التزام ال�شركة بمتطلبات ال�سعودة
zالعمل مع م�ؤ�س�سة النقد والمعهد الم�صرفي بهدف تدريب الموظفين ال�سعوديين وتنمية مهارتهم
zتنظيم الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية ل�ضمان امتالك جميع موظفي ال�شركة للمهارات المنا�سبة
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم.
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7قسم المراجعة الداخلية

�سي�ضطلع كبير المراجعين بالم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z

zرفع التقارير ب�صفة م�ستقلة �إلى مجل�س الإدارة من خالل لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر
zالت�أكد من تطبيق جميع ال�سيا�سات والإجراءات الرقابية الخارجية والنظامية وتدقيقها
zالإ�شراف على تطبيق قرارات مجل�س الإدارة
zالتعامل مع مدقق الح�سابات الخارجي في �إعداد ومراجعة التدقيق ال�سنوي لح�سابات ال�شركة
zالت�أكد من اتخاذ ال�شركة لجميع الإجراءات المنا�سبة لتطبيق تو�صيات المدقق الخارجي ومتطلباته
�zإعداد التقارير الدورية التي تت�ضمن الإجراءات المقترحة على الإدارة لتح�سين �إجراءات العمل بال�شركة
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم.
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7قسم إدارة المخاطر وااللتزام

�سي�ضطلع م�س�ؤول �إدارة المخاطر وااللتزام بالم�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم والذي من المقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

�zسيكون تابع ًا للجنة المراجعة والمخاطرة
zالت�أكد من وجود وت�أ�سي�س �إطار عام لحوكمة ال�شركة بحيث يلبي المتطلبات الداخلية والتنظيمية الخارجية
zاالحتفاظ ب�سجالت كافية لإدارة االلتزام بالأنظمة الداخلية والخارجية
zالت�أكد من قيام ال�شركة ب�إعداد تقارير دورية بالمخاطر المحتملة والقائمة والإجراءات الكفيلة بالتعاطي معها والتغلب عليها
zتعزيز المعايير الفعالة لإدارة المخاطر
zالإ�شراف على تطبيق ا�ستراتيجية �شاملة لإدارة المخاطر
zالرد على ا�ستف�سارات الجهة الر�سمية المخت�صة وترتيب االجتماعات معها حيثما كان منا�سبا
zالقيام بمراجعة دورية ال�ستراتيجية �إدارة المخاطر وتحديثها مع الأخذ في االعتبار الم�ستجدات الداخلية والخارجية التي تهم ال�شركة
zعقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة لغر�ض تقييم �أداء الق�سم.

7-77

7األبحاث والتطوير

لي�س لدى ال�شركة �أي �إدارة مخت�صة بالأبحاث والتطوير ولكن لدى ال�شركة خدمات ومنتجات يمكن تطويرها لتلبية احتياجات عمالئها.
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نظرة على الهيكل التنظيمي المقترح
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مجلس اإلدارة

�شوف ي�شم مجل�س �إد�رة �ل�شركة ت�شعة (� )9أع�شاء ل تزيد مدة ع�شوية كل منهم عن ثالث (� )3شنو�ت ،ما لم يتم �لتفاق على خالف ذلك بين رويال �أند
�شن �لاليان�س للتاأمين (�ل�شرق �لأو�شط) وبنك �لريا�س .و�شيكون �ثنان على �لأقل من �أع�شاء �لمجل�س �أو ثلثهم� ،أيهما �أكثر� ،أع�شاء م�شتقلين .و�شتكون غالبية
�لأع�شاء غير تنفيذيين ،ويع َّين �لمجل�س من قبل �لجمعية �لعامة لل�شركة با�شتثناء �أول مجل�س لالإد�رة �لذي �شيتم تعيينه من قبل �لجمعية �لتاأ�شي�شية.
�شتكون �شالحيات مجل�س �لإد�رة كما هو مو�شح في عقد �لتاأ�شي�س و�لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وطبقا لنظام �ل�شركات ولو�ئح �لتاأمين� .شيكون �أول مجل�س �إد�رة
كما هو مو�شح في �لبند � 3-8أدناه.
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أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون

وفيما يلي نبذة عن �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحين:
علي بن حسين بن علي علي رضا،
�شعودي� 47 ،شنة
رئي�س مجل�س �لإد�رة  -ع�شو م�شتقل
نال علي علي ر�شا �شهادة �لماج�شتير في �إد�رة �لأعمال من جامعة ببردين ،كاليفورنيا� ،لوليات �لمتحدة� ،شنة 1986م وقبلها �شهادة بكالوريو�س في نف�س
�لتخ�ش�س من جامعة �شاوث كاليفورنيا ،ولية كاليفورنيا� ،لوليات �لمتحدة� ،شنة 1983م.
يتولى �لأ�شتاذ علي بن ح�شين بن على علي ر�شا �لمنا�شب �لتالية� :لع�شو �لمنتدب وع�شو مجل�س �إد�رة و�لمدير �لعام ل�شركة �لحاج ح�شين على ر�شا منذ عام
1995م ،رئي�س مجل�س �إد�رة ببنك �لخليج �لأول (�لبحرين) منذ عام 2006م ،ع�شو مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لعربية للتجارة �لمو�د �لنفطية منذ عام ،2008
ع�شو مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لوطنية لأنظمة �لحا�شب �لآلي ،وع�شو مجل�س �إد�رة �شركة �لو�شيلة/هيرتز لتاأجير �ل�شيار�ت منذ عام 2004م ،وع�شو مجل�س �إد�رة
مجموعة �شامبا �لمالية منذ عام 2003م.

نشرة اإلصدار

مارك كوبر،
بريطاني� 35 ،سنة
الع�ضو المنتدب
نال مارك كوبر �شهادة الماج�ستير في �إدارة الأعمال من جامعة لي�س�ستر بالمملكة المتحدة �سنة 2006م و�شهادة بكالوريو�س في التاريخ وعلم االجتماع من
جامعة مان�ش�ستر ،المملكة المتحدة �سنة 1995م .وهو �أي�ضا زميل معهد الت�أمين القانوني ويحمل �شهادة ت�أهيل في التخطيط المالي من معهد الت�أمين القانوني
بلندن ،المملكة المتحدة.
يتولى مارك كوبر حاليا من�صب المدير العام لعمليات رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة العربية ال�سعودية منذ فبراير 2008م،
وهو يتمتع بخبرة قوامها � 14سنة �أم�ضاها في مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين ،منها � 7سنوات في منطقة ال�شرق الأو�سط �شغل خالها المنا�صب
التالية :مدير فرع الخبر لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات من � 2003إلى 2004م ،مدير جودة العمليات في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق
الأو�سط) ،وكانت �آخر وظيفة له مدير المبيعات والت�سويق في رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين في الإمارات العربية المتحدة من � 2004إلى 2008م .وعمل قبل
ذلك بمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي في لندن ،المملكة المتحدة من � 1995إلى 2003م.
الدكتور محمد بن سعود بن عمر البليهد،
�سعودي� 47 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة – ع�ضو م�ستقل
نال الدكتور محمد البليهد �شهادة الدكتوراه في هند�سة البترول من جامعة �ساوث كاليفورنيا ،الواليات المتحدة �سنة 1987م ،وقبلها �شهادة الماج�ستير في
نف�س التخ�ص�ص من نف�س الجامعة �سنة 1982م ،و�شهادة البكالوريو�س في التخ�ص�ص ذاته من جامعة الملك �سعود بمدينة الريا�ض �سنة 1978م.
يتولى الدكتور محمد البليهد من�صب نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لمجموعة �سدر منذ  25عاما وهو ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة معارف القاب�ضة
منذ عام 2007م.
المهندس أحمد بن سليمان بن عبداهلل الغنيم،
�سعودي� 53 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو م�ستقل
نال المهند�س �أحمد الغنيم �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة من جامعة كولورادو ،بوالية كولورادو ،الواليات المتحدة� ،سنة 1980م.
المهند�س �أحمد الغنيم م�ساهم وع�ضو مجل�س �إدارة في ال�شركات التالية :دلمون المحدودة منذ الموافق 1981/8/28م ،الم�صنع الوطني لمعالجة وتح�سين
المعادن منذ الموافق 1995/2/20م� ،شركة دلمون للعوازل ال�صناعية والميكانيكية منذ الموافق 2002/3/13م� ،شركة جبال للدعاية والإعالن منذ الموافق
1983/5/5م ،و�شركة الأخوان الغنيم منذ الموافق 1981/5/4م و�شركة الخامات الوطنية المحدودة منذ الموافق 1990/3/1م.
أسامة بن عبدالباقي بن عبدالرزاق بخاري،
�سعودي� 46 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو غير تنفيذي
نال �أ�سامة بخاري �شهادة البكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،المملكة العربية ال�سعودية� ،سنة 1987م.
�أ�سامة عبدالباقي بخاري هو المدير الإقليمي لبنك الريا�ض في المنطقة ال�شرقية بالمملكة ،وعمل قبل هذا المن�صب مديرا لخدمات ال�شركات في بنك
الريا�ض �أي�ض ًا.
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عادل بن أحمد عبداهلل بن الشيخ ابراهيم العبداللطيف،
�سعودي� 48 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة -ع�ضو غير تنفيذي
نال عادل العبداللطيف �شهادة البكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة والية بورتالند� ،أوريغون بالواليات المتحدة� ،سنة 1983م.
عادل العبداللطيف هو رئي�س �إدارة الفروع في بنك الريا�ض -وعمل قبل ذلك مديرا للعمليات الم�صرفية الخا�صة ومديرا �إقليميا لل�شركات في بنك الريا�ض.
وقبل ان�ضمامه للعمل في بنك الريا�ض �سنة 1983م عمل لدى البنك ال�سعودي لال�ستثمار.
شون ويليام لوذر،
بريطاني� 48 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو غير تنفيذي
نال �شون لوذر �شهادة الماج�ستير في الريا�ضيات من جامعة كمبردج ،المملكة المتحدة1982 ،م .وهو زميل بمعهد المحا�سبين القانونيين في �إنجلند ووالز،
المملكة المتحدة.
�شون لوذر هو الرئي�س المالي لق�سم الأ�سواق النا�شئة بمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي منذ 2007م ،وقبل ان�ضمامه �إلى مجموعة رويال �أند
�صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي� ،شغل الأ�ستاذ لوذر من�صب الرئي�س المالي ل�شركة �أك�سا �صن اليف بي �إل �سي بالمملكة المتحدة من عام 2000م �إلى 2006م،
وقبل ذلك عمل ب�شركة رئي�سا ماليا لدى جنرال الكتريك كابيتال بنك بالمملكة المتحدة من عام 1997م �إلى عام 2000م.
باول ويليام هولميس،
بريطاني� 45 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو غير تنفيذي
نال باول هولمي�س �شهادة البكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة نورثمبريا �سنة 1985م وهو زميل معهد الت�أمين القانوني بلندن ،المملكة المتحدة.
يعمل باول هولمي�س مديرا عام ًا لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) منذ يناير 2009م وعمل قبل ذلك رئي�سا تنفيذيا لرويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين بالإمارات العربية المتحدة ويتمتع بخبرة طويلة تمتد لنحو � 20سنة في مجال الت�أمين منها � 12سنة عمل خاللها في منطقة ال�شرق الأو�سط.
كما �شغل خالل حياته المهنية عدة منا�صب �إدارية رفيعة لدى ثالث �شركات ت�أمين عالمية.
نايجل جون سميث،
بريطاني� 51 ،سنة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو غير تنفيذي
نايجل �سميث هو زميل الم�ؤ�س�سة القانونية للت�أمين في المملكة المتحدة منذ . 1981
�شغل نايجل �سابق ًا من�صب مدير العمليات الإقليمية لجنوب �شرق �آ�سيا لمجموعة رويال اند �صن الالين�س وقبل ذلك �شغل من�صب مدير وكبير الم�س�ؤولين
للمخاطرة واالكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين لمنطقة �آ�سيا  .وكان نايجل رئي�س المخاطرة لمنطقة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط لمجموعة رويال اند �صن االين�س
منذ �سبتمبر  . 2008وله ما يزيد عن  30عاما من الخبرة في �صناعة الت�أمين وقد �شغل عدد منا�صب عالية في مجموعة رويال اند �صن الالين�س .
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محمد العظم،
بريطاني� 42 ،سنة
�سكرتير مجل�س الإدارة
محمد العظم زميل معهد ال�سكرتاريين والإداريين المرخ�صين  ،وهو حا�صل على الدبلوم الوطني الأعلى في الأعمال والتمويل عام 1991م ودرجة الماج�ستير
في الإدارة المهنية من جامعة مدينة برمينجهام ,المملكة المتحدة عام 2000م.
يتمتع محمد بخبرة تبلغ �أكثر من ع�شر �سنوات في ممار�سة �أعمال �سكرتير �شركة ح�صل عليها في �شركات خا�صة وعامة في عدة قطاعات الأعمال بما فيها
المالية والبترول وال�صيدليات  .وقبل ان�ضمامه لل�شركة �شغل من�صب �سكرتير ال�شركة الم�ساعد لدى �شركة رزولو�شن بي ال �سي (المدرجة في بور�صة لندن)
مدة ثالث �سنوات والم�ست�شار ال�سكرتيري لل�شركة لدى �شركة رويال دت�ش �شل (المدرجة في عدة بور�صات) مدة �سنتين .
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�أع�ضاء الإدارة التنفيذية المر�شحون هم:
مارك كوبر،
بريطاني� 35 ،سنة
المدير المنتدب
�سبق �إدراج نبذة �شخ�صية لمارك كوبر وخبراته �ضمن البند  3-8من هذا الق�سم (“�أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”).
تومي البوزا،
نرويجي� 47 ،سنة
المدير المالي
تومي الوب�سا هو ع�ضو جمعية المحا�سبين القانونيين� ،إنجلترا وويلز � .شغل تومي الوب�سا من�صب المدير المالي ل�شركة العالمية للتجارة والخدمات ومعار من
مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي .وقبل ان�ضمامه لمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين� ،شغل تومي الوب�سا من�صب المدير المالي
لدى �شركة زيوريخ للخدمات المالية في مدينة جوهان�سبورغ  ،وعمل قبل ذلك ب�شركة كريديت �سوي�س للخدمات المالية في مدينة زيوريخ وبراي�س ووتر هاو�س
كوبرز في ترينداد وتوباغو.
المهندس خالد سامي عبداهلل بوقري،
�سعودي� 36 ،سنة
مدير �ش�ؤون ال�شركة والموارد الب�شرية
نال المهند�س خالد بوقري �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة ال�صناعية من جامعة الملك عبد العزيز بجدة �سنة 1996م .ويحمل كذلك �شهادة دبلوم في
الت�أمين من معهد العلوم الم�صرفية والمالية بمملكة البحرين.
ي�شغل المهند�س خالد بوقري من�صب مدير �ش�ؤون ال�شركة والموارد الب�شرية برويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في المملكة العربية ال�سعودية،
و�شغل قبل ذلك وظيفة مدير العمليات والتطوير لفرع �شركة نوريج يونيون للت�أمين  ،المملكة العربية ال�سعودية.
ألكساندر مكراي،
بريطاني وجنوب �إفريقي (جن�سية مزدوجة)� 44 ،سنة
مدير االكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين
ي�شغل �ألك�ساندر مكراي من�صب مدير �إدارة االكتتاب والمطالبات و�إعادة الت�أمين برويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) للمملكة العربية
ال�سعودية منذ عام 2008م ولديه من الخبرة الفنية في مجال االكتتاب الت�أميني ما قدره � 26سنة .و�سبق له قبل ان�ضمامه لل�شركة �أن تقلد عدة منا�صب عليا
ب�شركة �أليانز �سانت بول للت�أمين و�شركة كيلن �إ�س �أيه.
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رماشندران سوماسوندرام،
هندي� 35 ،سنة
مدير تقنية المعلومات
ح�صل رما�شندران �سوما�سوندرام على �شهادة البكالوريو�س في الهند�سة ،تخ�ص�ص �إلكترونيات وات�صاالت ،من جامعة باراثيد�سان في الهند �سنة 1994م ،وهو
مدير معتمد في �أمن المعلومات.
يعمل رما�شندران �سوما�سوندرام مديرا لتقنية المعلومات برويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) للمملكة العربية ال�سعودية منذ �شهر يوليو
2008م وم�س�ؤوال للمعلومات برويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) منذ عام 1998م ،ويمتلك خبرة وا�سعة في مجال تقنية المعلومات تمتد لأكثر
من � 13سنة منها � 10سنوات في مجال الت�أمين.
أبصار أحمد ميرزا،
باك�ستاني� 40 ،سنة
مدير �إدارة المخاطر وااللتزام
نال �أب�صار ميرزا �شهادة البكالوريو�س في التجارة من جامعة كرات�شي و�شهادة الماج�ستير في �إدارة الأعمال من معهد �إدارة الأعمال بكرات�شي �أي�ضا .وهو زميل
جمعية المحققين في عمليات االحتيال ،الواليات المتحدة الأمريكية.
يتمتع �أب�صار ميرزا بخبرة مدتها � 10سنوات في التدقيق الداخلي و�إدارة المخاطر وااللتزام بالأنظمة بد�أها في بنك طوكيو مت�سوبي�شي ليمتد .ولديه �أي�ضا
خبرة متميزة في ال�شرق الأو�سط حيث عمل مديرا للتدقيق الداخلي بال�شركة البحرينية للتمويل ومديرا لق�سم الرقابة وااللتزام بالبنك المتحد المحدود،
البحرين.
عمر خان،
بريطاني� 31 ،سنة
كبير المراجعين
يحمل عمر خان �شهادة البكالوريو�س في الأعمال والمحا�سبة والتمويل من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة وهو زميل معهد المحا�سبين القانونيين لإنجلترا
وويلز وزميل معهد المحا�سبين القانونيين بباك�ستان.
بد�أ عمر خان حياته المهنية في مجال المراجعة بالمملكة المتحدة �سنة 1999م والتحق ب�شركة براي�س ووتر هاو�س كوبرز �سنة 2004م ثم ترقى �إلى من�صب
مدير المراجعة (الخدمات اال�ست�شارية للأعمال والجودة) بفرع هذه ال�شركة في مدينة الهور الباك�ستانية.
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يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب والمدير المالي و�سكرتير المجل�س و�أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون في تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة بما يلي:
(�أ)

�أنهم لم ي�شهروا في �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم ولم يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س،

(ب) با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة ،لي�س لديهم وال لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صالح مادية في �أي عقد �أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو محتمل
له عالقة هامة بن�شاط ال�شركة في وقت �صدور ن�شرة الإ�صدار هذه
(ت) با�ستثناء ما ذكر في هذه الن�شرة في ق�سم “الم�صالح المبا�شرة وغير المبا�شرة لأع�ضاء مجل�س الإدارة والم�س�ؤولين التنفيذيين في ال�شركة” ،لي�س
لديهم وال لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم عالقة ب�أ�سهم �أو �أدوات الدين الخا�صة بال�شركة
(ث) �أال تقدم ال�شركة قر�ضا نقديا من �أي نوع لأع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع طرف ثالث ،وذلك وفقا للمادة  71من
نظام ال�شركات
(ج)

عدم وجود �أي تغيير جوهري �سلبي في الو�ضع المالي والتجاري �أو تعديل جوهري في ر�أ�س مال رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
خالل ال�سنتين الماليتين المنتهيتين في  31دي�سمبر 2006م و2007م حتى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة
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(ح)

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون ب�أن الميزانية المتوقعة المدرجة في ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيير جوهري من تقرير المراجعة
الخا�صة الذي �أعدته ديلويت �أند توت�ش و�أن البيانات المالية �أعدت وفقا للمعايير المحا�سبية المعتمدة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين.

(خ)

يقر الأع�ضاء ب�أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أي ن�شاطات تجارية خارج المملكة العربية ال�سعودية
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يتقا�ضى رئي�س المجل�س مكاف�أة بقيمة  180.000ريال �سعودي �سنويا مقابل خدمته كرئي�س لمجل�س الإدارة ،في حين يح�صل ع�ضو مجل�س الإدارة مقابل خدمته
في المجل�س على مكاف�أة بقيمة  120.000ريال �سعودي �سنوي ًا .كما ُيدفع للرئي�س وكل ع�ضو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة مبلغا مقداره  3.000ريال �سعودي عن
كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات المجل�س و مبلغ 1.500ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة الفرعية .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال
�أن يزيد المبلغ الإجمالي الذي يح�صل عليه الرئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة عن  %5من الأرباح ال�صافية لل�شركة .وال يجوز لأع�ضاء مجل�س الإدارة الت�صويت
على �أي قرار يتعلق بمكاف�آتهم.
�أما بالن�سبة لأع�ضاء مجل�س الإدارة ممن يعملون كموظفين لدى مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين وبنك الريا�ض فال يح�صلون على �أية مكاف�أة لقاء
خدمتهم ك�أع�ضاء في مجل�س �إدارة ال�شركة .وقد بلغ �إجمالي ما دفعته مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين من مكاف�آت ومزايا عينية لمارك كوبر و�شون
ويليام لوذر وباول هولمي�س ونايجل جون �سميث عن عامي 2007م و 2008م ما يقارب  12.420.909درهم �إماراتي (ما يعادل  12.689.590ريال �سعودي
تقريب ًا).
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�إن الوثائق الت�أ�سي�سية المقترحة لل�شركة ال تمنح �أية �صالحيات تمكن ع�ضو المجل�س من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية� ،سواء كان ذلك
ب�صفة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة.
ال يجوز �أن يكون لع�ضو مجل�س الإدارة �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في التعامالت والعقود التي تتم لح�ساب ال�شركة �إال بموافقة من الجمعية العامة
العادية يتم تجديدها كل �سنة.
على ع�ضو المجل�س �أن يبلغ المجل�س بما له من م�صلحة �شخ�صية في التعامالت والعقود التي تتم لح�ساب ال�شركة .وعلى رئي�س مجل�س الإدارة �إبالغ الجمعية
العامة (عند انعقادها) بالتعامالت والعقود التي يكون لع�ضو مجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها على �أن يكون هذا التبليغ م�صحوبا بتقرير خا�ص من
مراقب الح�سابات.
ُيثبت هذا التبليغ في مح�ضر اجتماع المجل�س وال يجوز للع�ضو ذي الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت في هذا ال�ش�أن.
كما تقر ال�شركة والم�ؤ�س�سون و�أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أنهم يعتزمون التقيد بالمادتين  69و  70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.
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8استمرار األنشطة

من المعلوم �أن ال�شركة ما تزال تحت الت�أ�سي�س ولم تمار�س �أية �أن�شطة قبل تاريخ هذه الن�شرة ،وال يتوقع �أن توقف ال�شركة �أن�شطتها �أو تجري �أي تغيير مهم فيها
في الم�ستقبل با�ستثناء �إمكانية تقديم منتجات الت�أمين التكافلي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �أع�ضاء مجل�س الإدارة ال علم لديهم بوقوع �أي حدث خالل فترة
االثني ع�شر (� )12شهرا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة وكان له ت�أثير ملمو�س على المحفظة �أو على الأ�صول ذات العالقة �أو �أية �أعمال �أخرى لرويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) والمزمع تحويلها �إلى ال�شركة وفقا لال�ستحواذ.
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8عقود عمل أعضاء المجلس واإلدارة العليا

لم يوقع �أي من �أع�ضاء المجل�س �أو �أع�ضاء الإدارة العليا حتى تاريخ هذه الن�شرة �أي عقد عمل مع ال�شركة المقترحة.
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8حوكمة الشركة

تلتزم ال�شركة بتطبيق معايير رفيعة في حوكمة ال�شركة تم�شي ًا مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من الهيئة  ,وتعتبر الحوكمة الفعالة لل�شركة عام ًال �أ�سا�سي ًا
في نجاحها و�ستتطلب تنفيذ �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح من �أجل الت�أكد من �أن مجل�س الإدارة يعمل من �أجل تحقيق �أف�ضل الم�صالح للم�ساهمين ويقدم
�صورة وا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة المالية ونتائج العمليات.
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�ستتبنى ال�شركة تق�سيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بين مجل�س الإدارة واللجنة التنفيذية لل�شركة تم�شي ًا مع �أف�ضل الممار�سات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة
ال�شركات ،هناك ثالثة من �أع�ضاء المجل�س �سوف يكونون م�ستقلين .تتكون الإدارة العليا التنفيذية لل�شركة والتي تكون تابعة للع�ضو المنتدب ،من فريق ذو
خبرة ومتمتع بالمهارة المطلوبة و�سلطة تنفيذية كافية من �أجل �إدارة ال�شركة بفاعلية في �إطار القواعد الإر�شادية المو�ضوعة بوا�سطة رئي�س المجل�س واللجنة
التنفيذية.
�ستقوم ال�شركة بو�ضع �أنظمة وعمليات رقابة داخلية منا�سبة� .سوف يكون لل�شركة �إدارة تدقيق داخلية للقيام بمراجعات م�ستقلة �ضمن ال�شركة .يقدم المراجعون
الخارجيون لل�شركة تقارير �سنوية لمجل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى خطاب الإدارة ال�سنوي وهم ال يقدمون خدمات �أخرى في غير هذا ال�سياق �سوى ما ت�سمح به
الأنظمة المتبوعة .و�ستلتزم ال�شركة ب�أ�سلوب الت�صويت التراكمي عند الت�صويت الختيار �أع�ضاء مجل�س الإدارة في الجمعية العمومية.
وفي ما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة المقترح:
الجمعية العمومية للم�ساهمين :يجب �إبالغ الم�ساهمين بجميع التطورات الأ�سا�سية داخل ال�شركة عن طريق و�سائل االت�صاالت وتقارير حول بع�ض الأمور
مثل الأداء المالي .
مجل�س الإدارة� :سيكون مجل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن �إدارة �أعمال ال�شركة وقيادتها والمحافظة على رقابة داخلية وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات ووفق ًا لنظام
ال�شركة الأ�سا�سي .
الأع�ضاء الم�ستقلون غير التنفيذيين� :سيتم تعيين ثالثة �أع�ضاء م�ستقلين في مجل�س الإدارة لتمثيل الم�ساهمين وذلك كجزء من هيكل الحوكمة
الخا�ص بال�شركة .الأع�ضاء الم�ستقلون يتمتعون باال�ستقالل عن ال�شركة ومجل�س الإدارة والم�ؤ�س�سين مما ي�سهل تبنيهم �آراء مو�ضوعية وب�شكل م�ستقل.
رئي�س مجل�س الإدارة و الع�ضو المنتدب� :سيتم و�ضع ا�ستراتيجيات وا�ضحة بالن�سبة لم�شاركة الم�س�ؤولية بين الع�ضو المنتدب و رئي�س مجل�س الإدارة من
�أجل �ضمان �شراكة متوازنة في ال�سلطة وال�صالحية.
توازن المجل�س� :سيكون معظم �أع�ضاء مجل�س الإدارة من غير التنفيذيين ،من �أجل توفير المو�ضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل مجل�س
الإدارة.
تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى� :سوف يكون مجل�س الإدارة م�س�ؤو ًال عن تزويد الم�ساهمين ب�صورة حقيقية وعادلة لأداء ال�شركة المالي،
بالإ�ضافة �إلى ذلك �سيكون هنالك �آلية ل�ضمان ا�ستالم مجل�س الإدارة للمعلومات المنا�سبة في التوقيت المنا�سب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية.
(�أ)

دور رئي�س المجل�س والأع�ضاء التنفيذيين

يحدد المجل�س بو�ضوح توزيع الم�س�ؤوليات بين الرئي�س والأع�ضاء التنفيذيين طبقا للأنظمة واللوائح المرعية في المملكة العربية ال�سعودية.
ومن المقرر �أن ال ي�شارك الرئي�س في الإدارة اليومية لل�شركة �أو �أعمالها ،بينما يتولى الع�ضو المنتدب الإدارة المبا�شرة لل�شركة بم�ساعدة اللجان المختلفة
كما هو مو�ضح �أدناه.
(ب)

المجل�س واللجان المنبثقة عنه

�سيعين المجل�س اللجنة التنفيذية ولجنة اال�ستثمار و�سيكون ت�شكيل اللجان الإدارية وتنظيمها وم�س�ؤولياتها كما يحدده المجل�س .وعلى المجل�س �أن يعتمد لكل
لجنة خطة عمل تحدد �أهدافها و�أع�ضاءها و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها والتزاماتها ومكاف�آت �أع�ضائها� ،إن وجدت.
(ت)

اللجنة التنفيذية

ي�شكل المجل�س لجنة تنفيذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خم�سة (.)5
يتمثل الهدف الأ�سا�سي للجنة التنفيذية في الإ�شراف على العمليات اليومية لل�شركة و�أدائها وتقديم الدعم والإر�شاد الالزمين �إلى الع�ضو المنتدب.
وتقوم اللجنة التنفيذية بت�أدية جميع الم�س�ؤوليات وال�صالحيات الموكلة �إليها من قبل المجل�س وتعمل على �ضمان تطبيق قرارات والتو�صيات التي يقرها
المجل�س واللجان الأخرى.
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�سوف ت�ضم �أول لجنة تنفيذية مقترحة في ع�ضويتها كال من:
z
z
z
z

zمارك كوبر (رئي�س اللجنة)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
zتومي البوزا (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”
�zألك�ساندر مكراي (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”
zراما�شندران �سوما�سوندران (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”

z zالمهند�س خالد بوقري (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”
(ث) لجنة اال�ستثمار
ي�شكل المجل�س لجنة ا�ستثمار ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خم�سة (.)5
تتولى لجنة اال�ستثمار م�س�ؤوليات متعددة منها �إدارة ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات اال�ستثمارية المقررة من قبل المجل�س (والتي قد تت�ضمن اال�ستعانة بخبرة
بنك الريا�ض و�/أو مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين) والإ�شراف على �أداء ا�ستثمارات ال�شركة و�ضمان التزامها بنظام الت�أمين والقوانين الأخرى
المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية.
�ست�ضم �أول لجنة ا�ستثمار مقترحة في ع�ضويتها كال من:
z zمارك كوبر (رئي�س اللجنة)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
z zتومي البوزا (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”
z zعادل بن �أحمد عبداهلل بن ال�شيخ ابراهيم العبداللطيف (ع�ضو) -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
كما �سي�شكل المجل�س من وقت لآخر اللجان التالية :لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر (يتبع لها مبا�شرة مدير المراجعة الداخلية ومدير �إدارة المخاطر
وااللتزام بالأنظمة) ،ولجنة للتر�شيحات والمكاف�آت ولجنة للإف�صاح.
(ج)

لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر

تتولى لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر م�س�ؤوليات متعددة منها مراجعة وظائف �إدارة المخاطر وتقييم �إجراءات عمل ال�شركة فيما يتعلق بالمخاطر و�أنظمة
المراقبة الداخلية .كما �ستقوم هذه اللجنة بمراقبة �صحة البيانات المالية لل�شركة والت�أكد من نزاهتها ومدى فعالية عملية المراجعة الخارجية و�أعمال
المراجعة الداخلية.
هذا وتنوي لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر تعيين مراجع داخلي يكون م�س�ؤوال �أمامها مبا�شرة.
�ست�ضم �أول لجنة مراجعة مقترحة في ع�ضويتها كال من:
z
z
z

�zشون ويليام لوذر (رئي�س اللجنة)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
zمحمد علي محمد ح�سين القري�شة (ع�ضو) � -سيرته الذاتية �أدناه
zمايك جيكمان (ع�ضو) � -سيرته الذاتية �أدناه

محمد علي محمد حسين القريشة،
�سعودي الجن�سية وعمره � 34سنة
ع�ضو لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر
يحمل الأ�ستاذ القري�شة �شهادة بكالوريو�س في المحا�سبة من جامعة الملك عبدالعزيز ،المملكة العربية ال�سعودية.
يعمل الأ�ستاذ القري�شة ببنك الريا�ض منذ �أكثر من � 10سنوات وي�شغل حاليا من�صب نائب الرئي�س ومدير �إدارة التح�صيل ويتمتع بخبرة وا�سعة في عدة مجاالت
والعمليات في بنك الريا�ض بما فيها مركز االئتمان وال�سيا�سات االئتمانية وتقييم الح�سابات التجارية و�إدارة التح�صيل.
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مايك جيكمان،
كندي الجن�سية وعمره � 56سنة
ع�ضو لجنة المراجعة و�إدارة المخاطر
يحمل مايك �صفة م�ؤمن مرخ�ص وهو حا�صل درجة البكالوريو�س في هند�سة المالحة الجوية .
ان�ضم مايك جيكمان �إلى المجموعة عام � . 1974شغل من�صب مدير الت�أمين التجاري في المملكة المتحدة حتى عام  . 2002وفي عام  2002عاد �إلى كندا
ليتر�أ�س تطوير الأعمال التجارية  .في عام  2002تو�سع نطاق م�س�ؤولياته لي�شمل العمليات المتعلقة بخطوط الأفراد والخطوط التجارية  .يتمتع مايك بخلفية
وا�سعة في الت�أمين والت�سويق والعمليات  .تم تعيينه لمن�صب الرئي�س التنفيذي لل�صين العظم عام .2007
(ح)

لجنة التر�شيحات والمكاف�آت

ت�ضطلع لجنة التر�شيحات والمكاف�آت بم�س�ؤولية �ضمان ال�شفافية في �إجراءات اختيار �أع�ضاء المجل�س وتعيينهم وعزلهم .وي�شترط م�صادقة الجمعية العامة
لل�شركة على جميع القرارات المخت�صة بتعيين الأع�ضاء وعزلهم.
كما تتولى هذه اللجنة م�س�ؤوليات �أخرى من بينها و�ضع ال�سيا�سات الخا�صة بتعوي�ضات �أع�ضاء المجل�س والإدارة العليا ومكاف�أتهم.
�ست�ضم �أول لجنة تر�شيحات ومكاف�آت مقترحة في ع�ضويتها كال من:
z
z
z
z

(خ)

zباول ويليام هولمي�س (رئي�س اللجنة)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
�zشون لوذر (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
zالدكتور محمد بن �سعود بن عمر البليهد (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
zعادل بن �أحمد عبداهلل بن ال�شيخ ابراهيم العبداللطيف (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
لجنة الإف�صاح

�سوف ت�ضطلع لجنة الإف�صاح بعدة م�س�ؤوليات من �أبرزها �ضمان التقيد بجميع المتطلبات النظامية المتعلقة بالإعالنات والإخطارات وتقديم الوثائق والأوراق
المطلوبة والموافقات النظامية.
�ست�ضم �أول لجنة �إف�صاح مقترحة في ع�ضويتها كال من:
z
z
z

zمارك كوبر (رئي�س اللجنة)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
zتومي البوزا (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء الإدارة العليا المر�شحون”
�zشون لوذر (ع�ضو)  -ذكرت �سيرته المهنية في ق�سم” �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون”
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9رأس المال

حدد ر�أ�س مال �شركة العالمية للت�أمين التعاوني بمبلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم بقيمة
ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وجميعها �أ�سهم عادية.
لقد اكتتب الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون في عدد من �أ�سهم ال�شركة تبلغ �أربعة ع�شر مليون (� )14.000.000سهم ودفعوا قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�ساب
ال�شركة لدى بنك الريا�ض ،وباقي مبلغ ر�أ�س المال البالغ (� )60.000.000ستين مليون ريال �سيتم طرحها لالكتتاب العام.
يجوز للجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقت�صادية وبعد موافقة الجهات المخت�صة بما فيها موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي
قد دفع ب�أكمله وبمراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق المالية (“الهيئة”).
ويعين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين �أولوية االكتتاب بالأ�سهم الجديدة النقدية ويعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر في جريدة
يومية عن قرار زيادة ر�أ�س المال و�شروط الإكتتاب ،ويبدي كل م�ساهم رغبته في ا�ستعمال حقه في الأولوية خالل خم�سة ع�شر( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر
الم�شار �إليه .وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما
يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما
يملكونه من �أ�سهم �أ�صلية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء ًا على مبررات مقبولة ،وبعد موافقة الجهات المخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو
�إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض
في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ض و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة
وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها
المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو
�أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

999

9حقوق المساهمين

با�ستثناء الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية التي يمكن ان يح�ضرها م�ساهمون يملكون �أي عدد من الأ�سهم ،يحق لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على
الأقل ح�ضور الجمعيات العمومية للم�ساهمين ،بالأ�صالة �أو النيابة ،ويجوز لأي م�ساهم �أن يوكل م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة
بموجب توكيل كتابي وذلك لح�ضور اجتماع الجمعية العمومية للم�ساهمين بالنيابة عنه.

999

9الجمعيات العامة للمساهمين

الجمعية العمومية المكونة تكوين ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�سي لل�شركة .تكون الجمعيات العمومية
للم�ساهمين �إما عادية �أو غير عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العمومية غير العادية ،تخت�ص الجمعية العمومية العادية بجميع الأمور المتعلقة
بال�شركة وتعقد مرة واحدة على الأقل في ال�سنة وذلك خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى
كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
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تخت�ص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور
الداخلة في اخت�صا�ص الجمعية العمومية العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة .ويتم ن�شر مح�ضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية
العمومية في الجريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ()25
يوم ًا على الأقل .ولكن ،يجوز �إر�سال الدعوة بالبريد الم�سجل �إلى جميع الم�ساهمين .وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات
بوزارة التجارة وال�صناعة في الميعاد المذكور .ويجب على مجل�س الإدارة طلب عقد جمعية عمومية عندما يطلب منه مراجعو الح�سابات �أو عدد من
الم�ساهمين يملكون ما ال يقل عن خم�سة بالمئة( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وللإدارة العمومية لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة �إذا لم يقم مجل�س الإدارة
بالدعوة �إلى عقد تلك الجمعية خالل �شهر واحد من التاريخ المحدد النعقادها ،وبناء على طلب م�ساهمين يملكون ما ال يقل عن اثنين بالمئة ( )%2من ر�أ�س
مال الم�صرف �أن تطلب اجتماع الجمعية العمومية �أو بناء على قرار من وزير التجارة �إذا لم تعقد الجمعية خالل �شهر من تاريخ موعد انعقادها.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر هذا
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها
الن�صاب في االجتماع الأولّ ،
ً
ً
في المادة ( )88من نظام ال�شركات ويعتبر االجتماع الثاني �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
وال يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون خم�سون في المائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س المال ،ف�إذا لم يتوفر
هذا الن�صاب في االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثين ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول ويكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا
ح�ضره عدد من الم�ساهمين يمثل ربع ر�أ�س المال على الأقل.
ير�أ�س الجمعية العمومية رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه في حالة غيابه ،وتعين الجمعية �سكرتير ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع الجمعية
مح�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي
اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع في
�سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
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9حقوق التصويت

لكل م�ساهم يمتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور الجمعيات العمومية ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غير
�أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمعية العمومية .وتح�سب الأ�صوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على �أ�سا�س �صوت واحد
لكل �سهم ممثل في االجتماع� .شريطة �أنه في حالة الت�صويت على تعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة يتم فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت التراكمي.
يمتلك كل م�ساهم الحق في مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب
الح�سابات ،ويجيب مجل�س الإدارة �أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا �شعر الم�ساهم �أن الرد
على �س�ؤاله غير مقنع احتكم �إلى الجمعية العمومية ،ويكون قرار الجمعية في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

999

9األسهم

تكون �أ�سهم ال�شركة عادية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ولكن يجوز �أن ت�صدر بقيمة �أعلى على �أن ي�ضاف فرق القيمة �إلى الإحتياطي
النظامي لل�شركة حتى ولو بلغ حدّه الأق�صى .ال يتم تجزئة ال�سهم في حالة امتالكه من قبل عدة �أ�شخا�ص �إال �إذا قاموا بتعيين �شخ�ص واحد للت�صرف نيابة
عنهم في ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الحالة يكونوا م�س�ؤولين بالت�ضامن عن �أية التزامات تترتب على ملكية ال�سهم.
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المالية .ال يجوز تداول �أ�سهم الم�ؤ�س�سين قبل ن�شر الميزانية
وبيان الأرباح والخ�سائر لمدة ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا (“فترة الحظر”) من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .ويجب الح�صول على
موافقة هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد على �أي بيع للأ�سهم من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد انتهاء فترة الحظر .ويجوز نقل ملكية �أ�سهم الم�ؤ�س�سين
خالل ال�سنتين الأولى من ت�أ�سي�س ال�شركة بعد الح�صول على موافقة الهيئة كما يجوز خالل ال�سنتين الأولى من ت�أ�سي�س ال�شركة نقل ملكية الأ�سهم النقدية من
م�ؤ�س�س �إلى �آخر �أو �إلى ورثة �أحد الم�ؤ�س�سين في حالة وفاته.
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9مدة الشركة

مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة
بقرار ت�صدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل .وذلك بعد الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والهيئة.
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9حل الشركة وتصفيتها

وعند انتهاء مدة ال�شركة وفي حال حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين م�صفي ًا
�أو �أكثر وتحدد �صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفين ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفين.

55

56

نشرة اإلصدار

1010المعلومات المالية
1110

1مراقب الحسابات

لم تعين ال�شركة بعد مراجعا لح�ساباتها باعتبار �أنها ما تزال تحت الت�أ�سي�س ،لكن من المتوقع تعين مراجع الح�سابات في اجتماع الجمعية الت�أ�سي�سية
لل�شركة.

1110

1التقارير واإلفصاحات المطلوبة نظاما

�سوف تخ�ضع ال�شركة اللتزامات تفر�ض عليها تقديم �إف�صاحات وتقارير دورية معينة وفقا لنظام ال�سوق المالية وقواعد الت�سجيل والإدراج والئحة حوكمة
ال�شركات .وبناء عليه� ،سوف تقدم ال�شركة �إلى الهيئة بيانات مالية دورية وفقا للأنظمة واللوائح المرعية ال�صادرة عن الهيئة و�ستعد كذلك تقريرا �سنوي ًا
يت�ضمن البيانات المالية المراجعة وتوفره لم�ساهميها في الوقت المنا�سب .وعلى ال�شركة �أي�ضا �أن تقدم �إلى م�ؤ�س�سة النقد وفقا للوائح التنفيذية ن�سخة من
بياناتها المالية المراجعة خالل ت�سعين ( )90يوما من نهاية ال�سنة المعنية ون�سخة من تقرير مراجع الح�سابات وبياناتها المالية خالل �ستين ( )60يوما من
نهاية ال�سنة المعنية العتمادها قبل ن�شرها في الجريدة الر�سمية.

1110

1تقرير المراجعة الخاص

لقد تم �إعداد تقرير مراجعة خا�ص بوا�سطة ديلويت �آند توت�ش وهو المرفق في هذه الن�شرة كملحق ( )1والمت�ضمن معلومات حول م�صاريف ما قبل الت�شغيل
والميزانية العمومية المتوقعة.
وتبين الميزانية المتوقعة الم�شار �إليها �أدناه المركز المالي المتوقع لل�شركة كما في التاريخ المتوقع لبدء عمل ال�شركة ،علما ب�أن هذا المركز المالي المتوقع
يمكن �أن يختلف اختالفا كبيرا عن النتائج الفعلية ،وبالتالي قد تكون الموجودات والمطلوبات م�ستقبال مختلفة عن تلك الواردة في الميزانية المتوقعة.

1110

1مصاريف قبل التشغيل

ت�شمل م�صاريف قبل الت�شغيل (م�صاريف الت�أ�سي�س) النفقات التالية:
(�ألف ريال)
�أتعاب م�ست�شارين مهنيين
م�صاريف ت�سويق وتوزيع

17.325

()1

4.272

()2

ر�سوم تمويل مقابل �ضمانات بنكية

()3

م�صاريف �أخرى (

)4

المجموع

1.957
1.257

24.811

( )1ت�شمل الأتعاب المهنية المدفوعة للمحامين والمحا�سبين و�أخ�صائيي ت�سوية الخ�سائر وخبراء الت�أمين (االكتواريين) فيما يعلق بالطرح وتقييم
المحفظة.
( )2ت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب و�أتعاب البنوك الم�ستلمة وتكاليف الطباعة والتوزيع بالن�سبة لمواد االكتتاب �إ�ضافة �إلى
�أتعاب �شركة العلم والر�سوم الواجبة الدفع للهيئة و�سوق الأ�سهم (تداول).
( )3ت�شمل الرواتب المخ�ص�صة لفريق الم�شروع وم�صاريف ال�سفر والعمالة وم�صاريف الأعمال المكتبية.
( )4ت�شمل م�صاريف متفرقة و�أخرى غير متوقعة مثل م�صاريف الت�سجيل مع م�ؤ�س�سة النقد والهيئة العامة لال�ستثمار وتكلفة تقرير ال�سوق المعد من قبل بي
�إم �أي وم�صاريف الت�أ�سي�س المتوقعة.

نشرة اإلصدار

1110

1الميزانية المتوقعة

�إن ديلويت �آند توت�ش ال تملك هي وال �أي من �أع�ضاء مجل�س �إدارتها �أو م�س�ؤوليها �أو موظفيها �أية �أ�سهم �أو م�صلحة في ال�شركة .وقد �أعطت ديلويت �آند توت�ش
موافقتها على ن�شر تقرير المراجعة الخا�ص الذي �أعدته في هذه الن�شرة.
يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي الم�ستقبلية كما في تاريخ 1430/8/16هـ (الموافق 2009/8/7م) (تاريخ بدء الن�شاط المتوقع)
(�ألف ريال)

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقدية وما في حكمها

120.000

النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

60.000

�إيرادات تمويلية م�ستحقة

700

�إجمالي الموجودات المتداولة

180.700

الموجودات غير المتداولة
م�صاريف الت�أ�سي�س

24.811

وديعة نظامية

20.000

�إجمالي الموجودات غير المتداولة

44.811

�إجمالي الموجودات

225.511

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
مبالغ مطلوبة للم�ساهمين الم�ؤ�س�سين

24.811

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

140.000

ر�أ�س المال المتوقع من االكتتاب العام

60.000

الدخل التمويلي

700

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

200.700

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

225.511

1110

1إقرار بخصوص المعلومات المالية

يقر �أع�ضاء مجل�س الإدارة المر�شحون ب�أن الميزانية المتوقعة المدرجة في ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيير جوهري من تقرير المراجعة الخا�صة الذي
�أعدته ديلويت �أند توت�ش و�أن البيانات المالية �أعدت وفقا للمعايير المحا�سبية المعتمدة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين (الرجاء مراجعة الملحق 1
“تقرير المحا�سب القانوني”).
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1111سياسة توزيع األرباح
1شروط اإلعالن عن توزيع األرباح على المساهمين
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تعتزم ال�شركة توزيع �أرباح �سنوية على الأ�سهم بهدف تعزيز القيمة اال�ستثمارية للم�ساهمين وذلك بناء على م�ستوى الإنفاقات الر�أ�سمالية المطلوبة وا�ستثمارات
ال�شركة .لكن ال�شركة ال تتوقع توزيع �أرباح على الم�ساهمين في ال�سنوات الأولى بعد الت�أ�سي�س وال تقدم �أي ت�أكيد ب�أنها �ستوزع �أية �أرباح بعد ذلك وال �أي ت�أكيد
ب�ش�أن المبلغ الذي �سيتم توزيعه في �أي �سنة في الم�ستقبل .وتوزع الأرباح على الم�ساهمين من الأرباح ال�صافية مع مراعاة لل�شروط التالية المن�صو�ص عليها
في المادة  44من النظام الأ�سا�سي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

تُجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُيجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي .وللجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ هذا االحتياطي �إجمالي ر�أ�س المال
المدفوع.
للجمعية العمومية العادية ،بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن تُجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطيي �إ�ضافي يخ�ص�ص
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية العمومية.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة في الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة � 4أعاله وفق ًا للقواعد واللوائح ذات العالقة ال�صادرة
من الجهات المخت�صة.

تلتزم ال�شركة ب�إبالغ هيئة ال�سوق المالية دون ت�أخير بما يلي ( )1قرارات توزيع الأرباح على الم�ساهمين ( )2التو�صية بتوزيع �أرباح على الم�ساهمين .وتدفع
هذه الأرباح �إلى الم�ساهمين في الأماكن والمواعيد المقررة من المجل�س طبقا للتعليمات ال�صادرة وزارة التجارة وال�صناعة وبعد الح�صول على موافقة خطية
م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.
�سوف يعتمد الإعالن عن توزيع الأرباح على الم�ساهمين على م�ستوى �أرباح ال�شركة وو�ضعها المالي وو�ضع الأ�سواق والمناخ االقت�صادي العام وعوامل �أخرى
مثل تحليل الفر�ص اال�ستثمارية واحتياجات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والمتطلبات الر�أ�سمالية والتوقعات الم�ستقبلية لأعمال ال�شركة بالإ�ضافة �إلى
اعتبارات قانونية ونظامية �أخرى والقيود التي تحكم قرار توزيع الأرباح بمقت�ضى �أي اتفاقيات لقرو�ض تمويلية تبرمها ال�شركة.
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1أثر االستحواذ على توزيع األرباح

تجدر الإ�شارة �إلى �أنه ،ووفقا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بخ�صو�ص تقدير قيمة المحفظة الت�أمينية من قبل ال�شركات ال�سعودية المرخ�صة من
م�ؤ�س�سة النقد والم�ؤ�س�سة وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية ،من المتوقع �أن ت�سدد ال�شركة  %50من قيمة اال�ستحواذ لرويال �أند
�صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) عند �إتمام اال�ستحواذ؛ بينما يتوقع �أن ت�سدد ال�شركة الـ  %50المتبقية من �أرباحها ال�صافية على �أق�ساط �سنوية وفقا
لل�شروط التالية:
z

z
z
z
z

z

zتحدد الدفعات كن�سبة مئوية ثابتة من الأرباح ح�سبما تقرره م�ؤ�س�سة النقد بعد الت�شاور مع ال�شركة والأخذ في االعتبار خطة عمل ال�شركة المقدمة
لم�ؤ�س�سة النقد.
zفر�ض قيد على الفترة التي يمكن خاللها �سداد الدفعات.
zال يجوز �أن تزيد ن�سبة الأرباح الموزعة كل �سنة عن  %50من الأرباح المحققة في تلك ال�سنة.
zيجب �أن ي�أخذ المبلغ الإجمالي المتعلق باال�ستحواذ القيمة الزمنية للأموال وفقا للأ�س�س التي تقررها م�ؤ�س�سة النقد في تاريخ التحويل.
zفي حالة عدم تحقيق �أرباح في �سنة من ال�سنوات لن يتم دفع �أي مبلغ عن تلك ال�سنة .وال يجوز ت�سديد �أية دفعات من الأرباح الم�ستبقاة من ال�سنوات
ال�سابقة.
zيجب الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد قبل دفع �أي ق�سط.

وبناء على ما �سبق ،ف�إن دفع �أية �أرباح من قبل ال�شركة لحملة �أ�سهمها �سيخ�ضع اللتزام ال�شركة بت�سديد الن�صف الثاني الم�ؤجل من الثمن الواجب الدفع �إلى
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بعد �إتمام عملية اال�ستحواذ.
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1212ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود المذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا الملخ�ص اعتما ًد تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي يمكن
معاينته في مقر ال�شركة الرئي�سي لفترة �أ�سبوع قبل بدء االكتتاب و�أثناء فترة االكتتاب.
اسم الشركة
�شركة العالمية للت�أمين التعاوني� ،شركة م�ساهمة �سعودية.
أغراض الشركة
تتركز �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة �أعمال الت�أمين التعاوني وكل ما يتعلق بها من �أعمال مثل �إعادة الت�أمين والوكاالت والتمثيل والمرا�سلة والو�ساطة ،وفق ًا
لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة العربية ال�سعودية .ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال
الالزمة لتحقيق �أغرا�ضها �سواء في مجال الت�أمين �أو ا�ستثمار �أموالها و�أن تمتلك �أموالها الثابتة �أو ال�سائلة وتحريكها �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو �إقرا�ضها
بوا�سطتها مبا�شرة �أو من خالل �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�ستحوذ عليها �أو باال�شتراك مع جهات �أخرى.ويجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شترك
في م�ؤ�س�سات �أخرى تزاول �أعما ًال �أو �أعما ًال مالية �شبيهة ب�أعمالها �أو يمكن �أن ت�ساعدها في تحقيق �أغرا�ضها� ،أو �أن تندمج مع �أي من تلك الم�ؤ�س�سات �أو ت�ستحوذ
عليها .ولل�شركة �أن تبا�شر هذه الأعمال المذكورة �أعاله �سواء داخـل المملكة �أو خارجها.
المكتب الرئيسي
يقع المكتب الرئي�سي لل�شركة في مدينة جدة.
مدة الشركة
مدة ال�شركة (� )99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها .ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ي�صدر عن
الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.0000ريال �سعودي مق�سمة �إلى (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ( )10رياالت �سعودية لكل
�سهم .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون في ( )14.000.000مليون �سهم ودفعوا قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�ساب ال�شركة لدى بنك الريا�ض ،و�سيتم طرح بقية
الأ�سهم وعددها (� )6.000.000سهم لالكتتاب العام.
تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بنا ًء على مبررات مقبولة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار
�إال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة الوفاء بها و�أثر التخفي�ض في هذه االلتزامات .ويبين القرار
المذكور طريقة هذا التخفي�ض .ف�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنين �إلى �إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل ()60
يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين وقدم �إلى ال�شركة
م�ستنداته في الميعاد المذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آجال.
استثمار األموال
�سوف يتم ا�ستثمار الأموال المقبو�ضة من حملة البوال�ص و�أموال الم�ساهمين في ال�شركة وفقا للأ�س�س والمعايير التي يحددها مجل�س الإدارة.
مجلس اإلدارة
يدير ال�شركة مجل�س �إدارة مكون من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تتجاوز ثالث �سنوات وتبد�أ فترة المجل�س الأول اعتبار ًا من تاريخ
القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة.
وي�شترط �أن يكون ع�ضو مجل�س الإدارة مالكا لما ال يقل عن خم�سة �آالف (� )5.000سهم من �أ�سهم ال�شركة ك�ضمان للتعاقدات التي تن�ش�أ بينه وبين ال�شركة
ح�سبما توافق عليه الجمعية العامة العادية ،على �أن ي�شمل هذا ال�ضمان الأرباح التي ت�ستحق لأ�سهم ال�ضمان هذه.
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تنتهي ع�ضوية مجل�س الإدارة بانتهاء مدة �أو ا�ستقالة الع�ضو �أو وفاته� ،أو قبل ذلك� ،إذا ثبت للمجل�س �أن ذلك الع�ضو ارتكب مخالفة ت�ضر بم�صلحة ال�شركة،
على �أن يخ�ضع ذلك لموافقة الجمعية العامة العادية .كما تنتهي ع�ضوية المجل�س ( )1وفق ًا لأية �أنظمة �أو تعليمات �سارية في المملكة �أو (� )2إذا لم يح�ضر
الع�ضو ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س بدون مبررات يقبلها المجل�س� )3( ،إذا تم الإعالن عن �إفال�سه �أو �إع�ساره من قبل المحكمة� ،أو قدم عر�ضا لل�صلح مع
دائنيه �أو توقف عن �سداد ديونه �أو �أ�صيب بغيبوبة �أو بمر�ض عقلي )4( ،ارتكب عمال مخال بال�شرف �أو �أدين بالتزوير .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء المجل�س
جاز لمجل�س الإدارة �أن يعين م�ؤقت ًا ع�ضو ًا ل�شغل المركز ال�شاغر ،على �أن يعر�ض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في �أول اجتماع لها .وال يجوز لمدة
ع�ضوية الع�ضو الجديد المعين ل�شغل المركز ال�شاغر �أن تتجاوز مدة ع�ضويته مدة �سلفه .و�إذا انخف�ض عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة عن الن�صاب المطلوب
ل�صحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في �أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ضاء.
بيع أسهم الضمان
يحق لمجل�س الإدارة بعد موافقة الجهات المخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم المقدمة ك�ضمان من �أع�ضاء مجل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ش�أ بينهم
وبين ال�شركة �أن يبيع هذه الأ�سهم ب�شرط �أن يكون الدين قد �أ�ستحق ولم ي�سدد بعد توجيه �إخطار خطي ثان بخطاب م�سجل �إلى الم�ساهم يطلب فيه ت�سديد
الدين خالل �أ�سبوعين .ف�إذا رف�ض الم�ساهم المدين جاز لمجل�س الإدارة �أن يبيعها عن طريق نظام “تداول” على �أن ت�ستخدم ح�صيلة البيع في �سداد جميع
الديون وااللتزامات المطلوبة لل�شركة ،ثم يدفع الباقي� ،إن وجد� ،إلى ذلك الم�ساهم �أو وليه �أو �إلى منفذ و�صيته �أو ورثته.
صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات المقررة للجمعية العامة  ،يكون لمجل�س الإدارة ال�صالحيات الوا�سعة في �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها ،وله �ضمن نطاق اخت�صا�صه
�أن يفو�ض واحدا �أو �أكثر من بين �أع�ضائه لممار�سة بع�ض ال�صالحيات .وت�شمل �صالحيات المجل�س على �سبيل المثال ال الح�صر تمثيل ال�شركة في عالقاتها مع
الغير والجهات الحكومية والخا�صة و�أمام كافة المحاكم ال�شرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان العليا واالبتدائية لت�سوية النزاعات العمالية ولجنة
الف�صل في منازعات الأوراق المالية واللجان الق�ضائية الأخرى وهيئات التحكيم و�إدارة الحقوق المدنية ومراكز ال�شرطة وغرف التجارة وال�صناعة وال�شركات
والم�ؤ�س�سات والبنوك التجارية وبيوت المال وكافة �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومية بمختلف م�سمياتها واخت�صا�صاتها وغيرها من جهات الإقرا�ض.
وللمجل�س �أي�ضا حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخا�صمة والتنازل وترك الدعاوي وال�صلح وقبول الأحكام واالعترا�ض عليها والتحكيم وطلب
تنفيذ الأحكام وقب�ض ح�صيلة التنفيذ ،و�إبراء ذمة دائني ال�شركة من التزاماتهم والدخول في المناق�صات وبيع العقارات و�شرائها ورهنها .كذلك يجوز
لمجل�س الإدارة التعاقد والتوقيع نيابة عن ال�شركة على جميع �أنواع العقود والوثائق والم�ستندات بما فيها على �سبيل المثال ال الح�صر النظام الأ�سا�سي
لل�شركات التي ت�شترك فـيها ال�شـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات وال�صكوك �أمام كاتب العدل والجـهات الر�سمية
الأخرى ،وكذلك اتفاقيات القرو�ض وال�ضمانات والكفاالت و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية وال�صكوك لأغرا�ض بيع العقارات و�شرائها و�إفراغها نيابة عن ال�شركة،
وبيعها و�شرائها وتق�سيمها وقبولها ،وا�ستالمها وت�سليمها وا�ستئجارها وت�أجيرها وت�صفيتها وقب�ض ثمنها نقدا والدفع وفتح الح�سابات البنكية واالعتمادات
وال�سحب والإيداع لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات للبنوك و�صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومية والتوقيع على كافة الأوراق وال�سندات للأمر وال�شيكات وجميع
الأوراق التجارية والم�ستندات وجميع المعامالت الم�صرفية.
مكافآت مجلس اإلدارة
يتقا�ضى رئي�س المجل�س لقاء الخدمات التي يقدمها مكاف�أة بقيمة  180.000ريال �سعودي �سنويا ،ويح�صل كل ع�ضو في مجل�س الإدارة مقابل خدماته على
مكاف�أة بقيمة  120.000ريال �سعودي �سنويا .كما ُيدفع للرئي�س وكل ع�ضو من �أع�ضاء المجل�س مبلغا مقداره  3.000ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من
اجتماعات المجل�س ومبلغ  1.500ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اللجان الفرعية للمجل�س .وال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يزيد المبلغ الإجمالي
الذي يح�صل عليه الرئي�س و�أع�ضاء المجل�س عن  %5من الأرباح ال�صافية لل�شركة .و�سوف توفر ال�شركة للم�ساهمين كتابة تفا�صيل المكاف�آت والتعوي�ضات
المقترحة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لمناق�شتها والت�صويت عليها .كذلك على ال�شركة �أن تح�صل على موافقة الجمعية العامة العادية على �شروط
هذه المكاف�آت والتعوي�ضات .ويمكن تعديل مكاف�آت �أع�ضاء المجل�س بموافقة الجمعية العامة غير العادية للم�ساهمين.
الرئيس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة
يعين مجل�س الإدارة �أحد �أع�ضائه رئي�س ًا ويعين من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم ع�ضو ًا منتدب ًا .ويخت�ص رئي�س المجل�س والع�ضو المنتدب بالتوقيع نيابة عن
ال�شركة وتنفيذ قرارات مجل�س الإدارة ولأي منهما �أن يميل ال�شركة في عالقاتها مع الغير و�أمام المحاكم ،ولهما �أن يوكال �أعماال �أو م�س�ؤوليات محددة
لأ�شخا�ص �آخرين .ويخت�ص الع�ضو المنتدب بالإدارة التنفيذية لل�شركة ويحدد مجل�س الإدارة رواتب الرئي�س والع�ضو المنتدب و�أتعابهما ومكاف�آتهما.
ويعين المجل�س �سكرتير ًا له ويحدد م�س�ؤولياته وواجباته و�أجره ،وللمجل�س �أن يعين م�ست�شار ًا (م�ست�شارين) ل�شئون مختلفة تتعلق بال�شركة وتحديد �أتعابه
(�أتعابهم).
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لجنة المراجعة
ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة للمراجعة و�إدارة المخاطر ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خم�سة (� )5أع�ضاء من غير الأع�ضاء التنفيذيين
لل�شركة على �أن تكون غالبيتهم من خارج المجل�س وب�شرط موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق المالية على ذلك.
اللجنة التنفيذية
ي�شكل مجل�س الإدارة لجنة تنفيـذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة ( )3وال يزيد على خم�سة (� )5أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء هذه اللجنة من بينهم رئي�سا لها .وفي
حالة غياب الرئي�س تختار اللجنة من بين �أع�ضائها الحا�ضرين رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها .ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر ًا للت�صويت لثالثة اجتماعات
فقط ،وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية م�ساوية لمدة ع�ضوية المجل�س ،ويملأ المجل�س المركز الذي ي�شغر في اللجنة التنفيذية.
بالن�سبة للتعليمات التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد �أو مجل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها م�ؤ�س�سة النقد �أو المجل�س .وتعاون
اللجنة التنفيذية الع�ضو المنتدب في حدود ال�سلطات المقررة لها .ويكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إذا ح�ضره اثنان من �أع�ضائها على الأقل بالأ�صالة
�أو الإنابة على �أن ال يقل عدد الحا�ضرين �أ�صالة عن اثنين .وت�صدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع .وفي حالة االختالف ،ت�صدر القرارات ب�أغلبية ثالث
�أرباع الأع�ضاء الحا�ضرين والممثلين .وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر متى ر�أى رئي�سها �ضرورة لذلك على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا.
كما تنعقد اللجنة بناء على طلب اثنين من �أع�ضائها على الأقل ،ويعتبر القرار الم�صدر معتمدا �إذا وافق عليه كتابة اثنان من �أع�ضائها.
اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع مجل�س الإدارة بدعوة من الرئي�س ويعقد االجتماع في مقر ال�شركة .وعلى الرئي�س �أن يدعو �إلى االجتماع �إذا طلب اثنان من �أع�ضاء المجل�س ذلك .وتوثق
الدعوة بالطريقة التي يراها المجل�س منا�سبة .ويجوز �أن يعقد المجل�س اجتماعه خارج مقر ال�شركة على �أن يجتمع �أربع مرات على الأقل في كل �سنة مالية و�أن
ال تزيد الفترة بين االجتماع والآخر عن �أربعة �أ�شهر.
النصاب والتمثيل
ال يكون اجتماع مجل�س الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثا �أع�ضاء المجل�س على الأقل بالأ�صالة �أو بالإنابة ،ب�شرط �أن ال يقل عدد الأع�ضاء الحا�ضرين �أ�صالة
عن �أربعة .ولع�ضو المجل�س �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر في ح�ضور اجتماعات المجل�س والت�صويت فيها نيابة عنه.
قرارات مجلس اإلدارة
ت�صدر قرارات المجل�س بالإجماع ،وفي حالة االختالف ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء الحا�ضرين والممثلين على الأقل .وللمجل�س �أن ي�صدر القرارات بقرار
خطي بالت�صويت عليها بالتمرير �إال �إذا طلب �أحد �أع�ضاء المجل�س كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها .وفي حالة تمرير القرار يعر�ض على مجل�س الإدارة في �أول
اجتماع قادم .وعلى كل ع�ضو في المجل�س له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي �أمر �أو اقتراح معرو�ض على المجل�س �أو اللجنة التنفيذية ،ح�سبما
يكون الحال� ،أن يبلغ المجل�س �أو اللجنة التنفيذية عن طبيعة م�صلحته في الأمر المعرو�ض ،وعلى ذلك ،دون ا�ستبعاده من الن�صاب الالزم ل�صحة االجتماع،
االمتناع عن الم�شاركة في المداوالت والت�صويت على قرار المجل�س �أو اللجنة التنفيذية ح�سب الحال فيما يتعلق بذلك الأمر �أو االقتراح.
محاضر االجتماعات
تدون مداوالت اجتماع المجل�س وقراراته في محا�ضر يوقع عليها الرئي�س وال�سكرتير وتحفظ هذه المحا�ضر في �سجل خا�ص يوقع عليه الرئي�س وال�سكرتير.
تضارب المصالح
ال يجوز لأع�ضاء مجل�س الإدارة الدخول في اتفاقيات ت�أمين مع ال�شركة يكون لكم فيها �أي م�صلحة �إال بموافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.
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اجتماع الجمعية التأسيسية
تخت�ص الجمعية الت�أ�سي�سية بالأمور التالية:
	.1التحقق من االكتتاب بكل ر�أ�س المال
	.2اعتماد الن�ص النهائي لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،علما ب�أنه ال يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على نظام ال�شركة المعرو�ض عليها �إال بموافقة جميع
المكتتبين الممثلين في �أ�سهم ال�شركة.
 .3تعيين �أع�ضاء �أول مجل�س �إدارة لل�شركة.
 .4تعيين �أول مراقب لح�سابات ال�شركة وتحديد �أتعابه.
	.5المداولة في تقرير الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي اقت�ضاها ت�أ�سي�س ال�شركة.
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة العادية المنعقدة انعقاد ًا �صحيح ًا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�شركة ،ولكل م�ساهم يملك
ع�شرين (� )20سهما ف�أكثر حق ح�ضور الجمعية العامة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة لح�ضور الجمعية العامة نيابة
عنه.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمعية العامة غير العادية ،تخت�ص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة
خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة المالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة
في اخت�صا�ص الجمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة .و�إذا لم يكتمل هذا الن�صاب في
االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل ثالثين يوما من الموعد المقرر لالجتماع الأول .وتن�شر الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها في
المادة  88من نظام ال�شركات .ويعتبر االجتماع الثاني �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم الممثلة فيه.
نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50من ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في
االجتماع الأول ،وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان ،بنف�س الأو�ضاع والطريقة المن�صو�ص عليها في الفقرة ال�سابقة .وال يكون االجتماع الثاني �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره
عدد من الم�ساهمين يمثلون ربع ر�أ�س المال على الأقل.
أغلبية التصويت
ت�صدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأ�سهم الممثلة فيها .ولكن �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة،
لزم موافقة �أغلبية ثلثي المكتتبين بالأ�سهم النقدية مع ا�ستبعاد المكتتبين بح�ص�ص عينية �أو الم�ستفيدين من المزايا الخا�صة ،حيث �أنه ال يحق له�ؤالء
الم�ساهمين الت�صويت على هذه القرارات ولو كانوا من مالكي الأ�سهم النقدية .وت�صدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة
في االجتماع ما لم يكن القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�س المال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحلها قبل المدة المحددة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماجها
في �شركة �أو في م�ؤ�س�سة �أخرى ،فحينها ال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم الممثلة في االجتماع.
قرارات الجمعية العامة
ير�أ�س اجتماع الجمعية العامة رئي�س مجل�س الإدارة �أو من يفو�ضه في حالة غيابه .وتعين الجمعية العامة �سكرتيرا وجامع ًا للأ�صوات لالجتماع .ويحرر باجتماع
الجمعية مح�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين �أو الممثلين وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازة كل منهم وعـدد الأ�صوات المقررة لها والقرارات التي
اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتدون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع
وتحفظ في �سجل خا�ص يوقعه رئي�س الجمعية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
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عد األصوات
تح�سب الأ�صوات في الجمعية العامة على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم.
تعيين مراجع الحسابات
تختار الجمعية العامة �سنوي ًا اثنين من مراجعي الح�سابات الم�صرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكاف�أتهم ولها �أن تعيد تعيينهم.
ولمراجع الح�سابات في كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغيرها من الوثائق وله �أن يطلب البيانات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة الح�صول
عليها ،وله �أي�ضا �أن يتحقق من �أ�صول ال�شركة والتزاماتها.
وعلى مراجع الح�سابات �أن يقدم �إلى الجمعية العامة تقرير ًا مف�ص ًال يت�ض ّمن موقف ال�شركة من تمكينه من الح�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها
وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو نظام الت�أمين ولوائحه التنفيذية و�أحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة ور�أيه في مدى مطابقة ح�سابات
ال�شركة للواقع.
السنة المالية
تبد�أ ال�سنة المالية لل�شركة اعتبار ًا من �أول يناير وتنتهي في  31دي�سمبر من كل �سنة ميالدية ،على �أن تبد�أ ال�سنة المالية الأولى لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ
�صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى  31دي�سمبر من العام التالي.
الحسابات السنوية
يعد مجل�س الإدارة في نهاية كل �سنة مالية قيود الإقفال الخا�صة ب�أ�صول ال�شركة وخ�صومها في التاريخ المذكور ،ويعد كذلك القوائم المالية لل�شركة وتقرير ًا
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها المالي عن ال�سنة المالية المن�صرمة ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها المجل�س لتوزيع الأرباح ال�صافية ،وذلك خالل
فترة ال تتجاوز �أربعين ( )40يوم ًا من نهاية ال�سنة المالية التي ت�شملها تلك القوائم .وي�ضع المجل�س هذه الوثائق تحت ت�صرف مراجع ح�سابات ال�شركة قبل
الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وخم�سين ( )55يوم ًا على الأقل .ويوقع رئي�س مجل�س الإدارة الوثائق الم�شار �إليها وتودع ن�سخ منها في المركز
الرئي�سي لل�شركة تحت ت�صرف الم�ساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س مجل�س الإدارة
�أن ين�شر في �صحيفة يومية ت�صدر في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�سي لل�شركة القوائم المالية وخال�صة وافية من تقرير مجل�س الإدارة والن�ص الكامل
لتقرير مراقبي الح�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات و�إلى هيئة ال�سوق المالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل انعقاد
الجمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
القوائم المالية
تت�ألف القوائم المالية لل�شركة من المركز المالي لعمليات الت�أمين وح�سابات الم�ساهمين وح�ساب الأرباح والخ�سائر لعمليات الت�أمين وقائمة دخل الم�ساهمين
وقائمة حقوق الم�ساهمين وقائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمين وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمين.
توزيع األرباح
تُوزع �أرباح الم�ساهمين على النحو التالي:
z
z

z

z
z
z

zتُجنب الزكاة و�ضريبة الدخل المقررة.
ُ zيجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي .وللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي النظامي �إجمالي ر�أ�س المال
المدفوع.
zللجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة� ،أن تُجنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطيات �إ�ضافية تخ�ص�ص لغر�ض
�أو �أغرا�ض معينة تقررها الجمعية.
zيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين ال تقل عن  %5من ر�أ�س المال المدفوع.
zيوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
zيجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة في الفقرة � 4أعاله وفق ًا للقواعد واللوائح ذات العالقة ال�صادرة
من الجهات المخت�صة.
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إشعار هيئة السوق المالية
تلتزم ال�شركة ب�إبالغ هيئة ال�سوق المالية دون ت�أخير ب�أي قرارات تتعلق بتوزيع �أرباح على الم�ساهمين �أو التو�صية بذلك .وتوزع الأرباح القابلة للتوزيع على
الم�ساهمين في الأماكن والمواعيد المقررة من المجل�س طبقا لتعليمات وزارة التجارة وال�صناعة وبعد الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي.
خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها ،وجب على �أع�ضاء مجل�س الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في �إمكانية ا�ستمرار �أعمال ال�شركة
�أو حلها قبل انتهاء مدتها وفقا لنظامها الأ�سا�سي .ويتم في كل الأحوال ن�شر قرار الجمعية العامة في الجريدة الر�سمية.
حل الشركة وتصفيتها
يجب حل ال�شركة عند انتهاء مدتها وفقا لما ين�ص عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو وفقا لأي من �أحكام نظام ال�شركات .وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو في حالة
اتخاذ قرار بحل ال�شركة قبل انتهاء مدتها المقررة ،تقرر الجمعية العامة غير العادية طريقة الت�صفية بناء على تو�صية من مجل�س الإدارة وتعين م�صفيا واحدا
�أو �أكثر وتحدد �صالحياته و�أتعابه .وتتوقف �صالحيات مجل�س الإدارة بانتهاء ال�شركة لكنه يبقى م�س�ؤو ًال عن �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيين الم�صفي وتبقى
لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بال�شكل الذي ال يتعار�ض مع �صالحيات الم�صفين .وي�شترط في حالة ت�صفية ال�شركة يجب الأخذ بعين االعتبار حقوق الم�ؤمن
لهم في فائ�ض عمليات الت�أمين واالحتياطيات المكونة طبقا للنظام لل�شركة.
نظام الشركات ونظام التأمين التعاوني ونظام السوق المالية
تنطبق �أحكام نظام ال�شركات ونظام الت�أمين التعاوني ونظام ال�سوق المالية على جميع الأمور التي لم يرد فيها ن�ص في هذا النظام.
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1313المعلومات القانونية
1113
(�أ)

1العقود المهمة وعقود األطراف ذات العالقة
اتفاقية الم�ساهمين

�أبرمت �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وبنك الريا�ض اتفاقية �شركاء م�ؤرخة في 1429/04/24هـ (الموافق في 2008/4/30م)
والمعدلة بتاريخ 1430/07/07هـ (الموافق 2009/06/30م) قبل ت�أ�سي�س ال�شركة تحكم العالقة بينهما فيما يتعلق بال�شركة وعملياتها .و�سوف توقع ال�شركة
عند ت�أ�سي�سها “وثيقة التزام” باحترام االلتزامات المترتبة عليها.
تحويل األسهم
يجوز للأطراف تحويل �أ�سهمهم ب�شرط مراعاة االلتزام بالقيود التي تفر�ضها القوانين المرعية والح�صول على الموافقات النظامية الالزمة وا�ستيفاء ال�شروط
المدرجة في هذا الق�سم .ولكن ال يجوز لأي طرف رهن م�صلحته القانونية �أو االنتفاعية (�سواء على �شكل رهن ثابت �أو عائم) في �أ�سهمه في ال�شركة �أو �إيقاع
�أي عبء �أو حق احتجاز عليها �إال بموافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
�إذا رغب �أحد الطرفين في بيع �أي من �أ�سهمه �إلى طرف ثالث ،ف�سوف يحق للطرف الآخر �شراء تلك الأ�سهم �أوال �أو توجيه الطرف الآخر لتحويلها �إلى طرف
ثالث �إذا لم يح�صل على الموافقات النظامية الالزمة المتالكها ب�شكل مبا�شر .وال ي�سمح لأي طرف ب�أن يحول �أ�سهمه �إلى جهة مناف�سة للطرف الآخر بدون
موافقة ذلك الطرف الآخر على ذلك.
ويجوز لأي من الطرفين في �أي وقت �أن يحول كل �أ�سهمه �إلى �شركة تابعة له �أو �إلى �شخ�ص ذي عالقة ب�شرط �أن يوقع الطرف المحول �إليه “وثيقة التزام”
ويوافق على االلتزام ببنود اتفاقية الم�ساهمين هذه.
التمويل
يتوقع الطرفان �أن تقوم ال�شركة بتمويل نف�سها بنف�سها من خالل التدفقات النقدية الناتجة عن ن�شاطها .ولي�س هناك �أي التزام على الطرفين بتقديم تمويل
�إ�ضافي لها.
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
�سيت�ألف مجل�س الإدارة من ت�سعة (� )9أع�ضاء ال تزيد مدة ع�ضوية كل واحد منهم عن ثالث (� )3سنوات ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك بين �أطراف اتفاقية
الم�ساهمين ،على �أن يكون على الأقل اثنان ( )2من �أع�ضاء المجل�س �أو ثلثهم� ،أيهما �أكثر� ،أع�ضاء م�ستقلين .ويتم تعيين المجل�س من قبل الجمعية العامة
لل�شركة با�ستثناء �أول مجل�س �إدارة حيث يتم تعيينه من قبل الجمعية الت�أ�سي�سية .و�سوف تعين رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �أربعة من
�أع�ضاء المجل�س طالما بقيت تمتلك  %40على الأقل من الأ�سهم التي لها حق الت�صويت في ال�شركة ،فيما يعين بنك الريا�ض اثنين ( )2من �أع�ضاء المجل�س ما
دام يملك  %15على الأقل من الأ�سهم التي لها حق الت�صويت في ال�شركة.
يحق لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �أن تر�شح ع�ضوا �آخر م�ستقال من �أع�ضاء المجل�س �إما بعد �سنتين من تعيين �أول مجل�س �إدارة لل�شركة
�أو في التاريخ الذي تتوقف فيه ع�ضوية �أحد �أع�ضاء المجل�س الم�ستقلين� ،أيهما ي�صادف �أوال.
يعين المجل�س ع�ضوا منتدبا من بين الأع�ضاء الذين تعينهم �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ما دامت الأخيرة تملك  %40على الأقل
من �أ�سهم ال�شركة.
عدم المنافسة
يوافق كل طرف ،من بين �أ�شياء �أخرى ،ما دام يملك هو �أو �أي من �شركاته التابعة �أو الزميلة �أ�سهما في ال�شركة ،على �أن ال يمار�س هو (�أو �أي من ال�شركات
التابعة له �أو الزميلة) �أية مهنة �أو عمل �أو ن�شاط تجاري مناف�س لن�شاط ال�شركة و�أن ال يملك �أي م�صلحة� ،سواء ك�أ�صيل �أو وكيل �أو موظف �أو خالف ذلك ،في
مثل تلك المهنة �أو العمل �أو الن�شاط� ،إال بموافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر ،مع مراعاة ا�ستثناءات معينة.
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إنهاء اتفاقية المساهمين
تنتهي هذه االتفاقية �إذا تمت ت�صفية ال�شركة �أو �إذا وافق كال الطرفين على �إنهائها �أو في الوقت الذي تقل فيه ملكية الطرفين عن  %40من الأ�سهم �أو �إذا
قام �أحد الطرفين بتحويل جميع �أ�سهمه .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،تنتهي االتفاقية بناء على ( )1رغبة بنك الريا�ض �إذا قلت ح�صة �شركة رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) (�أو ال�شركة الزميلة �أو �أي �شخ�ص ذي عالقة ب�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)) عن  %25من �أ�سهم
ال�شركة ( )2رغبة �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �إذا قلت ح�صة بنك الريا�ض عن  %10من �أ�سهم ال�شركة.
(ب)

اتفاقية تحويل المحفظة

توافق �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بموجب هذه االتفاقية على تحويل المحفظة (بما فيها حقوق التجديد والحقوق وااللتزامات
المترتبة على البوال�ص القائمة) �إلى ال�شركة ب�أق�صى مدى ممكن قانونيا ،مع مراعاة كل المطلوبات وااللتزامات وما يت�صل بها من منافع وحقوق.
ومن المخطط له �أن ت�شمل المحفظة الت�أمينية في المملكة العائدة لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) جميع بوال�ص الت�أمين القائمة والحق
في تجديد �أي من هذه البوال�ص و�أن تحويل الحقوق وااللتزامات بموجب البوال�ص التي تت�ضمنها المحفظة في وقت الحق بعد ا�ستيفاء جميع المتطلبات
النظامية (ومنها الح�صول على الموافقات النظامية الالزمة في المملكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين وموافقة الم�ساهمين في ال�شركة من غير ذوي
الم�صلحة) .ومن المقرر توقيع هذه االتفاقية بعد �إقرارها في (الجمعية العامة للم�ساهمين).
ويتوقع �أن يكون تاريخ �سريان مفعول تحويل المحفظة في وقت قريب بعد ا�ستيفاء ال�شروط المذكورة �إليها �أدناه.
ثمن التحويل
�ستكون طريقة التقييم والدفع ح�سب توجيهات م�ؤ�س�سة النقد ورهنا ب�إجراءات الموافقة التي تحددها م�ؤ�س�سة النقد.
الشروط
تتوقف هذه االتفاقية و�إتمام التحويل على عدة عوامل من بينها الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والبنك المركزي البحريني وا�ستيفاء المتطلبات النظامية
والإ�شعارات ذات العالقة ،بما في ذلك ال�شروط التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد والبنك المركزي البحريني وموافقة الم�ساهمين من غير ذوي الم�صلحة وتوقيع
اتفاقية �شراء الأ�صول وموافقة �شركات �إعادة ت�أمين معينة على تغطية ال�شركة بموجب ترتيبات �إعادة ت�أمين قائمة وموافقة �أطراف ثالثة تدير �أعمال الت�أمين
ال�صحي على �إحالة عقود �إدارة الت�أمين ال�صحي ذات العالقة �إلى ال�شركة �أو �إعادة �إبرامها مع ال�شركة.
إعادة التأمين
ي�شمل هذا االتفاق ترتيبات تهدف �إلى تحويل منافع بوال�ص �إعادة الت�أمين الخا�صة برويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) القائمة المتعلقة
بالمحفظة �إلى ال�شركة ،بما في ذلك العمل على تجيير محدد من معيدي الت�أمين لبوال�ص �إعادة الت�أمين الحالية والخا�صة بال�سنة ال�سابقة بموجب اتفاقيات
�إعادة ت�أمين معينة تجيز لل�شركة اال�ستفادة منها.
الحماية والتعويض
�سوف تتولى ال�شركة بعد �إتمام التحويل كل التزامات رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) المتعلقة بالمحفظة (مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات)
وتلتزم بحماية رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) واال�ستمرار في تعوي�ضها عن �أية م�س�ؤولية تتكبدها رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق
الأو�سط) نتيجة لأية مطالبة �ضدها فيما يتعلق بالبوال�ص التي يتم تحويلها.
الضمانات
تقدم رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) بع�ض ال�ضمانات التي تتعلق ب�صالحية البوال�ص التي يتم تحويلها بموجب هذه االتفاقية وبع�ض
الم�سائل الأخرى.
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اتفاقية �شراء الأ�صول

(ت)

وفقا لهذه االتفاقية بين ال�شركة وال�شركة العالمية للتجارة والخدمات� ،ستقوم الأخيرة ببيع وتحويل كل موجوداتها التي ت�ستخدم ب�شكل رئي�سي في بيع و�إدارة
منتجات الت�أمين في المملكة (عدا بع�ض الأ�صول الم�ستثناة) �إلى ال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف تتولى ال�شركة بع�ض الم�س�ؤوليات بموجب عقود وتراخي�ص
معينة كما هو مبين في االتفاقية .ومن المقرر توقيع االتفاقية بعد ت�أ�سي�س ال�شركة وترخي�صها وا�ستيفاء جميع المتطلبات النظامية .وفي حالة حدوث �أي ت�أخير
في تحويل �أي من الأ�صول ب�شكل ر�سمي (كالموظفين �أو عقود الإيجار) ،ف�سوف توا�صل ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات توفير هذا الأ�صل �إلى ال�شركة
لم�صلحة العمل.
وريثما يتم االنتهاء من عملية التحويل بموجب هذه االتفاقية من المتوقع �أن تقدم ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات خدمات �إلى كل من رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وال�شركة لتمكينهما من مزاولة �أعمالهما.
الثمن
�سيكون ثمن ال�شراء القيمة ال�صافية للأ�صول المح�سو�سة لن�شاط ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات كما في تاريخ �إنجاز التحويل ويدفع (وفقا لتوجيهات
م�ؤ�س�سة النقد وبموافقتها).
تحويل االلتزامات
�سوف تتولى ال�شركة وتوافق على ت�أدية االلتزامات الم�ستقبلية المترتبة على جميع التراخي�ص والت�صاريح وعقود الإيجار والعقود ،با�ستثناء الديون �أو
الم�س�ؤوليات �أو االلتزامات الم�ستثناة �صراحة من نطاق االتفاقية.
الموظفون
وفقا لالتفاقية �سيتم نقل الموظفين الحاليين العاملين لدى ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات �إلى ال�شركة مع االلتزامات المتعلقة بهذا التحويل.
عقود اإليجار
وفقا لالتفاقية� ،سيتم تحويل عقد الإيجار الم�ؤرخ في 2004/2/14م (الموافق 1424/12/23هـ) الخا�ص بمبنى الخبر ،والعقد الم�ؤرخ في 2006/10/1م
(الموافق 1429/9/8هـ) والخا�ص بمبنى الريا�ض والعقد الم�ؤرخ في 1428/4/20هـ (الموافق 2007/5/7م) والخا�ص بمبنى جدة� ،إلى ال�شركة.
الضمانات
تقدم ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات �إلى ال�شركة عددا من ال�ضمانات بخ�صو�ص الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالأعمال والأ�صول التي يتم تحويلها.
الحماية والتعويض
يوافق كل طرف على حماية الطرف الآخر وتعوي�ضه عن �أية خ�سائر وتكاليف وم�صاريف تنتج عن مخالفة االتفاقية.
(ث)

اتفاقية الترخي�ص

�سوف تبرم ال�شركة عند ت�أ�سي�سها اتفاقية ترخي�ص عالمة تجارية مع مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي بي �إل �سي تق�ضي ب�أن ت�ستخدم
ال�شركة العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى ،اال�سم التجاري (“ )”RSAلرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين في تقديم خدمات الت�أمين في
المملكة .وتح�صل ال�شركة بموجب هذه االتفاقية على ترخي�ص ح�صري با�ستعمال اال�سم التجاري  RSAلرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين في المملكة مع
احتفاظ مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س بي �إل �سي بحقوق معينة.
رسوم الترخيص
�سيكون هناك ر�سوم ترخي�ص تدفع على �أ�سا�س �سنوي خالل ثالثين ( )30يوما من موعد انتهاء الفترة المالية المعنية لل�شركة .ويجوز لمجموعة رويال �أند
�صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي في نهاية �أول فترة مالية لل�شركة �أن تقوم بمراجعة القيمة التي تحققت لل�شركة من ا�ستعمال اال�سم التجاري  RSAلرويال
�أند �صن الاليان�س للت�أمين وتعديل ر�سوم الترخي�ص ب�أثر رجعي وم�ستقبلي .كما يمكن لمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي �أن تجري تعديالت
�أخرى على ر�سوم الترخي�ص من �سنة �إلى �أخرى ،وفي هذه الحالة تنطبق نف�س الإجراءات بالن�سبة للإبالغ بالتعديالت ودفع الزيادة �أو رد الباقي.
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إنهاء الترخيص
يمكن لمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي �إنهاء الترخي�ص �إذا ( )1قامت ال�شركة �أو �سمحت ب�أي ت�صرف �أ�ضر �أو يحتمل �أن ي�ضر ب�سمعة
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين و�شهرة ا�سمها التجاري� ،أو ( )2ف�شلت ال�شركة في معالجة �أي مخالفة جوهرية خالل  30يوما .ويجوز لمجموعة رويال
�أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي �أي�ضا �إنهاء الترخي�ص في �أي وقت بموجب �إخطار مدته � 12شهرا ،وفي هذه الحالة ،ال يحق لمجموعة رويال �أند �صن
الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي منح تراخي�ص معينة لأي طرف ثالث ال�ستعمال ا�سمها التجاري ،RSA ،في المملكة لمدة � 12شهرا �أخرى (هذا ال�شرط ال ينطبق
على الن�شاط التجاري الذي تقوم به مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي ح�سبما تن�ص عليه اتفاقية الم�ساهمين) .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا
انخف�ضت ح�صة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) �إلى ما دون  %25من �أ�سهم ال�شركة ،فحينها يمكن لأي من الطرفين �إنهاء الترخي�ص
بموجب �إخطار خطي �إلى الطرف الآخر مدته ت�سعة (� )9أ�شهر.
قيود على الشركة
لن يكون لل�شركة �أية حقوق ملكية في اال�سم التجاري لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين ،RSA ،وال حق التنازل عن هذا اال�سم التجاري �أو ترخي�صه من
الباطن بدون موافقة خطية م�سبقة من مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي �إل �سي.
(ج)

اتفاقية الخدمات الفنية

�سوف تربم ال�شركة عند ت�أ�سي�سها اتفاقية خدمات فنية مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) �ستقدم مبوجبها رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) و�شركات �أخرى يف املجموعة خدمات فنية لل�شركة.
الخدمات
ت�شمل الخدمات التي �ستقدَّم �إلى ل�شركة:
z zتقنية المعلومات
z zاالكتتاب
z zالمعلومات المالية
z zالموارد الب�شرية
z zا�ست�شارات في مجال التمويل
z zالتخطيط
�z zإعادة الت�أمين
يحق للمجل�س تحديد الخدمات التي �ستح�صل عليها ال�شركة والتي يجب �أن تتطابق مع “�أف�ضل الإجراءات” المتبعة لدى مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين .و�سيتم تحديد الخدمات التي يجب �أن تتطابق مع �أف�ضل الإجراءات المتبعة لدى مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)
ومجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي.
الرسوم
تحدد الر�سوم التي تدفعها ال�شركة على �أ�س�س تجارية �صرفة طبقا ل�سيا�سة مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س ،و�سيكون من حق ال�شركة تدقيق الر�سوم المطلوبة
والت�أكد من �صحتها.
مدة االتفاقية
مدة االتفاقيات خم�س (� )5سنوات ويحق لأي من الطرفين �إنها�ؤها بعد ذلك بموجب �إخطار م�سبق مدته اثنا ع�شر (� )12شهرا.
إنهاء االتفاقية
في حالة انخفا�ض ح�صة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) دون  %25من �أ�سهم ال�شركة� ،سوف يحق لها �إنهاء الخدمات بموجب �إخطار خطي
م�سبق مدته � 6أ�شهر (با�ستثناء الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات وهذه تتطلب �إخطارا م�سبقا مدته اثنا ع�شر (� )12شهرا).

نشرة اإلصدار

التنازل
ال يحق لل�شركة التنازل عن حقوقها والتزاماتها المن�صو�ص عليها في االتفاقية ،بينما يجوز لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) التنازل عن
حقوقها والتزاماتها المرتبة عليها بموجب االتفاقية �أو التعاقد عليها من الباطن.
محدودية المسؤولية
ال يتحمل �أي من الطرفين م�س�ؤولية �أية �أ�ضرار ا�ستثنائية �أو عر�ضية �أو غير مبا�شرة �أو تبعية �أو جزائية �أيا كان نوعها (بما في ذلك خ�سارة فر�صة الربح).
(ح)

اتفاقية الإعارة

تق�ضي هذه االتفاقية ب�أن تقوم رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ومجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي ب�إعارة موظفين للعمل
لدى ال�شركة �أو تر�شيح موظفين لتعيينهم بال�شركة .ومن المقرر توقيع هذه االتفاقية بعد ت�أ�سي�س ال�شركة وترخي�صها.
مدة االتفاقية
المدة الأولية لالتفاقية خم�س (� )5سنوات ويحق لأي من الطرفين �إنها�ؤها بعد ذلك بموجب �إخطار م�سبق مدته � 12شهرا.
الخدمات
تبذل �شركات مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين ق�صارى جهدها في �سبيل تحديد الأ�شخا�ص الم�ؤهلين وذوي الخبرة المنا�سبة وتر�شيحهم للعمل في
ال�شركة والم�ساعدة في �إدارة ال�شركة وت�سيير �أعمالها .وتختار ال�شركة ما يلزمها ممن تحددهم وتر�شحهم �شركات مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين
من �أفراد من ذوي الكفاءة والخبرة .و�سوف يع َّين الموظفون من قبل ال�شركة و�سيخ�ضعون لإ�شراف الع�ضو المنتدب.
التزامات الشركة
تدفع ال�شركة جميع م�صاريف االنتقال وغيرها من التكاليف ذات العالقة والمرتبطة بانتقال الموظف من مقر �إقامته الحالية �إلى المملكة العربية ال�سعودية،
وتتحمل ال�شركة على ح�سابها الخا�ص م�س�ؤولية ت�أمين ت�أ�شيرات اال�ستقدام وت�صاريح الإقامة والعمل والفحو�صات الطبية .كما تدفع ال�شركة لكل موظف راتب ًا
ومزايا بما يعادل على الأقل الراتب والمزايا التي كان �سيح�صل كما لو بقي يعمل في �شركته التابعة لمجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين.
العمل ضمن المجموعة
في حالة قيام الموظف بعمل يتعلق بالن�شاط الإقليمي ل�شركات مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين ،ف�سوف تتحمل ال�شركات المعنية �ضمن المجموعة
الم�صاريف الالزمة كم�صاريف ال�سفر المرتبطة بذلك الن�شاط الإقليمي ،وحينما ت�ستدعي رحلة العمل �سفر الموظف �إلى خارج المملكة لفترة تزيد عن خم�سة
(� )5أيام ،ف�سوف يتم تعوي�ض ال�شركة عن راتب الموظف والمزايا التي تدفعها ال�شركة له عن هذه الفترة.
المسؤولية والحماية
عندما يتم تحديد موظف محتمل وير�شح من قبل مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين وتوافق عليه ال�شركة ،ي�صبح ذلك الموظف موظفا لدى ال�شركة
وت�صبح ال�شركة م�س�ؤولة تجاهه طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في ال�سعودية.
التنازل
يجوز ل�شركات مجموعة رويال �أند �صن الاليان�س التنازل عن حقوقها والتزاماتها المرتبة عليها بموجب االتفاقية لأي من ال�شركات الزميلة في المجموعة.
(خ)

اتفاقية الإحالة و�إعادة الت�أمين

من المقرر �أن تبرم ال�شركة مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي (رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين) اتفاقية �إحالة و�إعادة ت�أمين تقوم بموجبها
ال�شركة بتولي بوال�ص الت�أمين في المملكة التي تحيلها �إليها رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين �أو ال�شركات الأخرى الأع�ضاء في مجموعة رويال �أند �صن
الاليان�س و� /أو �شركا�ؤها الآخرون �ضمن �شبكتها الدولية ومن ثم �إعادة ت�أمين كامل المخاطر المعنية لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين �أو �شركات �إعادة
الت�أمين الأخرى الأع�ضاء فيها (طبقا للقوانين والأنظمة ال�سائدة في المملكة).
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الدفع
تتقا�ضى ال�شركة �أجرا مقابل هذه الخدمة.
التزامات الشركة
تق�ضي االتفاقية ب�أن توفر ال�شركة الخدمات الإدارية وتتولى معالجة المطالبات المرتبطة بالبوال�ص المحالة على النحو الذي تطلبه رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين.
إنهاء االتفاقية
يمكن لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقية بموجب �إخطار م�سبق مدته �ستة (� )6أ�شهر.
التعويض
تلتزم ال�شركة بحماية رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين وتعوي�ضها عن �أية م�س�ؤولية تترتب على �أ�سباب معينة من بينها انتهاكها للعقد �أو الإهمال.
(د)

اتفاقية الخدمات الم�ؤقتة

تنوي ال�شركة �إبرام اتفاقية خدمات م�ؤقتة مع ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات ورويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) تجيز لأي من الطرفين
تقديم الخدمات للأطراف للطرف الآخر وذلك بعد �إتمام عمليتي تحويل الأ�صول والمحفظة.

1 1113الدعاوى القضائية
�إن ال�شركة لي�ست طرفا في �أية دعوى ق�ضائية �أو �إجراءات تحكيمية �أو �صلح مهمة ،ال بمفردها وال مع �آخرين ،وال كمدعية وال مدعى عليها.

1 1113الملكية الفكرية
لم ت�سجل ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة �أية عالمات تجارية �أو حقوق ت�أليف �أو براءة اختراع فيما يتعلق بعملياتها ون�شاطها في المملكة .و�سوف تكون هناك
اتفاقية ترخي�ص عالمة تجارية بين ال�شركة ومجموعة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين بي ال �سي (ف�ضال راجع البند ( 1-9د) �أعاله).
بالن�سبة لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات فقد �سجلت عنوان موقعها الإلكتروني  www.alamiyainsurance.com.saلكنها لم ت�سجل �شعارها وا�سمها
التجاري بعد .و�سوف ت�ستحوذ ال�شركة بموجب اتفاقية �شراء الأ�صول على حقوق الملكية الفكرية التي تملكها ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات فيما يتعلق
بن�شاط الت�أمين .وتعتزم ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها �أن تفعل ما بو�سعها لت�سجيل �شعار العالمية وا�سمها لدى الجهات المخت�صة كحقوق ملكية فكرية تخ�صها.

1 1113العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة
تنوي ال�شركة في بادئ الأمر االنطالق في تقديم خدماتها لعمالئها من خالل فروعها في كل من الريا�ض وجدة والخبر ،وهي فروع تديرها في الوقت الراهن
ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات ،و�ست�شكل الأ�صول التجارية الموجودة في هذه الفروع جزءا من الأ�صول التي �سيتم تحويلها �إلى ال�شركة بموجب اتفاقية
�شراء الأ�صول بعد الح�صول على التراخي�ص الالزمة من الجهات المخت�صة في المملكة .وت�ست�أجر ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات في الوقت الراهن
ثالثة مبان لفروعها ،ونورد �أدناه ملخ�صا لترتيبات الإيجار الخا�صة بهذه المكاتب .وتنوي ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات تحويل هذه العقود �إلى ال�شركة
بالتزامن مع تحويل الأ�صول بموجب اتفاقية �شراء الأ�صول .وتق�ضي عقود الإيجار الثالثة الح�صول على موافقة خطية م�سبقة من المالكين لكي يتم تحويل
عقود الإيجار .وتعتزم ال�شركة العمل على ت�أمين هذه الموافقات.
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عقد �إيجار مكتب الريا�ض
موقع المكتب

�شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ،الريا�ض

العقار الم�ست�أجر

مكاتب تبلغ م�ساحتها 698م 2تقريبا

تاريخ عقد الإيجار

2006/10/1م (الموافق 1427/9/8هـ)

الأطراف

�شركة مجموعة عبداللطيف للتجارة
ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات

المدة

ثالث (� )3سنوات اعتبارا من 1427/10/1هـ (الموافق 2006/10/24م)

حق التنازل /الت�أجير من الباطن

ال يجوز لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات التنازل عن عقد الإيجار للغير �أو ت�أجير المكتب من الباطن دون موافقة
خطية م�سبقة من المالك

ملخ�ص �شروط الف�سخ

لي�س هناك �شرط محدد لف�سخ العقد

عقد �إيجار مكتب جدة
موقع المكتب

مبنى العبيكان� ،شارع الأمير �سلطان

العقار الم�ست�أجر

المكاتب رقم  4و  5و  6في الدور الأول وم�ساحتها 738م

تاريخ عقد الإيجار

 1428/4/20هـ (الموافق 2007/5/7م)

الأطراف

�شركة العبيكان المحدودة

2

ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات
المدة

�سنة واحدة اعتبارا من 2007/6/15م (الموافق ../../..م) ويمكن تمديدها ما لم يقدم �أحد الطرفين �إخطارا
مدته �شهران برغبته في �إنهاء العقد �إلى الطرف الآخر

حق التنازل /الت�أجير من الباطن

ال يجوز لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات التنازل عن عقد الإيجار للغير دون موافقة خطية م�سبقة من المالك

ملخ�ص �شروط الف�سخ

لي�س هناك �شرط محدد لف�سخ العقد

عقد �إيجار مكتب الخبر
موقع المكتب

مركز الديوان التجاري� ،شارع الخبر الظهران

العقار الم�ست�أجر

المكاتب رقم  107و  108في الدور الأول وم�ساحتها 470م 2تقريبا

تاريخ عقد الإيجار

2004/2/14م (الموافق 1424/12/23هـ)
ملحق تجديد عقد الإيجار م�ؤرخ في 2007/4/7م (الموافق 1428/3/19هـ)

الأطراف

�شركة ديوان الجزيرة
ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات

المدة

ثالث (� )3سنوات تنتهي في 2010/3/31م (الموافق 1431/4/15هـ) ويمكن تجديدها تلقائيا ما لم يقدم �أحد
الطرفين �إخطارا مدته �شهر برغبته في �إنهاء العقد �إلى الطرف الآخر

حق التنازل /الت�أجير من الباطن

ال يجوز لل�شركة العالمية للتجارة والخدمات التنازل عن عقد الإيجار للغير دون موافقة خطية م�سبقة من المالك

ملخ�ص �شروط الف�سخ

�إذا ت�أخر دفع الإيجار لأكثر من خم�سة ع�شر ( )15يوما يجوز للمالك �إنهاء عقد الإيجار ويتعين على ال�شركة العالمية
للتجارة والخدمات �أن ت�سلم المكتب.
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1 1113التراخيص والموافقات األساسية لمزاولة العمل
الترخي�ص /الموافقة

الجهة الم�صدرة

التاريخ

المو�ضوع

ترخي�ص ا�ستثمار �أجنبي رقم

الهيئة العامة لال�ستثمار

1429/3/4هـ الموافق
2008/3/12م

ترخي�ص مزاولة �أعمال الت�أمين في المملكة

القرار الوزاري رقم

مجل�س الوزراء

1430/1/8هـ (الموافق
2009/1/5م)

الموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

المر�سوم الملكي رقم م/

الديوان الملكي

1430/1/9هـ (الموافق
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الموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

بالإ�ضافة �إلى التراخي�ص والموافقات المذكورة �أعاله ،تنوي ال�شركة بعد ت�أ�سي�سها و�صدور �سجلها التجاري ،التقدم بطلب للح�صول على التراخي�ص الالزمة
من م�ؤ�س�سة النقد ومجل�س ال�ضمان التعاوني ال�صحي لمبا�شرة �أعمالها.
�سوف تبا�شر ال�شركة في �أقرب فر�صة ممكنة بعملية اال�ستحواذ حال االنتهاء من الإجراءات الر�سمية الخا�صة بت�أ�سي�س ال�شركة� ،إدراج �أ�سهم ال�شركة في
القائمة الر�سمية ،الح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على المنتجات المزمع تقديمها من قبل ال�شركة ،موافقة م�ساهمي ال�شركة غير ذوي الم�صلحة،
الح�صول على الموافقات النظامية الالزمة وتوفر ال�شروط التي تقبلها ال�شركة ولم�ساهمي ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات ورويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) .و�ستخ�ضع عملية اال�ستحواذ والتقييم النهائي للمحفظة لإجراءات الموافقة التي تقررها م�ؤ�س�سة النقد .ولمزيد من التف�صيل حول
عملية اال�ستحواذ ،ف�ضال راجع ق�سم “اال�ستحواذ”.
في تاريخ 1430/08/26هـ (الموافق 2009/08/17م) �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن تو�ضيحي (“الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة”) حول
و�ضع �شركات الت�أمين الأجنبية العاملة في المملكة العربية ال�سعودية  .كما و�ضح الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة �إمكانية ا�ستمرار مزاولة �شركات الت�أمين
الأجنبية للأن�شطة الت�أمينية في المملكة العربية ال�سعودية بعد انق�ضاء الفترة االنتقالية الممنوحة بموجب الأمر الملكي رقم  3120وتاريخ 1426/03/04هـ
(الموافق 2005/04/13م) .
تم�شي ًا مع الإعالن التو�ضيحي للم�ؤ�س�سة ف�إنه يجوز لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) تجديد البوال�ص التجارية القائمة حتى 1431/03/03هـ
(الموافق 2010/02/17م) وال يجوز لل�شركة �إبرام بوال�ص جديدة �إال بعد ترخي�ص ال�شركة ح�سب الأ�صول وبعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
البوال�ص ذات العالقة  .كما تطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة الت�أمين وتقارير مف�صلة كل �شهرين حول
الإجراءات المرتبطة بالترخي�ص وكفالة م�صرفية ت�ساوي  %20من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة لعام . 2008

1 1113تعهدات أعضاء مجلس اإلدارة
يقر �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة ويتعهدون بما يلي:
� .1أنهم �سيلتزمون بالمادتين  69و  70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات؛
� .2أن اتفاقية تحويل المحفظة مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط)( ،اتفاقية �شراء الأ�صول مع ال�شركة العالمية للتجارية والخدمات
واتفاقية الخدمات الفنية مع رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين ال�شرق الو�سط) �ستطرح للت�صويت في اجتماع الجمعية العامة مع عدم �أخذ �أ�صوات
الم�ساهمين ذوي الم�صلحة في هذه العقود في االعتبار؛
� .3أنهم لن يمار�سوا �أية �أعمال مناف�سة لأن�شطة ال�شركة في المملكة العربية ال�سعودية و�أن جميع التعامالت التي �ستتم في الم�ستقبل مع الأطراف ذوي
العالقة �ستتم على �أ�س�س تجارية �صرفة وفقا للمادة  70من نظام ال�شركات.

1 1113التعهد بتغطية االكتتاب
تعهد بنك الريا�ض بتغطية االكتتاب في �ستة ماليين (� )6.000.000سهم والتي تمثل جميع الأ�سهم المطروحة لالكتتاب .ووفقا لل�شروط والأحكام الواردة في
اتفاقية تغطية االكتتاب الموقعة بين ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب:
�أ .تلتزم ال�شركة لمتعهد تغطية االكتتاب ب�أن تخ�ص�ص في تاريخ التخ�صي�ص (كما هو محدد في اتفاقية تغطية االكتتاب) وتخ�ص�ص لمتعهد تغطية االكتتاب
�أية �أ�سهم من الأ�سهم المطروحة م يتم �شرا�ؤها من قبل المكتتبين من الجمهور� ،إن وجدت ،ب�سعر االكتتاب.
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ب .يلتزم متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن ي�شتري في تاريخ التخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة التي لم يتم �شرا�ؤها من قبل المكتتبين من الجمهور� ،إن
وجدت ،ب�سعر االكتتاب.
�سوف تدفع ال�شركة لمتعهد تغطية االكتتاب �أتعاب تعهد تغطية تح�سب على �أ�سا�س القيمة الإجمالية لالكتتاب .كما تدفع ال�شركة لمتعهد تغطية االكتتاب
الر�سوم والم�صروفات والنفقات المترتبة على هذا االكتتاب.

1 1113العموالت والخصومات
لم تمنح ال�شركة خالل ال�سنتين ال�سابقتين بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة لتاريخ هذه الن�شرة �أية عموالت �أو خ�صومات �أو �سم�سرة �أو �أية تعوي�ضات غير
نقدية.

1 1113الشركات التابعة
لتاريخه ،لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة �أو �شقيقة داخل المملكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
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1414الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ()10
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .وقد اكتتب الم�ؤ�س�سون في �أربعة ع�شر مليون (� )14.000.000سهم ودفعوا قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�ساب �أمانة با�سم
ال�شركة لدى بنك الريا�ض ،بينما �سيتم طرح بقية الأ�سهم وعددها �ستة ماليين (� )6.000.000سهم لالكتتاب العام.
ي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أن ر�أ�سمال ال�شركة ال يخ�ضع كما في تاريخ هذه الن�شرة لأية حق خيار.
با�ستثناء ما هو مذكور في تقرير مراقب الح�سابات “ديلويت �أند توت�ش” (راجع الملحق  ،)1ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �أنه ال يوجد لديها في تاريخ هذه الن�شرة �أية
�سندات دين �أو مطلوبات طويلة الأجل �أو �أي مديونية �أخرى غير م�سددة .وي�ؤكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن ال�شركة لم تمنح �أي رهن �أو حقوق �أو �أعباء على
ممتلكاتها بما فيها تلك الممتلكات التي تنوي الح�صول عليها من ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات كما هو مو�ضح في ق�سم “ 13المعلومات القانونية”
الفقرة “ ،4-13العقارات المملوكة �أو الم�ست�أجرة من قبل ال�شركة” كما في تاريخ هذه الن�شرة.
وقد قام �أع�ضاء المجل�س بمراجعة احتياجات ال�شركة التقديرية لر�أ�س المال العامل لفترة االثني ع�شر (� )12شهرا القادمة ،وفي ر�أيهم �أنه مع الأخذ في
االعتبار �صافي متح�صالت االكتتاب �سيكون لدى ال�شركة مبالغ كافية لر�أ�س المال العامل خالل هذه الفترة.
العائد من العمولة التي �ست�ستحق على ر�أ�س المال االبتدائي والبالغ مئة و�أربعين مليون ( )140.000.000ريال �سعودي والذي �أودعه الم�ؤ�س�سون قبل
االكتتاب لدى بنك الريا�ض في ح�ساب �أمانة عن الفترة من تاريخ الإيداع ولغاية تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة يتوقع �أن يكون بحدود �سبعمائة �ألف ( )700.000ريال
�سعودي.
ت�شمل م�صاريف ما قبل الت�شغيل (م�صاريف الت�أ�سي�س) النفقات التالية:
(�ألف ريال)
�أتعاب م�ست�شارين مهنيين
م�صاريف ت�سويق وتوزيع

()1

4.272

()2

ر�سوم تمويل مقابل �ضمانات بنكية
م�صاريف �أخرى

17.325
()3

()4

المجموع

1.957
1.257

24.811

( )1ت�شمل الأتعاب المهنية المدفوعة للمحامين والمحا�سبين و�أخ�صائيي ت�سوية الخ�سائر وخبرا الت�أمين (االكتواريين) فيما يعلق بالطرح وتقييم المحفظة.
( )2ت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي ور�سوم التعهد بتغطية االكتتاب و�أتعاب البنوك الم�ستلمة وتكاليف الطباعة والتوزيع بالن�سبة لمواد االكتتاب �إ�ضافة �إلى
�أتعاب �شركة العلم والر�سوم الواجبة الدفع للهيئة و�سوق الأ�سهم (تداول).
( )3ت�شمل الرواتب المخ�ص�صة لفريق الم�شروع وم�صاريف ال�سفر والعمالة وم�صاريف الأعمال المكتبية.
( )4ت�شمل م�صاريف متفرقة و�أخرى غير متوقعة.
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1515استخدام متحصالت االكتتاب
يقدر �إجمالي متح�صالت االكتتاب بحوالي �ستين مليون ( )60.000.000ريال �سعودي و�سيخ�ص�ص منها ما يقارب �أربعة وع�شرون مليون وثمانمائة و�أحد ع�شر
�ألف ( )24.811.000ريال �سعودي لتغطية م�صاريف االكتتاب التي ت�شمل �أتعاب الم�ست�شار المالي والم�ست�شارين القانونيين والمحا�سبين ومدير االكتتاب
والبنوك الم�ستلمة ومتعهد تغطية االكتتاب بالإ�ضافة �إلى م�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع (ف�ضال راجع ق�سم “المعلومات المالية”) و�أية م�صاريف �أخرى
تتعلق باالكتتاب (ف�ضال راجع ق�سم “الر�سملة والمديونية”) .و�سوف ت�ستخدم ال�شركة �صافي متح�صالت االكتتاب و�أموال اكتتاب الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين بعد
خ�صم م�صاريف االكتتاب من �أجل تمويل ( )1اال�ستحواذ على المحفظة من رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) وذلك مع الخ�ضوع لل�شروط
المفرو�ضة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( )2اال�ستحواذ على الأ�صول من ال�شركة العالمية للتجارة والخدمات ( )3احتياجات ال�شركة العامة
لتمويل ر�أ�س المال العامل ،وكذلك لالحتفاظ بهام�ش المالءة المطلوب ح�سب متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني وطبق ًا لالئحته التنفيذية وذلك
للمحافظة على الحد الأدنى المطلوب من ر�أ�س المال.
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1616شروط وتعليمات االكتتاب
على جميع المكتتبين قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث �أن توقيع نموذج طلب االكتتاب يعد �إقرار ًا بالقبول
والموافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب.
يقت�صر هذا االكتتاب على المواطنين ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها على
�أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر ،ويعد طلب االكتتاب الغي ًا لمن اكتتب با�سم مطلقته .و�سوف تتوفر نماذج طلب االكتتاب
�أثناء فترة االكتتاب لدى فروع والبنوك الم�ستلمة وعلى مواقعها الإلكترونية .كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت �أو الهاتف الم�صرفي �أو �أي من �أجهزة ال�صراف
الآلي التابعة لمدير االكتتاب �أو البنوك الم�ستلمة التي توفر �إحدى هذه الخدمات �أو جميعها للمكتتبين الذين �سبق لهم االكتتاب في �إحدى عمليات االكتتاب التي
جرت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى مدير االكتتاب �أو البنك الم�ستلم الذي يقدم هذه الخدمات ،و(� )2أن ال تكون قد طر�أت �أي تغييرات
على المعلومات �أو البيانات الخا�صة بالمكتتب منذ �آخر اكتتاب �أجراه.
تدعو ال�شركة المكتتبين المعنيين ل�شراء الأ�سهم المطروحة ،علما ب�أن توقيع طلب االكتتاب وت�سليمه لدى �أي من البنوك الم�ستلمة يعد اتفاقية ملزمة بين
ال�شركة والمكتتب.
تمثل �أ�سهم االكتتاب  %30من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،هذا االكتتاب هو موجه فقط �إلى المواطنين ال�سعوديين ،ويجوز للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة
والتي لها �أوالد ُق ّ�صر من زوج غير �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صالحها ،كما هو مو�ضح في ق�سم “االكتتاب” من هذه الن�شرة .وال تقبل طلبات االكتتاب من
ال�شركات �أو البنوك �أو ال�صناديق اال�ستثمارية �أو الم�ؤ�س�سات الفردية .ويمكن للمكتتبين المحتملين الح�صول على ن�شرة االكتتاب الرئي�سية والمخت�صرة وعلى
نموذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب الممتدة من يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق 2009/10/3م) وحتى يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق
2009/10/9م) من البنوك التالية:

بنك الرياض

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي الفرنسي

�شارع الملك عبدالعزيز
�ص ب 22622
الريا�ض 11416
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 401 0303 :
فاك�س+966 1 404 2618 :

�شارع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
�ص .ب9084 .
الريا�ض 11413
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 405 0677 :
فاك�س+966 1 405 0660 :

�شارع المعذر
�ص .ب56006 .
الريا�ض 11554
المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 1 404 2222 :
فاك�س+966 1 404 2311 :

�سوف تبد�أ البنوك الم�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب من خالل فروعها في المملكة وذلك على مدى � 7أيام اعتبارا من يوم ال�سبت 1430/10/14هـ (الموافق
2009/10/3م) وحتى يوم الجمعة 1430/10/20هـ (الموافق 2009/10/9م) .وعند توقيع طلب االكتتاب وتقديمه� ،سيقوم البنك الم�ستلم بختمه وتزويد
المكتتب ب�صورة من نموذج طلب االكتتاب المع ّب�أ .و�سوف يعتبر طلب االكتتاب الغي ًا في الحاالت التالية:
�z zإذا تبين �أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة �أو غير �صحيحة.
�z zإذا لم يتم �سداد كامل قيمة الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها كما هو محدد في طلب االكتتاب وهو ما يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها م�ضروبا
في �سعر االكتتاب .ويخ�صم هذا المبلغ من ح�ساب المكتتب لدى �أحد البنوك الم�ستلمة .و�إذا لم يكن للمكتتب ح�ساب لدى �أحد البنوك الم�ستلمة ،وجب
عليه �أن يفتح ح�سابا وفق ًا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد.
�z zإذا لم ُيختم طلب االكتتاب بوا�سطة البنك الم�ستلم.
�z zإذا كان عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب فيها �أكثر من �ألف (� )100.000سهم �أو �أقل من خم�سين (� )50سهما.
�أثناء فترة االكتتاب ،ال تقبل �أي وثيقة �إثبات �شخ�صية �سوى �إقامة �سارية المفعول بالن�سبة للتابعين غير ال�سعوديين ،وال يقبل جواز ال�سفر �أو �شهادة الميالد،
علما ب�أنه ال يجوز للتابعين غير ال�سعوديين االكتتاب ب�صفة مكتتبين رئي�سيين بل يمكن فقط �أن يكونوا م�شمولين مع الأم ب�شرط �أن يكونوا دون �سن � 18سنة.
وفي حالة تقديم �أي وثيقة �صادرة عن حكومة �أجنبية ،يجب �أن تكون تلك الوثيقة م�صدقة من القن�صلية �أو ال�سفارة ال�سعودية في البلد المعني.

نشرة اإلصدار

على كل مكتتب �أن يقدم طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب م�صحوب ًا بما يلي:
z
z
z
z
z
z
z

�zأ�صل و�صورة بطاقة الأحوال المدنية �أو بطاقة العائلة
كاف يعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها م�ضروبا في �سعر االكتتاب
zمبلغ ٍ
�zأ�صل و�صورة وكالة �شرعية
�zأ�صل و�صورة �صك الوالية بالن�سبة للأيتام
�zأ�صل و�صورة وثيقة الطالق (بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية المطلقة التي تكتتب با�سم �أطفالها الق�صر من زوج غير �سعودي).
�zأ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (بالن�سبة للمر�أة ال�سعودية الأرملة التي تكتتب با�سم �أطفالها الق�صر من زوج غير �سعودي).
� zأ�صل و�صورة �شهادة الميالد )للأبناء الق�صر للمر�أة ال�سعودية المطلقة �أو الأرملة من زوج غير �سعودي).

تقبل الوكالة ال�شرعية من �أحد �أقارب الدرجة الأولى فقط )الآباء والأبناء فقط) .وفي حالة تقديم طلب اكتتاب نيابة عن المكتتب ،يجب ذكر ا�سم ال�شخ�ص
الموقع نيابة عن المكتتب في نموذج طلب االكتتاب و�إرفاق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية تثبت �صالحية هذا ال�شخ�ص بالت�صرف نيابة عن المكتتب .ويجب �أن
تكون الوكالة �صادرة عن كاتب عدل بالن�سبة للأ�شخا�ص المقيمين داخل المملكة .وبالن�سبة للأ�شخا�ص المقيمين خارج المملكة ،يجب ت�صديق الوكالة من
ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية في الدولة المعنية .و�ستقوم البنوك الم�ستلمة بمطابقة ال�صور مقابل الأ�صول و�إعادة الأ�صول �إلى مقدم الطلب.
وفقا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد يجب ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم المطروحة المطلوب االكتتاب بها لدى �أحد البنوك الم�ستلمة وذلك بتفوي�ض البنك الم�ستلم
بخ�صم المبلغ المطلوب من ح�ساب المكتتب لديه.
يجب تعبئة طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب رب العائلة (“المكتتب الرئي�س”) �أ�صال ًة ونياب ًة عن �أفراد �أ�سرته الم�شمولين في دفتر العائلة ب�شرط طلب
المكتتبين التابعين نف�س عدد الأ�سهم المطروحة الذي يطلبه المكتتب الرئي�سي .وفي هذه الحالة:
z
z
z

zتقيد الأ�سهم المخ�ص�صة لح�ساب المكتتب الرئي�س لدى تداول،
zيعاد فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) نتيجة لعدم تخ�صي�ص كامل الأ�سهم المطلوبة �إلى المكتتب الرئي�س،
zتدفع جميع الأرباح الموزعة عن الأ�سهم المخ�ص�صة لح�ساب المكتتب الرئي�س.

يجب تقديم طلب اكتتاب منف�صل في الحاالت التالية:
� .1إذا كان مطلوبا ت�سجيل الأ�سهم ،التي �سيتم تخ�صي�صها ،با�سم فرد �آخر غير المكتتب الرئي�سي /رب العائلة.
� .2إذا رغب المكتتبون التابعون في االكتتاب في عدد من الأ�سهم يختلف عن ما يكتتب به المكتتب الرئي�س.
� .3إذا �أرادت الزوجة االكتتاب با�سمها وت�سجيل الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها با�سمها ،يجب عليها �أن تقدم طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب رئي�سي .وفي
هذه الحالة ،يتم �إلغاء �أي طلب قدمه الزوج نيابة عنها ،ويعالج البنك الم�ستلم طلب اكتتاب الزوجة الم�ستقل.
يوافق كل مكتتب على االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة املحددة يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائها مببلغ يعادل عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها
م�ضروبا يف �سعر االكتتاب البالغ  ١٠رياالت لل�سهم .ويعترب كل مكتتب قد ا�شرتى الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها له عند حتقق ال�شروط التالية:
�أ .تقديم طلب االكتتاب �إلى �أي بنك م�ستلم من قبل المكتتب.
ب .ت�سديد المكتتب لكامل قيمة الأ�سهم التي طلب االكتتاب بها �إلى البنك الم�ستلم
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�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم خالل مدة � 5أيام من انتهاء فترة االكتتاب على النحو التالي:
يمكن للمكتتب االكتتاب في ( )50خم�سين �سهم ًا كحد �أدنى علما ب�أن الحد الأق�صى لالكتتاب هو � 100.000سهم .و�سيتم تخ�صي�ص خم�سين (� )50سهما
كحد �أدنى لكل مكتتب بينما �سيتم تخ�صي�ص ما يتبقى من الأ�سهم المطروحة على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد الأ�سهم
المطلوب االكتتاب فيها ،لكن ال�شركة ال ت�ضمن هذا الحد الأدنى للتخ�صي�ص .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين مائة وع�شرين �ألف ( )120.000مكتتب ،ف�سوف
يتم تخ�صي�ص الأ�سهم المطروحة بالت�ساوي بين جميع المكتتبين .و�إذا تجاوز عدد المكتتبين عدد الأ�سهم المطروحة ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سبما تقرره
الهيئة .و�ستعاد �أموال فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى المكتتبين دون خ�صم �أية عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل البنوك الم�ستلمة .ومن المتوقع الإعالن عن
التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم المطروحة ورد فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) في موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1430/10/25هـ (الموافق 2009/10/14م).
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و�سوف تر�سل البنوك الم�ستلمة �إ�شعارات ت�أكيد� /إبالغ �إلى المكتتبين تفيدهم بعدد الأ�سهم التي تم تخ�صي�صها لكل مكتتب والمبالغ التي �سيتم ردها لهم �إن
وجدت ،و�ستقوم البنوك الم�ستلمة برد �أية �أموال تتعلق بالأ�سهم التي لم يتم تخ�صي�صها للمكتتبين ،كما تو�ضحه �إ�شعارات الت�أكيد /الإبالغ .وتعاد �أموال فائ�ض
االكتتاب كاملة بدون �أية عمولة �أو ا�ستقطاع بقيدها في ح�ساب المكتتب لدى البنك الم�ستلم .ولطلب مزيد من المعلومات ،على المكتتب االت�صال بالبنك
الم�ستلم الذي قدم عن طريقه طلب اكتتابه.
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بتعبئة طلب االكتتاب وتقديمه ،ف�إن المكتتب يقر بما يلي:
z
z
z
z

z
z
z
z

�zأنه يوافق على االكتتاب في عدد الأ�سهم المحدد في طلب االكتتاب؛
�zأنه ي�ؤكد ويو�ضح �أنه �أطلع على ن�شرة الإ�صدار بكافة محتوياتها بعناية وفهم م�ضمونها؛
zيوافق على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعليمات االكتتاب وال�شروط والأحكام الواردة في ن�شرة الإ�صدار ونموذج طلب االكتتاب؛
�zأنه يحتفظ بحقه بمطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات غير �صحيحة �أو غير كافية �أو نتيجة �إغفال
معلومات جوهرية من �ش�أنها الت�أثير في قرار المكتتب ب�شراء الأ�سهم المطروحة في حال كان ينبغي ت�ضمينها في الن�شرة؛
zعلمه وموافقته على �أن لل�شركة الحق في رف�ض كافة الطلبات؛
�zأنه يقبل عدد الأ�سهم التي �سيتم تخ�صي�صها له /لها؛
�zأنه يلتزم بعدم �إلغاء نموذج طلب االكتتاب �أو تعديله بعد تقديمه �إلى البنك الم�ستلم؛
�zأنه ي�ؤكد �أنه لم ي�سبق له /لها �أو لأي من �أفراد �أ�سرته� /أ�سرتها الم�شمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب في الأ�سهم المطروحة.

1 1116أحكام متفرقة
يعد نموذج طلب االكتتاب والأحكام وال�شروط والتعليمات والتعهدات ذات العالقة الواردة هنا ملزمة ونافذة ل�صالح �أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم
الم�سموح بهم ومنفذي ومدراء و�صاياهم وورثتهم �شريطة �أنه ،با�ستثناء ما ن�صت عليه هذه الن�شرة تحديد ًا ،ال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أية حقوق �أو
م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه من قبل �أي طرف من �أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع ال�شروط والأحكام هذه وا�ستالم طلبات االكتتاب �أو العقود المترتبة عليها وتف�سر طبق ًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية.
�صدرت هذه الن�شرة باللغة العربية.

1 1116تسجيل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول ب�سجل للم�ساهمين يحتوي على �أ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم و�أرقام ت�سل�سل الأ�سهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة من
قيمة هذه الأ�سهم.

1 1116السوق المالية السعودية (تداول)
تم ت�أ�سي�س نظام “تداول” �سنة 1422هـ (الموافق 2001م) خلفا لنظام معلومات الأ�سهم الإلكتروني .وقد بد�أ تداول الأ�سهم في المملكة ب�شكل �إلكتروني كامل
�سنة 1411هـ (الموافق 1990م) .وبلغت القيمة ال�سوقية لل�شركات المتداولة في ال�سوق ( )1.13تريليون ريال �سعودي في نهاية 1430/9/18هـ (الموافق
2009/9/8م) .ويبلغ عدد ال�شركات الم�ساهمة المدرجة في النظام في تاريخه � 135شركة.
يتم التعامل بالأ�سهم عبر نظام “تداول” من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءا من �أمر ال�صفقة وانتهاء بت�سويتها في ال�سوق .ويتم التداول كل
يوم عمل من �أيام الأ�سبوع من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا� .أما بعد �إغالق التداول في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة 10
�صباحا وحتى ال�ساعة � 11صباحا .ويمكن �إدخال القيود واال�ستف�سارات الجديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباحا لجل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا).
وتتغير هذه الأوقات في �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
تنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال الأوامر ال�صحيحة وتنفيذها وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام ،تُنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أو ًال،
يليها الأوامر محددة ال�سعر (الأوامر ب�سعر محدد) ،وفي حالة �إدخال عدة �أوامر بال�سعر نف�سه ،يتم تنفيذها ح�سب توقيت الإدخال.

نشرة اإلصدار

يقوم تداول بتوزيع نطاق �شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة منها على وجه الخ�صو�ص موقع تداول على الإنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي
يوفر بيانات التداول ب�شكل فوري لمزودي المعلومات مثل رويترز.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا في نف�س اليوم� ،أي نقل ملكية الأ�سهم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركات المدرجة في تداول الإف�صاح عن جميع الإعالنات ذات الأهمية عبر نظام تداول لتعميمها على الجمهور.
وتقع على عاتق تداول م�س�ؤولية �إ�شراف على ال�سوق ومراقبته بهدف �ضمان عدالة التداول وح�سن �سير عمليات ال�سوق.
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من المتوقع �أن يبد�أ التداول في �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم ال�شركة و�سوف تعلن تداول ذلك في حينه ،علما ب�أن المواعيد والتواريخ الواردة
في هذه الن�شرة هي مواعيد وتواريخ مبدئية لغر�ض اال�ستدالل فقط ،ويمكن �أن تتغير �أو تمدد بموافقة ال�شركة وهيئة ال�سوق المالية /لجنة الإ�شراف على تداول
الأ�سهم.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه ال يجوز التداول في الأ�سهم �إال بعد قيد الأ�سهم المخ�ص�صة في ح�سابات المكتتبين لدى تداول وت�سجيل ال�شركة في القائمة الر�سمية
و�إدراج �أ�سهمها في ال�سوق .ويحظر التداول قبل �أوانها حظر ًا تام ًا ،وال تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية حيال تعامالت المكتتبين قبل �أوانها  ،بل هم من يتحملون
الم�س�ؤولية الكاملة.
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1717المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تتوفر الم�ستندات التالية للمعاينة بمقر ال�شركة الكائن في الدور الأول بمبنى العبيكان على �شارع الأمير �سلطان بن عبدالعزيز في مدينة جدة ،وذلك
بين ال�ساعة � 9:00صباح ًا وال�ساعة  2:00بعد الظهر لمدة �أ�سبوع قبل بدء االكتتاب و�أثناء فترة االكتتاب .
z

zعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الم�صدق من كتابة العدل

z

zالنظام الأ�سا�سي المقترح لل�شركة

z

zقرار مجل�س الوزراء رقم ( )5وتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/5م) بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

z

zالمر�سوم الملكي رقم (م )2/ال�صادر بتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/6م) بالموافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة

z

zترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار

z

zموافقة هيئة ال�سوق المالية على عملية طرح الأ�سهم

z

zخطاب م�ؤ�س�سة النقد الم�ؤرخ في 1429/11/21هـ (الموافق 2008/11/19م)

z

zالموافقة الخطية للم�ست�شار المالي “�شركة مورغان �ستانلي ال�سعودية” على �إدراج ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار

z

zالموافقة الخطية لمراجع الح�سابات “ديلويت �أند توت�ش” على ن�شر ا�سمه و�شعاره �ضمن ن�شرة الإ�صدار

z

zالموافقة الخطية للم�ست�شارين القانونيين “�أ�شهر�ست” و “اتحاد عبا�س غزاوي و�شركاه و حماد والمح�ضار و�شركاه” على �إدراج �أ�سمائهم كم�ست�شارين
قانونيين لالكتتاب �ضمن ن�شرة الإ�صدار

z

zالموافقة الخطية للخبير االكتواري “لين كالرك �أند بيكوك” على �إدراج ا�سمه كخبير اكتواري لالكتتاب �ضمن ن�شرة الإ�صدار

z

zن�سخة من التقارير الخا�صة ب�سوق الت�أمين ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،بزن�س مونيتور ،و�سوي�س ري

z

zقائمة المركز المالي الم�ستقبلية لل�شركة

z

zالتقرير ال�سنوي والقوائم المالية المراجعة لرويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) (فرع ال�سعودية) لل�سنوات المنتهية في  31دي�سمبر
 2007 ،2006و2008م.

z

zقائمة المركز المالي الم�ستقبلية

z

zخطاب التقييم ال�صادر من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

z

zاالتفاقيات القانونية التالية:
z

zاتفاقية الم�ساهمين

z

zاتفاقية الترخي�ص

z

zاتفاقية �شراء الموجودات

z

zاتفاقية الإعارة

z

zاتفاقية الخدمات الفنية

z

zاتفاقية تحويل المحفظة

z

zاتفاقية الإحالة و�إعادة الت�أمين

z

zاتفاقية الخدمات الم�ؤقتة
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نشرة اإلصدار

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س )
قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في بتاريخ  7اغ�سط�س ( 2009التاريخ المتوقع لبداية الن�شاط)
اي�ضاح

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

الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه

4

120.000

النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

9

60.000

ايرادات تمويلية م�ستحقة

10

700

180.700

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

5

24.811

وديعة نظامية

6

20.000

مجموع الموجودات غير المتداولة

44.811

مجموع الموجودات

225.511

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
مطلوبات متداولة
7

المطلوب الى الم�ؤ�س�سين

24.811

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

8

140.000

النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

9

60.000

ايرادات تمويلية

10

700

مجموع حقوق الم�ساهمين

200.700

مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

225.511

ت�شكل االي�ضاحات المرفقة جزءا ال يتجز�أ من قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س )
اي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
كما في بتاريخ  7اغ�سط�س ( 2009التاريخ المتوقع لبداية الن�شاط)
(((4التنظيم والن�شاط
ان �شركة العالمية للت�أمين التعاوني ( ال�شركة ) هي �شركة م�ساهمة �سعودية ( تحت الت�أ�سي�س ) بموجب قرار مجل�س الوزراء الموقر رقم  5بتاريخ  18محرم
 (1430الموافق  5يناير  . ) 2009لقد جرى ترخي�ص ال�شركة للقيام ب�أن�شطة ت�أمين تعاوني في المملكة العربية ال�سعودية بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم
 2وتاريخ  9محرم ( 1430الموافق  6يناير . )2009
يمتلك الم�ساهمون الم�ؤ�س�سون المذكورون في االي�ضاح رقم (  %70 ) 8من ر�أ�س مال ال�شركة والبالغ  140مليون ريال �سعودي .ان الن�سبة المتبقية والتي ت�ساوي
 %30من ر�أ�س المال والبالغة  60مليون ريال �سعودي �سيتم تغطيتها من خالل طرح ا�سهم لالكتتاب العام ( اي�ضاح  . ) 9تتمثل �أغرا�ض ال�شركة في القيام وفقا
الحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمين التعاوني والئحته التنفيذية واالنظمة والقواعد ال�سارية في المملكة العربية ال�سعودية بمزاولة اعمال الت�أمين التعاوني
وكل ما يتعلق بهذه الأعمال .
ان تاريخ بداية الن�شاط المتوقع لل�شركة �سيكون في  7اغ�سط�س  ( 2009تاريخ بداية الن�شاط المتوقع ) .
يقع المكتب الرئي�سي لل�شركة في مدينة جدة.
(((5ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية
تم اعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية وفقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبين القانونيين وفيما يلي اهم
ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة من قبل ال�شركة .
العرف المحاسبي
تم اعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية بناء على مبد�أ التكلفة التاريخية وبا�ستخدام ا�سا�س اال�ستحقاق المحا�سبي ا�ضافة الى تقدير الن�شاطات للفتـرة من
 7اغ�سط�س  2009بافترا�ض ان ال�شركة م�ستمرة في ن�شاطها .
مصاريف ما قبل التأسيس
�سوف يتم تحميل م�صاريف ما قبل التا�سي�س على قائمة الدخل في اول فترة مالية تلي بداية الن�شاط اال اذا امكن تحديد منافع م�ستقبلية لتلك الم�صروفات
في هذه الحالة �سوف يتم اطفا�ؤها با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على فترة � 7سنوات او الفترة المتوقعة لمنافعها االقت�صادية ايهما اق�صر .
تحويل العمالت االجنبية
تحول المعامالت التى تتم بعمالت اجنبية الى الريال ال�سعودي با�سعار التحويل ال�سائدة عند اجراء المعاملة  .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات القائمة
بعمالت اجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالى الى الريال ال�سعودي باال�سعار ال�سائدة في نهاية العام .

نشرة اإلصدار

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س )
اي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية ( تتمه )
كما في بتاريخ  7اغ�سط�س ( 2009التاريخ المتوقع لبداية الن�شاط)
ايرادات تمويلية
يتم تحقيق االيرادات التمويلية على ا�سا�س اال�ستحقاق  .ان االيرادات التمويلية المكت�سبة قبل ت�أ�سي�س ال�شركة على ر�أ�س المال الذي ا�سهم به الم�ؤ�س�سون يجري
قيدها على حقوق ا�صحاب اال�سهم و�سوف تظهر في قائمة الدخل للفترة المالية االولى بعد بداية الن�شاط .
(((6ا�ستخدام التوقعات والتقديرات في اعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية
قامت االدارة بعمل تقديرات وتوقعات معينة عند اعداد قائمة المركز المالي الم�ستقبلية  .ان هذه التقديرات والتوقعات اثرت في ار�صدة الموجودات
والمطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية  .ان االر�صدة الفعلية للموجودات والمطلوبات كما في بداية الن�شاط قد تختلف عن تلك المو�ضحة
في قائمة المركز المالي الم�ستقبلية المرفقة نظرا الن االحداث والظروف قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك التى تم عر�ضها في اعداد قائمة المركز المالي
الم�ستقبلية المرفقة .
(((7النقد وما في حكمه
يت�ضمن النقد وما في حكمه  ،نقد وودائع تحت الطلب وا�ستثمارات ذات �سيولة عالية  ،ت�ستحق خالل ثالثة �شهور او اقل .بتاريخ بداية الن�شاط المتوقع ،
يتكون النقد وما في حكمه من نقد لدى البنك .
(((8م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
( ب�آالف الرياالت ال�سعودية )
اتعاب ا�ست�شارية

17.325

م�صاريف اكتتاب وت�سويق

4.272

تكلفة �ضمانات بنكية

1.957

تكاليف اخرى

1.257
24.811

(((9وديعة نظامية
وفقا لمتطلبات الفقرة  58من الالئحة التنفيذية المتعلقة باال�شراف على �شركات الت�أمين التعاونية تمثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س المال المدفوع والذي
�سوف يتم ايداعه لدى م�ؤ�س�سة مالية .
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( �شركة م�ساهمة �سعودية  -تحت الت�أ�سي�س )
اي�ضاحات حول قائمة المركز المالي الم�ستقبلية ( تتمه )
كما في بتاريخ  7اغ�سط�س ( 2009التاريخ المتوقع لبداية الن�شاط)
((1(1المطلوب الى �شريك م�ؤ�س�س
يمثل هذا الر�صيد م�صاريف تم تكبدها من قبل �شركة رويال اند �صن االين�س للت�أمين (ال�شرق االو�سط) المحدودة �إي� .سي� ، .شريك م�ؤ�س�س  ،بالنيابة عن
ال�شركة قبل ت�أ�سي�سها .
((1(1ر�أ�س المال المدفوع من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين :
اال�سماء

عدد اال�سهم

ر�أ�س المال المدفوع

ن�سبة الم�ساهمة

بالرياالت ال�سعودية

%

�شركة رويال اند �صن االين�س (ال�شرق االو�سط)
المحدودة �إي� .سي.

10.014.000

100.140.000

50.0700

بنك الريا�ض

3.984.000

39.840.000

19.9200

ال�سيد /وهيب �سعيد بن زقر

500

5.000

0.0025

ال�سيد /يو�سف على زيد القري�شي

500

5.000

0.0025

ال�سيد �سعد عبد اللطيف العي�سى

500

5.000

0.0025

ال�سيد /عدنان حمزه بوقري

500

5.000

0.0025

المجموع

14.000.000

14.000.000

70.000

((1(1ر�أ�س المال المتوقع من االكتتاب العام
يمثل هذا البند  %30من ر�أ�س المال الم�صرح ويبلغ  6مليون �سهم بقيمة  10ريال لكل �سهم والتى �سوف يتم طرحها لالكتتاب العام .
((1(1ايرادات تمويلية
يمثل هذا االيرادات التمويلية المتوقعة على االر�صدة البنكية التي تكت�سب من المبالغ المدفوعة من قبل الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين فيما يتعلق برا�س المال الذي
خ�ص�ص لهم قبل ت�أ�سي�س ال�شركة  .و�سوف يكون هذا مدرجا في قائمة الدخل للفترة المالية االولى ما بعد بداية الن�شاط .
((1(1االلتزامات الطارئة
ح�صلت ال�شركة على خطاب �ضمان بقيمة  12.5مليون ريال �سعودي عبر �شركة رويال �أند �صن االين�س للت�أمين (ال�شرق االو�سط) المحدودة �إي � .سي� ، .شريك
م�ؤ�س�س  .وقد �صدر ال�ضمان ل�صالح مجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوني ال�ستيفاء متطلبات الت�سجيل .

X

X

ﻧﺸﺮة ا�ﺻﺪار اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

¢Uƒ°üîH ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T øY IQOÉ°üdGh (Ω2009/9/14 ≥aGƒŸG) `g1430/9/24 ‘ áNQDƒŸG ÜÉààc’G Iô°ûf ™e CGô≤J ¿CG Öéj á«∏«ªµJ QGó°UEG Iô°ûf »g Iô°ûædG √òg
.óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S ÚjÓe áà°S (6^000^000) ìôW
ô¡¶J øjòdG ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM áeó≤e äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc ,øjOôØæeh Ú©ªà› ,QGó°UE’G Iô°ûf øe (`g) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG
IOQGh IOÉaEG …CG π©L ¤EG á«∏«ªµàdG Iô°ûædG √òg ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh
…CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGhCG áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe
(Ω2009/9/14 ≥aGƒŸG) `g1430/9/24 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

شركة العالمية للتأمين التعاوني
�شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س) بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم ( )5وتاريخ 1430/1/8هـ (الموافق 2009/1/4م) والمر�سوم الملكي رقم (م)2/
وتاريخ 1430/1/9هـ (الموافق 2009/1/5م).
فترة االكتتاب1430/10/14 :هـ �إلى1430/10/20هـ (الموافق لـ 2009/10/3م �إلى2009/10/9م )

مالحظة هامة
�صدرت ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه (“ن�شرة الإ�صدار التكميلية”) بتاريخ 1430/9/24هـ (الموافق 2009/9/14م) ووافقت عليها هيئة ال�سوق المالية
(“الهيئة”) في ذلك التاريخ .وهي مكملة لن�شرة الإ�صدار الم�ؤرخة في 1430/9/24هـ (الموافق 2009/9/14م) ال�صادرة عن �شركة العالمية للت�أمين
التعاوني .وهي �شركة م�ساهمة �سعودية (تحت الت�أ�سي�س).
يجب قراءة ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه �إلى جانب ن�شرة الإ�صدار.
�سيكون للم�صطلحات الم�ستخدمة في ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه نف�س المعاني المحددة لها في ن�شرة الإ�صدار.
هذا ويمنع منع ًا بات ًا توزيع ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه وبيع الأ�سهم المطروحة لالكتتاب لأي �شخ�ص غير الم�ستثمرين المذكور و�صفهم في ن�شرة الإ�صدار
�أو في �أي بلد �آخر �سوى المملكة العربية ال�سعودية .وتلفت ال�شركة والم�ساهمون الحاليون والم�ست�شار المالي عناية م�ستلمي ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه �إلى
�ضرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية
ت�شترط الهيئة على ال�شركة الم�صدرة �أن تقدم �إليها ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا علمت ال�شركة في �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وقبل �إدراجها
�ضمن القائمة الر�سمية ،ب�أي مما يلي:
((�(1إذا وقع هناك تغير كبير في الأمور الأ�سا�سية المذكورة في ن�شرة الإ�صدار �أو في �أي وثيقة �أخرى تتطلبها قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن
الهيئة� ،أو
((�(2إذا علمت ال�شركة ب�أمور مهمة كان ينبغي �إدراجها في ن�شرة الإ�صدار.
وقد علمت ال�شركة بمعلومات جديدة ن�ش�أت بعد تاريخ موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وترى ال�شركة في ر�أيها �أنها تحدث تغيير ًا كبير ًا في م�س�ألة جوهرية
وردت في ن�شرة االكتتاب .وتقر ال�شركة بعدم وجود تغيير ملحوظ في �أمور جوهرية �أو م�سائل �إ�ضافية مهمة غير التي تم الإف�صاح عنها في ن�شرة الإ�صدار
التكميلية.
في �ضوء المعلومات الجديدة ،ف�إن ال�شركة ترى �أنه من المنا�سب �أن تقدم للم�ستثمرين ن�شرة الإ�صدار التكميلية هذه .وتقر ال�شركة ب�أنه تم تقديم ن�شرة
الإ�صدار التكميلية للهيئة وتمت الموافقة على ن�شرها.

المعلومات الجديدة
عوامل المخاطرة

تبين لدى ال�شركة وجود مخاطر �إ�ضافية لم تذكر في عوامل المخاطرة المذكورة في ق�سم ( )2من ن�شرة الإ�صدار وهي كالتالي:
المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة
الخطر المرتبط باالعتماد على حساب رئيسي واحد

ت�شمل المحفظة ح�ساب ًا مع مجموعة �شركات تقدم بموجبه رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) ب�صورة �أ�سا�سية ت�أمين ًا على �أ�سطول �سياراتها
البالغ � 40.000سيارة تقريب ًا (“الح�ساب”) .في حالة ا�ستحواذ ال�شركة على الح�ساب ف�إن ذلك �سي�ش ّكل جزء ًا جوهري ًا ومه ّم ًا لأعمالها ككل وهو الح�ساب
الأكثر �أهمية فيما يتعلق بالمحفظة .يجب تجديد الح�ساب �سنوي ًا ورغم فوات تاريخ التجديد ت�ستمر رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) في
مفاو�ضات حول �شروط التجديد للح�ساب و�ست�ستمر في �إبرام بوال�ص في الفترة المرحلية .وبنا ًء على المفاو�ضات المطولة وعوامل �أخرى من المحتمل �أن
رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) لن تمكن من التجديد �أو ربما تتوقف عن �إبرام البوال�ص المتعلقة بالح�ساب في عام 2009م.
في حالة تجديد الح�ساب ومن �أجل نقل الح�ساب لل�شركة يجب الح�صول على موافقة الأطراف الأخرى ذات العالقة وال يمكن �إعطاء �أي ت�أكيد بالح�صول على
الموافقة المذكورة.

في عام 2008م �ش ّكل الح�ساب  %38,5تقريب ًا من �إجمالي الأق�ساط المكتتبة وهو ما يعادل  53.732.893ريال �سعودي� .إن عدم التجديد �أو االمتناع عن
الموافقة على النقل �أو انتهاء �أو �إنهاء الح�ساب لأي �سبب من الأ�سباب من �ش�أنه الت�أثير �سلبي ًا على المحفظة و�/أو اعمال ال�شركة.
بالإ�ضافة �إلى ما ُذكر في حالة وقوع ت�أثير �سلبي على الح�ساب نف�سه ولو ب�صورة غير جوهرية (مث ًال نتيجة لزيادة عامة في تكاليف المطالبات) فمن ثم وعلى
�ضوء حجم الح�ساب من المحتمل وقوع �أثر �سلبي كبير على الأداء المالي لأعمال ال�شركة ككل.
المعلومات القانونية
بناء على عامل المخاطرة �أعاله المتعلق باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد تمت �إ�ضافة االتفاقية التالية مع العقود المهمة وعقود الأطراف ذات العالقة في
ق�سم (“ )10المعلومات القانونية” من ن�شرة الإ�صدار .و�سيتم �إ�ضافة االتفاقية �إلى الم�ستندات المتاحة للمعاينة والمذكورة في ق�سم (“ )17الم�ستندات
المتاحة للمعاينة” من ن�شرة الإ�صدار.
اتفاقية التوزيع األساسية
تحوز رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) حالي ًا اتفاقية توزيع بخ�صو�ص الح�ساب (راجع ق�سم “عوامل المخاطرة” �أعاله الفقرة “ 1الخطر
المرتبط باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد”) .تعتزم ال�شركة في حالة بقاء اتفاقية التوزيع الأ�سا�سية �سارية المفعول  -الأمر الذي ال يتوقع حدوثه � -أن تتحمل
ال�شركة جميع الأ�صول وااللتزامات النا�شئة عن اتفاقية التوزيع الأ�سا�سية وذلك بموجب اتفاقية تحويل المحفظة ومع الخ�ضوع لموافقة الطرف المناظر.
االستحواذ
بالإ�شارة �إلى عامل المخاطرة المتعلق باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد والتي تمت �إ�ضافته في ن�شرة الإ�صدارالتكميلية هذه .وح�سب المو�صوف في الفقرة
المذكورة �شكل الح�ساب ما يقارب  %38,5من �صافي الأق�ساط المكتتبة في عام  2008ومن غير المحتمل تجديد الح�ساب لدى رويال �أند �صن الاليان�س
للت�أمين (ال�شرق الأو�سط) .الجدول التالي يبين الم�ساهمة التقريبية المن�سوبة للح�ساب المذكور في الح�سابات المراجعة لعام 2008م( .ف�ض ًال راجع ق�سم
(“ )5اال�ستحواذ” من ن�شرة الإ�صدار)
2008م (مراجع)
(الأرقام ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

 %من �إجمالي الح�سابات المراجعة لعام
2008م

البند
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة

55.924

22.4

�صافي الأق�ساط المحققة

26.563

24.2

�صافي الأق�ساط المكتتبة

53.733

38.5

�إجمالي المطالبات الم�سجلة

18.869

19.0

�صافي المطالبات المدفوعة

18.869

31.0
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ويبين الجدول التالي الم�ساهمة التقريبية المن�سوبة للح�ساب المذكور في الح�سابات ح�سب القطاعات (ف�ض ًال راجع ق�سم (“ )5اال�ستحواذ” من
ن�شرةالإ�صدار):
نوع العمل

2008م (مراجع)
(الأرقام ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

 %من الم�ساهمة لعام 2008م

الممتلكات

960

2.8

البحري

2.589

9.9

�سيارات

53.129

58.7

الحوادث العامة

211

0.6

الهند�سة

35

0.1
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