
اإلصدار نشرة
من خالل التعاوني وذلك السعودية الهندية للتأمني الشركة مال رأس من متثل ٤٠٪ عادي سهم (أربعة ماليني) ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ طرح

للسهم. سعودية رياالت ١٠ (االكتتاب) بسعر العام لالكتتاب طرحها

رقم م/٦٠ بتاريخ  امللكي واملرسوم ٢٠٠٦/١٠/٩م) (املوافق ٢٣٣ بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ رقـم الوزراء مجـلس قرار مبوجـب
٢٠٠٦/١٠/١١م) (املوافق ١٤٢٧/٩/١٨هـ

٢٠٠٧/٥/٢٨م) إلى ٢٠٠٧/٥/١٩م (املوافق ١٤٢٨/٥/١١هـ إلى ١٤٢٨/٥/٢هـ : االكتتاب فترة

لقرار مجلس وفقاً باململكة تأمني شركة بتأسيس ترخيصاً الهندية") السعودية "الشــركة أو ("الشركة" للتأمني التعاوني الهندية السعودية الشــركة نحت مُ
الشركة  مال رأس ويبلغ . ٢٠٠٦/١٠/١١ م) (املوافق رقم م/٦٠ بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ امللكي واملرسوم ٢٠٠٦/١٠/٩م) (املوافق ٢٣٣ بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ رقم الوزراء
"األسهم").  أو للسهم الواحد ("سهم" سعودية رياالت بقيمة اسمية ١٠ سهم ماليني) (عشرة إلى ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مقسم سعودي ريال مليون) ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (مائة
مؤسسة الشركة تعتبر وسوف الشركة. تأســيس إلعالن والصناعة وزيرالتجارة إلى طلب تقدمي يتم ســوف التأسيســية، اجلمعية وانعقاد االكتتاب انتهاء وبعد

بإعالن تأسيسها. الوزاري القرار صدور تاريخ من
قدرها  الواحد اسمية للسهم بقيمة سهم و ماليني) (أربعة ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ العام") لعدد "االكتتاب أو في الشركة ("االكتتاب" العام لالكتتاب األولي الطرح سيكون
أو املطلقة الطبيعيني، وللمرأة السعودية األشخاص الســعوديني على االكتتاب يقتصر و الشركة. رأســمال من مبجملها نســبة ٤٠٪ متثل ١٠ رياالت ســعودية،
استخدام و سوف يتم اجلمع "املكتتبني") حالة بـ "املكتتب" وفي يشار اليهم لصاحلها (و بأسمائهم تكتتب أن غير سعودي زوج قصر من أوالد التي لها األرملة
صفحة في أسماؤهم الذين تظهر املؤسسني من كل الطرح، اكتتب هذا وقبل الشــركة. أعمال متويل في االكتتاب، بعد حســم مصروفات متحصالت االكتتاب،
متثل نسبة سعودي ريال مليون) بقيمة ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠(ستني سهم ماليني) (ستة ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ مجموعه املؤسسني") مبا "املساهمني بـ مجتمعني إليهم (ويشار (ل)
بالتغطية التعهد وقد مت فيها. بحصة مسيطرة سيحتفظون و بالتالي احمللية البنوك لدي احدى ايداعها مت الشركة مال لرأس العادية من اجمالي األسهم ٪٦٠

.(٧٤ صفحة ”التعهد بتغطية االكتتاب" – قسم (راجع الرياض قبل بنك لالكتتاب من الكاملة
("فترة (املوافق٢٠٠٧/٥/٢٨م) هـ ١٤٢٨/٥/١١ يوم االثنني نهاية يستمر حتى وسوف (املوافق٢٠٠٧/٥/١٩م) ١٤٢٨/٥/٢هـ السبت يوم االكتتاب في أسهم سيبدأ طرح
.(٧٥ صـفحة – االكتتاب" وتعليمات قسم "شروط (أنظر املســتلمة البنوك فروع من أي لدى االكتتاب فترة خالل في األســهم االكتتاب حيث ميكن االكتتاب").

أسهم  من تبقى سهم. وسيتم تخصيص ما ألف) هو ١٠٠٫٠٠٠ (مائة األقصى واحلد الواحد، للمكتتب (خمســني) سهما ٥٠ هو لالكتتاب األدنى احلد ــيكون س و
 ٨٠٫٠٠٠ جتاوز عدد املكتتبني اذا و بها. االكتتاب اجمالي األســهم املطلوب الى مكتتب كل ما طلبه نســبة على بناء ــبي تناس ــاس على أس (ان وجدت) االكتتاب
األسهم عدد جتاوز عدد املكتتبني حال وفي املكتتبني عدد على بالتساوي التخصيص سيتم و للتخصيص احلد األدنى تضمن ال فان الشركة ألف) مكتتب (ثمانني
أو عموالت أي دون املكتتبني الى وجد) (ان االكتتاب فائض اعادة يتم وســوف املالية. السوق هيئة تقرره ما التخصيص حســب يتم لالكتتاب، فســوف املطروحة
٣ يونيو  (املوافق جمادى االولى ١٤٢٨هـ ١٧ يوم يوم أقصاه في موعد رد الفائض التخصيص و عملية عن االعالن يتم وسوف البنوك املستلمه. من استقطاعات
املؤسسني أسهم فئة واحدة، تضم أسهم الشركة من تكون سوف .(٧٦ صفحة – الفائض" التخصيص ورد – وتعليمات االكتتاب "شروط قسم (انظر ٢٠٠٧م).
العمومية اجتماعات اجلمعية األقل حضور على سهما عشرين (٢٠) ميتلك لكل مساهم ويحق واحد. في صوت احلق حلامله سهم كل يعطي االكتتاب. و أسهم و

تليها. التي والسنوات املالية االكتتاب فترة بداية بعد تعلنها الشركة أرباح لالكتتاب أية املطروحة وستستحق األسهم فيها. والتصويت للمساهمني
املؤسسون املساهمون تقدم قد و العام. طرحها لالكتتاب قبل آخر مكان أي السعودية أو العربية اململكة داخل سوق سواء الشركة ألسهم كان وان يسبق لم
املؤيدة وكافة املستندات هذه، االصدار نشرة على املوافقة ومتت القائمة الرسمية، األسهم في لتسجيل السعودية العربية باململكة لهيئة السوق املالية بطلب
في األسهم  يبدأ تداول أن املتوقع لالكتتاب. ومن األسهم لعملية طرح الالزمة الرسمية املوافقات جميع على احلصول مت قد و املالية هيئة السوق طلبتها التى
تأسيس الوزاري باعالن القرار صدور و ح)، صفحة للمكتتبني" – مهمة "تواريخ قســم (راجع تخصيص األســهم عملية من بعد االنتهاء قريب وقت في الســوق
بداية بعد األسهم في بالتداول باململكة املقيمني إلى األجانب باإلضافة الســعودية والبنوك وصناديق االستثمار والشركات لألشخاص يسمح وســوف الشــركة.

السوق. في تداولها
النشرة. هذه مبوجب االكتتاب أسهم في باالستثمار قرار أيّ اتخاذ قبل هذه النشرة في الواردين اخملاطرة" إشعار هام" و"عوامل قسمي" دراسة يجب

(واملشار  السعودية العربية باململكة املالية هيئة السوق عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد حسب متطلبات مت تقدميها معلومات على هذه نشرة اإلصدار حتتوي
املعلومات دقة عن املســؤولية كامل ومنفردين مجتمعني (ج) صفحة على أســماؤهم تظهر املقترحني الذين اإلدارة مجلس ويتحمل أعضاء بـ"الهيئة"). إليها
أن أخرى ميكن وقائع أي توجد أنه ال املعقول، احلد وإلى املمكنة ــات الدراس جميع إجراء واعتقادهم، بعد علمهم حســب ويؤكدون، هذه، اإلصدار نشــرة في الواردة
وال النشرة، هذه محتويات السعودية أي مسؤولية عن املالية والســوق الهيئة تتحمل فيها مضللة. وال واردة جعل أي إفادة النشــرة إلى في تضمينها عدم يؤدي
االعتماد عن أو هذه النشرة ورد في عما أي خسارة تنتج كانت عن مهما مسؤولية أي من اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة تتعلق بدقتها أو تأكيدات أي تعطي

أي جزء منها. على

والتمويل لإلستثمار املركز االستشاري
املالية) الدخيل (مجموعة

 

املالي  املستشار

االكتتاب  مدير

املستلمة البنوك
التغطية  متعهد

التأسيس) حتت مساهمة (شركة

٢٠٠٧/٥/٩م) املوافق ١٤٢٨/٤/٢٢هـ بتاريخ النشرة هذه (صدرت
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وعند تقديم طلبات االكتتاب . تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني وبأسهم االكتتاب
 يمكن الحصـول في أسهم االكتتاب ستتم معاملة المستثمرين على أن طلبـاتهم تستنـد على المعلـومات التي تحتـويها هذه النشـرة والتي

وقد عينت الشركة المركز االستشاري . )sa.org.cma.www(أوموقع هيئة السوق المالية ) البنوك المستلمة(على نسخ منها من وكالء الطرح 
كما عينت بنك الرياض كمتعهد لتغطية . كتتابمدير االإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كلالستثمار والتمويل كمستشار مالي و

  . االكتتاب في األسهم المطروحة
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة . تحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة

ويؤكدون، . لمسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرةمجتمعين ومنفردين كامل ا) ج(المقترحين الذين تظهر أسماؤهم على صفحة 
حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه 

السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي وال تتحمل الهيئة والسوق المالية . النشرة إلى جعل أي إفادة واردة هنا مضللة
تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن 

  .االعتماد على أي جزء منها
وإن جزءاً كبيراً من . علومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارهاإن الشركة قد قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة الم

المعلومات الواردة فيها عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى المركز االستشاري لالستثمار والتمويل أو أي 
أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق ") المستشارون("ة من هذه النشر) د(من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في صفحة 

. والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتـم التحقق بصـورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاع
  .اتوعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلوم

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة 
األسهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو 

وال ينبغي اعتبار تقديم نشرة اإلصدار أو أي معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم االكتتاب . ياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركةس
  .بأنها وعد أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبلية

وتعتبر . اهمين المؤسسين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في االكتتابال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة أو المس
المعلومات المتاحة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات 

باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ قرار . االستثمارية الخاصة
  .االكتتاب لتقييم مدى مالءمة هذا االستثمار والمعلومات المدرجة بخصوصه في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به

المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين، وللمرأة السعودية 
وتطلب الشركة والمساهمون . كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى.  تكتتب بأسمائهم لصالحها

  .د نظامية في هذا الصدد ومراعاة التقيد بهاومدير االكتتاب من متلقي هذه النشرة التعرف على أية قيووالمستشار المالي المؤسسون 
  بيانات الصناعة والسوق

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة، والخاصة بصناعة التأمين وحجم السوق والبيئة التنافسية والترتيب في شرائح السوق التي تعتزم الشركة                    
 البيانات والتحليالت حول قطاع التأمين تم الحصول عليها مـن مـصادر             كما أن . العمل فيها، قد تم الحصول عليها من تقديرات إدارة الشركة         

ويعتقد أن هذه المعلومات ومصادرها وتقديراتها موثوقة، غير أن الشركة أو المركـز االستـشاري أو أي                . ومواد مختلفة أخرى متاحة للجميع    
: هذا، وقد تم استخدام المصادر الخارجية التالية      . لدقتها أو اكتمالها  استشاري آخر لم يقم بالتحقق منها بشكل مستقل، وبالتالي ليس هنالك ضمان             

 –لمؤسسة النقد العربي السعودي، المعهـد المـصرفي         ) م٢٠٠٦(م، التقرير السنوي    ٢٠٠٦–بيان مناخ االستثمار    –وزارة التجارة األمريكية    
لالستثمار في المملكة العربية الـسعودية، دراسـات المركـز          م، الهيئة العامة    ٢٠٠٢م و ٢٠٠١التحليل المقارن لستة وعشرون شركة ما بين        

  .االستشاري لالستثمار والتمويل
  المعلومات المالية

ومع ذلك  . هذه شركة جديدة يجري تأسيسها للعمل في مجال التأمين بالمملكة العربية السعودية وعليه ال توجد بيانات مالية مراجعة للسنوات السابقة                   
لمركز المالي المستقبلية المفحوصة والتي تبين وضع الشركة المالي كما في تاريخ بدء النشاط و تحوي معلومات محدودة عـن                    فقد تم إعداد قائمة ا    

وتعتزم الشركة إصدار بياناتهـا     . المصروفات التي تم تحملها حتى تاريخه وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين              
  .الريال السعوديالمالية ب

  التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات في هذه النشرة على أساس افتراضات معينة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن هذه االفتراضات ، وبالتالي فإنـه ال                        

ويستدل على هـذه اإلفـادات      ". إفادات مستقبلية "ه النشرة     تمثل بعض التوقعات الواردة في هذ     . يوجد ضمان أو تعهد بدقة أو اكتمال هذه التوقعات        
أو " مـن المتوقـع     "أو  " ينبغـي "أو  " سوف  "أو  " ربما"أو  " تتوقع"أو  " تعتقد"أو  " تقدر"أو  " تخطط"المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل        

وتعكس هذه اإلفادات وجهـة نظـر       . لمقاربة أو المشابهة لها في المعنى     أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات ا        " يخمن"أو  " سيكون"
وهناك العديد من العوامل التي قد تـؤثر فـي األداء الفعلـي أو              . الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي          

وقد . ا بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحة أو ضمنياً في اإلفادات المستقبلية المذكورة            اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفه        
راجع قـسم  (تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيالً في أقسام أخرى من هذه النشرة            

المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضـات التـي تـم                   ولو تحقق واحد أو أكثر من هذه        "). عوامل المخاطرة "
  .االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

ا إلى الهيئة بعد الموافقة على نـشرة        ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج، يتعين على الشركة إصدار نشرة إصدار تكميلية وتقديمه             
حدوث تغيير مهم في األمور الجوهرية الواردة في        ) ١: (اإلصدار هذه وقبل قبول األسهم في القائمة الرسمية إذا ما علمت الشركة بأي مما يلي              

ور مهمة أخرى كان ينبغي تضمينها في علمت الشركة بأم) ٢(هذه النشرة أو في أي من الوثائق المطلوبة بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو 
وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع والسوق أو اإلفادات المستقبلية التـي    . هذه النشرة 

جة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمـور       ونتي. تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك              
غير المتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد 

بلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد        وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين النظر إلى جميع اإلفادات المستق          . ال تحدث إطالقاً  
  .على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي
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  دليل الشركة
  

  أعضاء مجلس اإلدارة المقترح

  :تم ترشيح األعضاء التالية أسماؤهم لمجلس ادارة الشركة 
 

  . الحكومية ذات العالقةسيتم تعيينهم من الجمعية التأسيسية وبعد موافقة الجهات*   

  
  مسجل األسهم

   

  عنوان الشركة   سكرتير مجلس إدارة الشركة
 

  
  تداول

  أبراج التعاونية
   طريق الملك فهد٧٠٠
  ٦٠٦١٢ب .ص

  ١١٥٥٥الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  

  سرينيفاسان سبرامانيان
  ٢- ، العقارية ٣٠٥
  ٣٤١٤١٣ب .ص

  ١١٣٣٣الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  

  ٢- ، العقارية ٣٠٥
  ٣٤١٤١٣ب .ص

  ١١٣٣٣الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  
  

  

  
  
  

  ممثل الشركة
  

  عبد الناصر السحيباني/ أ 
  ٠١-٤٧٧٨٢٧٧: هاتف
  ٠١-٤٧٧١٥٧٩: فاكس
  ٠٥٠٥٤٤٢٣٤٦: جوال

  sa.com.slf@slf: البريد اإللكتروني
   الملز–شارع عمر بن عبد العزيز 

  ٢٦٥٢٥. ب.ص
  ١١٤٩٦الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  

  
  
  
  

  االسم  الصفة

  فواز عبدالعزيز الحكير/ األستاذ   رئيس مجلس اإلدارة  -عضو غير تنفيذي 

  توماس ماثيو. تي / األستاذ   ممثال الشركة الهندية للتأمين على الحياة–عضو غير تنفيذي 

  موراليدران. في .أيه / األستاذ   ممثال شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة–عضو غير تنفيذي 

   روي شودريسودين/ األستاذ )مقفلة(ب .م.ش) العالمية( ممثال شركة التأمين على الحياة –عضو غير تنفيذي 

  محمد بن عبد اهللا العريفي/ االستاذ    ممثال مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة–عضو غير تنفيذي 

  عبدالناصر بن عبدالرحمن صالح السحيباني/ األستاذ   ممثال للجمهور–عضو مستقل 

 *شاغر  

  *شاغر  

  *شاغر  
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  المستشارون
  المركز االستشاري لالستثمار والتمويل
  شارع البراء بن عازب، حي الوزارات

  ٢٤٦٢ب .ص
  ١١٤٥١الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
  ٠١-٤٧٨٢٥٢٥: هاتف 
  ٠١-٤٧٦٨٠٢١: فاكس 

  

  ستشار المالي الم

  

مكتب المحامي محمد آل الشيخ لالستشارات القانونية 
 LLPبالتعاون مع وايت آند كيس 

  مبنى شركة الخزف السعودي، طريق الملك فهد
  ١٧٤١١ب .ص

  ١١٤٨٤الرياض 
  المملكة العربية السعودية 

  ٠١-٤٦٤٤٠٠٦: هاتف 
  ٠١-٤٦٥١٣٤٨: فاكس 

  

   المستشار القانوني لالكتتاب

  آند توتشديلويت
  بكر أبو الخير وشركاهم

  محاسبون قانونيون
  شارع العليا العام، مبنى السالم، الدور األول

  ٢١٣ب .ص
  ١١٤١الرياض 

  المملكة العربية السعودية

   المحاسب القانوني

 

  
  منار سيغما لالستشارات المالية

  ٥٦برج المملكة الدور 
  ١١٣٣٣ الرياض ٣٤١٩٠٥. ب.ص

  عوديةالمملكة العربية الس
  +٩٦٦) ١ (٢١١٣٣٤٤: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١١٢٤٢٣: فاكس

  
  كي بي إم جي الفوزان وبانقا 

  شارع اإلحساء 
   الدور الثالث٧١٠٣مبنى رقم 

  ١١٦٦٣ الرياض ٩٢٨٧٦. ب.ص
  المملكة العربية السعودية

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

  مقيمي محافظ التأمين

  

  

  

المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على االشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا جميع الجهات 
وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال يملكون . السياق ولم يتم سحب هذه الموافقة

.أي تابع لهاأسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو 
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  مدير االكتتاب و البنوك المستلمة  

א א  א
  طريق الملك عبداهللا 

  ٩٠٨٤ب .ص
  ١١٤١٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية 
  ٠١-٤٧٠٣١٢٨: هاتف 
    ٠١-٤٧٠٦٩٣٠: فاكس 

www.hsbc.com 

  مدير االكتتاب 

א
א:אא א

א٢٢٦٢٢. א١١٤١٦، א א ،
  ٠١-٤٠٣٨١٠٦: هاتف 
٠١-٤٠٣٥٩٤٣: فاكس 

www.riyadonline.com 

א

א אא
א א:א א
א٩٠٨٤.. א١١٤١٣، א א ،

  ٠١-٤٠٥٠٦٧٧: هاتف 
٠١-٤٠٥٠٦٦٠: فاكس 

www.sabb.com 

א א

א
א א:א א
א٢٢٦٢٢. א١١٤١٦، א א ،

  ٠١-٤٠٣٨١٠٦: هاتف 
٠١-٤٠٣٥٩٤٣: فاكس 

www.riyadonline.com 

א א א
א א:א א
א٣٥٥٥،٢١٤٨١.. א א ،.

:٠٢−٦٤٩٣٣٣٣
:٠٢−٦٤٣٧٤٢٦

www.alahli.com.sa
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  ملخص االكتتاب

قا للقـرار   وف) تحت التأسيس (الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية         
ً والمرسوم الملكي رقم    )م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق   (هـ١٦/٩/١٤٢٧ بتاريخ   ٢٣٣الوزاري رقم   

، والتي قد حصلت على موافقة مـن        )م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ١٨/٩/١٤٢٧ بتاريخ   ٦٠/م
  . مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيسها

  الشركة

دور القرار الوزاري بإعالن تأسـيس      سيتم تأسيس الشركة بعد انهاء عملية االكتتاب وص       
 .الشركة وإنهاء جميع اإلجراءات النظامية

  تأسيس الشركة

  رأسمال الشركة  ريال سعودي) مائة مليون (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

  األسهم المصرح بها   سهم ) عشرة ماليين (١٠،٠٠٠،٠٠٠

  القيمة االسمية للسهم   رياالت سعودية ) عشرة (١٠

  سعر االكتتاب   ة لسهم االكتتاب رياالت سعودي) عشرة (١٠

مـن رأسـمال  الـشركة       % ٤٠سهم عادي تمثل نـسبة      ) أربعة ماليين  (٤،٠٠٠،٠٠٠
مطروحة على األشخاص السعوديين الطبيعيين، وللمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي           
لها أوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها عن طريق االكتتـاب               

 . ام األولي وفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليةالع

  عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 

   لقيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتابا  ريال سعودي ) أربعون مليون (٤٠،٠٠٠،٠٠٠

  عدد أسهم المساهمين المؤسسين  سهم) ستة ماليين (٦،٠٠٠،٠٠٠

   نإجمالي قيمة أسهم المساهمين المؤسسي  ريال سعودي) ن مليونستو (٦٠،٠٠٠،٠٠٠

  عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها  سهم) أربعة ماليين (٤،٠٠٠،٠٠٠

  المبلغ المتعهد بتغطيته  ريال سعودي) أربعون مليون (٤٠،٠٠٠،٠٠٠

  الحد األدنى لالكتتاب  سهماً) خمسون (٥٠

  د األدنى لالكتتابقيمة الح  ريال سعودي) خمسمائة (٥٠٠

  الحد األقصى لالكتتاب  سهم) مائة ألف سهم ( ١٠٠،٠٠٠

  قيمة الحد األقصى لالكتتاب  ريال سعودي) مليون (١،٠٠٠،٠٠٠

. سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت االكتتاب لممارسة نشاطاتها وفقاً لخطة العمـل           
راجـع قـسم    .( بوسوف تستلم جميع متحصالت االكتتاب بعد خصم مصروفات االكتتـا         

  ).٥٩ صفحة -" استخدام متحصالت االكتتاب"

   االكتتابحصيلةستخدام ا

سهما للمكتتب الواحد، والحد األقصى هـو       ) خمسين (٥٠سيكون الحد األدنى لالكتتاب هو      
على ) ان وجدت(وسيتم تخصيص ما تبقى من أسهم االكتتاب . سهم) مائة ألف (١٠٠،٠٠٠

ا طلبه كل مكتتب الى اجمالي األسهم المطلـوب االكتتـاب   أساس تناسبي بناء على نسبة م   
مكتتب فان الشركة ال تضمن الحد      ) ثمانين ألف  (٨٠،٠٠٠و اذا تجاوز عدد المكتتبين      . بها

األدنى للتخصيص و سيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين وفي حال تجاوز عـدد    
التخصيص حسب ما تقـرره هيئـة   المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، فسوف يتم  

وسوف يتم االعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم            السوق المالية   
  . م ٢٠٠٧ يونيو ٣هـ الموافق ١٤٢٨ جمادى االولى ١٧

   خصيص أسهم االكتتابت

الى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات       ) ان وجد (وسوف يتم اعادة فائض االكتتاب      
وسوف يتم االعالن عن عملية التخصيص و رد الفائض في موعـد            . لبنوك المستلمه من ا 

شروط و "راجع قسم). (م٢٠٠٧ يونيو ٣الموافق (هـ ١٤٢٨ جمادى االولى ١٧أقصاه يوم 
  )٧٦ صفحة –"  التخصيص و رد الفائض–تعليمات االكتتاب 

  ابــ االكتتفائض

 أيـام   ١٠ ويستمر لفتـرة     م١٩/٥/٢٠٠٧ الموافقهـ  ٢/٥/١٤٢٨سيبدأ االكتتاب في يوم     
  .  م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق هـ ١١/٥/١٤٢٨الكتتاب وهو يوم  لشاملة آخر يوم

   ابــرة االكتتــتف
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الشركة عن الـسنة الماليـة        األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها      سوف تستحق 
" توزيع األرباح سياسة  سجل األرباح و   "راجع قسم ( .تليها م والسنوات المالية التي   ٢٠٠٧

  ).٥٨ صفحة –

  توزيــع األربـاح        

أفـضلية فـي    حقـوق    عطى أي مـساهم    ي ولنللشركة فئة واحدة فقط من األسهم،       ستكون  
 اً سـهم  ٢٠صوت واحد ويحق لكل مساهم لديه        يمنح كل سهم صاحبه الحق في     . التصويت
طالع علـى تفاصـيل     لال.  والتصويت فيها   الجمعية العمومية  اتحضور اجتماع  على األقل 

  ).٦٣ صفحة –" حقوق التصويت -وصف األسهم "قسم  راجع(حقوق التصويت في الشركة 

         ويتـوق التصـقح

 النقد مؤسسة تخطر أن التأمين لنظام التنفيذية اللوائح من ٣٨ للمادة وفقًا الشركة على يتعين
 خالل من وذلك الشركة من أكثر أو  %٥ يمتلك شخص أي ملكية بنسبة السعودي العربي
يخضع المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التـصرف فـي   و .السنوي الربع التقرير

فتـرة  ("أسهمهم لفترة ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثنى عشر شـهراً                
من تاريخ التأسيس، ويجب الحصول على موافقة الهيئة على أي بيع لألسهم من ") الحظر

  . ن المؤسسين بعد انتهاء فترة الحظرقبل المساهمي

   لقيود على األسهما

قبل هذا الطرح لم يسبق أن تم تداول أسهم الشركة بأي سوق لألوراق الماليـة داخـل                 
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق الماليـة       . المملكة العربية السعودية أو بأي مكان آخر      

ائمة الرسمية، كما تم الحـصول علـى        بالمملكة العربية السعودية لتسجيل األسهم في الق      
كافة الموافقات ذات الصلة المتعلقة بنشرة اإلصدار هذه وبجميـع المـستندات المؤيـدة        
األخرى المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية باإلضافة إلى جميع الموافقات النظاميـة              

اول األسـهم   ومن المتوقع أن يبدأ تد    . ذات الصلة الالزمة لعملية طرح األسهم لالكتتاب      
في السوق بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم بفترة وجيزة وبعد إكمـال جميـع                

  )  صفحة ح–" تواريخ مهمة للمكتتبين"راجع قسم (اإلجراءات النظامية ذات الصلة 

   مـهـاألسإدراج و تداول 

 ويمكن تصنيف هذه المخـاطر    . وجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا االكتتاب       ت
تتعلق  مخاطر) ج(مخاطر تتعلق بالسوق    ) ب(بنشاط الشركة    مخاطر تتعلق ) أ (كالتالي
 –" المخاطرة عوامل "وقد تم تحليل هذه المخاطر في قسم      .  المطروحة لالكتتاب  باألسهم
اتخاذ قرار باالستثمار فـي       يجب مراجعته بعناية قبل    الذيمن هذه النشرة     - ٣صفحة  

  .أسهم االكتتاب

          اطرةوامل المخع
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  تواريخ مهمة للمكتتبين

  

   لجدول الزمني لالكتتابا

 االثنـين   حتـى يـوم   ) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافـق   (هــ   ٢/٥/١٤٢٨الـسبت   من يوم   
  )م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/٥/١٤٢٨

  فترة االكتتاب

  داد قيمة االكتتابآخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وس  )م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/٥/١٤٢٨االثنين يوم 

  )ان وجدت(اإلشعار بالتخصيص النهائي ورد المبالغ الفائضة   )م ٣/٦/٢٠٠٧الموافق (هـ ١٧/٥/١٤٢٨بتاريخ ال يتجاوز يوم 

  * تاريخ بدء تداول أسهم االكتتاب  عند انهاء اجراءات تأسيس الشركة و الموافقة على بدء التداول 

  .ت في الصحف المحلية و موقع تداولسوف يعلن عن بدءالتداول عبر إعالنا* 

  

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
 

  

يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين، وللمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غيـر سـعودي أن                      
"). البنـوك المـستلمة  "انظر  قـسم  (ى فروع البنوك المستلمة    وسوف تتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لد       . تكتتب بأسمائهم لصالحها  

ويمكن أيضاً االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصرف اآللي الخاصة بالبنوك المستلمة التي تقدم إحدى أو جميـع                      
  :تلك التسهيالت للمكتتبين الذين اكتتبو من قبل في االكتتابات األخيرة بشرط

  

  أن يكون للمساهم حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات،) ١ (

  .أن ال يكون هنالك تغيير في بيانات المساهم منذ مشاركته في آخر اكتتاب) ٢ (
  

يقوم بتعبئة  من هذه النشرة، كما يجب على كل مساهم أن          " شروط وتعليمات االكتتاب  "يجب تعبئة نماذج االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم          
وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئياً أو كليـاً فـي حـال                . جميع األقسام ذات الصلة من نموذج االكتتاب والموافقة عليها        

تاب وإضافة إلى ذلك، فإن طلب االكت. وال يجوز إجراء أي تعديل على طلب االكتتاب أو  سحبه بعد  تسليمه. اإلخالل بأي من شروط االكتتاب  
  ").شروط وتعليمات االكتتاب"أنظر قسم (عند تسليمه يمثل اتفاقية ملزمة بين المكتتب والشركة 
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  ملخص المعلومات األساسية
  

 ال يشمل كافة المعلومات التي قد     وبما أنه ملخص، فإنه      .نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار       إلى تقديم   هذا الملخص   يهدف  
تعريـف بعـض المـصطلحات       قد تـم  و.  قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم      كاملةيجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها       و. تهم المكتتبين 
.وفي أقسام أخرى من هذه النشرة" عريفات واختصاراتت" في هذه النشرة تحت قسم المتضمنة

   بذة عن الشركةن

هــ الموافـق   ١٦/٩/١٤٢٧ بتـاريخ  ٢٣٣وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ) تحت التأسيس(ودية الشركة السعودية الهندية، شركة مساهمة سع    
  ).م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/٩/١٤٢٧ بتاريخ ٦٠/م والمرسوم الملكي رقم م٩/١٠/٢٠٠٦

) م٩/١٠/٢٠٠٦الموافـق   (هـ  ١٦/٩/١٤٢٧مازالت الشركة تحـت التأسيـس، وينـص نـظامها األساسي الذي أجازه مجلس الوزراء في             
والمدة المذكورة يمكن   . سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن تأسيس الشركة          ) ٩٩(إلى أن مدة الشركة ستكون تسعة وتسعون        

  .تجديدها عن طريق قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية بهذا الشأن  قبل سنة واحدة على األقل من نهاية الفترة الحالية

 هـ،  ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ  ) ٣٢/م( غرض الشركة القيام، وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم                ان
والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية، بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمـال مـن                     

وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال           . إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة         
ؤسـسها أو   التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها مباشرة أو عن طريق شركات ت                     

  .تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى

ويجوز للشركة أن تمتلك أو تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية      
  .األعمال المذكورة في هذه المادةأو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع 

سهم عادي  قيمة كل سهم      ) عشرة ماليين  (١٠،٠٠٠،٠٠٠ريال سعودي مقسماً إلى     ) مائة مليون  (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠حدد رأسمال الشركة بمبلغ     
ريـال  ) نسـتين مليـو    (٦٠،٠٠٠،٠٠٠سهم بقيمة   ) ستة ماليين  (٦،٠٠٠،٠٠٠وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد      .  رياالت سعودية  ١٠

سهم يـتم طرحهـا     ) أربعة ماليين  (٤،٠٠٠،٠٠٠وباقي األسهم البالغة    . من رأسمال الشركة، عن طريق الدفع نقداً      % ٦٠سعودي تمثل نسبة    
كما انه سيتم تنظيم نشاطات     . للجمهور عن طريق هذا االكتتاب حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج              

  .أمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعوديالت

  نشاطات الشركة 

ستقوم الشركة بممارسة أعمال التأمين التعاوني وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية فـي                    
وسـوف تمـارس   . أو بواسطة شركات تؤسسها أو باالشتراك مع جهات أخـرى   المملكة العربية السعودية وكل ما يتعلق بهذه األعمال إما مباشرة           

  .الشركة جميع النشاطات المحددة في نظامها األساسي

وبعد تأسيس الشركة سوف تقوم بالتقدم لمؤسسة النقد بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة التأمين التي ترغب بممارستها، وقد تشتمل تلك                     
وسوف توظف الشركة اكتواريين أكفاء لتطوير منتجات جديدة حسب متطلبـات الـسوق             . موعة متنوعة من منتجات التأمين    األنشطة على تقديم مج   

  . المحلي المتنوعة

  :هذا، وتنقسم المنتجات المقترحة للشركة إلى نوعين رئيسين 

 :منتجات التأمين العام، والتي تظهر في الجدول التالي 

  ين العاماسم بوليصة التأم  نوع البوليصة

  )تجاري-خاص(تأمين شامل 
  )تجاري-خاص(المسئولية تجاه الغير 

 )تجاري-خاص(الرخصة 
   مخاطر داخلية–تجارة السيارات 

  سيارات

  مخاطر الطريق
  الحريق

  الحريق والصواعق

  الحريق واألخطار المصاحبة

  الحريق واألخطار المصاحبة والسرقة

  خسارة األرباح

  الممتلكات

  تأمين ممتلكات شامل جميع األخطار
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  ين العاماسم بوليصة التأم  نوع البوليصة

 )سكك حديد/ طرق (نقل داخلي 
  ) طبقاً لشروط الشحن البحري أ و ب و ج(تأمين بحري 

  )طبقاً لشروط الشحن البحري(تأمين بحري 

 )عن طريق البريد(تأمين بحري 

  بوليصة مفتوحة

  وثيقة تأمين مفتوحة خاصة

  الرسوم

  بحري

  فوائد البائعين

  سفن بحرية  التأمين على هيكل السفينة

  تأمين الماكينات

  هندسي  الغاليات ووحدات الضغط

  أجهزة ومعدات اليكترونية
 

 :منتجات التأمين اإلدخاري وغيره من المنتجات المتعلقة بتأمين الحماية واالدخار والتي تشمل المنتجات التالية 

  ار الخطط األساسية لتأمين الحماية واالدخ- ١

   خطة تأمين الحماية واالدخار مدى الحياة-أ 

   خطة التأمين المختلط-ب 

  )محدد بمعياد( خطط التأمين الموقوت -٢

    خطة التعليم المهني لألطفال-٣

   خطط المعاشات-٤

   خطط أخرى -٥

   خطط استرداد النقد -أ 

   تأمين مختلط مضاعف -ب

   خطط المشاركة الخاصة بالتعليم والزواج -ج

  أمين الحماية واالدخار المؤقت القابل للتحويل  ت-د

   خطة استرداد النقد وغطاء التأمين اإلضافي-هـ

   غطاء تأمين الحماية واالدخار المشترك اإلضافي-و

   (Asha Deep) خطة أشاديب -ز

  (Janaraksha) خطة جاناراكشا -ح

  (Bima Nivesh) خطة بيما نيش -ط

  (Jeevan Rekha) خطة جيفان رفا -ي

  (Jeevan Anand) خطة جيفان أناند -ك

   خطط التأمين الجماعي-ل

وسوف يتوجب على الشركة بعد حصولها على .  والئحته التنفيذيةسوف تمارس الشركة هذه األنشطة حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  .في ممارستهاترغب شطة التأمين التي السجل التجاري التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على ترخيص بممارسة أن

 وقد ظلت شركة نيـو إنـديا        .وسوف تستهدف منتجات الشركة قطاعات السوق المختلفة وستقوم بتطوير منتجات جديدة للسوق لجذب عمالء جدد              
تعاقدية مع أطراف أخرى تقـدم      للتأمين المحدودة والشركة الهندية للتأمين على الحياة تعمالن بالمملكة قبل اشتراط الترخيص بموجب ترتيبات               

ويـشار  . منتجات التأمين العام ومنتجات التأمين اإلدخاري وغيره من المنتجات المتعلقة بحياة األشخاص، مما أكسبهما خبرة ودراية بالـسوق                 
وسوف يتخذ قرار بـشأن     . الحاليةويجرى في الوقت الحاضر تقييم األعمال       . إليهما بالعمليات الحالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني       

  .األعمال الحالية عند اكتمال عملية التقييم
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  رؤية الشركة

تطوير أعمال تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام لتحقيق المنفعة القصوى بتقديم األمن المالي لألفراد والمؤسسات التجارية وجميع شـرائح                   "
  ."مة بالكفاءة العالمية مع التركيز على رضا العمالء ومن ثم مواجهة تحديات السوقالمجتمع بتكاليف مناسبة وبأفضل طريقة مدعو

ولتحقيق هذه الرسالة سوف تقوم الشركة بتطوير قاعدة العمالء والدخول في شرائح سوق جديدة وتقديم بوالص تأمين فعالة من حيث التكلفـة                      
  .لشركة في سوق التأمين السعوديوتحقيق عائدات مجزية لمساهميها مما يساهم في تطوير سمعة ا

االحتفاظ بقاعدة عمالئها الحاليين في محفظتي تأمين الحماية واالدخار         ) أ(وتهدف إدارة الشركة إلى اتباع استراتيجية تسويق ذات ثالث جوانب           
جذب ) ج(الية والمنتجات الجديدة وأخيراً     زيادة اإليرادات من قاعدة العمالء الحاليين عن طريق البيع المزدوج للمنتجات الح           ) ب(والتأمين العام   

  .أعمال جديدة وزيادة الحصة السوقية عبر قنوات متنوعة

إن أهداف هذه االستراتيجية يمكن تحقيقها عن طريق الحمالت اإلعالنية والتسويقية المنظمة إلدخال منتجات تأمين الحماية واالدخار والتـأمين              
لهندية عن شركات التأمين األخرى بالتركيز على تشكيلة منتجات واسعة، وسنوات خبـرة مؤسـسيها،               العام للسوق وتمييز الشركة السعودية ا     

  .وتقديم حلول تأمينية حسب الطلب والخدمات رفيعة النوعية

  أهداف الشركة

  :اليةخالل الخمس سنوات القادمة، وبناءاً على رسالة الشركة، سوف تسعى الشركة السعودية الهندية لتحقيق األهداف الت

 .بنهاية السنة العاشرة% ١٠تحقيق مستوى من األقساط اإلجمالية السنوية يمكّن الشركة من الحصول على حصة سوقية تبلغ  
 .تحقيق عائدات جيدة على استثمارات الشركة 
 .وضع الضوابط واللوائح والمعايير الداخلية التي تضمن حقوق المؤمن لهم 
 .تقديم منتجات تأمين تنافسية ومتنوعة 
  .تطبيق إستراتيجية قوية وفعالة لالستفادة من الميزات التنافسية وفرص األعمال الجديدة 

 .تكوين سمعة جيدة واسم للشركة من خالل الدعاية والخدمات الجيدة 
 .تعديل وتطوير المنتجات لمالءمة المتطلبات المحلية 
 .تحقيق معدالت السعودة المستهدفة 
 .فروع جديدةتوسيع قاعدة عمالء الشركة بفتح  
  .تأسيس قنوات توزيع جديدة وفقاً لمبادئ التأمين الراسخة ومعايير الرقابة 

 .تحقيق تحويل المخاطر من خالل إعادة التأمين لدى كبريات شركات إعادة التأمين العالمية 
 .توسيع االستثمارات لتشمل االستثمار في السندات واألوراق المالية 

  المزايا التنافسية

  :كة العديد من المزايا منها ما يليتمتلك الشر

يمثل هؤالء المساهمين مصدراً ألعمال للـشركة  . حسن سيرة المساهميين المؤسسين والمعروفين في مجال األعمال       
  .أيضاً

 .واحدة من الشركات القالئل التي تقدم نطاقاً واسعاً من منتجات تأمين الحماية والتأمين اإلدخاري 
  .ركات المؤسسة التي تتمتع بخبرات طويلة في هذا المجالوجود الدعم الالزم من الش 

 .المعرفة الواسعة بالمجتمعات المحلية والجاليات األجنبية 
 .وجود الفريق اإلداري الذي يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة 
 .قاعدة العمالء المتنوعة التي تغطي قطاعات التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار 
 .لتي تقدم حالياً للعمالءتنوع المنتجات ا 
 .اتفاقيات إعادة التأمين لدى شركات عالمية في مجال إعادة التأمين 

  
  هيكل الملكية بعد االكتتاب العام 

  
ستين  (٦٠،٠٠٠،٠٠٠٠سهم بقيمة ) ستة ماليين (٦،٠٠٠،٠٠٠اكتتب كل من المساهميين المؤسسين الذين تظهر أسماؤهم أدناه  بما مجموعه 

.من اجمالي األسهم العادية لرأس مال الشركة تم ايداعها لدي احدى البنوك المحلية% ٦٠عودي تمثل نسبة ريال س) مليون
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  ملخص البيانات المالية

ولذلك ليست هنالك قوائم مالية تتعلـق بالعمليـات         . الشركة السعودية الهندية شركة جديدة تحت التأسيس ولم تبدأ أعمالها في مجال التأمين بعد             
 ٣٠مة المركز المالي المستقبلية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني كما في تاريخ تأسيس الشركة المتوقع فـي                  ولقد تم إعداد قائ   . السابقة
ولقد تم إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية من قبـل إدارة           .  ريال ١١،٧٩٤،٧٥٤م والتي تبين مصاريف ما قبل التشغيل بقيمة         ٢٠٠٧إبريل  

من قبل المحاسب القانوني السادة ديلويت      ) قائمة المركز المالي المستقبلية والمالحظات    (ينها المالحظات ذات العالقة     الشركة وتم فحصها وتضم   
الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما هو موضح في / آند توش بكر ابو الخير وشركاهم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها

  . المستقبلية في قسم آخر من هذه النشرةالقوائم المالية

  أسماء المساهمين عدد األسهم المبلغ بالريال نسبة الملكية

  شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة ١،٠٦٠،٠٠٠ ١٠،٦٠٠،٠٠٠  %١٠,٦٠

  للتأمين على الحياةالشركة الهندية  ١،٠٢٠،٠٠٠ ١٠،٢٠٠،٠٠٠  %١٠,٢٠

  )مقفلة (ب.م. ش–) العالمية(شركة التأمين على الحياة  ١،٠٢٠،٠٠٠ ١٠،٢٠٠،٠٠٠  %١٠,٢٠

  شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ٢٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠  %٢,٠٠

   عبدالرحمن آل الشيخ التجارية محمدمؤسسة أحمد ٥٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  %٥,٠٠

  ة خالد عبدالعزيز بن سلمة للتجارةمؤسس ٥٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  %٥,٠٠

  للتجارةمؤسسة مشاه  ٥٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  %٥,٠٠

  مؤسسة صالح بن سعد الخريجي التجارية  ٥٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  %٥,٠٠

  مؤسسة صالح على الشنيفي ٤٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠  %٤,٠٠

  مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة ٣٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠  %٣,٠٠

  من الجمهورمكتتبون ال ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠  %٤٠,٠٠

  لمجموعا ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  %١٠٠,٠٠
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   تعريفات واختصارات-١
  

  المصطلح  لتعريفا

شخص يقوم بإعداد النظريات اإلحصائية واالحتماالت المختلفة حيث يتم تسعير الخدمات وتقييم 
  .االلتزامات وحساب المخصصات

  الخبير االكتواري  :

  المستشارون   :  )د(مستشاروالشركة لعملية االكتتاب الموضحة أسماؤهم في صفحة 

  اسي النظام األس  :  النظام األساسي للشركة

  المؤسسة   :  مؤسسة النقد العربي السعودي

  مجلس اإلدارة أو المجلس   :  .مجلس إدارة الشركة المقترح

شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من العوائد التي تشملها بوليصة التأمين نتيجة لتعرضه لبعض 
  .المخاطر المغطاة

  المستفيد :

 فرعية أو موظف أو وكيل يمكن تفويضه للقيام هيئة السوق المالية بما في ذلك، أي لجنة أو لجنة
  .بأي وظيفة من وظائف الهيئة

  الهيــئــة                  :

  الشركة  :   .الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

هـ ١٣٨٥ ربيع األول ٢٢وتاريخ ) ٦/م(هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 
  .التوما ورد عليه من تعدي

  نظام الشركات               :

نوع من إعادة تأمين فائض الخسائر، والذي ال يتعدى مستوى معين، يعوض الشركة عن الخسارة 
  .  فوق مستوى معين من كوارث تم تغطيتها

  إعادة تأمين الكوارث :

   مراقبة تطبيق األنظمةموظف :  .شخص طبيعي يهتم باألعمال التنظيمية لضمان التقيد بجميع األنظمة واللوائح

مبلغ يدفعه المؤمن عليه للمؤمن مقابل موافقة المؤمن على تعويض المؤمن عليه عن الخسائر أو 
  .األضرار الناتجة مباشرةً عن أحد األخطار المغطاة

  المساهمة أو القسط  :

  اتفاقية التغطية  :  .اتفاقية متعهد التغطية والشركة السعودية الهندية

السعودي شامال حيثما يسمح النص، أي لجنة أو لجنة فرعية، أو موظف، أو مسئول سوق األسهم 
أو شخص تابع أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، 

تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات التي يوفرها السوق، وحتى " في السوق"وعبارة 
  .ق، فإن أي إشارة إليها تعني تداوليتم إنشاء السو

  الســـوق         :

نوع من اعادة التأمين الالتناسبي حيث يقوم المؤمن بالتنازل عن مخاطر معينة ضمن مبالغ محددة 
ويلتزم معيد التأمين بقبول تأمين المخاطر . فوق قيمة الخسائر التي وافق المؤمن على قبولها

  .المحددة

  الخسائرإعادة تأمين فائض   :

  المستشار المالي      :  .المركز االستشاري لالستثمار والتمويل المعين من قبل الشركة كمستشار لالكتتاب

نوع من إعادة التأمين حسب الحالة حيث يكون لشركة إعادة التأمين خيار قبول أو رفض المخاطر 
  .المحددة

  التأمين االختياري  :

  مجلس التعـاون     :   .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  الحكـــومـة     :  .حكومة المملكة العربية السعودية

 )٣٢/م(تطبيق األنظمة الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ، ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ 

  األنظمة التطبيقية  :

  خبير تسوية المطالبات التأمينية  :  .ييم الخسائر والتفاوض على التسويات نيابةً عن شركة التأمينشخصية اعتبارية تقوم بدراسة وتق

  مديـر االكتتـاب       :  .المعين من قبل الشركة كمدير لالكتتابإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة 

من نظام السوق المالية ) ٦(ة قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب الماد
) م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ ) ٣٠/م(الصـادر بالمرسوم الملكي رقم 

 بتاريخ ٢٠٠٦-١٢٨-٢والتعديالت التي طرأت عليه بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
  .)م٢٢/١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٢/١٢/١٤٢٦

  قواعد التسجيل واإلدراج      :

ة تقوم بدراسة المخاطر التأمينية قبل التأمين عليها ودراسة األضرار بعد حدوثها لتحديد جهة اعتباري
  .األسباب وتقدير القيمة وتحديد المسئوليات

  مقيم الخسائر  :

  اإلدارة                       :  .إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
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  الوزارة  :  .وزارة التجارة والصناعة

  سعــر االكتتـاب        :  . ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتاب١٠ 

  أسهــم االكتتـاب         :  . سهم عادي٤،٠٠٠،٠٠٠

  االكتتاب  :  .من رأس مال الشركة% ٤٠ سهم عادي تمثل نسبة ٤،٠٠٠،٠٠٠االكتتاب العام في 

 أيام ١٠تستمر لفترة و) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢/٥/١٤٢٨السبت الفترة التي تبدأ من يوم 
  . )م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق (هـ ١١/٥/١٤٢٨شاملة آلخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم االثنين 

  فترة االكتتــاب         :

  الجريدة الرسمية           :  . الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية–جريدة أم القرى 

  القائمة الرسمية             :  .وق المالية حسب قواعد اإلدراجقائمة األسهم التي تديرها هيئة الس

شخص طبيعي مصرح له بتقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين أو األعمال المتعلقة والمصرح بها 
  .في المملكة العربية السعودية والذي يعمل لدى إحدى شركات التأمين

الشخص المقدم لخدمات التأمين   :
  وإعادة التأمين

وع تناسبي من اتفاقيات اعادة التأمين حيث يقوم المؤمن بالتنازل عن بعض المخاطر مقابل نسبة ن
  .معينة لمعيد التأمين

  إعادة التأمين بالحصة : 

البنك و البنك السعودي البريطانيو بنك الرياض: البنوك المستلمة لطلبات االكتتاب التي تتألف من
  .األهلي التجاري 

  ةالبنوك المستلم :

  الخطر :   .هو الحدث الذي يتضمن خسارة أو قد ال يتضمن خسارة لكن ال يشتمل على أي مكسب

نظام للتأمين يقوم فيه كل مؤمن عليه بتأمين المؤمن لهم اآلخرين وكل مشارك في هذه العملية يكون 
 لتعويض ويقوم كاتب عدل بإدارة مثل هذه العملية في العادة. مؤمنا ومؤمنا عليه في نفس الوقت

الخسائر واستثمار األقساط واستقطاب أعضاء جدد والحصول على أعمال جديدة وتجديد القديمة 
  .ويتقاسم األعضاء األرباح والخسائر بنفس النسبة. وتحصيل األقساط وتبادل عقود التأمين

  التأمين التبادلي                    :

مقارنة بمخاطر التأمين المتنازل عنها لشركة مقدار من المخاطرة تحتفظ به الشركة في سجالتها 
  .إعادة التأمين

  االحتفاظ بالمخاطر : 

  السعودية   :  .المملكة العربية السعودية

الحفاظ على أي مخاطرة بطريقة هيكلية بمعني أن تقوم الشركة باالحتفاظ بقدر من األموال لتغطية 
  .تحكم الشركةاألحداث المستقبلية غير المتوقعة والخارجة عن نطاق 

  التأمين الذاتي  :

المعيار األدنى للوضع المالي الجيد لشركة التأمين أو إعادة التأمين حيث تفوق قيمة األصول قيمة 
  .المطلوبات

  هامش السيولة  :

  المسـاهمـون        :  . أصحاب األسهم في أي وقت محدد

  توزيع الفائض  :  .ين المساهمين والمؤمن عليهمطريقة يتم بها توزيع أرباح شركات التأمين وإعادة التأمين ب

  المكتتــب         :  .  كل مواطن سعودي يقوم باالكتتاب في األسهم المطروحة

المسئوليات التأمينية أي القيمة التي توضع لتغطية المخاطر المتوقعة الناتجة عن مجموعة من 
  .البوالص والتزاماتها المالية

  االحتياطيات الفنية : 

دث ذلك عندما يتنازل المؤمن الرئيسي عن قيمة أو نسبة من قيمة تأمين مخاطر معينة لشركة يح
  .إعادة التأمين وتقبل األخيرة إعادة تأمين المخاطر المعنية

  إعادة تأمين االتفاقية : 

  تـــداول         :  .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

      متعهد تغطية االكتتاب   :  بنك الرياض

  اتفاقية تغطية االكتتاب       :  .اتفاقية تغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة ومتعهد التغطية

  التأمين  :  .هي عملية تقييم وقبول المخاطر التأمينية

  لتأمينيةاختصاصي تسوية المخاطر ا  :  .جهة قانونية تقوم بدراسة وتقييم الخسائر والتفاوض بخصوص تسويتها نيابة عن شركة التأمين

بموجب القرار الوزاري رقم الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 
  ).م٢١/٤/٢٠٠٤الموافق ( هـ ١/٣/١٤٢٥وتاريخ ) ١/٥٩٦(

  الالئحة التنفيذية  :

  نظام التأمين  :  نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

  أصحاب المهن الحرة  :  .التأمين إعادة أو/و التأمين بنشاط المتعلقة المهن الحرة من أي بممارسة مله يرخص الذين األشخاص
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   عوامل المخاطرة -٢
تعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم يتضمن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب قدراً عالياً من المخاطرة ولذلك ي

وقد يتأثر نشاط . هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه افة المعلومات التي تحتويهاالمطروحة لالكتتاب دراسة ك
أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد  ومركزها المالي ونتائجالشركة السعودية الهندية وتوقعاتها 

 في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن لإلدارة أن تحددها أو") اإلدارة ("شركةإدارة ال عوامل المخاطرة التي تعتقد
هذه المخاطر إلى انخفاض  قد يؤدي حدوث إحدى أو بعضو.  أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهريةإذاالتي تعتقد أنها غير جوهرية، أو 

  .الشركة في أسهماستثماراتهم كامل أو جزء من  المستثمرون المحتملونسعر األسهم في السوق وقد يخسر 

ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية للشركة بشكل كبير . تشمل هذه المذكرة أيضاً إفادات مستقبلية تنطوي على مخاطر وأمور غير مؤكدة
موضح أدناه وفي مواضع عن ما ورد في النظرة المستقبلية وذلك بسبب بعض العوامل منها المخاطر التي تواجهها الشركة كما هو 

  .أخرى من هذه النشرة

  المخاطر المتعلقة بالشركة : ١-٢

    مخاطر نمو السوق -أ

وإذا لم ينمو . تعتمد خطة أعمال الشركة السعودية الهندية على بعض االفتراضات المحددة حول النمو المستقبلي للسوق
 في الحصول على الحصة السوقية المتوقعة وبالتالي السوق إلى المستويات المتوقعة فإن الشركة قد تواجه صعوبات
  . في تحقيق أهداف خطة أعمالها في ما يخص اإليرادات واألرباح

    مخاطر المنافسة -ب

وعلى كٍل إذا فشلت الشركة في التغلب على تلك . تعتمد خطة الشركة على النجاح في دخول المنافسة القائمة في السوق
  .أكبر أو بسبب وجود عدد من الشركات أكبر مما هو متوقع فإن خطط الشركة قد ال تحققالمنافسة بسبب وجود شركات 

    مخاطر عدم وجود اسم في سوق التأمين-ج

سوف تقدم الشركة عدداً من المنتجات في السوق وقد قامت في األساس بتقديم العديد من المنتجات في السوق الهندية 
كٍل فإن الشركة ليست لديها سمعة واسم تجاري في المملكة العربية وعلى . وفي دول مجلس التعاون الخليجي

وبناًء على ذلك فإن الشركة قد تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع حتى تؤسس لها سمعة في السوق . السعودية
  .السعودي

    مخاطر العمليات الصغيرة -د

وفي ظل حجم . مراقبة شركات التأمين التعاونيشركة تبدأ العمل في المملكة تحت نظام  ١٨ستكون الشركة واحدة من 
العمليات الصغير قد ال يكون من الممكن تحقيق منفعة اقتصادية كما هو الحال في عمليات ذات الحجم الكبير ويمكن 

 شركة تأمين أخرى من ١٢كما أن هنالك . أن يحد ذلك من األرباح المتوقعة والهامش الذي يمكن أن تحققه الشركة
  .ن يصدر فيها مرسوم ملكي بترخيص تأسيسهاالمتوقع أ

    مخاطر مستوى السيولة-هـ

وفقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على الشركة االحتفاظ بقدر معين من السيولة في شكل احتياطي 
 وتتأثر هذه السيولة .التي تؤثر على االحتياطي القانونيواألنظمة فني ويتأثر بالعدد الكلي لبوالص التأمين المباعة 

أيضاً بالعديد من العوامل مثل ربحية أعمال الشركة والعائدات التي تحققها الشركة من استثماراتها وتكاليف أعمال 
وفي حالة حدوث حركة سلبية في هامش السيولة سوف . التأمين وإعادة التأمين وتكاليف الحصول على األعمال

وإذا عجزت الشركة عن الحصول .  بحاجة إلى مزيد من رأس المالينخفض مستوى رسملة الشركة وسوف تصبح
  .على رأس المال المطلوب فمن الممكن أن يتأثر نمو األعمال وربحيتها سلباً

  والرقابةباألنظمة   مخاطر عدم االلتزام -و

فإن الشركة ستكون حيث أن الشركة ستصبح من الشركات المرخص لها في مجال التأمين الذي يعتبر من الخدمات المالية 
خاضعة للرقابة وفقاً لشروط مؤسسة النقد العربي السعودي ويتوجب عليها تبعاً لذلك تقديم تقارير سنوية وقوائمها المالية 

إن متطلبات . التي يتم إعدادها على أساس محاسبي باالضافة الى الخضوع لرقابة هيئة السوق المالية واألجهزة التابعة لها
رير هذه سوف تفرض مزيداً من الضغط على الشركة حيث أن العديد من معايير التشغيل سوف تكون اإلفصاح والتقا

  .خاضعة للوائح اإلفصاح والرقابة

واللوائح فإنها قد تواجه إجراءات األنظمة وإضافةً إلى ذلك، إذا تغيرت األنظمة أو عجزت الشركة عن التقيد بتلك 
  . يذ أعمالها حسب تقديرهانظامية مما قد يحد من قدرتها على تنف
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    مخاطراعادة التأمين-ز

تحتاج شركات التأمين في أعمالها إلعادة تأمين محفظاتها التأمينية لدى شركة إعادة تأمين للحد من مخاطر التأمين في 
تغطية إعادة وتتقاضى شركات إعادة التأمين في العادة أقساطاً لتوفير . وتعتبر إعادة التأمين نشاطاً متخصصاً. سجالتها
وفي حالة أي أحداث كبيرة ، عالمية أو إقليمية أو متعلقة بصناعة معينة فإن أقساط التأمين ترتفع في مثل هذه . التأمين

  .الحاالت ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى الضغط على ربحية الشركة

   مخاطر الكوارث-ح 

تأمين ضد الكوارث المحتملة والتي ستقوم الشركة ستقوم الشركة بحماية أعمالها من الكوارث عن طريق إعادة ال
وقد تتأثر أعمال الشركة المستقبلية في حال وقوع كوارث طبيعية أو حوادث اعتداء إرهابية ذات أثر تدميري . بتحديدها

  .كبير قد يسبب خسائر غير متوقعة للشركة

   االعتماد على أشخاص رئيسيين-ط 

مين التعاوني على إمكانات وخبرات مسؤوليها التنفيذيين وموظفيها الرئيسيين تعتمد الشركة السعودية الهندية للتأ
وعليه، فيمكن أن يؤثر ترك أي من الموظفين الرئيسيين للشركة بشكل سلبي على عملياتها وأرباحها على . اآلخرين

  .المدى القصير إلى المتوسط

 الهادفة إلى استقطاب الموظفين األكفاء واالحتفاظ ومع أن الشركة اتخذت عددا من اإلجراءات والمبادرات المختلفة
ومن الممكن أن . بهم، إال أنها ال تضمن نجاح هذه المبادرات في االحتفاظ بموظفيها الحاليين أو استقطاب موظفين جدد

ا األكفاء، تتأثر مبيعات الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها بشكل سلبي إذا لم تنجح في االحتفاظ بموظفيه
  .أو لم تستطع اختيار وتوظيف األشخاص ذوي الكفاءة العالية واالحتفاظ بهم في المستقبل

  

  سحب الرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  –ك 

لقد تم الموافقة على التأسيس للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني بناًء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة 
ستيفائها في المستقبل، وسوف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على با

وفي حال عدم قدرة الشركة على استيفاء هذه الشروط . الترخيص بمزاولة أنشطة التأمين التي ترغب في ممارستها
علماً أن هذه . يص إذا تم الحصول عليهفإن الشركة قد ال تحصل على الترخيص بمزاولة النشاط، أو سحب الترخ

 سحب حق النقد لمؤسسة أن التنفيذية الالئحة من ٧٦ وتنص المادة. الشروط سوف تطبق على جميع شركات التأمين
 :هي حاالت عدة في الشركة ترخيص

 .اشهر ستة خالل له المرخص النشاط يمارس لم إذا  -أ 
 .الالئحة أو النظام بمتطلبات الشركة تِف لم إذا  -ب 
 .صحيحة غير بيانات أو بمعلومات تزويدها تعمدوا قد المؤسسين أن للمؤسسة تبين إذا  -ج 
 يمارس التي للطريقة نتيجة للضياع معرضة المساهمين أو المستفيدين أو لهم المؤمن حقوق أن للمؤسسة تبين إذا  -د 

 .النشاط بها
  .بالتزاماتها الوفاء على قادرة غير يجعلها مما الشركة أفلست إذا   -ه 

 .واالحتيال للنصب متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست اإذ   -و 
 .الصلة ذات الالئحة مواد في ورد بما الشركة تِف لم أو المقرر األدنى الحد عن المال رأس انخفض إذا   -ز 
 .أدائه فعالية عدم المؤسسة معه ترى الذي المستوى إلى التأمين فروع في التأميني النشاط انخفض إذا   -ح 
 .حق وجه بدون للمستفيدين المستحقة المطالبات دفع ةالشرك رفضت إذا   -ط 
 .السجالت فحص في مهمته أداء عن المؤسسة قبل من المكلف التفتيش فريق الشركة منعت إذا   -ي 
 .التأمينية المنازعات من أي في صادر ائينه حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا   -ك 

  

   السعودة-م 

الذي يلزم الشركات ) م١٩٩٤ سبتمبر ٢٧الموافق (هـ ١٤١٥رجب الثاني  ٢١ بتاريخ ٥٠صدر قرار مجلس الوزارء رقم 
من إجمالي القوى % ٥ موظفاً بنسبة سعودة معينة في حجم القوى العاملة السعودية تزيد سنوياً بمعدل ٢٠التي لديها أكثر من 
 ١٠الموافق (هـ ١٤٢٣ى الثانية  جماد١وتطبيقاً لهذا القرار صدر تعميم معالي وزير العمل بتاريخ . العاملة في الشركة

من % ٣٠ موظفاً بأن تكون نسبة السعودة فيها ٢٠الذي يلزم الشركات السعودية والتي توظف أكثر من ) م٢٠٠٢أغسطس 
 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة ٧٩إضافة إلى ذلك، يجب على الشركة التقيد بالمادة . مجموع القوى العاملة في الشركة

عند التأسيس، قد ال تستطيع الشركة الوفاء بمتطلبات السعودة، إال أنه، في . ين التعاوني والتي تتعلق بالسعودةشركات التأم
المستقبل، يجب على الشركة الوفاء بتلك المتطلبات ويؤثر عدم تطبيق نظام السعودة على عمليات الشركة المستقبلية بطريقة 

  . سلبية
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   سوء تصرف الموظفن–ن 
 وضع ضوابط وإجراءات داخلية لمعالجة إساءة السلوك من قبل الموظفين، إال أن الشركة ال تضمن إمكانية منع بالرغم من

وبناء على ذلك، فإن أي سوء تصرف من أحد الموظفين يمكن أن يترتب عليه انتهاك للقانون من . حدوث مثل هذه الحاالت
ومثل سوء التصرف هذا قد يحدث في أي . رر بسمعة الشركةأو ض/ قبل الشركة وجزاءات تنظيمية والتزامات مالية و 

  : مجال من مجاالت العمل والتي قد تشمل

  .إلزام الشركة بمعامالت تتجاوز الحدود المسموح بها 

  .سوء استخدام المعلومات أو إفشاء معلومات سرية 

  .التستر على أنشطة غير مسموح بها أو أنشطة غير ناجحة 

  .خدمات غير مناسبةأو / التوصية بمنتجات و  

التورط في معلومات مضللة أو أنشطة احتيالية تنطوي على غش أو غيرها من  
  .األنشطة غير السليمة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمين للعمالء

  .المطبقة أو الضوابط واإلجراءات الداخليةباألنظمة عدم االلتزام  

السعودية الهندية ال تستطيع دائما أن تمنع سوء تصرف الموظفين وقد ال وكما هو الحال بالنسبة لجميع الشركات فإن الشركة 
تنجح دائما إجراءات السالمة المتخذة لمنع مثل هذه األعمال أو الكشف عنها، وال تستطيع الشركة السعودية الهندية ضمان أن 

  .سوء تصرف الموظفين سوف لن يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها
  

   مصادر التمويل-س 

قد تحتاج الشركة السعودية الهندية إلى رأس مال إضافي في المستقبل وهو ما قد ال يتوفر أو قد يتوفر ولكن بشروط غير 
ولكي تتمكن الشركة من النمو ودخول مجاالت جديدة في أعمال التأمين فإنه يجب عليها أن تقوم بتوسيع قاعدة . مناسبة

وقد تتطلب . بات كفاية رأس المال النظامية ومتطلبات هوامش السيولة لكي تبقي في مركز تنافسيأعمالها والوفاء بمتطل
  .الشركة السعودية الهندية مستقبال رأس مال إضافي والذي سيكون معتمداً على مجموعة من العوامل غير المؤكدة

   مخاطر التصنيف-ع 

وعند ابتداء أعمال الشركة فإنها . ي الوقت الحالي من أي جهة مختصةبما أن الشركة التزال قيد التأسيس فإنها غير مصنفة ف
غير أن الشركة قد ال . قد تحتاج إلى أن تعين شركة مختصة لتقييم مالءمتها المالية وتصنيفها حسب العوامل المتعارف عليها

  .سوق التأمينتحصل على تصنيف جيد في حال كانت المخاطر لدى الشركة أعلى من الحد المتعارف عليه في 

  القدرة على تحقيق عوائد استثمارية مرضية-ف 

تعتزم الشركة السعودية الهندية تنمية محفظة استثمارية لدعم أموال المساهمين وااللتزامات التي تضطلع بها نتيجة قبولها 
وقد تتأثر عائدات . ا االستثماريةوتعتمد النتائج التشغيلية للشركة السعودية الهندية جزئياً على أداء محفظته. لمخاطر التأمين

الشركة السعودية الهندية من االستثمار وبالتالي ربحيتها بصورة سلبية من وقت آلخر نتيجة الظروف التي تؤثر على 
  .استثمارات محددة وبشكل عام نتيجة تقلبات السوق والظروف االقتصادية والسياسية التي تخرج عن سيطرة الشركة

ثمار في الشركة لمخاطر متعددة مثل مخاطر السيولة ومخاطر عائد االستثمار ومخاطر االئتمان وتتعرض محفظة االست
ومخاطر السوق ومخاطر تقلب أسعار العمالت التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قيمة األوراق المالية في محفظتها 

رة السيولة إال أنها قد تتأثر بمخاطرها وتواجه مشاكل في ومع أن الشركة سوف تنفذ نظاماً إدارياً فعاالً يتعلق بإدا. االستثمارية
وخالل فترات انخفاض معدالت العمولة قد تقع الشركة السعودية . إيجاد التمويل الالزم لمقابلة االلتزامات والمطالبات المالية

  .سعار العمولة األعلى السابقةالهندية مع ذلك في مخاطر معدالت العمولة العالية إذا لم تتح لها فرصة إعادة االستثمار بأ

وتعتمد قوة الوضع المالي لمحفظة االستثمار بدرجة كبيرة على النوعية االئتمانية لألوراق المالية المستثمرة وأي انخفاض في 
يجة جودة األوراق المالية قد يؤثر على محفظة االستثمار، التي تخضع أيضا لمخاطر السوق التي تتقلب فيها قيمة االستثمار نت

للتغيرات في أسعار السوق، سواء كان سبب هذه التغيرات عوامل خاصة بورقة مالية معينة أو بالجهة التي تصدرها، أو 
عالوة على ذلك، سيؤثر تعرض الشركة السعودية الهندية لالستثمار . بعوامل تؤثر في كل األوراق المالية المتداولة في السوق

كما أن . في أسعار الصرف على قيمة المحفظة االستثمارية وبالتالي نتائج أعمال الشركةفي العمالت األجنبية وأية تقلبات 
محفظة االستثمار تخضع للقيود النظامية وإن عدم توفر منتجات مالية معينة مثل المشتقات المالية قد يقلل من نطاق التنوع في 

  .ر وحقوق المساهمين في الشركةفئات األصول المختلفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات االستثما

ولتقليص بعض المخاطر المرتبطة بعوائد االستثمار وتقلبات أسعار صرف العملة األجنبية، تعتزم الشركة السعودية الهندية 
االحتفاظ باستثمارات لمدد معينة ونقد ومعادالت نقد على أساس قصير األجل فقط على أسس تتوافق مع نظام مراقبة شركات 
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وهذه االستراتيجية إلدارة المخاطر قد تقلل بشكل ملموس من المخاطر المنوه عنها أعاله إال أنها ال تلغيها .  التعاونيالتأمين
  .تماما

  القضايا-ص 

في نطاق السير العادي لألعمال، قد تباشر الشركة السعودية الهندية قضايا ضد الغير، وقد ترفع ضدها أيضاً مطالبات من 
  .تلك القضايا سلباً في المستقبل على الوضع المالي للشركة السعودية الهنديةوقد تؤثر . الغير

  عدم قدرة الشركة على استقطاب موظفين أكفاء خصوصا مع المنافسة-ق 

وستعتمد خطة الشركة فيما يختص باستقطاب موظفين . ستقوم الشركة بتعيين موظفين من السوق السعودي واألسواق المجاورة
لين أساسيين هما القدرة على استقطاب موظفين بخبرات طويلة في السوق السعودي واألسواق المجاورة مبنية أكفاء على عام

كما ستقوم الشركة بتوظيف كادر سعودي وتدريبه وتوفير . على ميزات وحوافز تنافسية وتوفير بيئة عمل مشجعة ومنتجة
وبالرغم من ذلك فإن الشركة ال . ر وبناء هذا السوق الناشئأحدث التقنيات لتحضير الشباب السعودي في المساهمة في تطوي

  .تضمن نجاحها أو قدرتها على استقطاب كادر عمل خصوصا في ظل المنافسة المتوقعة في هذا السوق

   شروط رفع التقارير-ر 

لية دورية للجهات تتضمن متطلبات كل من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وقواعد التسجيل واإلدراج رفع تقارير ما
التنظيمية ونشرها للجمهور، ورغم تمتع بعض الشركات المؤسسة للشركة السعودية الهندية بخبرة إقليمية كبيرة إال أنها تعتبر 
جديدة نسبياً على التأمين التعاوني، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى صعوبات إدارية وتقنية في بداية عملها في نطبيق هذه المتطلبات 

د يسبب بعض التأخير في تقديم ذلك التقارير، وهذا بدوره قد يعرضها في حاالت استثنائية إلى بعض الغرامات مما ق
  . والجزاءات سواء من قبل مؤسسة النقد أو من هيئة السوق المالية

   مخاطر تتعلق بالتقنية–ش 

شركات السعودية الهندية سوف تتخذ إجراءات وبالرغم من أن ال. سوف تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها
أمنية، فإن أنظمة المعلومات الخاصة بها قد تتعرض لعمليات دخول غير مصرح بها أو فيروسات كمبيوتر أو أخطاء بشرية 

ير وإذا حدث أي عطل كب. أو كوارث طبيعية أو حرائق أو فقدان للطاقة أو أخطاء في االتصال أو عمليات تخريبية أو إرهابية
وقد يتم أيضاً تكبد تكاليف باهظة نتيجة لتلك األعطال أو االخفاقات، األمر . أو إخفاق متكرر، فقد تتأثر اإليرادات تأثيراً سلبياً

  .الذي قد يؤثر سلباً على النتائج المالية أو مستويات النفقات الرأسمالية

   عدم نجاح الشركة في التطوير أو التوسع–ت 

شركة السعودية الهندية لتطوير الشركة في تأسيس وتنمية مشاريع تأمين وإعادة تأمين في المملكة العربية تتمثل استراتيجية ال
وتعتمد قدرة الشركة على تنفيذ هذه االستراتيجية على نوعية إدارتها، وسوف تخضع الشركة أيضاً لعدد من العوامل . السعودية

وال يمكن التأكيد . ة والقرارات الصادرة عن الدوائر التنظيمية والمنافسينالخارجة عن إرادتها، ويشمل ذلك اللوائح الحكومي
  . على نجاح الشركة في إقامة أو تنمية نشاطها التأميني أو أن تلك العمليات ستكون مربحة

   مخاطر متعلقة بالخالفات مع المؤمن عليهم–ث 

ومع ذلك فال توجد ضمانات لوقوع . ائق بشكل سريع وفعالتقوم الشركة بتسديد وتسوية التزاماتها تجاه مطالبات حاملي الوث
خالفات بين الشركة وبعض حاملي الوثائق قد يصل بها الحد إلى رفع قضايا لدى المحاكم الشرعية ضد الشركة، مما يعرض 

  .الشركة إلى مخاطر قضايا قانونية قد تؤثر سلباً على عمليات الشركة

  مين مخاطر متعلقة بتقييم محفظة التأ-خ 

الشركة السعودية الهندية بعد االنتهاء من إجراءات التأسيس باالستحواذ على محافظ التأمين المصدرة عن طريق وكالء تنوي 
ويقوم الخبير االكتواري . وشركة نيو انديا للتأمين المحدودة في المملكة) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة 
ارات المالية ومراقب الحسابات كي بي إم جي الفوزان وبانقا بتقييم المحفظتين بما يشمل االلتزامات شركة منار سيغما لالستش

وبناء على التقييم للمحفظتين، ستقوم الشركة السعودية الهندية بالتفاوض مع شركة التأمين . المترتبة عليها والحقوق العائدة لها
وستكون نتيجة التقييم خاضعة  ،نيو انديا للتأمين المحدودة لشراء المحفظتين وشركة ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(على الحياة 

للمراجعة من قبل لجنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد تقوم بالتأكد من اتباع المحاسب القانوني واالكتواري للمعايير 
  . الموضوعة من قبل المؤسسة فيما يتعلق بتقييم شركات التأمين

  ر وثائق التأمين وضوابط الخسارة مخاطر إصدا–ذ 

ستقوم الشركة بدراسة المخاطر قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة وقد يؤدي سوء تقدير الشركة للمخاطر إصدار وثائق 
  . تأمين تكبد الشركة خسائر مالية تؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة في المستقبل

   مخاطر االستحواذ–ض 

حفظة المراد االستحواذ عليها إلى دفع مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي قد يؤثر ذلك على ربحية الشركة قد يؤدي شراء الم
  .خالل السنوات األولى
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  المخاطر المتعلقة بالسوق : ٢-٢

   مخاطر عدم معرفة المجتمع بالتأمين - أ 

ق األخرى يمكن أن يكون لها أثر على عمليات إن االختالفات الثقافية بين المجتمع السعودي وبين مجتمعات األسوا
ففي حين أن العديد من المؤمن عليهم . الشركة حيث أن المعرفة ببوالص التأمين جديدة نوعا ما على المجتمع السعودي

المحتملين في المملكة يشترون بوالص التأمين بالتدريج فقد تكون هنالك حاجة إلى جهد أكبر إلقناع العمالء بشراء 
وفي حين أن مثل هذه المنهجية يمكن أن تؤدي إلى نمو . ويتطلب ذلك منهجية متناسقة لتسويق البوالص. الصالبو

  . السوق فإنها قد تحتاج إلى وقت أطول لتحقيق أهدافها

    مخاطر دخول الشركات الكبرى بعد منظمة التجارة العالمية - ب 

وتتطلب عضوية المنظمة فتح المملكة اقتصادها . م٢٠٠٥ر انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمب
وفي حين أن الخطوة األولى . لالستثمار األجنبي مما سيمهد لدخول الشركات الكبيرة إلى السوق بما فيه قطاع التأمين

خر من باتجاه توحيد وتنظيم شركات التأمين قد بدأت، فإنه إذا نما السوق كما هو متوقع فسيشهد السوق دخول عدد آ
الشركات العالمية العمالقة التي قد تزيد المنافسة، ويمكن أن تؤثر القوى التنافسية على بعض العوامل مثل أقساط 

  .التأمين وشروط التغطية والخدمات المقدمة ومعالجة المطالبات وأداء شركات التأمين والقوة المالية للشركة

    مخاطر المنافسة- ج 

 ١٣بالترخيص لـ ) م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٨/٩/١٤٢٧ بتاريخ ٦٠/الملكي رقم متم مؤخراً إصدار المرسوم 
، كما تم في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بما في ذلك إعادة التأمين(شركة للقيام بأعمال التأمين 

ولقد انتهت المؤسسة . أخرى) تأمينوإعادة ( شركات تأمين ٥صدور مراسيم ملكية أخرى الحقاً بالترخيص بتأسيس 
. وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة هاعلى تأسيس تأمين تعاوني أخرى وتمت الموافقة اتشرك ٩من دراسة ملفات 

شركات تأمين تعاوني أخرى تمهيداً لرفعها للهيئة العامة لالستثمار ومن ثم  ٩كما تقوم المؤسسة حالياً بدراسة ملفات 
ويتوقع أن يصل إجمالي الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة التأمين . ة التجارة والصناعةإرسالها إلى وزار
تعمل في سوق األنظمة وقد كانت شركات التأمين حتى صدور تلك . م٢٠٠٧ شركة بنهاية عام ٣٧التعاوني بالمملكة 

ومع . بالعمل داخل المملكةغير منظم وكانت شركة التعاونية للتأمين هي الشركة الوحيدة الحاصلة على ترخيص 
صدور التراخيص مؤخراً للشركات الجديدة فإن الشركات ستواجه نوعاً جديداً من المنافسة مع الشركات المرخصة 

ويمكن أن تؤثر القوى التنافسية . الجديدة إلى ظهور طرق جديدة لتنفيذ األعمالاألنظمة ويمكن أن تؤدي . بالتأسيس
التأمين وشروط التغطية والخدمات المقدمة ومعالجة المطالبات وأداء شركات التأمين على بعض العوامل مثل أقساط 

  .والقوة المالية للشركة

وتوجد مخاطرة محتملة نتيجة دخول شركات جديدة إلى السوق مما يؤدي إلى فائض في العرض وانخفاض األسعار 
جديدة شركات محلية وأخرى تابعة لشركات وقد تشمل الشركات ال. وبالتالي انخفاض إيرادات الشركة وأرباحها

وقد تدفع المنافسة الشركات إلى . وسوف تمارس الشركة السعودية الهندية أعمالها في سوق عالي المنافسة. أجنبية
وتعتمد قدرة الشركة في التنافس مع . زيادة أنشطة الدعاية والترويج أو أن تنتهج سياسات تسعير غير عقالنية

 واإلقليمية إلى حٍد ما على قدرتها على تمييز منتجاتها عن منتجات المنافسين عن طريق تقديم الشركات العالمية
وال تضمن الشركة أن ال يقوم المنافسون الحاليون . منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة ترضي أذواق العمالء

شكل أسرع مع االتجاهات المتغيرة للصناعة والمحتملون بتقديم منتجات مشابهة أو أفضل من منتجاتها أو أن يتأقلموا ب
وليس هنالك تأكيد بأن الشركة ستكون قادرة على تحقيق أو الحفاظ على أي مستوى من . أو المتطلبات المتغيرة للسوق

ولذلك يمكن أن يكون هنالك انخفاض في األقساط أو الهوامش أو زيادة في التكاليف . األقساط في هذه البيئة التنافسية
  .صة بالعملياتالخا

   عدم توفر بيانات تاريخية للسوق-د

ولذلك لم يتم . رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمين إال أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة
التأمين في وبسبب ذلك تعتمد شركات . جمع المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق

تقدير الخسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة المخاطرة 
  .للمحافظ التأمينية مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر للشركات العاملة

  المخاطر المتعلقة باالكتتاب : ٣-٢

  ن  مخاطر السيطرة من قبل المساهمين المؤسسي-أ

من أسهم الشركة، مما يمكنهم مجتمعين من % ٦٠بعد إكمال عملية االكتتاب سيملك المساهميين المؤسسين نسبة 
السيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة المساهمين بما في ذلك بيع األصول وانتخاب مجلس اإلدارة ومنع أو إحداث 

 وبناءاً على ذلك، يمكن لهؤالء المساهمين ممارسة هذه .أي تغيير في الشركة وإصدار أو عدم إصدار أسهم جديدة
  .السيطرة بصورة تؤثر بشكل كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
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   مخاطر سيولة أسهم االكتتاب -ب

ا ال يوجد حالياً سوق عام ألسهم الشركة وليس هنالك ضمان لتطور تداول نشط ألسهم الشركة واسـتمراره بعـد هـذ                    
ويمكن أن تؤدي عوامل أخرى مثل النتائج المالية للشركة والظروف العامة للصناعة والحالة االقتصادية العامة . االكتتاب

  .أو عوامل أخرى خارج سيطرة الشركة إلى تقلبات كبيرة في أسعار وسيولة أسهم الشركة

   مخاطر تذبذب سعر السهم -ج

ر مستقر وعرضه لدرجة كبيرة من التذبذب لعدد من العوامل التي يمكن أن يكون سعر سهم الشركة في السوق غي
تشمل، دون حصر، أوضاع السوق فيما يخص األسهم وأية تغيرات تنظيمية في الصناعة وتدهور نتائج أعمال الشركة 

 أي وليس هنالك. وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية وظهور منافسين أقوى أو المضاربة على أعمال الشركة
  .ضمان بأن األسهم ستزيد قيمتها أو أن قيمتها لن تنخفض بمجرد إدراجها في سوق األسهم

   مخاطر توزيع أرباح-د

قد تتغير قيمة األسهم المطروحة مع تطور الشركة وأي قرار بدفع أرباح للمساهمين يخضع لقـرار وتوصـية مجلـس                 
عوامل القائمة في االعتبار بما فيها وضـع الـشركة المـالي            اإلدارة وفقاً للنظام األساسي للشركة بعد وضع عدد من ال         

وأوضاع السوق والمناخ االقتصادي العام وتحليل الفرص االستثمارية واالحتياجات االستثمارية للـشركة والمتطلبـات              
بارات النقدية والرأسمالية وفرص األعمال وأثر مثل هذه األرباح على الموقف الزكوي للشركة، إضافة إلى بعض االعت               

  . ذلك قد ال تقوم الشركة دائماً بتوزيع أرباح على مساهميهاىوبناًء عل. القانونية والتنظيمية األخرى

   مخاطر بيع االسهم -هـ

إن بيع كميات كبيرة من أسهم الشركة في سوق األسهم بعد انتهاء االكتتاب أو توقع حدوث عمليات البيع  يمكن أن يؤثر                      
وقد حددت مؤسسة النقد العربي السعودي الحد األدنى من األسهم الذي يمكـن             . هم في السوق  سلباً على أسعار هذه األس    

ولذلك في حالة قـرر بعـض أو جميـع المـساهمين            . طرحه لالكتتاب العام والحد األعلى لملكية المساهمين اآلخرين       
د العربي السعودي، فإن ذلك المؤسسين الخروج من الشركة أو تغيير حصصهم، ضمن الضوابط التي حددتها مؤسسة النق

إضافة إلى ذلك، فإن الـشركة ال  . قد يؤثر على هيكل ملكية الشركة كما يمكن أن يكون له أثر سلبي على أسعار األسهم           
ومع ذلك، فإن إصدار الشركة ألية أسهم يمكن أن يكون لـه            . تنوي حالياً إصدار أي أسهم إضافية مباشرة بعد االكتتاب        

  .ذه األسهم ويؤدي إلى انخفاض سعرهاأثر سلبي على سوق ه

   القيود على ملكية األسهم–و 

يفرض نظام التأمين بعض القيود على تملك األسهم في شركات التأمين، حيث يتعين على شركات التأمين الحصول على                  
ومن . ين مسجلةموافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل اكتساب أو دمج نقل للملكية مع أي شركة تأم

شأن هذا العقد أن يعيق في بعض الحاالت قدرة الشركة على جلب مستثمر مالي أو استراتيجي إذا ما رفضت مؤسـسة                     
النقد العربي السعودي ذلك أو أخرت الموافقة عليه أو أخضعته لشروط غير مقبولة ، والذي يترتب عليه عدم جلب هذا                    

  .لى أعمال الشركةالمستثمر مما قد يؤدي إلى آثار سلبية ع

  مخاطر أخرى: ٤-٢

  المستقبليةالبيانات   

وتنطوي تلك البيانات المستقبلية على مخاطر معلومـة        . ل بيانات مستقبلية  كشتإن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة        

كون مختلفة بشكل   وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر في النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها، وقد ت               

جوهري عن أية نتائج أو أداء أو منتجات في المستقبل، صريحة كانت أم ضمنية، فيما يكون وارداً في تلـك البيانـات                      

وتشتمل تلك العوامل، إال أنها ال تقتصر على الظروف االقتصادية والتجارية العامـة، والـدعايات الـسلبية                 . المستقبلية

رات التطوير والمنافسة واألثر السلبي المترتب على تقلبات العملة واستخدام واالحتفـاظ            والمخاطر التنظيمية وفشل مباد   

  .بكبار العاملين والتغييرات في أنظمة الضرائب والعالقات العمالية الجيدة وعوامل أخرى واردة في هذه النشرة

ثمرين المتوقعين أال يعتمدوا أكثـر مـن        وإذا أخذنا في االعتبار تلك األمور غير المؤكدة، فإنه من الواجب تحذير المست            

وإضافة إلى ذلك، يجب أال ينظر، تحت أي ظرف من الظروف، إلـى تـضمين تلـك                 . الالزم على البيانات المستقبلية   

البيانات المستقبلية في هذا النشرة باعتباره تعهداً أو ضماناً من الشركة السعودية الهندية أو أي شخص آخر بخـصوص                   

وتقر الشركة السعودية . لمبينة في تلك البيانات، أو بأن االفتراضات الضمنية المنوه عنها ستحقق ال محالةتحقيق النتائج ا

الهندية بعدم مسؤوليتها عن تحديث أي من عوامل المخاطرة أو عن االعالن للعموم عن نتيجة أية توضحيات بشأن أي                   

قبل، بخالف الحاالت التي تكون فيها مطالبة بالقيـام بـذلك           من البيانات المستقبلية لتعكس تطويرات أو وقائع في المست        

  .بموجب نظام السوق المالية أو قواعد التسجيل واإلدراج
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   سوق التأمين في المملكة-٣
 يعتمد هذا القسم على بيانات السوق المتوفرة لدى إدارة الشركة والبيانات المنشورة األخرى المتوفرة على اإلنترنت والمصادر األخرى                 

بما فيها موقع وزارة التجارة األمريكية على اإلنترنت والهيئة العامة لالستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسـسات األخـرى                   
  . والدراسات التي أعدها المركز االستشاري

  استعراض المناخ االستثماري : ١-٣

ر لتوفير المعلومات والمساندة للمستثمرين األجانب وتنشيط م أنشأ مجلس الوزراء الهيئة العامة لالستثما٢٠٠٠في أبريل من عام 
ت مظلة وتعمل الهيئة العامة لالستثمار تح. الفرص االستثمارية في مجال الطاقة والنقل والصناعات التي تعتمد على المعرفة

ياسات الحكومية الخاصة باألنشطة وتشمل مهام الهيئة العامة لالستثمار وضع الس. ويرأسها محافظ الهيئةالمجلس االقتصادي األعلى 
االستثمارية واقتراح الخطط واألنظمة التي تعزز المناخ االستثماري في البالد إضافةً إلى تقييم المقترحات االستثمارية ومنح 

امة ويجب على جميع المشاريع االستثمارية األجنبية بما فيها هذه الشركة الحصول على ترخيص من الهيئة الع. التراخيص لها
 هـ لممارسة أعمالها في ١٢/١١/١٤٢٦ بتاريخ ١٠٨٦/٢وبناًء على ذلك منحت الهيئة ترخيصاً للشركة بالقرار رقم . لالستثمار 

أما المستثمرون المحليون فيتقدمون إلى وزارة التجارة والصناعة للحصول على التراخيص كما أن االستثمار في بعض . المملكة 
خيص من السلطات الحكومية األخرى مثل مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية وهيئة المجاالت قد يحتاج إلى ترا
  .االتصاالت وتقنية المعلومات

ويتوقع أن تستفيد التجارة . م٢٠٠٥ ديسمبر ١١ في منظمة التجارة العالمية في يوم ١٤٩لقد أصبحت المملكة العضو رقم 
وقد وافقت المملكة . اللتزامات التي التزمت بها المملكة كجزء من اتفاقية انضمامها إلى المنظمةواالستثمار األجنبي من العديد من ا

وتشمل التزامات الحكومة السعودية . على تخفيف القيود التجارية وتطوير بيئة التجارة واالستثمار من أجل تنويع النشاط االقتصادي
راد في قطاعي التصنيع والزراعة وفتح المزيد من األسواق في مجال الخدمات تخفيض التعرفة الجمركية وإلغاء الحظر على االستي

كما أن اإلصالحات . بما فيها االتصاالت والخدمات المتعلقة بالطاقة والتأمين واألعمال المصرفية وغيرها من الخدمات المالية
ويتوقع أن يؤدي انضمام . عت االستثمار األجنبياالقتصادية التي أعلنت قبل االنضمام إلى المنظمة أدت إلى انفتاح السوق وشج

  )١(.المملكة إلى المنظمة وتنفيذها اللتزاماتها في هذا الصدد إلى مزيد من التطورات في المناخ االستثماري

  )٢(تاريخ وتطور صناعة التأمين في المملكة : ٢-٣

ا السوق كان يفتقر إلى اإلطار التنظيمي كقطاع من رغم أن المملكة هي صاحبة أكبر سوق للتأمين بين دول الخليج، إال أن هذ
يحكم هذا القطاع حتى صدور نظام مراقبة نظام وبعكس القطاع المصرفي الذي يتسم بالتنظيم الدقيق، لم يكن هنالك . السوق المالي

بعض الوكاالت أو م كانت أعمال التأمين تتم من خالل ١٩٧٤وقبل عام ). م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤شركات التأمين التعاوني في عام 
وقد تم تأسيس أول الشركات السعودية في مطلع السبعينيات لمواكبة التطور االقتصادي الكبير في ذلك . فروع الشركات األجنبية

ونتيجة للحجم الصغير نسبياً والخبرة المحدودة وطبيعة تلك الشركات، والتي ظلت دون تغيير لفترة طويلة بسبب افتقارها . الوقت
ويعزى ذلك .  تنظيمي وقانوني، فإن جزءاً كبيراً من المخاطر المؤمن ضدها تتم إعادة تأمينها لدى شركات تأمين أجنبيةإلى إطار

إلى عدم قدرة الشركات المحلية على تحمل تلك المخاطر وحدها نسبة لتعقيد عمليات التأمين وحجم مثل هذه المخاطر التي تتطلب 
وقد أدى ذلك إلى انسياب قدر كبير من أقساط التأمين إلى الخارج لصالح الشركات . جتهامناهج تأمين وحسابات متطورة لمعال

إن التأخير . األجنبية أو نقص األقساط التي يحتفظ بها داخل المملكة وحدَّ ذلك بدوره من نمو وتطور سوق التأمين المحلي ومنتجاته
ن فرص إنشاء شركات سعودية قوية قادرة على تطوير منتجاتها في تنظيم سوق التأمين تسبب في بطء نمو هذا النشاط وقلل م

  . وخوض المنافسة

. وبصورة عامة، فقد تطورت صناعة التأمين في منتصف الثمانينيات لصالح شركات التأمين التعاوني العاملة في مجال التأمين العام
ما يتيح للمؤمن عليهم االشتراك في استرداد المبالغ الفائضة وتعتمد متطلبات التأمين التعاوني على مبدأ التعاون والضمان المتبادل م

وقد تم تأسيس أول شركة سعودية، وهي شركة التعاونية للتأمين، بموجب مرسوم ملكي . من شركات التأمين بعد خصم االحتياطي
ين التعاوني لتقديم خدمات م، حيث أدركت الحكومة بناءاً على دراسة أجريت لهذا الغرض، أهمية وجود شركة للتأم١٩٨٦في عام 

التعاونية وتعتبر الشركة . التأمين للقطاع الخاص والمشاريع الحكومية الكبيرة ولضمان بقاء القدر األكبر من األقساط داخل المملكة
  .في الوقت الحالي الشركة الرئيسية التي تقدم خدمات التأمين في المملكة

وقد قامت هذه الشركات بدور الوساطة .  المملكة وتقدم مختلف أنواع التأمين العامومع ذلك، فإن الشركات األجنبية ظلت تعمل في
بين الراغبين في الحصول على بوالص التأمين وبين شركات إعادة التأمين في الخارج مما أعاق التطور الطبيعي لخدمات ومنتجات 

وقد أدى ذلك . ي تتقاضاها تلك الشركات أو على المنافسةالتأمين وأدى إلى خلق فجوات سلبية مثل غياب الرقابة على األسعار الت
أيضاً إلى انتقال قدر كبير من أقساط التأمين إلى شركات أجنبية خارج المملكة وزيادة المخاطر على المؤمن عليهم بسبب انعدام 

فها المالي مما قد يؤدي الضوابط التي تحمي مصالحهم ووجود بعض الشركات الصغيرة التي تعاني من شح التمويل أو ضعف موق
  .إلى إفالسها وضياع أموال المؤمن عليهم

ومع ذلك فإن . يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي في العديد من دول الخليج مثل الكويت والسعودية واإلمارات العربية المتحدة عالياً جداً
كس ذلك حالة الالمباالة وقلة الوعي واإلدراك في ويع. نشاط صناعة التأمين ضعيف وغير مواكب للناتج المحلي اإلجمالي المرتفع

وبالنظر إلى معدل االختراق . إن معدل االختراق التأمينـي في دول الشرق األوسط ما زال منخفضاً. هذه البلدان ألهمية التأمين
ورة الالزمة لزيادة معدل المنخفض هذا يمكن القول أن السوق به فرص كبيرة لتطور العديد من المنتجات والوسائل واألنظمة المتط

وهنالك عدد من الشركات تنتظر . وقد تم فتح قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية لالستثمار األجنبي المباشر. االختراق
  . الدخول إلى هذا القطاع

                                                 
  .م٢٠٠٦ موقع وزارة التجارية األمريكية على اإلنترنت، تقرير المناخ االستثماري،  (١)
  .م٢٠٠٦ التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي،  (٢)



  

א  א ١٠                                 א

نسبة التأمين على السيارات  بليون ريال ومنها ٤، فإن حجم السوق الحالي للتأمين يصل إلى حوالي التعاونيةوحسب مصادر الشركة 
ويتوقع أن يفـوق حجـم      %. ٢٩ثم األنواع األخرى من التأمين      % ١٧فالتأمين علـى الممتلكات    % ٢٢يليها التأمين الطبي    % ٣٢

ويتوقع أن تزيد نسبة    . م نتيجة للطلب المتزايد على التأمين الطبي والتأمين على السيارات         ٢٠٠٩ بليون ريال بحلول عام      ١٥السوق  
ويمكن أن تزيد حصة    .  بليون ريال خالل السنوات األربع القادمة      ٦،٣ بليون ريال والتأمين الطبي إلى       ٥أمين على السيارات إلى     الت

 بالمائـة  ٥ الـى  ٣ ريال في السنة مما يزيد مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى      ٧٥٠الفرد من مصروفات التأمين إلى      
  ).م٢٠٠٦سبتمبر (اري حسب دراسات المركز االستش

ومن الناحية التاريخية   . ويتوسع سوق تأمين الحماية واالدخار بسرعة في المملكة والشرق األوسط مع التغيير في سلوك المستهلكين              
فـي الـدول    % ١٠فإن معدل االختراق العام لتأمين الحماية واالدخار يعتبر منخفضاً حسب المعايير العالمية، حيث يبلـغ نـسبة                  

وعلى كٍل فإن تغير الـسلوكيات      ). حسب دراسات المركز االستشاري   (في دول الشرق األوسط     % ٢بية في حين يبلغ نسبة      األورو
ووفرة الخيارات في المملكة سيفتح المزيد من الفرص الجديدة لشركات التأمين التي ترى تحوالً في الطلب وتوسـعاً فـي نطـاق                      

وفي الوقت الحالي يتزايد تركيز الناس في تخطيطهم المالي على المدى الطويـل             . قالمنتجات المالية المصممة خصيصاً لهذا السو     
ويجدون في تأمين الحماية واالدخار مجاالً لالدخار كجزء أساسي من خطة التقاعد مما يشير إلى إمكانية زيادة معدل االختراق إلى                    

  .المستويات العالمية

ل التي تحرك نمو السوق منها زيادة عدد السكان ذوي الدخل المتوسط والمرتفع ويشير الخبراء االقتصاديون إلى عدد من العوام
وقد لعبت العوامل الديموغرافية . الذين يخططون لقضاء قدر أكبر من فترة خدمتهم الوظيفية وربما فترة تقاعدهم في الشرق األوسط

أكثر تقبالً لتأمين الحماية واالدخار حيث يعتبره حوالي في المنطقة أيضاً دوراً في ذلك فقد أصبح الشباب من سكان منطقة الخليج 
إضافةً إلى ذلك فإن توفر منتجات التأمين اإلسالمي ). حسب دراسات المركز االستشاري(منهم جزءاً من خطتهم التقاعدية % ٦٠

 المخاطر تشمل رخص يغطي التأمين في المملكة عدداً من أنواع. شجعت الكثيرين على الحصول على بوليصة تأمين ألول مرة
وتشير الدراسات إلى أن التأمين في . السيارات والتأمين الطبي والتأمين ضد الحريق والتأمين الهندسي وتأمين الطيران وما إلى ذلك

على التوالي ثم تباطأ نموه % ١٠,٥و % ١٧,٨، % ٧,٣م بنسبة ١٩٩٤م و ١٩٩٣م، ١٩٩٢المملكة نما بشكل كبير خالل األعوام 
ويعزى هذا االنخفاض إلى انخفاض التأمين على الطاقة والشحن . م١٩٩٩في عام % ٣,٦ات الالحقة منخفضاً بنسبة في السنو
وتشير الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن الجزء األكبر من النمو في أنشطة التأمين يعود إلى التأمين الطبي . البحري

  . خالل السنوات الخمس الماضيةوتأمين السيارات اللذين زادا بدرجة كبيرة

وقد . م كما هو واضح من الجدول أدناه٢٠٠١منذ عام % ١٦لقد زاد معدل النمو السنوي المركب ألقساط التأمين بنسبة أكبر من 
ثم التأمين % ٣٤,٤يليه التأمين ضد الحريق وتأمين الممتلكات بنسبة % ٤٠حقق التأمين على السيارات أعلى معدل بلغ حوالي 

  .خالل السنوات الخمس الماضية% ٢,٤في حين نما التأمين الصحي بنسبة % ١٥,٥بحري ال
  

  )ماليين الرياالت(أقساط التأمين  : )أ(٢-٣الجدول 
معدل النمو السنوي 

  المركب
٢٠٠٥   
  متوقعة

٢٠٠٤ 
  متوقعة

  نوع التأمين ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

  والهندسيالطيران  والطاقة  ٦١١,٤ ٤٨٤,٩ ٥٦٠,٣ ٤٩٨,٢ ٥٣٦,٠ ٪٣,٢−

  الحريق والممتلكات ٢٧٤,٦ ٥٠١,٢ ٦١٣,١ ٨٠٠,٣ ٨٩٦,٤ ٪٣٤,٤

  الحماية واالدخار ١١٢,٥ ١٣٦,٩ ٤٣,٨ ٦٥,٥ ٣٣,٠ ٪٢٦,٤−

  الطبي ٧٤٠,٤ ٨٢٩,١ ٧٨٨,٧ ٨٣٣,٨ ٨١٣,٧ ٪٢,٤

  البحري ٢١٢,٣ ٢٣٨,٣ ٣١٠,٠ ٣٣٣,٦ ٣٧٧,٦ ٪١٥,٥

  السيارات ٤٩٢,١ ٦٤٣,٧ ١,١٦١,٢ ١,٤٣٤,١ ١,٨٦٥,٩ ٪٣٩,٥

  حوادث متنوعة ١٥٧,٧ ١٣٥,٠ ١٥٠,٥ ١٣٩,٣ ١٤٧,١ ٪١,٧−

غير مشمولة في ما ذكر (أخرى  ٠,١ ٤٧,٨ ٣٩,٥ ٧٩,٥ ٨١,١ ٪١٩,٣
 )*أعاله

  المجموع ٢,٦٠١,١ ٣,٠١٦,٩ ٣,٦٦٧,٢ ٤,١٨٤,٣ ٤,٧٥٠,٩ ٪١٦,٣

  .م٢٠٠٥-٢٠٠٢معدل النمو للفترة   * 
 .دراسات المركز االستشاري:   المصدر

الجديدة التي األنظمة م فإن ٢٠٠٥في عام % ١٧,١م إلى ٢٠٠١في عام % ٢٨,٥أمين الصحي قد انخفضت من ورغم أن حصة الت
 إلزامياً ستؤدي بالتأكيد )هـ٢٥/١٢/١٤٢٧ وتاريخ ٢٧١وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (والتأمين على المركبة جعلت التأمين الصحي 

وعلى . التأمين الصحي على وجه الخصوص بقدر كبير خالل السنوات الخمس القادمةويتوقع أن ينمو قطاع . إلى زيادة نمو هذا القطاع
م إلى ٢٠٠١في عام % ٤,٣م حيث انخفضت حصته من ٢٠٠١عكس ذلك، فإن أقساط تأمين الحماية واالدخار انخفضت منذ عام 

  .خالل نفس الفترة% ١١,٣إلى % ٢٣,٥وقد انخفضت حصة التأمين على الطاقة والتأمين الهندسي أيضاً من . م٢٠٠٥في عام % ٠,٧
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  :وقد تغيرت أقساط التأمين المكتتبة في المملكة كما هو موضح في الجدول أدناه

  م٢٠٠٢-١٩٩٦أقساط التأمين المكتتبة في المملكة في الفترة ): ب(٢-٣الجدول 
  السنة )ريال(األقساط  (%)التغير من سنة ألخرى   المصدر ومالحظات

  ١٩٩٦  ٢،٧١٤،٠٠٠،٠٠٠  ال توجد  التعاونيةالشركة 
  ١٩٩٧  ٢،٨٥٢،٠٠٠،٠٠٠ %٥,٠٨  التعاونيةالشركة 
  ١٩٩٨ ٢،٩٦٨،٠٠٠،٠٠٠ %٤,٠٧  التعاونيةالشركة 
  ١٩٩٩  ٢،٨٦١،٠٠٠،٠٠٠ %)٣,٦١(  التعاونيةالشركة 

  ٢٠٠٠  ٢،٠٩٤،٩١١،١٦٦ %)٢٦,٧٨(  . شركة٣٢المعهد المصرفي، السعودية، 
  ٢٠٠١  ٢،٦٠١،٠٨٩،٦٨٠ %٢٤,١٦ . شركة٢٦المعهد المصرفي، السعودية، 
  ٢٠٠٢  ٣،٣٨٩،٣٢٢،٦١٨ %٣٠,٣٠ . شركة٣٦المعهد المصرفي، السعودية، 

  إدارة الشركة السعودية الهندية : المصدر 

ات مزود لبيان  (AXCOووفقاً لبيانات .  خالل الفترة المذكورة حسب تقرير المعهد المصرفي٣%١٦م بنسبة ٢٠٠٢وقد نمت األقساط لعام 
م عن السوق السعودي، فقد بلغ أقساط التأمين باستثناء تأمين الحماية واالدخار مبلغاً متواضعاً ٢٠٠٣في تقريرها لعام ) التأمين العالمية الشاملة

ديد من من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة منخفضة جداً وأقل كثيراً من نسبة الع% ٠,٥٣م تمثل ٢٠٠١ دوالر للفرد في عام ٤٦،٥يساوي 
م تؤكد أن النسبة المذكورة مبنية على تقديرات وأن نسبة ٢٠٠١م و ٢٠٠٢وعلى كٍل فإن تقارير سويس ري العالمية لعام . دول الشرق األوسط

  .ويعني ذلك وجود فرص كبيرة لنمو أقساط أنواع التأمين األخرى غير تأمين الحماية واالدخار%. ٠,٤٢م تبلغ ٢٠٠١االختراق الفعلية لعام 

يليه التأمين على السيارات % ٢٧,٦٧م يمثل التأمين الطبي الحصة األكبر وهي ٢٠٠٢وبناءاً على إحصائيات المعهد المصرفي لعام 
م ٢٠٠٣م و٢٠٠٢أما إجمالي األقساط المكتتبة حسب نوع التأمين لألعوام %. ١٦,٣٥ثم التأمين ضد الحريق وتأمين الممتلكات % ٢٢,٥

  : في المملكة فهو كما يليحسب مسح المعهد المصرفي
  

  م٢٠٠٣م و ٢٠٠٢صافي عائد األقساط لألعوام ): ج(٢-٣الجدول 
 )ماليين الرياالت(كنسبة مئوية من إجمالي عائد األقساط 

نسبة من إجمالي 
  األقساط المكتتبة

صافي األقساط 
 م ٢٠٠٣المكتتبة، 

نسبة من 
إجمالي األقساط 

  المكتتبة

صافي األقساط 
م ٢٠٠٢المكتتبة، 

  نوع التأمين

 الطيران  ١,٩٩ ٠,٩٥ ٦,٥٨ ٣
  الطاقة ٠,٢٤ ٠,٢٧ ٠ ٠

  الهندسي ٢٩,٩٩ ١٣,٤٥ ٣٤,٢٣ ١٨

  الحريق والممتلكات ٧٥,٤١ ١٣,٦١ ٥٨,٤٤ ١٠

  الحماية واالدخار ٩٩,٨٤ ٧٠,٦٨ ١٢,٠١ ٢٧

  الشحن البحري ٨٢,٣٦ ٣٢,٢١ ٩٣,٤٢ ٣٦

  السفن ١,٢٣ ٨,٣٤ ٦,٦٢ ١٤

  الطبي ٦٤٤,٠٦ ٦٨,٦٧ ٥٧٥,٢٤ ٧٣

  الحوادث المتنوعة ٦٠,٥٩ ٤١,٠٧ ٥٦,٩٤ ٣٨

  السيارات ٧٠٢,٢١ ٩٢,٠٩ ١١١٣,٩٣ ٩٦

  أخرى ٢٦,٣٨ ٤٩,٩ ٢٢,١١ ٥٦

  المجموع ١٧٢٤,٣ ٥١ ١٩٧٩,٥٢ ٥٤
  .إدارة الشركة السعودية الهندية والمعهد المصرفي: المصدر

 
  م٢٠٠٣ م و٢٠٠٢العائد اإلجمالي حسب نوع التأمين لألعوام ): د(٢-٣الجدول 

إجمالي األقساط   نسبة من اإلجمالي
إجمالي األقساط المكتتبة،   نسبة من اإلجمالي  م٢٠٠٢المكتتبة، 

  م٢٠٠٣
  نوع التأمين

 الطيران  ١٩٧,٠٢ ٥ ٢٠٩,٢٨ ٦
  الطاقة ١٧٣,٠٠ ٥ ٩٠,٣٩ ٢,٧
  الهندسي ١٩٠,٣٠ ٥ ٢٢٢,٩٠ ٦,٦
  الحريق والممتلكات ٦١٣,١٣ ١٧ ٥٥٤,٢٣ ١٦,٥
  الحماية واالدخار ٤٣,٨١ ١ ١٤١,٢٥ ٤,٠
  الشحن البحري ٢٦١,٨٤ ٧ ٢٥٥,٦٩ ٧,٥
  السفن ٤٨,١٤ ١ ١٤,٧٦ ٠,٤
  الطبي ٧٨٨,٧٣ ٢٢ ٩٣٧,٩١ ٢٧,٧
  الحوادث المتنوعة ١٥٠,٥٤ ٤ ١٤٧,٥٢ ٤,٤
  السيارات ١١٦١,١٩ ٣٢ ٧٦٢,٥٢ ٢٢,٥
  أخرى ٣٩,٥٠ ١ ٥٢,٨٧ ١,٦
  المجموع ٣٦٦٧,٢٠ ١٠٠ ٣٣٨٩,٣٢ ١٠٠

  .ركة السعودية الهندية والمعهد المصرفيإدارة الش: المصدر

                                                 
  .م، المعهد المصرفي٢٠٠٢-٢٠٠١ شركة في الفترة ٢٦ التحليل المقارن لعدد  ٣



  

א  א ١٢                                 א

  الحاجة إلى التنظيم : ٣-٣

إن جميع األنشطة بما فيها األنشطة االقتصادية تتطلب قدراً من الضوابط التنظيمية التي قد تختلف في شموليتها وطبيعتها 
أعلى من التنظيم حيث أنه يمثل أما التأمين على وجه الخصوص فهو بحاجة إلى مستوى . وحاجتها إلى التطوير من وقت آلخر

أحد أهم عناصر االقتصاد ويرتبط بالرفاهية العامة فيما يتعلق بحماية مصالح المؤمن عليهم الذين قد يصعب عليهم تفهم تعقيدات 
شركات وتكتسب الضوابط على قطاع التأمين أهمية إضافية لكونها تمثل ضمانةً لقيام . قطاع التأمين والتفاصيل الفنية لعملياته

التأمين بالوفاء بالتزاماتها المستقبلية اعتماداً على العديد من العوامل منها التقييم المالئم للمخاطر وتحديد السعر واالستثمارالجيد 
  . لرأس المال واالحتياطيات

 بتاريخ ١٠/ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم مالضمان الصحي التعاونينظام (التأمين اإللزامي أنظمة ومع إصدار 
 فقد تزايدت الحاجة )هـ٢٥/١٢/١٤٢٧ وتاريخ ٢٧١ونظام التأمين على المركبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم هـ ١/٥/١٤٢٠

  . والئحته التنفيذيةر نظام مراقبة شركات التأمين التعاونياإلى إصدار نظام لتنظيم أعمال التأمين ككل ومما أدى الى اصد

   شركات التأمين التعاونياستعراض نظام مراقبة : ٤-٣

  :لقد تم وضع اإلطار العام لسوق التأمين السعودي من خالل إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي يشمل

  .تعريف اإلطار العام لممارسة أنشطة التأمين في المملكة بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية -١

 مؤسسة النقد العربي السعودي التي تشرف أيضاً على تحديد الجهة المسئولة عن تطبيق هذا النظام وهي -٢
  .القطاع المصرفي

 .تحديد الشكل القانوني للشركات المرخص لها بممارسة أعمال التأمين في المملكة -٣
 .تحديد رأس المال الالزم لممارسة أنشطة التأمين لضمان توفر السيولة الكافية لدى الشركات -٤
لبنوك المحلية لصالح مؤسسة النقد العربي لحماية المؤمن عليهم في حال تحديد الوديعة القانونية لدى أحد ا -٥

  .إفالس أٍي من الشركات العاملة في هذا المجال

 .تحديد االحتياطيات الفنية التي يجب أن تضعها كل شركة تأمين لضمان تغطية المخاطر -٦
ال التي يتم جمعها من المؤمن تحديد اإلطار العام الستثمار األموال لضمان عدم الدخول في مخاطر باألمو -٧

  .عليهم

 .تحديد السيولة المالية التي يجب أن تحتفظ بها شركة التأمين لضمان دفع التعويضات -٨
تحديد الحد األعلى لالكتتاب العام لضمان عدم توسع الشركات في تلقي األقساط دون أن تكون لديها  -٩

 .احتياطيات أو مخصصات كافية لدفع التعويضات
مزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين مثل وسطاء التأمين وخبراء المعاينة ووكالء وضع تراخيص  -١٠

 .التأمين واالستشاريين في مجال التأمين
 .تعريف الجهات المخولة بتسوية النزاعات وهي لجنة الفصل في نزاعات التأمين وديوان المظالم -١١

بموجب القرار الوزاري رقم  التنفيذية لهذا النظام ةار الالئحتبـع إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إصد
تفاصيل دقيقة لكل مواد النظام بحيث الالئحة وقد شملت هذه . )م٢١/٤/٢٠٠٤الموافق ( هـ ١/٣/١٤٢٥وتاريخ ) ١/٥٩٦(

  .أصبح هنالك نظام يوفر ضوابط كافية لمراقبة وتنظيم قطاع التأمين في المملكة

شركات الحصول على ترخيصها وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل القيام بأعمال التأمين يتطلب نظام التأمين ال
  .بناًء على مبدأ التأمين التعاوني في المملكة

  التطورات األخيرة

ت وقد أخطرت مؤسسة النقد العربي السعودي جميع الشركات العاملة في مجال التأمين في المملكة بضرورة التقيد بمقتضيا
  .نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية

  :في ما يلي متطلبات تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين

  .أن يتم تأسيس الشركة كشركة مساهمة عامة 

أن يكون الغرض األساسي لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين، وال تباشر الشركة أغراضاً أخرى إال  
وال يجوز . ت مكملة ألعمال التأمين ويجب على شركات التأمين الجديدة العمل تحت نظام التأمين التعاونيإذا كان

  .لشركات التأمين المتقدمة للترخيص تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة

وع لشركة أال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي كما ال يقل رأس المال المدف 
وال يجوز ألي من شركات التأمين أو إعادة التأمين بعد مباشرة . إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي

  .أعمالها التوقف عن مزاولة األعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي



  

א  א ١٣                                 א

يار أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين وإعادة التأمين أو إنشاء وتُشترط أيضاً موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على اخت
ولمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تفتيشاً . فروع ومكاتب للشركة أو االندماج أو تملك أي نشاط مصرفي

  .على سجالت وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين

مة لمنح التراخيص بمزاولة المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين مثل تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط الالز
  .الوساطة التأمينية على أن يصدر الترخيص ألصحاب هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة

وقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص  ،طلباً لشركات تأمين وإعادة تأمين ٣٦وصل العدد الكلي لطلبات التراخيص إلى 
 ٤٣وقد وافقت مؤسسة النقد على الترخيص لـ .  شركات أخرى٩ شركة كما وافقت مؤسسة النقد على تأسيس ١٨يس بتأس

  .أو إعادة التأمين حتى اآلن/ شركة تمارس المهن الحرة المتعلقة بالتأمين و 

  التأمين على السيارات

بتاريخ  ٢٧١ على قرار مجلس الوزراء رقم اً إلزامياً في المملكة العربية السعودية بناءالمركبةأصبح التأمين على 
 ماليين سيارة مسجلة في المملكة ٦وبناًء على آخر االحصائات المتوفرة لدى الشركة، فإن هناك حوالي . هـ١٥/١٢/١٤٢٧

 الغير ومؤخراً أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً بإلزامية تأمين المسؤولية تجاه. سنوياً% ٥ تنمو بمعدل *العربية السعودية
  .للمركبات عوضاً عن التأمين على رخصة القيادة

  التأمين الصحي

الموافق ( هـ ١/٥/١٤٢٠بتاريخ ) ١٠/م(تم إصدار لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني بناءاً على المرسوم الملكي رقم 
الموافق يونيو ( هـ ١٤٢٣من أجل تنظيم التأمين الصحي التعاوني، وفي شهر ربيع الثاني من عام ) م١٩٩٩ أغسطس ١٣

  .أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي) م٢٠٠٢من عام 

 موظف ٥٠٠وقد تم البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يزيد عدد العمالة الوافدة بها على 
 ١٠٠م تطبيق المرحلة الثانية على الشركات التي يتراوح عدد عمالها غير السعوديين بين وكذلك ت. م٢٠٠٦في شهر يوليو 

  . موظف في بداية هذا العام ويتوقع البدء بتطبيق المرحلة الثالثة على جميع الشركات األخرى خالل هذا العام٥٠٠إلى 

من أرباحها السنوية % ٢٠شركات التأمين  أن تخصص يشترط نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
وبناء على هذه الشروط فإن جميع شركات . إلضافتها إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي االحتياطي رأس المال المدفوع

ويشترط أن يكون الحد . التأمين العاملة في المملكة تقوم حاليا بعملية إعادة هيكلة لعملياتها و قد يخرج بعضها من السوق
  .من أسهم الشركة في حين تطرح بقية األسهم للجمهور% ٦٠األقصى للملكية األجنبية 

وقد حددت الحكومة فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات لشركات التأمين األجنبية الحالية للتحول إلى شركات تأمين تعاوني سعودية 
ة يسمح لشركات التأمين األجنبية العاملة باالستمرار في تقديم وخالل هذه الفترة االنتقالي. أو إلى فرع مباشر لشركة تأمين أجنبية

  .خدمات التأمين وتقديم منتجات جديدة والحصول على عمالء جدد

   والئحته التنفيذيةنتائج النظام الجديد لمراقبة شركات التأمين : ٥-٣

الضمان وتأمين المركبة  اإللزامي على ونظام التأمينوالئحته يتوقع أن يؤدي فرض نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
  :اإللزامي إلى ثالثة آثار رئيسية فوريةالصحي التعاوني 

  .النمو السريع في حجم السوق -١
 .توحيد السوق عن طريق اندماج للشركات -٢
 .زيادة االحتفاظ بالمخاطر -٣

   النمو السريع في حجم السوق-١

ومع زيادة . ق التأمين في الشرق األوسط ومع ذلك فإنه غير متطوريعتبر سوق الحماية واالدخار في المملكة من أكبر أسوا
وفي دول الشرق األوسط تنطبق نفس . ثروة الدول فإن نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي تميل إلى الزيادة

السعودية حيث ال يتجاوز العالقة لكن بمستوى أقل كثيراً وذلك ألسباب ثقافية محضة كما هو الحال في المملكة العربية 
من الناتج المحلي اإلجمالي رغم الثروة الكبيرة للبالد وارتفاع دخل الفرد كما موضح في الجدول % ٠,٤٧معدل االختراق 

  :أدناه

  

  

  
  

  

  

  

  

                                                 
  ة نجم لخدمات تأمين السيارات دراسة معدة من قبل شرك *
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  نسبة األقساط من الناتج المحلي اإلجمالي لعدد من الدول: ٥-٣الجدول 
نسبة األقساط من الناتج المحلي 

  الدولة  نسبة األقساط من الناتج المحلي اإلجمالي  ولةالد  اإلجمالي

 غرب أوروبا  ٨,٤٦  كندا ٦,٨٢
  جمهورية التشيك ٤,٤٨  وسط وشرق أوروبا ٣,١٠
  بولندة ٣,٠٢  هنغاريا ٣,٠١
  لبنان ٢,٩١  األردن ٢,٢٢
  البحرين ٢,١٠  الشرق األوسط ووسط آسيا ١,٦٥
  اإلمارات العربية ١,١٢  الكويت ٠,٩٢

  سعوديةال ٠,٤٧ 
  .إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر

  

  

إن نسبة االختراق المنخفضة هذه مقارنةً بالثروة الموجودة في المملكة تشير إلى أن إعادة هيكلة السوق من خالل النظام 
ستوى وبافتراض أن عمليات اإلصالح المتوقعة سوف ترفع مستوى االختراق إلى م. الجديد سوف يخلق فرص نمو كبيرة

  . قريب من المستوى السائد في الدول المجاورة أو الدول الغنية األخرى

وحتى اآلن فإن السوق السعودي يعتمد . إن فتح قطاع التأمين يتوقع أن يجتذب الكثير من االستثمارات األجنبية إلى المملكة
زيد من المنافسة في السوق ويزيد من الجديدة سوف ي ١٨بتأسيس الشركات الـ على شركة التعاونية للتأمين و الترخيص 

  .جودة الخدمات ويجعلها متوفرة بأسعار معقولة

التعاوني الصحي الضمان ويأتي قرار اشتراط موافقة الحكومة على إنشاء الشركات الجديدة بعد القرار السابق له بفرض 
وبنهاية السنة يجب على جميع األجانب تقديم .  ماليين نسمة في المملكة٧اإللزامي على األجانب الذين يبلغ تعدادهم حوالي 

الصحي الضمان وقد زاد عدد الذين دخلوا في برامج . صحي حتى يتمكنوا من تجديد إقاماتهم ضمانما يثبت أن لديهم 
 مؤمن لهم حسب الدراسات التي أجراها ٢٦٢،٠٥٥ إلى ٦٠،١٧٩م من ٢٠٠٦في أغسطس % ٣٣٥,٥التعاوني بنسبة 

  .المركز االستشاري

 بليون ريال في ٣٠الصحي سيؤدي إلى استثمار الضمان وفقاً آلخر تقرير اقتصادي من البنك األهلي التجاري، فإن تطور و
 بليون ريال ١٨ بليون ريال إلى ٨ويقدر التقرير أيضاً أن سوق التأمين في المملكة سيقفز من . القطاع الصحي في البالد

  .خالل السنوات الخمس القادمة

  قطاع التأمين   توحيد -٢

فالمتطلبات الرأسمالية الجديدة، و متطلبات الحد . أما األثر الثاني فهو الزيادة السريعة في توحيد سوق التأمين في المملكة
ومثل األسواق األخرى الخاضعة . األدنى للعائد على المحفظة، سيؤدي الى تقليص عدد شركات التأمين العاملة في السوق

  . من أقساط السوق% ٥٠ع أن تسيطر شركات قليلة على السوق وقد تحصل على أكثر من للتنظيمات، من المتوق

     زيادة االحتفاظ بالمخاطر-٣

وبالنظر إلى قاعدة . من المتوقع أن تزيد فرص الربح العامة في قطاع التأمين بالمملكة خالل السنوات الخمس القادمة
من المتوقع أن تستفيد الشركة من فرص األعمال ، ) على عملياتها الحاليةبناًء(العمالء الحالية للشركة السعودية الهندية 

المحتملة في البيئة الجديدة وتحقق معدالت نمو جيدة في أعمال التأمين باستثناء تأمين الحماية واالدخار لتوسع قاعدة 
  .عمالئها الحالية وتطرح منتجاتها في مجال تأمين الحماية واالدخار

  .كات السعودية والعالمية في االستثمار في قطاع التأمين قدرة المملكة على اجتذاب االستثمارات الكبيرةوتعكس رغبة الشر

أصحاب المهن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين و) ١٤(ووفقاً للمادة 
امل مع شركة لويدز للوساطة التأمينية أو أي شركات أجنبية  الحصول على موافقة مكتوبة من المؤسسة قبل التعالحرة

ويسمح لشركات الوساطة التأمينية . لتغطية المخاطر التي ال يمكن تغطيتها من خالل شركة مرخص لها بالعمل في المملكة
تأمين أو تغطية المخاطر عن طريق شركات تأمين خارج المملكة شرط إثبات محاولتهم تغطية هذه المخاطر لدى شركة 

  . وعدم توفر تلك التغطيةإعادة تأمين مرخص لها بالعمل داخل المملكة

على األقل % ٣٠من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب على شركة التأمين االحتفاظ بحوالي ) ٤٠(ووفقاً للمادة 
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي وقد . من إجمالي أقساطها في المملكة% ٣٠من إجمالي أقساط تأمينها وإعادة تأمين 

أن يؤدوا أعمالهم من تسوية المطالبات التأمينية وخبراء تقدير الخسائر  لوسطاء التأمين ووكالء التأمين وأخصائييتعليمات 
 ومن ثم فإن األفراد ال يسمح لهم بالقيام بأي عمل من هذه األعمال التأمينية. خالل شركة مرخص لها بالعمل في المملكة

ويجب على الشركات المرخصة توظيف موظفين ألداء أعمالها مثل المحاسبين واالقتصاديين والوكالء . بدون إنشاء شركة
  .والوسطاء



  

א  א ١٥                                 א

  

   المنافسة٦-٣

 ١٣بالترخيص لـ ) م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٨/٩/١٤٢٧ بتاريخ ٦٠/تم مؤخراً إصدار المرسوم الملكي رقم م
في المملكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تم ) ما في ذلك إعادة التأمينب(شركة للقيام بأعمال التأمين 

ولقد انتهت المؤسسة . أخرى) وإعادة تأمين( شركات تأمين ٥صدور مراسيم ملكية أخرى الحقاً بالترخيص بتأسيس 
. سلت لوزارة التجارة والصناعة شركات تأمين تعاوني أخرى وتمت الموافقة على تأسيسها وأر٩من دراسة ملفات 

 شركات تأمين تعاوني أخرى تمهيداً لرفعها للهيئة العامة لالستثمار ومن ثم ٩كما تقوم المؤسسة حالياً بدراسة ملفات 
ويتوقع أن يصل إجمالي الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة التأمين . إرسالها إلى وزارة التجارة والصناعة

وقد كانت شركات التأمين حتى صدور تلك األنظمة تعمل في سوق . م٢٠٠٧ شركة بنهاية عام ٣٧التعاوني بالمملكة 
ومع . غير منظم وكانت شركة التعاونية للتأمين هي الشركة الوحيدة الحاصلة على ترخيص بالعمل داخل المملكة

فسة مع الشركات المرخصة صدور التراخيص مؤخراً للشركات الجديدة فإن الشركات ستواجه نوعاً جديداً من المنا
ويمكن أن تؤثر القوى التنافسية . ويمكن أن تؤدي األنظمة الجديدة إلى ظهور طرق جديدة لتنفيذ األعمال. بالتأسيس

على بعض العوامل مثل أقساط التأمين وشروط التغطية والخدمات المقدمة ومعالجة المطالبات وأداء شركات التأمين 
  .والقوة المالية للشركة

  

  شركات وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيسها الشركات تحت الترخيص  لشركات تحت الدراسةا

  . مليون ريال١٠٠شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني برأس مال  -١  شركة طوكيو مارين آند نيشيدو-١   شركة سوليدرتي العربية للتكافل– ١

  مليون ريال٢٢٠ شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني برأس مال -٢  بوبا العربية -٢   الشركة العربية األمريكية للتأمين– ٢

  مليون ريال٢٠٠ برأس مال  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني-٣  شركة العالمية للتأمين-٣   الشركة األمريكية لتأمين الحماية واالدخار– ٣

  مليون ريال١٠٠ شركة ساب للتكافل برأس مال -٤  شركة الراجحي للتأمين التعاوني-٤   شركة التكافل التعاوني بنك الجزيرة– ٤

  مليون ريال١٠٠وني برأس مال  الشركة العربية السعودية للتأمين التعا-٥  شركة التكافل العربية الماليزية-٥   شركة فال الدولية للتأمين التعاوني– ٥

  مليون ريال٣٠٠شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني برأس مال  -٦  شركة أكسا للتأمين التعاوني-٦   الشركة الخليجية العامة للتأمين– ٦

  مليون ريال١٠٠ للتأمين التعاوني برأس مال  الشركة السعودية الهندية-٧  شركة إزار للتأمين التعاوني-٧   شركة المملكة للتأمين التعاوني– ٧

  مليون ريال٢٠٠ شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني برأس مال -٨  الشركة السعودية إلعادة التأمين-٨   الشركة السعودية األولى للتأمين– ٨

  مليون ريال١٠٠ السعودية للتأمين التعاوني برأس مال  شركة إياك-٩   شركة آيس العربية للتأمين-٩   شركة وقاية للتأمين التكافلي– ٩

  مليون ريال٨٠٠ شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني برأس مال -١٠   

  مليون ريال١٠٠ الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني برأس مال -١١   

  مليون ريال٢٠٠ني برأس مال  الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاو-١٢   

  مليون ريال١٠٠ الشركة األهلية للتأمين التعاوني برأس مال -١٣  

  مليون ريال١٠٠ شركة األهلي للتكافل برأس مال -١٤  

   شركة الصقر للتأمين التعاوني-١٥  

   الشركة المتحدة للتأمين التعاوني-١٦  

  التعاوني شركة اإلتحاد التجاري للتأمين -١٧  

   شركة التأمين العربية التعاونية-١٨  

الشركة التعاونية    -١
تأمين برأس لل

 ٥٠٠مال 
 مليون ريال

  



  

א  א ١٦                                 א

   نبذة عن الشركة -٤
  مفهوم العمل : ١-٤

بالنظر إلى الفرص التي يتيحها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فإن مساهمي الشركة السعودية الهندية تقدموا للحصول 
بتأسيسها شركة، على الترخيص  ١٨ السعودية الهندية ، ضمن وقد حصلت الشركة. على ترخيص بتأسيس شركة تأمين بالمملكة

  .هـ١٨/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٦٠/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

يعتمد نموذج أعمال الشركة السعودية الهندية على عشرة مساهمين مؤسسيين برأس المال والموارد الالزمة لتأسيس الشركة 
يهم عمليات تأمين جارية فإن الباقين يمثلون شركات محلية يساهمون بجزء من وفي حين أن ثالثة من المساهمين لد. الجديدة

  :في ما يلي مساهمو الشركة السعودية الهندية. رأس المال

  .شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة -١

 .الشركة الهندية للتأمين على الحياة -٢

 )مقفلة. (، ش م ب)العالمية(شركة التأمين على الحياة  -٣

 .لعزيز الحكير وشركاهشركة فواز عبد ا -٤

 .فرع مؤسسة أحمد محمد عبد الرحمن آل الشيخ التجارية -٥

 .مؤسسة خالد عبد العزيز بن سلمة -٦

 .مؤسسة مشاة للتجارة -٧

 .مؤسسة صالح بن سعد الخريجي -٨

 .فرع مؤسسة صالح على إبراهيم الشنيفي -٩

 .مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة -١٠

ين على الحياة من أعرق وأكبر شركات التأمين في الهند و شركة التأمين على الحياة إن شركة نيوإنديا والشركة الهندية للتأم
هي الشركة الفرعية للشركة الهندية للتأمين على الحياة في منطقة الخليج التي تغطي البحرين، ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(

وبناءاً على . مع وكاالت في كل من تلك البلدانالكويت، عمان، دبي، قطر والمملكة العربية السعودية من خالل اتفاقيات 
يم البوالص المصدرة عن طريق وكالء شركة يتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم الشركة السعودية الهندية حاليا بتق

. رض االستحواذ عليهاوشركة نيو انديا للتأمين المحدودة فى المملكة بغ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(التأمين العالمية على الحياة 
بينما الشركة العالمية ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(شركة الحميدي لوكالة التأمين هي الوكيل الحصري لشركة التأمين على الحياة 

ت الشركة العالمية ولقد قام. المتحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين هي الوكيل الحصري لشركة نيو انديا للتأمين المحدودة
بتقديم طلب إلى المؤسسة من أجل الحصول على تحدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين وكذلك شركة الحميدي لوكالة التأمين الم

لتأمين وقد انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتهم وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة للموافقة ا  فيةلاكترخيص لمزاولة مهنة الو
 .على الترخيص

محفظة التأمينية التي ترغب الشركة في استحواذها خاضعة للمراجعة من قبل لجنة مستقلة معينة من قبل تكون نتيجة تقييم الس
مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بالتأكد من اتباع المحاسب القانوني واالكتواري للمعايير الموضوعة من قبل المؤسسة فيما 

  .يتعلق بتقييم شركات التأمين

   للتأمين المحدودة في المملكةمحفظة شركة نيو إنديا

  :يبين الجدول التالي أداء المحفظة التأمينية خالل الفترة السابقة

 )بالريال السعودي( م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ م٢٠٠٦
 األقساط المكتتبة ١٠،٥٦٤،٢٥٧ ١٠،١٩٨،٣١٠ ١٢،٧٧٠،٦٧٥

 نمو األقساط المكتتبة ) %٧,٣( )%٣,٥( %٢٥,٢
 األرباح التشغيليةصافي  ٢٨٢،٧٤٩ )٥,٠٩٠,٦٢٤( ٨١٢،٩٣٣

 نسبة الربح التشغيلي إلى األقساط %٢,٧ ) %٤٩,٩( %٦,٤
 صافي ربح السنة ٢٩٤،٠٣٠ )٥،٠٦١،٨٣٢( ٩٢٠،٣٣٦

 نسبة صافي الربح إلى األقساط %٢,٨ )%٤٩,٦( %٧,٢
 المطالبات ٥،٦٠٧،٣٨١ ١١،٥٢٨،٧٥٠ ٥،٧٢٧،١٧١

 معدل الخسائر  %٥٣ %١١٣ %٤٥
 إجمالي األصول ١٧،٣٠٣،٥٥٩ ٢١،٧٠٥،٠٠١ ٢٣،٧١٩،٠٥٧
 )الناتجة عن عمليات التأمين(إجمالي الخصوم  ١٠،٥٧٦،٣١١ ١٠،٢٨٤،٣١٩ ١٥،٥٦٦،٥٣٧

   عمليات المملكة العربية السعودية–القوائم المالية المدققة لشركة نيو انديا للتأمين المحدودة :     المصدر



  

א  א ١٧                                 א

 ١٠,٦ارتفعت صافي األقساط من . م٢٠٠٦في عام % ٢٥,٢ثم ارتفعت بنسبة م ٢٠٠٥في عام % ٣,٥انخفضت صافي األقساط المكتتبة بنسبة 
كذلك ارتفع صافي %. ٩,٩٥م بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٤ مليون ريال خالل الفترة من ١٢,٨مليون ريال سعودي إلى 

ارتفع مخصص  %. ٦٩,٥٦معدل نمو سنوي مركب بلغ       مليون ريال خالل تلك الفترة ب      ٠،٨ مليون ريال إلى     ٠،٣الربح التشغيلي السنوي من     
 ٥,٠٩ مليون ريال وذلك للتحفظ، وأدى ذلك إلى خسارة من األعمال التـشغيلية بمبلـغ    ٥،٥م بمبلغ   ٢٠٠٥الخسارة للمطالبات البارزة في عام      
% ٧,٢و  %) ٤٩,٦(،  %٢,٨األقـساط   بلغت نسبة الربح التشغيلي إلى      .  مليون ريال في نهاية السنة     ٥,٠٦مليون ريال وصافي خسارة بمبلغ      

 مليون ريـال فـي عـام        ٠,٣ارتفع صافي ربح السنة من      . م على التوالي  ٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥م،  ٢٠٠٤ مارس   ٣١خالل السنوات المنتهية في     
كذلك زادت نسبة صافي األرباح إلـى صـافي األقـساط    %. ٧٦,٩٢م بمعدل نمو سنوي مركب بلغ       ٢٠٠٦ مليون ريال في     ٠,٩م إلى   ٢٠٠٤

  .خالل تلك الفترة% ٧,٢إلى % ٢,٨كتتبة من الم
مليون ريال خالل عام     ١١،٥ مليون ريال بعد أن وصلت إلى قيمة مرتفعة بلغت           ٥،٧ مليون ريال إلى     ٥،٦المطالبات من   / ارتفعت الخسائر   

م قبـل أن    ٢٠٠٥ عـام % ١١٣م إلـى    ٢٠٠٤عام  % ٥٣إال أن معدل الخسارة ارتفع من       %. ١,٠٦م، وذلك بمعدل سنوي مركب بلغ       ٢٠٠٥
ارتفعت إجمالي األصول ألنشطة الـشركة فـي المملكـة العربيـة     %. ٨,٠٨م، وذلك بمعدل سنوي مركب بلغ    ٢٠٠٦في  % ٤٥ينخفض إلى   
وبما أن وكيل الشركة كان يتقاضى الرسوم كنسبة %. ١٧,٠٨ مليون ريال بمعدل سنوي مركب بلغ ٢٣,٧ مليون ريال إلى ١٧,٣السعودية من 
ولم يكن هنالك رأس مال مخصص لعمليات شركة نيو انديا للتأمين المحدودة في المملكة، لم يتم حـساب العائـد علـى حقـوق                        من العمليات   
  .المساهمين

  في المملكة ) مقفلة. (ب. م. ، ش)العالمية(محفظة شركة التأمين على الحياة 

  :يبين الجدول التالي أداء المحفظة التأمينية خالل الفترة السابقة

 )بالريال السعودي( م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥
 األقساط المكتتبة ٤٠،٩٣٢،٧٥٦ ٤١،٠٦١،٦٣٨ ٣٨،٣٢٨،٣٠٦

 نمو األقساط المكتتبة %٢٢ %٠,٣١ %)٦,٧(
 صافي األرباح التشغيلية )٢،٧٦٤،٤٨٢( ٢،٤٨٦،٧٩٤ )٣،١٢٢،٠٣٣(

 نسبة الربح التشغيلي إلى األقساط )%٦,٧( %٦,١ )%٨,١(
 صافي ربح السنة )٢،٧٦٩،١٠٥( ١،٧٤٨،٨٤٧ )٣،٦٨٩،٦٢٠(

 إلى األقساطصافي الربح نسبة  %)٦,٨( %٤,٣ %)٩,٦(
 المطالبات ٨،١٥٠،٩٦٦ ٨،٣٩٧،٤٧١ ١٠،١٦٥،١٠١

 معدل الخسائر  %١٩,٩ %٢٠,٥ %٢٦,٥
 إجمالي األصول ١٢٥،٠٨٨،٣٧٧ ١٤٩،٠٩٠،٥٤٧ ١٧٥،١٨٠،٧٠٢
 )تجة عن عمليات التأمينالنا (إجمالي الخصوم ١٢٣،٦٧٨،٧٤١ ١٤٦،٥٦٥،٤٣١ ١٧٢،٨٨١،١٦٣

  عمليات المملكة العربية السعودية–) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(القوائم المالية المدققة لشركة التأمين على الحياة :   المصدر
 

 شاطهاأوقفت نم نظراً إلى أن الشركة ٢٠٠٥في % ٦,٧م، ثم انخفضت بنسبة ٢٠٠٤في عام % ٠,٣١ارتفعت صافي األقساط المكتتبة بنسبة 
يرجع سبب توقف األنشطة إلى إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي نشر في . م٢٠٠٥ يوليو في عام ٣١ يناير إلى ١خالل الفترة ما بين 

 فلن يتم الموافقة على ،م٢٩/١٢/٢٠٠٤  هـ، الموافق١٧/١١/١٤٢٥ تقديم طلب الرخصة إلى المؤسسة قبل تاريخعدة صحف، بأنه إذا لم يتم 
) العالمية(وبما أن وكيل شركة التأمين على الحياة . أنشطة جديدة ولن يسمح بتجديد أية بوالص بدون الموافقة الكتابية من قبل المؤسسةأية 
 هـ، الموافق ١٧/١١/١٤٢٥  قبلاإلشعار ام يتقدم بطلب رخصة بناء على هذل، ، شركة الحميدي لوكالة التأمين)مقفلة. (ب.م.ش
ثم تقدمت شركة الحميدي لوكالة التأمين بطلب . م٠١/٠١/٢٠٠٥  هـ، الموافق٢٠/١١/١٤٢٥ أنشطة الشركة فيقاف ، تم إيم ٢٩/١٢/٢٠٠٤

 وبناء على ذلك الطلب، أكملت الشركة أنشطتها في . إلى المؤسسة،م٢٨/٠٦/٢٠٠٥ هـ، الموافق٢١/٥/١٤٢٦ الرخصة في
تراجع األقساط المكتتبة خصوصاً واألداء المالي العام للشركة في تلك  وكان لذلك اإليقاف أثر .م٠١/٠٨/٢٠٠٥هـ، الموافق ٢٥/٦/١٤٢٦

م بمعدل نمو ٢٠٠٥ –م ٢٠٠٣ مليون ريال في السنوات ما بين ٣٨،٣ مليون ريال إلى ٤٠،٩ تراجعت صافي األقساط المكتتبة من .الفترة
هذا، وبلغ . مليون ريال في نفس الفترة) ٣،١( إلى مليون ريال) ٢،٨(كذلك انخفض الربح التشغيلي السنوي من %. ٣,٢٣سنوي مركب بلغ 

في %) ٨,١(و % ٦,١، %)٦,٧(بلغت نسبة الربح التشغيلي إلى األقساط المكتتبة . م٢٠٠٤ مليون ريال خالل عام ٢،٥الربح التشغيلي للشركة 
م إلى ٢٠٠٣مليون ريال في ) ٢،٨(من ارتفع صافي ربح السنة . م على التوالي٢٠٠٥م، و٢٠٠٤م، ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١السنوات المنتهية في 

%) ٦,٨(بلغت نسبة صافي األرباح إلى صافي األقساط المكتتبة . م٢٠٠٥مليون ريال في ) ٣،٧(م ثم انخفض إلى ٢٠٠٤ مليون ريال في ١،٧
ال خالل تلك  مليون ري١٠،٢مليون ريال إلى  ٨،٢المطالبات من / ارتفعت الخسائر . م٢٠٠٥في %) ٩,٦( و٢٠٠٤في % ٤,٣م، ٢٠٠٣في 

ارتفعت إجمالي أصول %. ٢٦,٥إلى % ١٩,٩وارتفع معدل الخسارة خالل تلك الفترة من % ١١,٦٧الفترة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
وبما %. ١٨,٣٤ مليون ريال بمعدل نمو سنوي مركب بلغ ١٧٥،٢ مليون ريال إلى ١٢٥،١عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية من 

) العالمية(ركة كان يتقاضى الرسوم كنسبة من العمليات ولم يكن هنالك رأس مال مخصص لعمليات شركة التأمين على الحياة أن وكيل الش
  .في المملكة، لم يتم حساب العائد على حقوق المساهمين) مقفلة. (ب.م.ش

ارتفعت التكاليف بنسبة  .م٢٠٠٥في عام % ١٩,٠٦م و٢٠٠٣في عام % ٦٤,٣٧بنسبة ) تأمين الحماية واالدخار(ارتفع االحتياطي المحاسبي 
وتعزى الخسائر من العمليات . م٢٠٠٥ في%٧,٣٩ انخفضت مرة أخرى بنسبة وم٢٠٠٤ في %١,٨٢ م ثم انخفضت بنسبة٢٠٠٣ في %٦,٦٧

ف التشغيلية أو وليس من التكالي) تأمين الحماية واالدخار(م إلى االرتفاع في االحتياطي المحاسبي ٢٠٠٥م و٢٠٠٣التشغيلية في عامي 
  .المطالبات
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 شركةال إال بعد موافقة مجلس إدارة م٢٠٠٦ ديسمبر، فبالتالي ليس باإلمكان عرض الحسابات المدققة لعام ٣١ينتهي العام المالي للشركة في 
 .)مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(الهندية للتأمين على الحياة 

. ب.م.ش) العالمية(وني باالستحواذ على الشركة الهندية للتأمين على الحياة في حال قامت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعا
  :وكذلك شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة فإنها سوف تتمتع بالمزايا التنافسية التالية) مقفلة(

  محفظة المنتجات

ومع . ين العام ومنتجات الحماية واالدخار تتوفر للشركة السعودية الهندية القدرة على تقديم حلول تأمينية شاملة في مجال التأم
التوزيع الجيد لمحفظتها فإن الشركة سوف تتميز بتنوع المنتجات من حيث النتائج المالية المستقرة ومعدالت األقساط المتناسقة 

تم ) خارالحماية واالد( منتجاً تغطي احتياجات المجتمع السعودي ٣٢وهنالك . والتغطية وتسوية المطالبات بصورة فورية
  .وهنالك منتجات أخرى في طور التصميم. تصميمها وتقديمها لمؤسسة النقد العربي السعودي إلجازتها

  تقديم منتجات جديدة

مع نشاط الشركات المؤسسة للشركة السعودية الهندية للتأمين في السوق العالمي يكون من السهل تقديم منتجات جديدة في السوق 
ولدى الشركة السعودية الهندية خطط لتقديم المزيد من . جات واالكتتاب النشط والموقف المالي الجيدالسعودي وذلك لتنوع المنت

  .وتطوير سمعتها والثقة في خدماتها من خالل الخدمة السريعة) بما في ذلك التكافل(المنتجات الجديدة 

  المبيعات والتوزيع

الت الرئيسية والوسطاء والوكالء، فإن الشركة السعودية الهندية سوف مع استخدام قنوات التوزيع التقليدية مثل البنوك والوكا
  .ولدى الشركة ترتيبات لشبكة توزيع شاملة. تستكشف باستمرار إمكانية استخدام قنوات جديدة للتوزيع

  النواحي المالية

 ١٠٠أكبر من (ثمارات الكبيرة يتمتع المؤسسون بخبرة واسعة في مجال التأمين ولديهم قدرات إدارية متميزة في إدارة االست
وسوف تكون الشركة السعودية الهندية مؤهلة من الناحية اإلدارية بخبرات المؤسسين . م٢٠٠٦ مارس ٣١كما في ) بليون دوالر
  .وتبادل الخبرة

  الموارد البشرية

كة التأمين على الحياة  موظف يعملون لدى شر١٥٠،٠٠٠تتوفر لدى المؤسسين قدرات فنية وإدارية كبيرة في وجود أكثر من 
وستكون الموارد البشرية للشركة السعودية الهندية للتأمين قادرة . وشركة نيو انديا للتأمين المحدودة) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(

وبناءاً على نموذج األعمال فإن الشركة . على مواجهة المنافسة بمعايير عالية وذلك عن طريق االستفادة من خبرات المؤسسين
في ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(السعودية الهندية تخطط لحيازة األعمال الحالية لشركة نيوإنديا وشركة التأمين على الحياة 

وعلى كٍل، وحيث أن أعمال الشركتين تقومان على أساس الوكالة، فإن الشركة السعودية الهندية سوف تبدأ أعمالها . المملكة
  . ها في الرياض ومكاتب فرعية في المناطق الوسطى والشرقية والغربيةالخاصة بها بإنشاء مكتب رئيسي ل

لديها موظف واحد فقط منتدب من قبلها يعمل بشكل ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(يجدر بالذكر بأن شركة التأمين على الحياة 
 موظفين ينوبون ٣تأمين المحدودة كذلك لدى شركة نيو انديا لل. مؤقت في شركة الحميدي لوكالة التأمين، وكالؤها الحصريون

عنها بشكل مؤقت، أحدهم في الرياض، الثاني في جدة والثالث بالخبر في الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين وإعادة 
  .التأمين، وكالؤها الحصريون

  :يبين الجدول التالي عدد الموظفين المخطط له في الشركة في السنة األولى من التشغيل

 عدد الموظفين في السنة األولى من بدء النشاطإجمالي 

  .م.ر  القسم  الوظيفة  مقر الشركة  )الفرع(المكتب اإلقليمي 

 .١  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مسؤول بصفة عامة عن العمليات   الرئيس التنفيذي  ١  -
 .٢  )جميع المنتجات(غير تأمين الحماية واالدخار   مدير عام  ١  -
 .٣  مين الحماية واالدخارتأ  مدير عام  ١  -

ينطبـق علـى جميـع      (مسؤول بصفة عامة عـن المكاتـب اإلقليميـة            مدير إقليمي  -  ٣
 .٤  )المنتجات/األقسام

 .٥  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   مسؤول العمليات  -  ٣
 .٦  )ينطبق على جميع المنتجات(االلتزام / التدقيق / قسم المالية واالستثمار   مدير  ١  -
 .٧  )ينطبق على جميع المنتجات(قسم المالية واالستثمار   مسؤول تنفيذي  ١  ٣
 .٨  )ينطبق على جميع المنتجات(التدقيق   مسؤول تنفيذي  ١  -
 .٩  )ينطبق على جميع المنتجات(العالقات العامة / االلتزام   مسؤول تنفيذي  ١  ٣
 .١٠  )تجاتينطبق على جميع المن(قسمي التسويق وإدارة الموارد البشرية   مدير  ١  -
 .١١  )ينطبق على جميع المنتجات(قسمي التسويق وإدارة الموارد البشرية   مسؤولون تنفيذيون  ١  ٣
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 عدد الموظفين في السنة األولى من بدء النشاطإجمالي 

  .م.ر  القسم  الوظيفة  مقر الشركة  )الفرع(المكتب اإلقليمي 

 .١٢  )ينطبق على جميع المنتجات(قسم التسويق   مسؤول مبيعات  -  ١٢
 .١٣  )ينطبق على جميع المنتجات(قسم التسويق   مندوب مبيعات  -  ١٩

غير تأمين (مدير فني   ١  -
  )الحماية واالدخار

جميع المنتجـات عـدا الحمايـة       ( المخاطر بما فيها إعادة التأمين       إدارة
 .١٤  )واالدخار

تأمين الحماية (مدير فني   ١  -
  )واالدخار

 محفظة تأمين الحماية واالدخـار      –إدارة المخاطر بما فيها إعادة التأمين       
 .١٥  )جميع منتجات الحماية واالدخار(

جميـع   (–لمخاطر بما فيها إعادة التـأمين        إدارة ا  -قسم التعهد بالتغطية      مسؤول تنفيذي  ١  ٣
 .١٦  )المنتجات

 .١٧  )جميع المنتجات عدا تأمين الحماية واالدخار(المطالبات   مسؤول تنفيذي  ١  -
 .١٨  )ينطبق على جميع المنتجات(العناية بالعمالء والمطالبات   مسؤول تنفيذي  ١  ٣
 .١٩  )ينطبق على جميع المنتجات(االسترداد   مسؤول تنفيذي  -  ٣
 .٢٠  )األقسام/ينطبق على جميع المنتجات(التكنولوجيا المعلوماتية   ؤول الحاسب اآلليمس  ١  -

سكرتير الرئيس التنفيذي،   ٣  ٣
 .٢١  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   المدراء والمدراء اإلقليميين

 .٢٢  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   أمين االستقبال  ١  -
 .٢٣  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(ك مشتر  سائق/ ساعي   ١  ٣
 .٢٤  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   خادم  ١  ٣
 اإلجمالي/ المجموع   *٢١ ٦٤

  ال يتضمن أمين السر* 

  اتفاقيات إعادة التأمين واالتفاقيات األخرى

نيوإنديا للتأمين المحدودة في المملكة التي تتضمن وشركة ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(إن األعمال الحالية لشركة التأمين على الحياة 
وحيث أن الهدف األساسي لشركة التأمين هو حماية المؤمن لهم . عدداً من اتفاقيات إعادة التأمين توفر دعماً جيداً للعمليات الحالية

موا بتحديد العناصر المحورية ألي ضد المخاطر المحتملة بمساعدة شركة إعادة التأمين، فإن مساهمي الشركة السعودية الهندية قا
  :اتفاقية إعادة تأمين بحيث تكون شاملة لتوفر ما يلي

  .الطاقة االستيعابية 

 .االستقرار والثبات 

  .تدعيم الموقف المالي 

ت وفي هذا الصدد فإن الشركة السعودية الهندية سوف توقع اتفاقيات إعادة تأمين مباشرة مع نفس شركات إعادة التأمين التي كان
وإضافةً إلى ذلك فإن الشركة السعودية . تقدم الخدمات والدعم للعمليات السابقة من خالل ترتيبات عالمية مع الشركات المؤسسة

الهندية  ستوقع أيضاً اتفاقيات إعادة تأمين محلية مع بعض الشركات الجديدة المرخص لها بتقديم خدمات إعادة التأمين ضمن بيئة 
  . التأمين الجديدة

لقد دخلت الشركة الهندية للتأمين العام في تفاهم مع الشركة السعودية الهندية لتوجيه برنامجها إلعادة التأمين لفترة سنة واحدة مع و 
  .إمكانية التجديد بشروط يتفق عليها الطرفان

ن  تشترط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل الدخول في أي اتفاقية إعادة تأمين ويشمل ذلك دو 
 .حصر االتفاق مع الشركة الهندية للتأمين العام 

 يجب أن تتأكد الشركة السعودية الهندية من أن الشركات التي تقدم لها خدمات التأمين حاصلة على  
) ٣٢/م(رقم الملكي بالمرسوم الترخيص الالزم وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر 

  .هـ٢/٦/١٤٢٤تاريخ و

  :دول أدناه قائمة بالشركات الرئيسية إلعادة التأمين التي تقدم خدمات إعادة التأمين للعمليات الحاليةيوضح الج
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  اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بشركة نيوإنديا: ١-٤الجدول 
  نوع األعمال  نوع االتفاقية  اسم شركة إعادة التأمين

  .اشيان ري ، تايالند
  ركشاير هاثواي، بريطانيابي

  بيست ري، ماليزيا
  التعاونية، بريطانيا

  شركة التأمين العام، مومباي
  جروب آزور، فرنسا

  اتفاقية تناسبية

  ٤٤٤كانوبيس 
  اتفاقية مخاطر إضافية وكوارث  شركة التأمين العام، مومباي

  الممتلكات

  .اشيان ري ، تايالند
  انيابيركشاير هاثواي، بريط

  بيست ري، ماليزيا
  التعاونية، بريطانيا

  شركة التأمين العام، مومباي
  جروب آزور، فرنسا

  ميتسوي سوميتومو، سنغافورة

  اتفاقية تناسبية

  هانوفر ري
  سويس ري

  لويدز سندكيت، بريطانيا
  بريت، بريطانيا

  هيسوكس، بريطانيا

  اتفاقية مخاطر إضافية

  هندسي

   ، مسئولية عامةWCسيارات،   ئولية عامة ومخاطر إضافيةسيارات ومس  سويس ري
  بيست ري

  إيجبت ري، مصر
  ميتسوي سوميتومو، سنغافورة

  تي إم جلوبال ري، لبنان

  سفن  اتفاقية فائض

  تأمين الحماية واالدخار قياسي ودون القياسي   الشركة الهندية للتأمين
  تأمين الحماية واالدخار  حماية واالدخار قياسيتأمين ال  سويس ري

 

ومن المتوقع بعد أن تبدأ الشركة السعودية الهندية أعمالها أن تجري مفاوضات على اتفاقيات مماثلة مع مزودي الخدمات بما في 
  :ووفقاً لهذه االتفاقية المقترحة يكون مزود الخدمة مسئوالً عن اآلتي. ذلك اتفاقيات طرف ثالث لإلدارة

ت والمحتوى المتعلق بالعوائد التي يحصل عليها المؤمن عليه من التأمين الصحي إعداد جميع المستندا 
  .وتقديمها لشركة التأمين

 .توفير إمكانية التعامل مع شبكة جيدة لمقدمي الخدمات 
 .تقديم خدمات إدارة الحاالت 
 .تقديم خدمات المطالبات والخدمات اإلدارية بما فيها إعداد التقارير اإلحصائية 
 .ف على التنفيذ ومراجعة جميع فواتير التكاليف الطبيةاإلشرا 

  رسالة الشركة وأهدافها وتحليل نقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر : ٢-٤

وقد . تعتمد خطة أعمال الشركة على عدد من افتراضات السوق الناتجة عن إدخال وتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  . رسالة للشركة تلخص التوقعات المستقبلية وأهداف الشركة السعودية الهنديةتبنى المساهمون المؤسسون

  :وتتركز أعمال الشركة السعودية الهندية على افتراضات السوق األساسية التالية

يتوقع أن تزيد األقساط بصورة كبيرة و يتوقع أن يصبح السوق عالي التنظيم مع قيام مؤسسة النقد  
 .التوجيه والرقابةالعربي السعودي بتقديم 

يتوقع أن تزيد الحصة السوقية لكل شركة مع توحيد الصناعة بسبب خروج عدد من الشركات  
 .الصغيرة

نظام الضمان الصحي التعاوني من المتوقع أن تحدث زيادة كبيرة في قاعدة العمالء بسبب تطبيق  
 .ضد األضرار على الغيرعلى المركبة تأمين وإلزامية ال

 شركة من العدد الحالي البالغ ٣٠ إلى ٢٠ض إجمالي عدد الشركات العاملة إلى ما بين يتوقع أن ينخف 
 . شركة١٠٠حوالي 

 .يتوقع أن تزيد حدة المنافسة مع تغير الوضع االحتكاري الذي تتميز به شركة التعاونية للتأمين حالياً 
 %.٠,٤٧ يتوقع أن يرتفع معدل االختراق التأميني البالغ حالياً  
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  لة الشركة رسا-١

تطوير أعمال تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام لتحقيق المنفعة القصوى للمجتمع بتقديم األمن المالي لألفراد ومؤسسات األعمال "
 والتجارة وجميع شرائح المجتمع بتكاليف معقولة وبأفضل طريقة عملية مدعومة بالكفاءات العالمية مع التركيز على رضا العميل ومن ثم

  "مواجهة تحديات السوق الناشئ وتشغيل أموال العمالء لزيادة رفاهية العمالء

ولتحقيق هذه الرسالة سوف تقوم الشركة السعودية الهندية بتطوير قاعدة العمالء الحالية والدخول في شرائح السوق الجديدة وتقديم بوالص 
  .ما يساهم في تطوير سمعة الشركة في سوق التأمين السعوديتأمين فعالة من حيث التكلفة وتحقيق عائدات مجزية لمساهميها م

   أهداف الشركة-٢

  :بناءاً على رسالة الشركة وخالل السنوات الخمس القادمة ستسعى الشركة السعودية الهندية نحو

تحقيق مستوى من األقساط اإلجمالية السنوية يمكّن الشركة من الحصول على حصة سوقيـة تساوي  
 .نة العاشرةبنهاية الس% ١٠

 .تحقيق عائدات جيدة على استثمارات الشركة 
 .تطوير الضوابط واللوائح والمعايير الداخلية التي تضمن حقوق المؤمن لهم 
تقديم منتجات تأمين متنوعة وقادرة على المنافسة و تطبيق استراتيجية تسويق قوية لالستفادة من  

 .الميزات التنافسية وفرص األعمال الجديدة
 .سمعة جيدة واسم للشركة من خالل الدعاية والخدمات المتميزةتأسيس  
 .تعديل وتطوير المنتجات لمالءمة المتطلبات المحلية 
  .تحقيق معدالت السعودة المستهدفة 
 .تفادي عمليات تخفيض األقساط بشكل غير مالئم 
 .توسيع قاعدة عمالء الشركة بفتح فروع جديدة 
 .ادئ التأمين الراسخة ومعايير الرقابة الصارمةتأسيس قنوات توزيع جديدة وفقاً لمب 
 .تحقيق تحويل المخاطر من خالل إعادة التأمين لدى كبريات شركات إعادة التأمين العالمية 
 .توسيع االستثمارات لتشمل االستثمار في السندات واألوراق المالية 

   تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر-٣
  :القوة والضعف والفرص والمخاطر المتوقع أن تواجهها الشركة السعودية الهنديةيحدد هذا التحليل نقاط 

   نقاط القوة-أ
  .المساهمون ذوو الشهرة الجيدة والمعروفون في مجال التأمين الذين سيكونون مصدراً لألعمال 
 .واحدة من الشركات القالئل التي تقدم نطاقاً واسعاً من منتجات الحماية واإلدخار 
 .لالزم من الشركات المؤسسة التي تتمتع بخبرات طويلة في هذا المجالالدعم ا 
 .المعرفة الواسعة بالمجتمعات المحلية والجاليات األجنبية 
  .الفريق اإلداري الذي يتمتع بسنوات طويلة من الخبرة 
 .قاعدة العمالء المتنوعة التي تغطي قطاعات التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار 
 .نتجات التي تقدم حالياً للعمالءتنوع الم 
 .اتفاقيات إعادة التأمين لدى شركات عالمية في مجال إعادة التأمين 
 .اتفاقية مع طرف ثالث لتقديم الخدمات 

   نقاط الضعف -ب
 .الحاجة إلى تطوير اسم وسمعة الشركة السعودية الهندية 
 .الحاجة إلى وضع هيكل تنظيمي وتنظيم القوى العاملة 
 .ى زيادة وعي العمالء بخصوص منتجات تأمين الحماية واالدخارالحاجة إل 
 .الحصة الصغيرة من السوق 
 .محدودية االنتشار في السوق بسبب نقص الدعاية 

  الفرص -ج
 .البدء في أعمال إعادة التأمين 
تطوير وزيادة الوعي باألعمال التأمينية بصورة عامة وتأمين الحماية واالدخار على وجه  

 .الخصوص
 .توسع في أعمال التكافلال 
 .فرص زيادة حصة السوق مع انخفاض عدد الشركات العاملة في مجال التأمين 
 .النمو الكبير في السوق الناجم عن تطبيق التأمين الصحي وتأمين السيارات اإللزامي 
 .معدالت االختراق العالية المتوقعة 
لجديدة ورقابة مؤسسة النقد العربي العائدات العالية والسياسات الجيدة بسبب تطبيق األنظمة ا 

 .السعودي على أنشطة التأمين
 .إمكانية الحصول على أعمال حكومية 
 .التعاون مع البنوك وغيرها من المؤسسات المالية وغير المالية لتقديم منتجات مخصصة 

  المخاطر -د
 .قلة بيانات السوق 
 .ازدياد حدة المنافسة 
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   المساهمون المؤسسون -٥
  هم المساهمين المؤسسينأس : ١-٥

حصلت الشركة السعودية الهندية على الترخيص بتأسيس شركة تأمين بالمملكة بناءاً على النظام االساسي المعتمد الذي 
  :ويبين الجدول التالي االسهم التي يمتلكها المساهمين المؤسسين للشركة. أرفق كجزء منفصل مع طلب الترخيص

  ين المؤسسينحصص المساهم) : أ(١ -٥الجدول 

  اسم المساهم  نسبة الملكية

  شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة  %١٠,٦٠

  الشركة الهندية للتأمين على الحياة  %١٠,٢٠
  )مقفلة (ب.م. ش–) العالمية(شركة التأمين على الحياة   %١٠,٢٠
  شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه  %٢,٠٠
  لشيخ التجاريةعبدالرحمن آل امحمد مؤسسة أحمد   %٥,٠٠

  مؤسسة خالد عبدالعزيز بن سلمة للتجارة  %٥,٠٠
  للتجارةمؤسسة مشاه   %٥,٠٠
  مؤسسة صالح بن سعد الخريجي التجارية  %٥,٠٠
  مؤسسة صالح على الشنيفي  %٤,٠٠

  مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة  %٣,٠٠
  المجموع %٦٠

 

سوف تطرح لالكتتاب العام % ٤٠نسبة المتبقية من رأس مال الشركة السعودية الهندية وهي ووفقاً لشروط مؤسسة النقد العربي السعودي فإن ال
  .من خالل نشرة اإلصدار هذه

  :يبين الجدول التالي الملكية المباشرة وغير المباشرة في الشركة

 الملكية المباشرة وغير المباشرة) : ب (١-٥الجدول 

 .م.ر ؤسسي الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاونيم الملكية المباشرة الملكية غير المباشرة

 ١ الشركة الهندية للتأمين على الحياة %١٠٠الحكومة الهندية   المالك الوحيد–الحكومة الهندية 
 ٢ شركة نيو انديا للتأمين المحدودة %١٠٠الحكومة الهندية   المالك الوحيد–الحكومة الهندية 

  لوحيد المالك ا–الحكومة الهندية 
  
  

  %٢٥ –األستاذ صادق محمد البهرنا 
  %٢٥ –األستاذ طقي محمد البهرنا 

  %١٦,٦٦ –األستاذ عبد الرحمن على الوزان 
  %١٦,٦٦ –األستاذ نوار على الوزان 
 %١٦,٦٨ –األستاذ عيسى على الوزان 

  %٩٨,٩الشركة الهندية التأمين على الحياة 
  
  

) ولانترك(شركة الوكاالت العالمية المحدودة 
١,١%  

. ب.م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة 
 )مقفلة(

٣ 

  %٧فواز الحكير   %٧٠مجموعة الحكير القابضة إلى حد 
  % ٧سلمان الحكير 

  %٧عبد المجيد الحكير 
  %٢٤,٥شركة فاس السعودية القابضة 

شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه القابضة 
٢٤,٥%  
  %٣٠الجمهور 

 لعزيز الحكير وشركاهشركة فواز عبد ا

٤ 

 ٥ مؤسسة أحمد محمد عبد الرحمن آل الشيخ التجارية األستاذ أحمد عبد الرحمن آل الشيخ -

األستاذ خالد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن  -
 ٦ مؤسسة خالد عبد العزيز بن سلمة للتجارة سلمة

 ٧ مؤسسة مشاة للتجارة األستاذ خالد محمد صالح السبيعي -

 ٨ مؤسسة صالح بن سعد الخريجي التجارية ألستاذ صالح بن سعد بن صالح الخريجيا -

 ٩ مؤسسة صالح على الشنيفي األستاذ صالح على ابراهيم الشنيفي -
 ١٠ مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة األستاذ تركي حمد بن عبد العزيز بن شهوين -

  إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر
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شركة التأمين العالمية   سيتم إنهاء اتفاقيات الوكالة ما بين       .  غير مباشرة ما بين الشركة والوكالء المحليين       أو وال توجد أية مصالح مباشرة       هذا،
مية المتحدة الشركة العالوشركة الحميدي لوكالة التأمين وأيضاً ما بين شركة نيو انديا للتأمين المحدودة  و)مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(على الحياة 

وكالء تأمين / كوسطاء الشركتين الشركة السعودية الهندية مع وقد تتعامل .  عند تأسيس الشركة السعودية الهنديةلوساطة التأمين وإعادة التأمين
  . تأسيس الشركةبعدمرخصين 

  نبذة عن المساهمين المؤسسين : ٢-٥

  :شركة السعودية الهندية للتأمينفي ما يلي نبذة مختصرة عن كٍل من المساهمين المؤسسين لل
  )شركة الحكير( شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه -١

م كشركة تضامنية في المملكة وقد تم تحويلها مؤخراً إلى شركة مساهمة مدرجة في سوق ١٩٨٩تأسست شركة الحكير في عام 
  :ويوضح الجدول أدناه مساهمي الشركة. األسهم السعودي

  لكية شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاهم): أ(٢-٥الجدول 
  أسماء المالكين  النسبة المئوية

  فواز الحكير %٧,٠٠
  سلمان الحكير %٧,٠٠
  عبد المجيد الحكير %٧,٠٠
  شركة فاس السعودية القابضة %٢٤,٥٠
  شركة فواز الحكير وشركاه القابضة %٢٤,٥٠
  مساهمون عامون %٣٠,٠٠
  المجموع %١٠٠

 .ذكرة االكتتاب العام األولي للمجموعةم: المصدر 
وقد نجحت .  محالً في مختلف مناطق المملكة٦١٧تنحصر أعمال هذه الشركة إلى االتجار بالمالبس إذ تملك الشركة حالياً حوالي 

ألحذية والمالبس  ماركة عالمية تشمل األسواق المركزية والمالبس الرجالية والنسائية وا٤٢الشركة في توقيع اتفاقيات امتياز مع 
  . الرياضية وما إلى ذلك

   شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة-٢

م وتطورت لتصبح من مجموعات التأمين العالمية ولديها مكاتب وفروع في ١٩١٩تأسست شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة في عام 
 موظف وتغطي عملياتها ٢٠،٠٠٠بالكامل، أكثر من ولدى هذه الشركة، الهندية . جميع أنحاء الهند وفي العديد من الدول األخرى

وفي الهند تمثل .  وكالة وشركتين زميلتين وشركتين تابعتين١٢ فرعاً و١٩ دولة ولديها شبكة من ٢٤في الدول األخرى أكثر من 
) ممتاز-أ(تنصيف ومع حضورها في األسواق العالمية حصلت الشركة على ال. هذه الشركة أكبر شركة لتقديم خدمات التأمين العام

 األوروبية وهي من أشهر وكاالت التصنيف في العالم كما حصلت على تصنيف M.Bestلسبع سنوات متتالية من مؤسسة 
)AAA ( من قبل وكالة التصنيف الهنديةCRISIL.  

د بلغت األقساط اإلجمالية وق. وتقدم الشركة جميع خدمات التأمين العام بما في ذلك التأمين الصحي ولديها إمكانيات إعادة التأمين
جميع األرقام تم تحويلها . (م على التوالي٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ بليون ريال للعامين ٤،٨ و ٤،٣لعمليات الشركة على مستوى العالم 

  ). روبية هندية للريال١٢من الروبية الهندية إلى الريال بناًء على أسعار صرف دليلية وهي 
ركة لديها أعمال في الكويت والبحرين وأبو ظبي ومسقط ودبي إضافةً إلى المدن الثالث أما في منطقة الشرق األوسط فإن الش
. م من خالل اتفاقية وكالة عامة١٩٨١وقد دخلت الشركة سوق التأمين السعودي في عام . الرئيسية في المملكة العربية السعودية

أمين التعاوني العالمية حيث طورت معها شركة نيوإنديا خبرة وتقوم بدور الوكالة للشركة في الوقت الحالي المجموعة المتحدة للت
 موظفاً أقساطاً ٣١وقد حققت الشركة التي توظف .  عاماً في خدمة العمالء من مكاتبها في الرياض وجدة والخبر١٥تزيد على 

  .م٢٠٠٦ مليون في عام ٢٣،٩٦م و٢٠٠٥ مليون ريال في عام ١٩،٥٨قدرها 
  :ات المالية للشركةيوضح الجدول التالي البيان

 م٢٠٠٦ مارس ٣١بيانات شركة نيو انديا للتأمين المحدودة كما في ): ب (٢-٥الجدول 
  مليون ريال سعودي

  
٤،٧٢٩،٦١ 

  
٣،٩٩٢،٩١  
٧٣٦،٧٠ 

  :إجمالي األقساط المباشرة
  :في الهند

  :خارج الهند
  
  

٣،٦١٨،٨٨ 

  
٢،٨٣٧،٧٣  
٧٨١،١٥ 

  :صافي األقساط
  :في الهند

  :خارج الهند
 المطالبات المستحقة  ٣،٠٢٦،٦٦
 الربح االستثماري  ١،٦٧٥،٦٦
 االستثمارات  ٧،٨٣١،٣٠
 االحتياطي والفائض  ٣،٨٤٠،٠٣
 إجمالي األصول  ٢٢،٥٢١،٣٢

  روبي هندي١٢,٠٠= ريال سعودي ١
  إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر
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   الشركة الهندية للتأمين على الحياة-٣

 مؤسسة تعمل في مجال التأمين ٢٤٠م مع قرار الحكومة بدمج أكثر من ١٩٥٦لهندية للتأمين على الحياة في عام تأسست الشركة ا
هذه الشركة التي تملكها الحكومة الهندية بالكامل متخصصة في تقديم نطاق واسع من منتجات . على الحياة تحت شركة واحدة مؤممة

امل على الحياة والتأمين لفترة بالنسبة للمعالين المعاقين إضافةً إلى برامج أخرى تغطي التأمين على الحياة تتراوح بين التأمين الك
  . االحتياجات الخاصة لشرائح معينة من السوق

 مكتب فرعي إضافةً ١٠٠ مكاتب في المناطق و ٧تنتشر عمليات الشركة على نطاق واسع خارج مكتبها الرئيسي في مومباي، فلديها 
 موظفاً بدوام كامل بجانب القوى العاملة الخاصة باألطراف ١٢٣،٠٠٠و لدى الشركة أكثر من . عة داخل الهند فرع موز٢،٠٤٨إلى 

وتقدم الشركة جميع أنواع التأمين على الحياة كما لديها إمكانيات إعادة . األخرى للمبيعات والتسويق التي تزيد على مليون موظف
  .م٢٠٠٥ بليون ريال في عام ٦٠،٣٤كتتبة للشركة وقد بلغت األقساط اإلجمالية الم. التأمين

وتعتبر الشركة في الوقت الحالي أكبر . م وهي تشكل اآلن مجموعة مالية دولية٢٠٠٦ سبتمبر ١أكملت الشركة عامها الخمسين في 
ألموال المخصصة للتأمين أما ا.  مليون بوليصة تأمين في دولة واحدة١٨٠شركة في العالم في مجال التأمين على الحياة فلديها حوالي 

م إلى ١٩٥٦ مليون ريال في عام ٣٤٢بالنسبة للشركة الهندية للتأمين على الحياة فقد زادت من ) مقياس لقوة شركة التأمين(على الحياة 
يل  بليون ريال فإن الشركة تعتبر من أكبر مؤسسات التمو٤٦٤وبمجموع قيمة أصولها البالغ . م٢٠٠٦ بليون ريال في عـام ٣٨،٦

  . في الهند من حيث قاعدة األصول

وتعتبر .  بليون ريال مما مكّن الشركة من توفير الموارد للتنمية االقتصادية في الهند٣٨٧،٦وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة حوالي 
). بالقيمة الدفترية(هم  بليون ريال في األس٣٨،٣الشركة أكبر مؤسسة مالية مستثمرة في سوق األسهم حيث بلغت استثماراتها أكثر من 

 بليون ريال في مشاريع البنية التحتية تعطي صورة واضحة عن حجم مساهمة الشركة في أعمال ٤٩١،٧كما أن حصة الشركة البالغة 
  . التعمير في الهند

وقد . م٢٠٠٦بنهاية شهر يوليو % ٣,٥بزيادة % ١٨٢,٢٦حيث حققت معدل نمو بلغ % ٧٧,٥١وبلغت حصة الشركة من السوق نسبة 
%. ١٩١م، حققت أقساط الشركة نمواً بلغ ٢٠٠٦ أغسطس ١٥وكما في %. ١٧٧,٤٤فاق معدل نمو الشركة معدل نمو الصناعة البالغ 

وفي ما يلي .  وكيل من الشركات٦٦٠ وسيطاً وأكثر من ١٠٣ بنكاً و ٢٧ مليون إضافةً إلى ١،٠٤٤ويبلغ عدد الوكالء األفراد للشركة 
  : بعة للشركة الهندية للتأمين على الحياةالشركات الخمس التا

  ).مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة  

 .شركة التأمين على الحياة نيبال المحدودة 

 .شركة التأمين على الحياة سريالنكا 

 .شركة التأمين على الحياة لتمويل المساكن المحدودة 

 .ةالصندوق االستثماري لشركة التأمين على الحيا 
  

  م٢٠٠٦ مارس ٣١بيانات موجزة عن الشركة الهندية للتأمين على الحياة كما في ): ج(٢-٥الجدول 
     ماليين الرياالت

  صافي الدخل    ١١٠،١٢٢      

  إجمالي الدخل من األقساط  ٧٥،٦٣٣
  الدخل من االستثمارات  ٢٩،٥٦٦

  إجمالي أموال التأمين على الحياة  ٣٨٥،٩٥٦

  ألصولإجمالي ا  ٤٦٠،٣٧٣
  إجمالي عدد المطالبات المدفوعة  ١٢،٠٩

  المبالغ المدفوعة  ٢٣،٧٢٧
  تصريح صحفي من الشركة: المصدر

  . روبية هندية١٢=جميع األرقام تم تحويلها من الروبية الهندية إلى الريال السعودي بناًء على أسعار دليلية هي ريال  •



  

א  א ٢٥                                 א

  : السابقة لكل من الشركات الهندية المؤسسةهذا، ويبين الجدول التالي مبيعات السنوات الثالث
  

 )مليون ريال سعودي(صافي المبيعات ): د (٢ – ٥جدول 
   م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦

 الشركة الهندية للتأمين على الحياة ٤٥،٤٣٧ ٥٢،٦٤٠ ٥٩،٠٨٥ ٧٥،٦٣٣
 شركة نيو انديا للتأمين المحدودة ٢،٩٣٠ ٣،٠٢٩ ٣،٢٤٦ ٣،٦١٩
 )مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة  ٢٧٥ ٢٢٦ ٢٦٥  غير متوفر

  دينار بحريني٠,١٠٠٥=  ريال سعودي ١،  روبي هندي١٢=  ريال سعودي ١

  إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر

  ).مقفلة. (ب.م.ش) العالمية( شركة التأمين على الحياة -٤

 في البحرين بهدف توفير *م كشركة مساهمة معفاة ١٩٨٩في عام ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(تأسست شركة التأمين على الحياة 
بوالص تأمين بالمعايير األمريكية لتلبية احتياجات الجالية الهندية وغيرها من الجاليات ولتقديم خدمات التأمين للمؤمن عليهم الذين 

  . ويقيمون حالياً في منطقة الخليجيحملون بوالص مسجلة في الهند من الشركة الهندية للتأمين على الحياة

  :يبين الجدول التالي البيانات المالية للشركة

كما ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(بيانات شركة التأمين على الحياة ) :ه (٢ – ٥جدول 
 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في 

  مليون ريال سعودي
 الربح اإلجمالي ٢٦٤،٢٣
 إجمالي أرباح األقساط ٢٠٨،٤٥
 اح من االستثماراتاألرب ٥٦،٣٥
 إجمالي مبلغ التأمين على الحياة ٩٠٠،٧٤
 إجمالي األصول ١،٠٥٠،٨٦
  المطالبات المدفوعة  ٢٥،٩٤

  ريال سعودي٩,٩٥=  دينار بحريني ١

  إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر
  

  

  )مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(ملكية شركة التأمين على الحياة ): و(٢-٥الجدول 
  الشركة الهندية للتأمين على الحياة %٩٨,٩
 )انتركول(شركة الوكاالت العالمية المحدودة  %١,١

  المجموع %١٠٠,٠
  

في البحرين والكويت وعمان ودبي وقطر والسعودية من خالل ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(وتعمل شركة التأمين على الحياة 
بلغت األقساط اإلجمالية )  مليون ريال٩٩،٦٨( مليون دينار بحريني ١٠لها البالغ وبرأسما. اتفاقيات وكالة في كٍل من هذه الدول

وكما أشرنا أعاله، فإن الشركة تعمل في السعودية من خالل . م٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٢٠٨،٨٧المكتتبة للشركة في المنطقة 
فذ حالياً من خالل ثالثة فروع في الرياض وجدة م مع مؤسسة الحميدي للمقاوالت وتن١٩٩٠اتفاقية وكالة تم توقيعها في عام 

  .والخبر إضافةً إلى ستة فروع صغيرة في بريدة واألحساء والجبيل وتبوك وينبع

  . مؤسسة أحمد محمد عبد الرحمن آل الشيخ التجارية-٥

ظلت . رها في الرياضيملك مؤسسة أحمد محمد عبد الرحمن آل الشيخ التجارية األستاذ أحمد محمد عبد الرحمن آل الشيخ ومق
  .المؤسسة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للملبوسات واألثاث المكتبي ألكثر من عشر سنوات

  . مؤسسة خالد عبد العزيز بن سلمة-٦

وظلت المؤسسة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في . يملك هذه المؤسسة األستاذ خالد عبد العزيز بن سلمة ومقرها في الرياض
  .لملبوسات وصيانة السيارات ألكثر من عشر سنواتا

  
  

                                                 
א * א א/א א א א.א א א א٢٥١٩٧٧א א א
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  . مؤسسة مشاة للتجارة-٧
وقد ظلت المؤسسة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في . يملك هذه المؤسسة األستاذ خالد محمد الضبيعي ومقرها في الرياض

  .المواد الغذائية والملبوسات وصيانة السيارات لحوالي تسع سنوات

  .ن سعد الخريجي مؤسسة صالح ب-٨

وقد ظلت المؤسسة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في . يملك هذه المؤسسة األستاذ صالح بن سعد الخريجي ومقرها في الرياض
  .الملبوسات والمناقصات الحكومية لحوالي أربع سنوات

  . مؤسسة صالح على إبراهيم الشنيفي-٩

وقد ظلت المؤسسة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة . نيفي ومقرها في الرياضيملك هذه المؤسسة األستاذ صالح على إبراهيم الش
  .في الملبوسات واألثاث المكتبي لحوالي خمس سنوات

  . مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة-١٠

تجزئة في وقد ظلت المؤسسة تعمل في تجارة الجملة وال. يملك هذه المؤسسة األستاذ تركي حمد بن شهوين  و مقرها في الرياض
  .الملبوسات واألدوات المنزلية و االلكترونية

  العالقة مع الشركات المؤسسة واألطراف ذات العالقة : ٣-٥

  سوف تكون للشركة الجديدة عالقات مع الجهات التالية) ١

ة وشركة التأمين على الشركات الهندية المؤسسة والتي تضم الشركة الهندية للتأمين على الحياة وشركة نيوإنديا للتأمين المحدود 
والتي ستقدم الدعم اإلداري والفني إلدارة الشركة الجديدة بناء على اتفاقيات للخدمات ) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(الحياة 

حتى اآلن، ليس لدى الشركة السعودية الهندية أية عالقات إدارية او فنية مع أي جهة، إال أنه ، في المستقبل . اإلدارية والفنية
قع أن تدخل الشركة السعودية الهندية في عقود مع عدة شركات ألجل الحصول على خدمات فنية وإدارية متعددة بعد يتو

  .الحصول على الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي

لى الحياة وتقترح الشركة توقيع اتفاقيات إدارية للخدمات الفنية مع الشركة الهندية للتأمين على الحياة وشركة التأمين ع 
 بعد موافقة مؤسسة النقد العربي وشركة نيوإنديا للتأمين المحدودة أو أي شركات أخرى مالئمة) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(

 في ما يخص التقديرات االكتوارية وتطوير المنتجات وخدمات تقنية المعلومات وإعادة التأمين والرعاية الصحية السعودي
  .ء في مجاالت العمل الهامة مع الحصول على الموافقة الالزمة من الجهة المعنيةواتفاقيات إدارية ومع خبرا

") اتفاقية خدمات االستشارات المالية ("٢٠٠٥ نوفمبر ١أبرمت الشركة اتفاقية عقد مع منار سيغما لالستشارات المالية بتاريخ  
. ة، الملحقة بهذه النشرة، في حساب اتعاب استشارات مليون ريال سعودي، والمبين في قائمة المركز المالي المستقبلي٢بقيمة 

وفقاً التفاقية خدمات االستشارات المالية تقوم منار سيغما لالستشارات المالية بمساعدة الشركة السعودية الهندية في إعداد ملفها 
ات مالية عامة إلى الشركة إلى مؤسسة النقد العربي السعودية وفقاً لنظام رقابة شركات التأمين التعاوني وتقديم استشار

  . أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتجدد لمدة أخرى عند االتفاق على ذلك) ٦(السعودية الهندية لمدة ستة 

هذا، ويرأس شركة منار سيغما لالستشارات المالية األستاذ على الغيث كمدير عام واألستاذ كريس سيميونيديس كرئيس 
  :الستشارات المالية بتقديم الخدمات التالية للشركة السعودية الهنديةتنفيذي، وقامت شركة منار سيغما ل

  تقديم المشورة حيال تطبيق نظامة مراقبة شركات التأمين التعاوني -١

  مراجعة ملف الترخيص وإبداء الرأس حيال اكتماله -٢

  إعداد سياسة استثمارية للشركة -٣

  إعداد الئحة داخلية لعمل اللجنة الشرعية -٤

  لخدمات المقدمة مراجعة بروشرات ا -٥

  .إبداء الرأي حيال الهيكل التنظيمي للشركة واقتراح سياسة للتوظيف والموظفين -٦

 .تقديم مشورة حول االلتزام بمتطلبات قانونية متعددة -٧

يملك األستاذ فواز عبد . من رأس مال شركة منار سيغما لالستشارات المالية% ٧٥تملك شركة فاس السعودية القابضة 
. من أسهم شركة فاس السعودية القابضة% ٣٣,٤، رئيس مجلس اإلدارة المقترح للشركة السعودية الهندية، العزيز الحكير

غير مباشرة مع / موظف بالشركة السعودية الهندية أية عالقة مباشرة / هذا، وال توجد لدى أي عضو مجلس إدارة آخر 
  .شركة منار سيغما لالستشارات المالية

  

  



  

א  א ٢٧                                 א

  :ؤسسون بااللتزامات التاليةيتعهد المساهمون الم

  :من نظام الشركات، واللتان تنصان على التالي) ٧٠(و) ٦٩(التزام الشركة والمساهمون المؤسسون بأحكام المادة  •

ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم ) ٦٩(مادة 
من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق لحساب الشركة إال بترخيص 

  .المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، 
في محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر ويثبت هذا التبليغ 

  .في هذا الشأن

ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 
  . مراقب الحساباتمصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، أن يشترك في أي ) ٧٠(مادة 
عمل من شأنه منافسة الشركة أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن 

  .ه الخاص قد أجريت لحسابهاتعتبر العمليات التي باشرها لحساب

 يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية •

 .إقرار المساهمون المؤسسون بعدم منافسة أعمال الشركة، والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية •
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   اإلدارة، تنظيم النشاطات والموظفين -٦
  س اإلدارة المقترحمجل : ١-٦

  :سيتكون مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية المقترح على النحو التالي

  مجلس اإلدارة : ١-٦الجدول 
  م.ر  االسم  الصفة

 ١  فواز عبدالعزيز الحكير/ األستاذ   رئيس مجلس اإلدارة  -عضو غير تنفيذي 
 ٢  توماس ماثيو. تي / األستاذ  ة ممثال الشركة الهندية للتأمين على الحيا–عضو غير تنفيذي 
 ٣  موراليدران. في .أيه / األستاذ   ممثال شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة–عضو غير تنفيذي 
 ٤  سودين روي شودري/ األستاذ )مقفلة(ب .م.ش) العالمية( ممثال شركة التأمين على الحياة –عضو غير تنفيذي 
 ٥  محمد بن عبد اهللا العريفي/ االستاذ    بن شهوين للتجارة ممثال مؤسسة تركي حمد–عضو غير تنفيذي 

 ٦  عبدالناصر بن عبدالرحمن صالح السحيباني/ األستاذ   ممثال للجمهور–عضو مستقل 
 ٧  * شاغر  
  ٨  *شاغر  
  ٩  *شاغر  

 .سيتم تعيينهم من الجمعية التأسيسية وبعد موافقة الجهات الحكومية ذات العالقة* 
 

   مجلس اإلدارةبيانات عن أعضاء

  االسم  فواز عبد العزيز الحكير
  العمر ٤١

  الجنسية  سعودي
  المؤهالت التعليمية  )م١٩٨٩(خريج اقتصاد ومحاسبة من جامعة لوفبورو، بريطانيا 

رئيس مجلس ادارة مجموعة الحكير و رئيس شركة فوازالحكير و شركاؤه القابضة و رئيس شركة فاس 
  :إنه عضو في مجلس إدارة الشركات التاليةإضافة إلى ذلك، ف. القابضة
  . شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه -١
 )دبي(شركة ريتايل جروب هولدنج ليمتد  -٢
 شركة أف اس ايه العقارية الدنماركية -٣
 اس/ شركة ريتايل جروب اسكندنافيا ايه  -٤

  

  الخبرات

  االسم توماس ماثيو
  العمر ٥٣

  الجنسية  هندي
  ).م١٩٧٣(صاد ، جامعة كالكات، جامعة سانت توماس، والية كراال، الهند بكالوريوس في االقت

  ).م١٩٧٥(ماجستير في االقتصاد ، الكلية المسيحية، اندور 
  ). م١٩٧٦(بكالوريوس في القانون التشريعي ، الكلية المسيحية، اندور 

  ). م١٩٩٥(زمالة المعهد الهندي للتأمين، مومباي 
  ).م١٩٩٧(رج من الكلية العالمية للتسويق الحديث، مومباي دبلوم في اإلدارة عقب التخ

  المؤهالت التعليمية

م وعمل خالل الثالث ٢٤/٣/٢٠٠٦يشغل منصب العضو المنتدب للشركة الهندية للتأمين على الحياة منذ 
 )م٢٠٠٦ –م ٢٠٠٤ (وخالل السنتين الماضيتين. سنوات الماضية كمدير إقليمي للمنطقة الغربية للشركة

. وكان قبل السنتين مدير التسويق في الشركة الهندية للتأمين على الحياة الهندية. ان رئيس قسم التسويقك
  : كما شغل المناصب التالية في عدد من الشركات، منها 

  ).م٢٠٠٦( كير هومس المحدودة –رئيس مجلس إدارة شركة تأمين الحياة الهند 
  ).م٢٠٠٦(دة عضو مجلس شركة تأمين الحياة نيبال المحدو

  ).م٢٠٠٦(عضو مجلس شركة مهيندرا ايند مهيندرا المحدودة 
  ).م٢٠٠٦(عضو مجلس إدارة شركة سي أي اس سي 

  الخبرات

  االسم  أيالور فيدوم موراليداران
  العمر ٥٥

  الجنسية  هندي 
  ).م١٩٧٠( في الفيزياء، جامعة مدارس سبكالوريو

  ). م١٩٧٩(زمالة معهد المحاسبين بالهند 
  ). م١٩٨٣(مالة معهد سكرتيرات الشركات بالهند ز

  ).م١٩٨٣(زمالة المعهد الهندي للتأمين، مومباي 

  المؤهالت التعليمية
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يشغل حالياً منصب عضو مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة نيوإنديا وهي الشركة الرائدة في مجال 
  :ي الشركات التاليةوكذلك يشغل منصب عضو مجلس إدارة ف. التأمين العام في الهند

  . شركة نيو انديا للتأمين المحدودة -١
 . شركة ثانا للكهرباء  -٢
 آسيا هل سينديكيت بي تي أي هونك كونج -٣
  بريستيج اسورنس كومبني بي ال سي الكوس نيجيريا -٤

  

  الخبرات

  االسم سودين روي شودري
  العمر ٥٤

  الجنسية  هندي
  ).م١٩٧٢( جامعة جادابور ، كلكاتا  درجة الشرف في الفيزياء، ماجستير،سبكالوريو

  ).م١٩٩٢(ماجستير في إدرة األعمال، المعهد الهندي لرخاء المجتمع وإدارة األعمال ، كالكاتا 
  المؤهالت التعليمية

. ب.م.ش) العالمية(يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التأمين على الحياة 
  .، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة سي أي اس سي)مقفلة(

  الخبرات

  االسم محمد بن عبد اهللا العريفي
  العمر ٤٤

  الجنسية  سعودي
  المؤهالت التعليمية  )م١٩٨٩(ليفورنيا، شيكو، الواليات المتحدة األمريكية بكالوريوس علوم في قسم الزراعة، جامعة والية كا

عمل مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، حيث أشرف على جميع االندماجات واالستحواذات التي 
، )م٢٠٠٢م إلى ١٩٩٧من (دانون لألغذية -كان قبل ذلك المدير العام لمؤسسة صافي. قامت بها الشركة 

  ).م١٩٩٧م إلى ١٩٨٩من (منصب مساعد المدير العام في مجموعة تمويل الشركات ببنك سامبا وشغر 

  الخبرات

  االسم  عبد الناصر عبد الرحمن صالح السحيباني
  العمر ٥١

  الجنسية  سعودي
ئي خريج كلية الشريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ولديه دراسات فوق الجامعية في المعهد القضا               

  ). م١٩٧٩(ودبلوم لمقارنة التأمين في الشريعة وفي القوانين العامة 
  المؤهالت التعليمية

خبير معتمد في مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي ونائب الرئيس للجنة المحامين بالغرفـة               
الغرف التجاريـة   عضو في اللجنة السعودية الوطنية للمحامين وفي مجلس         . التجارية الصناعية بالرياض  

  .الصناعية السعودي

  الخبرات

  
  االسم  .سرينيفاسان سبرامانيان، سكرتير الشركة

  العمر ٣٥
  الجنسية  هندي 

  المؤهالت التعليمية  ).م١٩٩٤( في التجارة، زمالة المعهد الهندي للتأمين سبكالوريو
  الخبرات  .شركة الهندية للتأمين على الحياة سنة في عمليات التأمين المكتبية، ساهم في تطوير البرامج بال١٦عمل 

  

  الهيكل التنظيمياإلدارة و : ٢-٦

وفي البداية، . اعتماداً على خبرتها السابقة في السوق، ستمارس الشركة نشاطها بقيادة فريق إداري متخصص ولديه خبرة واسعة
 المؤسسين لتأسيس الشركة السعودية الهندية سيتم تعيين عدد محدد من أعضاء فريق اإلدارة العليا من شركات المساهمين

وعندما يرتفع حجم أعمالها، ستقوم الشركة . وبقية أعضاء الفريق سيتم تعينهم من السوق المحلي. واإلعداد لبدء عملياتها
  . السعودية الهندية بتعيين عدد إضافي من الموظفين إلدارة عملياتها

 خالل مكتبها الرئيسي بالرياض ومكاتبها الفرعية في كٍل من الرياض، جدة ستمارس الشركة السعودية الهندية نشاطها من
وستقدم مكاتب المناطق خدماتها للمؤمن عليهم من خالل شبكتها التي تضم مسئولين . والخبر وذلك لمقابلة متطلبات المناطق

  .الخ...تنفيذيين، موظفي مساندة، وكالء، 

مقره (وسيكون الرئيس التنفيذي . ة بالرياض حيث يوجد المكتب الرئيسي للشركةسيكون مقر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشرك
رئيساً لفريق التشغيل ومسئوالً عن كافة النشاطات التشغيلية وسيساعده في تنفيذ مهامه اثنان من أعضاء فريق ) بالرياض أيضاً

وباإلضافة إلى ذلك، سيكونا مشرفين على مجاالت . العاماإلدارة العليا هما مدير عام تأمين الحماية واالدخار ومدير عام التأمين 
وسيساعد المدير العام مدراء . أخرى مثل التسويق، نظام معلومات اإلدارة، إدارة االستثمار، إدارة المخاطر ومهام المراجعة
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بنشاطات الشركة مثل مسئولون عن مهام تشغيلية محددة مثل غطاء التأمين، ومطالبات التسويق إضافة إلى مهام أخرى تتعلق 
  .الموارد البشرية، تقنية المعلومات، االستثمار، إدارة المخاطر و المراجعة

سيكون مندوب المبيعات همزة الوصل بين الشركة وعمالئلها وأول نقطة لقاء مع العميل، وسيقوم كل مندوب بأداء عمله المكتبي 
ة، يكون مندوب المبيعات مالزماً لنفس العميل، وبالتالي يكون كل عاد. المتعلق بتقديم الخدمات للعمالء من خالل أقرب فرع

مثال نتيجة تغير مكان العمل من الرياض إلى (في حال تغير موقع العميل . وكيل مرتبط بفرع معين، يسمى بمندوب الفرع
  . وطلب تغيير الفرع الذي يقدم له الخدمات، يتم تغيير المندوب التابع له) الدمام

. ب الشركة الرئيسي باإلضافة إلى نشاطاته الرئيسية أعمال التأمين أيضاً وسيكون مجهزاً ألدائها كما ينبغيوسيمارس مكت
  .ويوضح الرسم البياني أدناه الهيكل التنظيمي للمكتب الرئيسي للشركة السعودية الهندية للتأمين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

العناية بالعمالء، :  واإلدارات هي. لوظائف التالية لمكتب المناطق والفروععلى المستوى االداري، تتبع الشركة اإلدارات وا
، أعمال التأمين العام وأعمال إعادة التأمين، المراجعة والمالية، التسويق )أعمال التأمين العام(تأمين الحماية واالدخار، المطالبات 

  . عدون المدراءوسيكون في كٍل من هذه اإلدارات مسئولون يسا. والموارد البشرية

  :ويقترح أن يكون مديرو اإلدارات التالية بالمكتب الرئيسي للشركـة 

   أعمال تأمين الحماية واالدخار–المدير الفني  

  .مدير إدارة التسويق والموارد البشرية 

  مسئول تقنية المعلومات 

  . أعمال التأمين العام–المدير الفني  

  مدير المالية والمراجعة 
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وسيكون الفرع مجهزاً تماماً لتنفيذ كافة . رعي للشركة السعودية الهندية مدير فرعي يعاونه مسئول عملياتسيرأس كل مكتب ف
وسيكون الهيكل التنظيمي للمكتب الفرعي . النشاطات المتعلقة بالعمالء وأيضاً المعامالت المتعلقة بالتسويات وغيرها من المعامالت

  .كما هو موضح أدناه

ون مسئوالً عن نتائج أعمال الشركة في المنطقة باإلضافة إلى المسئولية العامة عن المبيعات، خدمات العمالء، سيك : مدير المنطقة
  :وسيعاونه. عمليات التأمين، المطالبات واإلدارة

إلدارة الذي سيكون مسئوالً بشكل رئيسي عن غطاء التأمين، خدمات العمالء، المطالبات وا) مدير منطقة مساعد (مسئول العمليات
  .العامة

  :اإلدارات والنشاطات التالية تتبع لمكاتب المناطق

  .تدقيق استمارة غطاء التأمين، القبول وإجراء التقييم األولي: غطاء التأمين

  . تسجيل المطالبات، الدعوة للمتطلبات، تعيين المسح، إجراء المراجعة وتقديم التوصيات للحصول على الموافقة عليها:المطالبات

  . تشمل الخدمات المتعلقة ببوالص التأمين، تجديد الوثائق والمستندات : اية بالعمالءالعن

  . القيام باألعمال ذات الصلة بدفاتر الحسابات، المقبوضات والمدفوعات:إدارة الحسابات

  .التسويق لألعمال، المراجعة وتقديم المساعدة في مجال حسابات المبيعات: تغطية السوق

  .ويقوم بنشاطات البيع مسئولو المبيعات البائعون. مين ، المطالبات والحسابات بواسطة مسئولين تنفيذيينتدار أعمال التأ

  سياسة االستثمار

  .مستويات المديونية ألدوات متعددة) ب(حدود االستثمارات في أدوات متعددة ) أ(تحدد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي 

ستفرق الشركة أيـضاً بـين مبـالغ    . إلدخارات والحماية ومبالغ التأمين العامة، يجب التفريق بينهمابما أن المعايير تختلف بالنسبة ل   
بالتالي، ستتم إدارة أربع فئات من المبالغ، آخذين في االعتبار القيـود  . المساهمين والمبالغ التي تم الحصول عليها من منتجات تكافل    

  .دوات االستثمارية، حدود لمنع الخسارة، إلخالنظامية، العوائد المستند إليها، تقييم األ

وقد تعطي  .  المطلوبات وتطبيقها بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي       –ستشكل الشركة سياستها لالستثمار لضمان مقابلة األصول        
  .الشركة المبالغ المستثمرة بالكامل أو جزئياً لمدير استثمار خارجي أو مدراء استثمار خارجيين إلدارتها

  .إدارة ومراقبة برنامج االستثمارسوابان كومار سنهاماهاباترا، بقوم المدير المالي، يس

 المطالبـات  ) ج(تقديم الخدمات لتنفيذ بوالص الشركة      ) ب(التغطية  ) أ(تتضمن سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة السعودية الهندية         
 يتولى المدير الفني للتأمين العام إدارة المخاطر المتعلقة بالتأمين العـام،  كما هو موضح في الهيكل التنظيمي،. قسم إعادة التأمين  ) د(

  .ويتولى المدير الفني لتأمين الحماية واالدخار إدارة المخاطر المتعلقة بتأمين الحماية واالدخار

  سياسة التدقيق 

سيكون المدير . سؤول التدقيق والمطابقةسيكون المدير المالي في مقر الشركة مسؤول مباشرة عن مهام التدقيق وسيتم دعمه بم
  .اإلقليمي مسؤول عن مهام التدقيق والمطابقة على مستوى العمليات، وسيتم دعمه بمسؤول العمليات

  اإلدارة العليا : ١-٢-٦
  

  اإلدارة العليا : ١-٢-٦الجدول 
  م.ر  االسم  الوظيفة

 ١  نير. آر . آر/ األستاذ  الرئيس التنفيذي
 ٢  فيريجا كومار. في.أيه/ األستاذ  ين العاممدير عام التأم

 ٣  حسن. أم.اس/ األستاذ  مدير عام تأمين الحماية واالدخار
 ٤  سوابان كومار سنهاماهاباترا/ األستاذ  المدير المالي
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  .نورد أدناه نبذة مختصرة عن أعضاء فريق اإلدارة العليا للشركة السعودية الهندية للتأمين
  

  السما  الخبرة

نير مناصب هامة في الشركة الهندية للتأمين على الحياة / تقلد األستاذ
 عام، وكان آخر منصب شغله في الشركة المذكورة هو ٢٩على مدى 

وقد . مسئول عن المنطقة الجنوبية بالهند) مدير تنفيذي(مدير عام أول 
  :نير الرئيسية ما يلي/ شملت مسئوليات األستاذ
نتجات، االتصاالت بالجهات المنظمة، طرح مسئول عن تطوير الم

المنتجات الجديدة في السوق، الدعاية واإلعالن، األعمال الجديدة على 
 مليون ٢مستوى الشركة، توجيه كافة عمليات قسم كبير يقوم بخدمة 

 ٢٥ وسيط تسويق وأكثر من ١٠،٠٠٠عميل، اإلشراف على نشاطات 
ق بالمنطقة الجنوبية  موظف، إدارة نشاطات التسوي١،٥٠٠مكتب و 
 فرع ٢٦١ مندوب مبيعات و١٢٥،٠٠٠ مليون عميل و ٢٠التي تضم 

أكثر من (إضافة إلى كافة عمليات الشركة في الواليات الجنوبية بالهند 
 مندوب مبيعات ١٣٠،٠٠٠ قسم، ١٢ فرع، ٢٦١ مليون عميل، ٢٠
 بليون روبية هندية ١٠٠ موظف يحققون دخالً سنوياً يبلغ ١٥،٠٠٠و
/ وعالوة على ذلك، حصل األستاذ).  بليون ريال سعودي٨ حوالي أي

كما شغل أيضاً . نير على عدد من الجوائز وحقق العديد من اإلنجازات
منصب الرئيس التنفيذي المسئول عن جميع عمليات الشركة الهندية 

  . م لمدة أربع سنوات١٩٩٧للتأمين على الحياة في موريشص في عام 
  : المؤهالت
  )م١٩٨٧(ر في إدارة األعمال، جامعة كراال ماجستي

  )م١٩٧٨(زمالة المعهد الهندي للتأمين 
  )م١٩٩٨(دبلوم إدارة من المعهد العالمي للتسويق الحديث، مومباي 

  نير. آر. آر/  األستاذ-١

  

  
كومار مناصب هامة في شركة نيوإنديا للتأمين المحدودة / تقلد األستاذ
صب شغله في الشركة المذكورة هو  عام، وكان آخر من٢٦على مدى 

  .مدير عام مساعد بالمركز الرئيسي للشركة بمدينة بومباي بالهند
كومار كافة النشاطات ذات / وقد شمل نطاق عمل وظيفة األستاذ

وأثناء فترة تقلده منصبه األخير . الصلة بأعمال أنواع التأمين العام
 كومار رئيساً لقسم /بشركة نيوإنديا للتأمين المحدودة، كان األستاذ

، كما كان مسئوالً عن نشاطات )ضد الحريق(التأمين على الممتلكات 
إدارة األعمال الخارجية وإدارة التسويق الفني بالمركز الرئيسي 

كما شارك في إصدار القرارات الخاصة بمعالجة كافة . للشركة
وباإلضافة إلى ذلك، كان . المسائل المتعلقة بالتأمين والمطالبات

كومار مسئوالً عن إدارة األعمال الخارجية التي يبلغ حجم / األستاذ
 ٢٤ مليون دوالر أمريكي ولديها مكاتب في ٢٢٠أعمالها السنوية 

دولة، ويتضمن نطاق مسئوليته في هذا الخصوص إصدار الموافقات 
  .الخاصة بكافة النواحي التشغيلية

 ربح يبلغ حجم  مركز٥٦كومار مسئوالً عن / وقبل ذلك كان األستاذ
 ١،٠٩٧ مليون دوالر ويبلغ عدد موظفيها ٣٠أعمالها السنوية 

كما كان أيضاً المسئول األول عن إصدار القرارات المتعلقة . موظف
هذا . بمسائل التأمين والمطالبات والشئون المالية واإلدارية في المنطقة

ة للمنطقة كومار تحوالً بارزاً في النتائج التشغيلي/ ، وقد حقق األستاذ
. حيث نقلها من مرحلة تكبد خسائر إلى الوصول بها نقطة التعادل

ويعود الفضل في ذلك إلى إتباعه استراتيجيات مبتكرة، تنفيذه لخطط 
وأنظمة مدروسة بعناية، إصداره قرارات جريئة، والتزامه الثابت 
بتقديم خدمات استثنائية للعمالء طبقاً ألخالقيات األعمال المتعارف 

  .يهاعل
  : المؤهالت

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة جواهرالل نهرو للتكنولوجيا، 
  )م١٩٨٧(اندرا برادش، الهند 

  )م١٩٩٢(زمالة المعهد الهندي للتأمين 

  

  فيريجا كومار. في . أيه /  األستاذ-٢
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حسن المهنية في قطاع التأمين على الحياة ألكثر / تمتد خبرة األستاذ
وقد كان متواجداً بالمملكة العربية السعودية خالل األربع .  سنة٢١من 

حسن بقدرات متميزة في إعداد / ويتمتع األستاذ. سنوات الماضية
وتنفيذ االستراتيجيات التسويقية وتقديم الخدمات طبقاً لتلك 

حسن في وضع معايير قياسية / وقد ساعد األستاذ. االستراتيجيات
وينسب إليه الدور الرئيس في . دارةجديدة في مجاالت التشغيل واإل

قيام أعمال ذات ربحية عالية في المملكة العربية السعودية وطرح 
منتجات جديدة في السوق بعد أن قام بتصميم استراتيجيات مبيعات 

حسن بتوجيه /وعالوة على ذلك، قام األستاذ. وتسويق مالئمة
ية بالمملكة العربية واإلشراف على التنفيذ الناجح لكافة العمليات التأمين

  %.٥٢السعودية التي حققت نمواً يبلغ 

مسئول المبيعات بالمملكة (حسن المنظم الرئيسي / وقد كان األستاذ
 الرياض ١٣٠ب .مع مؤسسة الحميدي، ص) العربية السعودية

، المملكة العربية السعودية وهي الوكيل الرئيسي بالمملكة ١١٤١١
وهي شركة ) مقفلة. (ب.م.ش) الميةالع(لشركة التأمين على الحياة 

التي لديها ) م١٩٨٩منذ عام (تابعة للشركة الهندية للتأمين على الحياة 
. م٢٠٠١شبكة من المكاتب بالمملكة العربية السعودية منذ ديسمبر 

حسن مرتبطاً بشكل وثيق بعملية ترخيص /وبهذه الصفة يكون األستاذ
  .وإنشاء هذه الشركة الجديدة

  :المؤهالت

)م١٩٨١(اجستير علوم من جامعة اليجار مسلم، اليجار، الهند م

  

  حسن. ام. أس/  األستاذ-٣

  

منصب مدير قسم سوابان كومار سنهاماهاباترا / تقلد األستاذ 
 في مقر شركة نيو انديا للتأمين المحدودة لعام وسبعة أشهراالستثمار 
إلشراف على  األستاذ سوابان كومار سنهاماهاباترا باقام. في مومباي

عمليات االستثمار، بما فيها االستثمارات األجنبية، مطابقة المتطلبات 
 والبنك الهندي النظامية الصادرة من هيئة أنظمة وتطوير التأمين

المركزي، إدارة عدة محافظ استثمارية، حسابات استثمارية وحسابات 
اهمة استثمار أجنبية، المراجعة، تنسيق نظم المعلومات للقسم، والمس

  .في إعداد التقارير ربع السنوية والتقارير السنوية

 منصب مساعد المديرشغر األستاذ سوابان كومار سنهاماهاباترا كذلك 
م، ٢٠٠٥م إلى سبتمبر ٢٠٠٤ن سبتمبر  مفي القسم الفني في كولكاتا

مسئوالً عن التعهد بتغطية المطالبات والسيطرة على   القسم كانحيث
  والمناطق تبامكمن  ٢٠القسم يدعم . ت العالقةأنظمة المعلومات ذا

 المديونية لمكتب حمايةكذلك عمل منسقاً لعمليات .  مكتب فرعي٣٠
  . كولكاتا اإلقليمي

براسات منطقة وعمل األستاذ سنهاماهاباترا كمدير القسم في مكتب 
  . التابع لمكتب كولكاتا اإلقليميووحدة 

  : المؤهالت

 من جامعة بوردوان، غرب بنجال، لشرفبكالوريوس تجارة بمرتبة ا
  )م١٩٧٥(الهند 

  )م١٩٨٤ (معهد المحاسبين المعتمدين

  )م١٩٩١ (زمالة المعهد الهندي للتأمين

  سوابان كومار سنهاماهاباترا/  األستاذ-٣
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  ملخص عقد خدمة الرئيس التنفيذي : ٢-٢-٦

  عقد عمل

  :ونورد أدناه الشروط واألحكام الرئيسية لهذا العقد. التنفيذيأبرمت الشركة السعودية الهندية عقد عمل مع الرئيس 

 ).قابلة للتجديد(سنتان : مدة العقد 

 .م٢٠٠٦ فبراير ١٨: تاريخ العقد 

 .ينتهي العقد بعد فترة إخطار مدتها شهرين، أو يتم دفع راتب شهرين كبديل عن اإلخطار 

 . ألف ريال سعودي في الشهر٢٥: المكافأة  

   أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة مكافآت : ٣-٢-٦

ريال سعودي في السنة وستكون مكافأة كل عضو ) ١٨٠،٠٠٠(ستكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مائة وثمانون ألف 
وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد . ريال سعودي في السنة) ١٢٠،٠٠٠(من أعضاء مجلس اإلدارة مائة وعشرون ألف 

  . من صافي األرباح% ٥ مجلس اإلدارة عن مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء

ريال سعودي لرئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو من أعضاء المجلس مقابل حضور ) ٣،٠٠٠(سيتم دفع مبلغ ثالثة آالف 
ريال مقابل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة ) ١،٥٠٠(كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة وألف وخمسمائة 

 الشركة أيضاً لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة المصروفات الفعلية التي يدفعونها لحضور اجتماعات وتدفع.  التنفيذية
وفي جميع الحاالت، يجب أال يزيد المبلغ المدفوع لرئيس . المجلس واللجنة التنفيذية بما في ذلك نفقات السفر والسكن

ة على موافقة الجمعية العمومية على ويجب أن تحصل الشرك. من صافي األرباح% ٥وأعضاء مجلس اإلدارة عن 
شروط المكافآت والتعويضات واليحق لألعضاء المعنيين التصويت على تلك الشروط في اجتماع الجمعية العمومية 

  .ويجوز للجمعية العمومية غير العادية للمساهمين تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  االعتماد على الموظفين الرئيسيين : ٤-٢-٦

ويملك . مؤسسان يعمالن في مجال التأمين هما الشركة الهندية للتأمين على الحياة وشركة نيو إنديا للتأمين المحدودةيوجد 
هذان المؤسسان رصيد ضخم من الموارد البشرية في المجاالت الرئيسية مثل التأمين، المطالبات، إعادة التأمين، المالية، 

وسيتم .  مدير يشغلون الوظائف اإلدارية٢٥،٠٠٠هذه المجاالت ما يزيد على ويشرف على . االستثمار واإلدارة العامة
  .شغل الوظائف الرئيسية بالشركة السعودية الهندية من شركات المساهمين المؤسسين

  .وبناًء على ما تقدم، ال يتوقع طرح سؤال يتعلق باالعتماد على موظفين مؤهلين ولديهم خبرات

  الموظفون  : ٥-٢-٦

ستقوم . عة موظفين في الوقت الحاضر بالشركة هم الرئيس التنفيذي، واثنان من المديرين العامين والسكرتيرهنالك أرب
وكما ذكر آنفاً، سيتم . الشركة السعودية الهندية بجمع فريقها الرئيسي من الموظفين بناًء على إستراتيجية معينة للتوظيف

وسيتم ملء . شركات المؤسسة خالل الفترة االبتدائية للتشغيلشغل وظائف رئيسية معينة عن طريق االنتداب من ال
  .الوظائف المتبقية من السوق المحلي

  :وستكون بنية الموظفين المقترحة كما يلي
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 إجمالي عدد الموظفين في السنة األولى من بدء النشاط

  .م.ر  القسم  الوظيفة  مقر الشركة  )الفرع(المكتب اإلقليمي 

   .١  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مسؤول بصفة عامة عن العمليات   نفيذيالرئيس الت  ١  -

   .٢  )جميع المنتجات(غير تأمين الحماية واالدخار   مدير عام  ١  -
   .٣  تأمين الحماية واالدخار  مدير عام  ١  -

ينطبـق علـى جميـع      (مسؤول بصفة عامة عـن المكاتـب اإلقليميـة            مدير إقليمي  -  ٣
   .٤  )المنتجات/األقسام

   .٥  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   مسؤول العمليات  -  ٣

   .٦  )ينطبق على جميع المنتجات(االلتزام / التدقيق / قسم المالية واالستثمار   مدير  ١  -

   .٧  )ينطبق على جميع المنتجات(قسم المالية واالستثمار   مسؤول تنفيذي  ١  ٣
   .٨  )اتينطبق على جميع المنتج(التدقيق   مسؤول تنفيذي  ١  -
   .٩  )ينطبق على جميع المنتجات(العالقات العامة / االلتزام   مسؤول تنفيذي  ١  ٣

   .١٠  )ينطبق على جميع المنتجات(قسمي التسويق وإدارة الموارد البشرية   مدير  ١  -

   .١١  )ينطبق على جميع المنتجات(قسمي التسويق وإدارة الموارد البشرية   مسؤولون تنفيذيون  ١  ٣
   .١٢  )ينطبق على جميع المنتجات(م التسويق قس  مسؤول مبيعات  -  ١٢
   .١٣  )ينطبق على جميع المنتجات(قسم التسويق   مندوب مبيعات  -  ١٩

غير تأمين (مدير فني   ١  -
  )الحماية واالدخار

جميع المنتجـات عـدا الحمايـة       (إدارة المخاطر بما فيها إعادة التأمين       
   .١٤  )واالدخار

تأمين الحماية (مدير فني   ١  -
  )واالدخار

 محفظة تأمين الحماية واالدخـار      –ة المخاطر بما فيها إعادة التأمين       إدار
   .١٥  )جميع منتجات الحماية واالدخار(

جميـع   (– إدارة المخاطر بما فيها إعادة التـأمين         -قسم التعهد بالتغطية      مسؤول تنفيذي  ١  ٣
   .١٦  )المنتجات

   .١٧  )دخارجميع المنتجات عدا تأمين الحماية واال(المطالبات   مسؤول تنفيذي  ١  -

   .١٨  )ينطبق على جميع المنتجات(العناية بالعمالء والمطالبات   مسؤول تنفيذي  ١  ٣

   .١٩  )ينطبق على جميع المنتجات(االسترداد   مسؤول تنفيذي  -  ٣
   .٢٠  )األقسام/ينطبق على جميع المنتجات(التكنولوجيا المعلوماتية   مسؤول الحاسب اآللي  ١  -

سكرتير الرئيس التنفيذي،   ٣  ٣
   .٢١  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   والمدراء اإلقليميينالمدراء 

   .٢٢  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   أمين االستقبال  ١  -
   .٢٣  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   سائق/ ساعي   ١  ٣
   .٢٤  )المنتجات/ينطبق على جميع األقسام(مشترك   خادم  ١  ٣
 لياإلجما/ المجموع   *٢١ ٦٤

  :وسوف تهتم الشركة باآلتي عند تنظيم مواردها البشرية

  التدريب

وستشمل هذه . ستعد الشركة السعودية الهندية برامج تدريبية بناًء على تحليل دقيق الحتياجات ومتطلبات الموظفين
ق اإلدارة العليا بتسهيل وسيقوم فري. البرامج التدريب العملي، التوجيه والمساندة إضافة إلى الدورات التدريبية الرسمية

وتشجيع التدريب العملي، الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ذات العالقة بمجال التأمين وأيضاً الدورات التدريبية 
  .العامة األخرى

  تدريب الموظفين والوكالء الميدانيين)  أ (

وسيتم توفير أدلة التدريب ) لو المبيعات، البائعون، الوكالءمسئو(سيتم تقديم التدريب لجميع األشخاص الذين يؤدون عمالً ميدانياً 
. ولجعل قنوات التوزيع فعالة وقادرة على المنافسة، سيكون مستوى كفاءة قنوات التوزيع على أعلى المستويات. الالزمة

  :ولتحقيق هذه الغاية تم التخطيط لآلتي

  .تدريب المبتدئين 

 .التدريب على رأس العمل 
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 .تدريب تنشيطي 

 .التدريب على مهارات خاصة 

 .تدريب نوعي يتعلق بالمنتجات 

 .تدريب مرتبط باإلنتاجية 

  تدريب الموظفين االداريين)  ب(

  .وسيتم توفير مرافق ومواد التدريب الضرورية. سيكون تدريب الموظفين اإلداريين بشكل مستمر

  : وسيشتمل التدريب على اآلتي

  .التأمين 

  .الحاجة إلى التأمين 

  .لتأمينأنواع ا 

  .عوائد التأمين 

  .معرفة المنتجات 

  .قواعد التأمين 

  .بوالص التأمين 

  .تسوية المطالبات 

 .مهارات البيع 

 .وموضوعات أخرى ذات عالقة 

  سيتم توفير قوة العمل الكافية من الموظفين بناًء على الحجم الفعلي لنشاطات األعمال)  ج (

  السعودة

وسوف تعمل الشركة على تعيين سعوديين مؤهلين في المستويات . ة للسعوديينستركز سياسة التوظيف على إعطاء األفضلي

وبناًء . الوظيفية المتوسطة وستتيح لهم فرصاً كافية للتدريب واكتساب خبرات تؤهلهم لشغل وظائف عليا بالشركة في المستقبل

  .المطلوبة في عملياتهاعلى ما ورد أعاله، ستعمل الشركة السعودية الهندية على تحقيق مستويات السعودة 

  التعيين

وفي هذا الخصوص . سوف تستخدم الشركة السعودية الهندية عدة طرق الختيار وتعيين سعوديين في الوظائف المرتقبة للشركة

ستدرس الشركة موضوع تعيين سعوديين من ذوي المؤهالت التعليمية والخبرات المهنية المتنوعة في وظائف الشركة حتى 

وسوف يشمل هذا العدد من السعوديين خريجي الجامعات الجدد، سعوديين ذوي . متوسطة في الهرم الوظيفي للشركةالمستويات ال

  .خبرات ومتدربين في مجال التأمين
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   نبذة عن منتجات الشركة-٧
  :بعد اكتمال تأسيس الشركة سوف تقوم بالتقدم للمؤسسة للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التأمين التالية

  .أمين العامالت 
  .الحماية واالدخار تأمين 

.  مجموعة كبيرة من المنتجات للعمالء بقطاعاتهم المختلفة، بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي،ستقدم الشركة السعودية الهندية
اد الجالية الهندية بالمملكة ألفرمنتجات تأمين الحماية واالدخار والشركة مهيأة بشكل خاص لتقديم منتجات التأمين االدخاري وغيره من 

وفي هذا .  مليون شخص إضافة إلى المواطنين السعوديين وأشخاص آخرين من الجنسيات األخرى١،٥الذين يقدر عددهم بحوالي 
منتجات تأمين الخصوص، تم التخطيط لكي تستحوذ الشركة على الحصة الحالية للمؤسسين من أعمال التأمين االدخاري وغيره من 

في  المملكة العربية منتجات تأمين الحماية واالدخار من أعمال التأمين االدخاري وغيره من % ١٠التي تشكل نسبة  واالدخار الحماية
  .السعودية

 مكاتب إقليمية في الرياض وجدة والخبر إضافة إلى مراكز مبيعات في كل منطقة، ثم في كل ٣في البداية ستعمل الشركة من خالل 
ستقدم الشركة السعودية الهندية مجموعة كبيرة من منتجات التأمين تم تصميمها بواسطة الشركات . ة في المستقبلصغير/ مدينة كبيرة
). وشركة نيو إنديا للتأمين المحدودة) مقفلة(ب .م.ش) العالمية(الشركة الهندية للتأمين على الحياة وشركة التأمين على الحياة (المؤسسة 

وستحتفظ الشركة السعودية الهندية . ت الفئات المذكورة أعاله سوف تستهدف قطاعات السوق المختلفةإن تشكيلة منتجات الشركة تح
بقاعدة العمالء الحالية ولن تكتفي فقط بتحسين عالقاتها مع عمالئها الحاليين استناداً على المنتجات الحالية بل ستقوم أيضاً بطرح منتجات 

  .جديدة في السوق

  عام منتجات التأمين ال-١

 منتجات التأمين العام كما ، بعد الحصول على الترخيص الالزم من مؤسسة النقد العربي السعودي،ستقدم الشركة السعودية الهندية
  :يوضحها الجدول التالي

  

  منتجات التأمين العام): أ (٧الجدول 

  اسم بوليصة التأمين العام  نوع البوليصة
  )تجاري-خاص(تأمين شامل 

  )تجاري-خاص(ولية تجاه الغير المسئ
 )تجاري-خاص(الرخصة 

   مخاطر داخلية–تجارة السيارات 
  سيارات

  مخاطر الطريق
  الحريق

  الحريق والصواعق

  الحريق واألخطار المصاحبة

  الحريق واألخطار المصاحبة والسرقة

  خسارة األرباح

  الممتلكات

  تأمين ممتلكات شامل جميع األخطار

 )سكك حديد/ طرق (خلي نقل دا
  ) طبقاً لشروط الشحن البحري أ و ب و ج(تأمين بحري 

  )طبقاً لشروط الشحن البحري(تأمين بحري 

 )عن طريق البريد(تأمين بحري 

  بوليصة مفتوحة

  وثيقة تأمين مفتوحة خاصة

  الرسوم

  بحري

  فوائد البائعين

  سفن بحرية  التأمين على هيكل السفينة

  ين الماكيناتتأم

  هندسي  الغاليات ووحدات الضغط

  أجهزة ومعدات الكترونية
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حيث أن الشركة ملتزمة بتوفير أوسع الخيارات من الحلول التأمينية للعمالء، فإنها ستقدم نطاق عريض من منتجات التأمين العام، تأمين 
 بعد الحصول على الترخيص الالزم من مؤسسة النقد العربي ءوكبداية ، سيتم طرح المنتجات التالية للعمال. الحماية والتأمين اإلدخاري

  :السعودي

  قائمة بالمنتجات المقترح طرحها للعمالء في البداية) : ب (٧الجدول 
  المنتج  نوع التأمين  الوصف

وتوفر هذه الفئة من المنتجات . يشمل األفراد والقطاعين التجاري والصناعي
. نجم عن الحريق واألخطار المصاحبةتغطية للممتلكات من األضرار التي ت

  .وتأمين توقف األعمال هو عبارة عن تأمين الخسارة التبعية الناتجة عن الحريق
 

التأمين من 
  الحريق

  التأمين من الحريق 
تأمين من األضرار التي تلحق 

  بالممتلكات 
  تأمين توقف األعمال

ار التحول إلى  السيارات الخاصة والتجارية مع خي–يشمل تأمين السيارات 
) األضرار التي تلحق بممتلكات الشخص نفسه أو ممتلكات الغير(تغطية شاملة 

  تأمين السيارات  ) .لرخصة القيادة أو للمركبةبالنسبة (أو تأمين المسئولية تجاه الغير فقط 

تأمين شامل للسيارات الخاصة، تأمين 
شامل للسيارات التجارية، تأمين 

على تأمين الالمسئولية تجاه الغير ، 
 .المركبة

 
يوفر التأمين ضد السطو والتأمين على األموال حماية ضد السطو على المال أو 

وتشمل تغطية . الممتلكات األخرى في مؤسسات األعمال والمؤسسات التجارية
الحوادث الشخصية تأمين األفراد والجماعات ضد الموت واإلعاقة الدائمة أو 

 األمانة يقصد به التأمين ضد سلوك الموظفين الذي والتأمين ضد خيانة. المؤقتة
ويقصد بتأمين المسئولية العامة الشامل التأمين ضد المسئولية . تشوبه سوء النية

  .القانونية للمؤسسات الصناعية والتجارية

  تأمين متنوع

تأمين من الحوادث الشخصية ، تأمين 
من السطو، تأمين على األموال، 

ة، تأمين تأمين ضد خيانة األمان
  .مسئولية عامة شامل

يتم التأمين على المعدات الميكانيكية تحت بند تأمين أعطال الماكينات وتأمين 
وتأمين جميع مخاطر المقاولين وتأمين جميع مخاطر . آالت وماكينات المقاول

وتأمين األجهزة . التشييد هي عبارة عن أغطية تأمين شاملة للمشاريع
  .ء تأمين شامل لألجهزة اإللكترونيةاإلليكترونية يوفر غطا

  تأمين هندسي

أعطال الماكينات ، جميع مخاطر 
المقاولين، آالت وماكينات المقاولين، 
تأمين جميع مخاطر التشييد، تأمين 

  األجهزة اإلليكترونية
بعد حصولها على ترخيص من مجلس التأمين الصحي التعاوني ، أصبحت 

ين طبي طبقاً ألحكام نظام التأمين الصحي الشركة متحمسة لتقديم منتجات تأم
 .التعاوني

  صحيالالضمان 
  الصحيالضمان 

 تساعد على تراكم المدخرات خالل فترة مختارة والحصول على -١
عوائد مستحقة عند نهاية الفترة فضالً عن حماية المبلغ المؤمن عليه 

  .خالل فترة سريان بوليصة التأمين 
  

   خطة المشاركة-١
  

 تساعد المؤمن عليهم للتخطيط لتوفير أموال في فترات دورية لمقابلة -٢
أو غير مخطط لها بمساعدة عمليات االدخار / مصروفات مخطط و

  .المنتظمة

  خطة استرداد النقد -٢
  

 المدخرات التراكمية والعوائد يتم دفعها في نهاية الفترة المختارة لكن -٣
  ية للمبلغ المختار تستمر مدى الحياةالحما

 استرداد المال وحماية مدى -٣
  الحياة

الزواج الخاصة باألطفال خالل /  تساعد على مقابلة مصروفات التعليم -٤
 .الفترة المختارة فضالً عن حماية المبلغ المختار

  

   خطة إعانة الطفل-٤

ان بوليصة  يساعد على توفير مستوى حماية أعلى خالل فترة سري-٥
  التأمين كما يساعد على حماية المبلغ المؤمن عليه حتى نهاية الفترة

تأمين الحماية 
  دخاريوالتامين اال

   غطاء التأمين المضاعف-٥

  خطة الحماية  تأمين الحماية  توفير الحماية بأقل مساهمة
تقدم مجموعة من المدخرات وعوائد المخاطر المتوافقة مع مبادئ التكافل 

  خطة تأمين التكافل  تأمين التكافل  .األسرة/ رة حياة الفرد والتي تغطي طبقات المجتمع المختلفة ودو

   منتجات تأمين الحماية واالدخار -٢

إن . فيما يلي وصفاً موجزاً لفئات منتجات تأمين الحماية واالدخار والخطط المختلفة ذات العالقة التي أعدتها الشركة السعودية الهندية
 سوف تورث من ، بعد الحصول على الترخيص الالزم من مؤسسة النقد العربي السعودي،ةالمنتجات التي سيتم تقديمها ضمن هذه الفئ

  ).مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(تشكيلة المنتجات الحالية لشركة التأمين على الحياة 

   الخطط األساسية لتأمين الحماية واالدخار-١

لفة حيث يكون المبلغ المؤمن عليه مستحق الدفع عند وفاة المؤمن هي خطة منخفضة التك:   خطة تأمين الحماية واالدخار مدى الحياة- أ
  .على حياته

بموجب هذه الخطة، يكون المبلغ المؤمن عليه مستحق الدفع إما في تاريخ االستحقاق أو عند وفاة المؤمن :  خطة التأمين المختلط -ب
  .وتتضمن هذه الخطة أرباحاً وعوائد. على حياته، أيهما يحدث أوالً
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  )محدد بمعياد(خطط التأمين الموقوت  -٢

بموجب هذه الخطة، يكون المبلغ المؤمن عليه مستحق الدفع عند وفاة المؤمن على حياته خالل : خطة التأمين الموقوت القابلة للتجديد
لة للتجديد بعد انقضاء وتتميز هذه الخطة بأن قسط التأمين المتعلق بها منخفض وأن بوليصة التأمين قاب. الفترة التي يغطيها التأمين

  .أجلها

    خطة التعليم المهني لألطفال-٣

صممت هذه الخطة لمقابلة مصروفات التعليم العالي لألطفال مع ميزة إضافية تتمثل في حصول من : خطة استرجاع مال األطفال
المبلغ المؤمن عليه كل سنة ابتداًء من من % ٢٠ويتم استرداد نسبة تبلغ . تشمله هذه الخطة على مبلغ ثابت بالدوالر يدفع له سنوياً

وعند دفع مبلغ إضافي صغير، يمكن للمساهم في هذه الخطة أن يستفيد . ٢٣ ويتم دفع المبلغ الثابت بالدوالر ابتداًء من سن ١٨سن 
  .من تنازل المؤمن عن قسط التأمين وبرنامج الحماية األسرية

   خطط المعاشات-٤

وبموجب خطة المعاش . ويستمر دفع المعاش حتى وفاة صاحب المعاش. لة أو الفورية مدى الحياةتشمل هذه الخطط المعاشات المؤج
وإذا حدثت الوفاة أثناء فترة التأجيل يكون الوريث المحدد من قبل .  سنوات١٠ أو ٥المؤجل يبدأ دفع المعاش بعد فترة محددة تبلغ 

وفي تاريخ نقل المعاش للوريث ). إن وجد(ين إضافي للحماية واالدخار صاحب المعاش مستحقاً لمبلغ يعادل الخيار النقدي مع تأم
ويمكن أن يكون المعاش . على سبيل الحيازة العمرية، يمكن استخدام مبلغ الخيار النقدي بأكمله أو جزء منه لشراء وثيقة التأمين

  .مستحقاً للدفع مدى الحياة مع عائد الخيار النقدي عند وفاة صاحب المعاش

  ط أخرى  خط-٥

     خطط استرداد النقد-أ

باإلضافة إلى توفير غطاء تأمين الحماية واالدخار خالل فترة سريان بوليصة التأمين، تشمل هذه الخطط دفع عوائد البقاء 
  . المرتبطة بالمبلغ المؤمن عليه

   تأمين مختلط مضاعف -ب

وفي حالة بقاء .  وفاة المؤمن له أثناء فترة سريان الوثيقةبموجب هذه الخطة يتم دفع مبلغ ضعف مبلغ التأمين المدفوع في حالة
  .المؤمن له على قيد الحياة حتى انتهاء فترة وثيقة التأمين، يدفع له مبلغ التأمين األساسي زائد مبلغ إضافي

   خطط المشاركة الخاصة بالتعليم والزواج -ج

وفي حالة وفاة المؤمن . لية أو الزواج بالنسبة ألطفال المؤمن لهتمكن هذه الخطط من مقابلة مصروفات التعليم، بدء الحياة العم
له في أي وقت خالل فترة سريان الخطة، يتم على الفور دفع مبلغ يعادل مبلغ التأمين ويتنازل المؤمن عن األقساط التي كان من 

وفي حالة بقاء . نهاية فترة الخطةالمفترض دفعها في المستقبل ودفع كامل مبلغ التأمين مرة أخرى زائد مبالغ إضافية في 
  .المؤمن له على قيد الحياة حتى انتهاء الفترة، فإن مبلغ التأمين يكون مستحق الدفع ومعه مبلغ إضافي

   تأمين الحماية واالدخار المؤقت القابل للتحويل -د

فيما بعد إلى تأمين مدى الحياة بناًء يقصد به تأمين الحماية واالدخار المؤقت لفترة الخمس سنوات األولى الذي يمكن تحويله 
  .على رغبة المؤمن عليه

   خطة استرداد النقد وغطاء التأمين اإلضافي-هـ

وتغطي هذه الخطة ثالث . بموجب هذه الخطة، تكون األقساط مستحقة الدفع لفترة محدودة مع زيادة دورية في غطاء التأمين
 سنة على التوالي، ويتم دفع عوائد البقاء على فترات ١٨ و١٥، ١٢األقساط وتبلغ فترة دفع )  سنة٢٥ و٢٠، ١٥( فترات مختلفة

أما كامل مبلغ التأمين فيتم استرداده عند نهاية الفترة القصوى لدفع األقساط، ولكن غطاء المخاطر . دورية بناًء على مدة الخطة
  .يستمر حتى نهاية الفترة ويشارك المؤمن عليه في األرباح المحققة

   تأمين الحماية واالدخار المشترك اإلضافي غطاء-و

وفي حالة وفاة أحدهما، يتم على الفور دفع أحد مبلغي التأمين . يمثل هذا الغطاء خطة التأمين المختلط اإلضافي للزوج والزوجة
 التأمين األساسي وتستمر مشاركة المؤمن عليه في الربح ومبلغ. األساسيين لآلخر ويتنازل المؤمن عن جميع األقساط المستقبلية

وإذا بقى الزوجان على قيد الحياة حتى انتهاء فترة الخطة، فسوف يستردا ). تدفع جميعها في تاريخ استحقاقها(والمبلغ اإلضافي 
  .مبلغ التأمين األساسي زائد مبلغ إضافي 

   (Asha Deep) خطة أشاديب -ز

 عوائد طارئة في حالة أن –لوفاة أو حلول موعد االستحقاق  بجانب المبالغ التي يتم دفعها في حالة ا–تتضمن هذه الخطة 
ويتم ). السرطان، الضربة الشللية، الفشل الكلوي، داء القلب اإلكليلي(المؤمن عليه يعاني من أحد األمراض األربعة المحددة 

صب المؤمن عليه بأي من وإذا لم ي. من مبلغ التأمين إذا أصيب المؤمن عليه بأحد هذه األمراض% ٥٠على الفور دفع نسبة 
 أثناء –وفي حالة الوفاة . األمراض المذكورة، فسيتم دفع كامل مبلغ التأمين زائد المبلغ اإلضافي المكتسب في تاريخ االستحقاق

  .زائد المبلغ اإلضافي المكتسب) منه قبل ذلك% ٥٠في حالة أن تم دفع (منه % ٥٠ يتم دفع كامل مبلغ التأمين أو –فترة الخطة 
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  (Janaraksha) خطة جاناراكشا -ح

تتيح هذه الخطة خيار اإلعفاء من دفع األقساط لفترة تصل إلى ثالث سنوات يكون خاللها غطاء التأمين متغيراً من أول قسط لم 
  .وتناسب هذه الخطة شرائح المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة. يتم دفعه حتى يتم دفع أقساط سنتين كاملتين على األقل

  (Bima Nivesh)ة بيما نيش  خط-ط

وهي . هي خطة تأمين مختلط يتم بموجبه استرداد مبلغ التأمين في تاريخ االستحقاق أو عند وفاة المؤمن عليه أثناء فترة الخطة
وفي تاريخ االستحقاق، يتم دفع . عبارة عن غطاء تأميني لالستثمارات والمخاطر يحقق عائدات مرتفعة في تاريخ االستحقاق

وعند وفاة المؤمن عليه أثناء فترة الخطة، يتم دفع مبلغ التأمين . للمؤمن عليه) إن وجد(التأمين زائد المبلغ اإلضافي مبلغ 
  ).إن وجد(األساسي مع المبلغ اإلضافي 

  (Jeevan Rekha) خطة جيفان رفا -ي

وتتضمن هذه الخطة عوائد البقاء بعائد . تجمع هذه الخطة بين خطة تأمين الحماية واالدخار مدى الحياة وخطة استرداد المال
وفي حالة وفاة .  سنوات من تاريخ سريان بوليصة التأمين أثناء حياة المؤمن عليه٥من قيمة مبلغ التأمين في فترة % ١٠يبلغ 

  .المؤمن عليه خالل فترة سريان البوليصة، يتم دفع كامل مبلغ التأمين مع المبلغ اإلضافي

  (Jeevan Anand) خطة جيفان أناند -ك

وتتضمن الخطة مبلغ تأمين محدد سلفاً . تجمع هذه الخطة بين خطة تأمين الحماية واالدخار مدى الحياة وخطة التأمين المختلط
ومبالغ إضافية يتم دفعها في نهاية الفترة المحددة لدفع األقساط مع العوائد اإلضافية لغطاء مخاطر الحماية واالدخار المستمر 

  .حتى الموت

   خطط التأمين الجماعي-ل

تخطط الشركة السعودية الهندية لتقديم خطط تأمين الحماية واالدخار بموجب سياسات تستهدف الجماعات المختلفة مثل أصحاب 
وعلى الرغم من أن الشركات العالمية تهيمن على . الخ... الموظفين، المهنيين، الجمعيات التعاونية، قطاعات المجتمع، -العمل

ين الجماعي، فإن الشركة السعودية الهندية سوف تجعل منتجاتها لتأمين الحماية واالدخار الجماعي متميزة وذلك سوق التأم
استناداً على سمات رئيسية مثل األقساط المنخفضة، شروط بسيطة لقابلية التأمين مثل أال يعتبر الموظف غائباً عن العمل بسبب 

. األعضاء/  المتمثلة في إصدار بوليصة رئيسية واحدة تغطي جميع الموظفينالمرض في تاريخ الدخول، واإلدارة السهلة
ولكن هنالك شروط معينة قابلة للتطبيق مثل الحجم . واألقساط مبينة على العمر، اتحاد األعضاء، مهن وشروط عمل المجموعة
لمنتجات المذكورة أعاله، تخطط الشركة وباإلضافة ل. األدنى للمجموعة والحد األدنى للمشاركة لجعل الخطة قابلة لالستمرار

، وذلك في حال االستحواذ السعودية الهندية لتقديم منتجات تأمين حماية وادخار جديدة سيتم تصميمها خصيصاً للسكان المحليين
  .عليهما من قبل الشركة السعودية الهندية

   : نشاطات األبحاث والتطوير-٣

وبوالص / وسيتم تصميم أغطية تأمين شاملة.  للقطاعات المختلفة مع المتطلبات الحالية للسوقتتوافق المنتجات الحالية التي تم بيعها
تتمثل بعض المجاالت المحددة المتعلقة باألبحاث . تأمين شاملة ألنواع التأمين الشخصي وفقاً لتغيرات السوق ومتطلباته المستقبلية

  :ز عليها فيوالتطوير التي تعتزم الشركة السعودية الهندية التركي

  .  ابتكار أغطية تأمين جديدة-أ

  . تقديم حلول تأمينية شاملة حسب طلب العميل-ب

   . تشجيع الدراسات االكتوارية-ج



  

א  א ٤١                                 א

   إستراتيجية التسويق-٨
  مقدمة : ١-٨

ى الشركة وبالتالي، يجب عل. مع تطبيق نظام التأمين الجديد، يتوقع أن تصبح شركات التأمين أكثر تنافسية وتنظيماً وفعالية
السعودية الهندية لكي تنجح في هذه البيئة المتغيرة أن تجعل خدماتها متميزة عن الخدمات التي يقدمها موفرو خدمات التأمين 

  .اآلخرون

  :تعتزم إدارة الشركة السعودية الهندية تنفيذ إستراتيجية تسويق ثالثية األبعاد تتألف من

 الحماية واالدخار والتأمين العام التي بناها المؤسسون وسوف تستحوذ عليها االحتفاظ بقاعدة العمالء الحاليين لتأمين 
  .الشركة السعودية الهندية وفقاً للخطة التي جرى إعدادها

 .زيادة اإليرادات من قاعدة العمالء الحالية من خالل طرح منتجات جديدة 
  .جذب أعمال جديدة وزيادة الحصة السوقية عن طريق قنوات متنوعة 

يتم تحقيق أهداف هذه اإلستراتيجية عبر حمالت إعالنية وتسويقية تستهدف إدخال منتجات تأمين الحماية واالدخار ومنتجات وسوف 
التأمين العام إلى السوق والعمل على جعل الشركة السعودية الهندية متميزة مقارنة بشركات التأمين األخرى وذلك من خالل التركيز 

  .ضة، سنوات خبرتها، الحلول التأمينية التي تقدمها حسب طلب العميلعلى تشكيلة منتجاتها العري
     أهداف التسويق وأعمدته- ١
   األهداف- أ

وستهدف هذه الحمالت . خالل السنوات األولى لعمليات الشركة السعودية الهندية، سيتم تنظيم حمالت تسويقية وإعالنية مكثفة
  :لتحقيق األهداف التالية

عريف السوق المستهدف بالعالمة التجارية للشركة عبر حمالت متفق عليها ومن خالل كافة ت: العالمة التجارية 
 .وسائل اإلعالم

 .جعل منتجات الشركة متميزة مقارنة بمنتجات منافسيها: التميز 
  .طرح منتجات جديدة واإلعالن عنها والترويج لها: توسعة تشكيلة المنتجات 
 .شركة السعودية الهندية الحاليين والمحتملينالتأكيد على القوة المالية لعمالء ال 
 .البحث بقوة عن فرص جديدة محتملة في القطاعات المالئمة باألسواق الحالية: النمو 
  .العمل بشكل مستمر للحصول على فرص جديدة ، أي أسواق جديدة: التوسع في األسواق الجديدة 
تقدم ( قليمي كإحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة أن تكون الشركة معروفة على النطاق اإل: الحضور اإلقليمي 

 ).منتجات تأمين الحماية واالدخار ومنتجات التأمين العام

   األعمدة-ب
  :بناًء على األهداف المذكورة أعاله، سوف تبني الشركة السعودية الهندية إستراتيجيتها التسويقية على األعمدة التالية

 .ل رضا العمالء فحسب بل تفوق توقعاتهم التنا–خدمات ذات جودة عالية  
 . تحتفظ الشركة بموظفين مؤهلين ولديهم خبرات واسعة وتلقوا تدريباً جيداً–كفاءة الموظفين  
 . تقوم الشركة بتسوية المطالبات الفعلية-الفعالية 
تصاالت المستمرة التأكيد على أهمية بناء عالقات جيدة مع العمالء والمحافظة عليها من خالل اال-خدمة العمالء 

  .معهم

  قياس األداء- ٢
. ستقوم الشركة السعودية الهندية بقياس جهود فريق التسويق لتحديد إلى أي مدى تساهم تلك الجهود في تحقيق أهداف الشركة

  :وسوف تستخدم اإلدارة األدوات التالية لقياس األدء التسويقي

  :مقاييس األداء

بناًء على أساس عام موحد وأيضاً على أساس الفئات الفردية لألعمال، األعمال الجديدة، مستويات سيتم تقييم جميع المقاييس التالية 
 :االحتفاظ، وفروع األعمال

 .نمو أقساط التأمين 
 .اتجاهات الربحية 
 .حجم التدفقات النقدية 
  .العائد على االستثمار 
 .هامش السيولة 
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  :ستراتيجيات بالخواص التاليةسوف تعمل الشركة السعودية الهندية بقوة لتنفيذ ا

 .المرونة والقدرة على التوجيه 

 .القدرة على تحقيق رغبات العمالء والحصول على رضاهم 

 .المساهمة في تحقيق األهداف المالية والتسويقية 

  طريقة التسويق- ٣
  :ا، إال أنها ستضمن اآلتيعلى الرغم من أن الشركة السعودية الهندية ستواجه منافسة قوية خالل السنوات األولى لتشغيله

 .أن المخاطر سيتم تحليلها وقياسها أثناء تسعير بوالص التأمين 

 .سيتم إتباع سياسة تأمينية محافظة تكفل تحقيق مستوى مضمون ومقبول من العائدات للمساهمين 

 .تجنب المنافسة الخطرة 

   التأمين العام–تجزئة السوق   :  ٢-٨

  :إلى القطاعات الرئيسية والفرعية التالية  العام التي تقدمها الشركة السعودية الهنديةيمكن تقسيم سوق منتجات التأمين

  

  قطاعات فرعية      قطاعات رئيسية

  كبيرة، متوسطة وصغيرة        صناعية

  الشركات التجارية        تجارية

  قطاع السيارات ، الطبي ، الحوادث الشخصية وغيرها        شخصية

وستبذل الشركة قصارى جهدها لتعزيز حصتها السوقية  الرئيسي لخطط الشركة السعودية الهنديةوسيكون القطاع التجاري المحرك 
  .في هذا القطاع

ولكن من . ويتوقع أن يمثل القطاع التجاري أهم قاعدة عمالء للشركة السعودية الهندية للتأمين طوال فترة الخمس سنوات األولى
وعليه، يجب أن تبذل الشركة .  بمرور الزمن–على الرغم من أنه سيظل األعلى  –المتوقع أن تنخفض مساهمة القطاع التجاري 

ونوضح فيما يلي إستراتيجية الشركة فيما يتعلق . جهوداً كبيرة لزيادة حصتها من القطاعين الصناعي والشخصي السعودية الهندية
  .بالقطاعات المختلفة

   القطاع الصناعي-١

لتأمين هي شركة التأمين الوحيدة التي تتعامل مع المؤسسات والدوائر الحكومية ألنها كانت في السابق، كانت شركة التعاونية ل
 استهداف هذه  المرخص لهاوبعد تطبيق نظام التأمين الجديد، تستطيع جميع شركات التأمين. الشركة السعودية الوحيدة المرخص لها

  .الشريحة من السوق

وسوف تستهدف .  الكبيرة ضمن القطاع الصناعي للشركة السعودية الهندية للتأمينتقع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة
وبمرور الزمن ستتوسع عالقات العمل . الشركة السعودية الهنديةعدداً من مجموعات األعمال الخاصة لتأسيس عالقات عمل معها

  .هذه لتشمل شركات ومؤسسات أخرى

   القطاع التجاري-٢

إعادة تنظيم عدد كبير من شركات التأمين، فإن الشركة السعودية / وية في السوق السعودي بسبب إغالقحيث أن المنافسة ستكون ق
وبناًء . الهنديةستقوم بتكوين فرق مبيعات متخصصة الستهداف وخدمة القطاع التجاري بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة

شركة السعودية الهنديةأن يمثل هذا القطاع من السوق أكبر مصدر ألقساطها ، تتوقع ال)التأمين العام( على قاعدة عمالئها الحالية
وستكون فرق المبيعات مسئولة عن بناء عالقات متينة مع العمالء تهدف إلى تقديم خدمات جيدة النوعية وزيادة معدل . المتوقعة

  .االحتفاظ بالعمالء من خالل القيام بزيارتهم بشكل منتظم

   القطاع الشخصي-٣

وباإلضافة إلى منتجات معينة . تم البيع لألفراد إما مباشرة أو من خالل وكالء ووسطاء الشركة المنتشرين في جميع أرجاء المملكةسي
وعموماً، . الخ، فإن هذا القطاع سيكون الهدف الرئيسي لمنتجات تأمين الحماية واالدخار...خاصة بالتأمين العام مثل السيارات، 

وعلى . وعي فيما يتعلق بالعالمة التجارية فضالً عن كونه يتسم بنزعه إلى تقبل الجهود التسويقية واإلعالنيةيتصف هذا القطاع بال
تأمين الحماية (الرغم من أن هذا القطاع يشمل السعوديين واألجانب، إال أن التركيز في السنوات األولى سيكون على سوق األجانب 

) تأمين الحماية واالدخار(ى الوعي بتأمين الحماية واالدخار ويتم طرح منتجات متخصصة وبمرور الزمن، وعندما يتنام). واالدخار
  .لمقابلة احتياجات السكان المحليين فسيتم استهدافهم أيضاً
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  أوضاع السوق : ٣-٨

ذا الهدف وسوف تحقق ه. سوف تناضل الشركة السعودية الهندية لكي تصبح أحد الالعبين الرئيسيين في سوق التأمين السعودي
  :باالستفادة من عناصر النجاح التالية

 .خبرة السوق المكتسبة من خالل وجود شركات حالية ظلت تعمل لسنوات عديدة 
  ).عمالء تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام(قاعدة العمالء الحالية التي تغطي جميع األنواع الرئيسية للتأمين  
 .م بناؤها خالل سنوات وقدمت خاللها خدمات عالية الجودةالعالقات المتينة مع العمالء التي ت 

 إستراتجية التسعير : ٤-٨

وكانت تلك األسعار ال تخضع للرقابة مما . قبل تنظيم سوق التأمين المحلي، كانت شركات التأمين تملك الحرية لتحديد األقساط واألسعار
مين الجديد، ستتم مراقبة األسعار بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي وبعد تطبيق نظام التأ. أدى إلى نشوء منافسة ضارة في السوق

  .وسيؤدي ذلك إلى استقرار السوق

وخالفاً لما كان في الماضي، ستأخذ الشركة السعودية . ستُبنى أقساط الشركة السعودية الهندية على الخبرات السابقة للشركات الحالية
وستقوم الشركة أيضاً . التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي عندما تقوم بتحديد األقساطالهندية في االعتبار القواعد واألنظمة 

بدراسة المخاطر المصاحبة لألشياء المؤمن عليها، تجربة المؤمن عليه المتعلقة بالمطالبات، التأمين العام، القيمة الحالية لألصول 
  . عالقة، وعوامل أخرى ذات)بالنسبة للممتلكات(المؤمن عليها

وسوف تعمل الشركة السعودية الهندية لتجديد أعمالها الحالية، وستقوم بإعادة تقييم األخطار المصاحبة لكل عميل على حدة قبل تحديد 
  .أسعار التجديد

  اإلعالنات والترويج : ٥-٨

ترويجية، ستنظم الشركة السعودية الهندية بما أن النظام الجديد يسمح لشركات التأمين باإلعالنات المباشرة وغير المباشرة والحمالت ال
  :حمالت إعالنية وترويجية لمنتجاتها عبر القنوات المخلفة مثل

 .القنوات التلفزيونية 
 .الصحف والدوريات 
  .البرشورات والكتيبات 
 .اللوحات اإلعالنية 

  خدمات العمالء  : ٦-٨

ويعتمد نجاح أي شركة خدمات في األساس . حقيق رضا عمالئهابما أن الشركة السعودية الهندية هي شركة خدمات، فإنها ستعمل لت
  .على إدارة عالقات جيدة مع عمالئها وبذل الجهود لتحقيق توقعاتهم

وستقوم الشركة بتنظيم دورات تدريبية مختلفة للموظفين تعتمد على . سوف تقدم الشركة السعودية الهندية التدريب المطلوب لموظفيها
وستركز الشركة على تخفيض شكاوى العمالء للحد األدنى وذلك من خالل تقديم منتجات جيدة النوعية . الءدرجة تفاعلهم مع العم
وعندما تأتي شكاوى من العمالء، سوف تعالج الشركة كل شكوى باهتمام بالغ لكي تحافظ على عالقاتها الجيدة . بطريقة فعالة وجذابة

  .مع عمالئها

  قنوات التوزيع : ٧-٨

  :التأمين في الوقت الحاضر قنوات التوزيع التاليةتملك شركات 

  . يطلق عليها اسم بنوك التأمين وهي تستخدم لتوزيع منتجات تأمين الحماية والتأمين االدخاري –البنوك  -١
 . وسطاء مرتبطون بشركة التأمين-الوكالء الرئيسيون -٢
 . وسطاء مستقلون-الوسطاء -٣
 .مسئولو تسويق يتعاونون مع الوسطاء -٤
 . وسطاء مرتبطون إما بالوكالء الرئيسيين أو بشركة التأمين–وكالء  -٥

ولتحقيق هذا الغرض، ستنشئ الشركة السعودية . وسوف تسعى الشركة للوصول إلى جميع القطاعات التي ورد ذكرها آنفاً
  :الهنديةعدداً من قنوات التوزيع كما موضح أدناه

  ).اعات التجارية والصناعيةالقط(المبيعات المباشرة عبر المكتب الرئيسي للشركة  
 ).القطاعات التجارية والشخصية(المبيعات من خالل المكاتب الفرعية  
  ).القطاعات التجارية والشخصية(المبيعات عبر الوكالء والوسطاء  

ع للسوق وبالنظر إلى النمو المتوق. كما ذكرنا آنفآ، ستعين الشركة السعودية الهندية وكالء بائعين ووسطاء لتسويق منتجاتها
وانخفاض عدد شركات التأمين، ستقوم الشركة بتعيين عدد كاٍف من الوكالء البائعين لتغطية جميع المناطق بالمملكة العربية 

 .السعودية وذلك لالستفادة من فرص السوق المتاحة
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    اإلستراتيجية وخطة التوسعة-٩

م دراسة دقيقة لنمو وتطور سوق التأمين السعودي تحت اإلشراف تم إعداد خطة العمل الخاصة بالشركة السعودية الهندية لكي تت
على % ٢٠يبلغ (وتوخياً للحذر، جرى إعداد خطة العمل المشار إليها على أساس معدل نمو معتدل لكنه قابل للتحقق . النظامي

  . وستتم مراجعة خطط العمل بانتظام فيما يتعلق بسيناريو السوق المتطور). أساس سنوي

وستبذل . على األقل في السنة العاشرة لتشغيلها% ١٠ك، ستسعى الشركة السعودية الهندية لتحقيق حصة سوقية تبلغ وبرغم ذل
مثل التأمين اإلدخاري وتأمين (الشركة جهوداً كبيرة لتبرز كشركة قائدة في قطاع واحد أو أكثر من قطاعات سوق التأمين السعودي 

سنة الخامسة والسنة العاشرة لتشغيلها ولتصبح في النهاية إحدى شركات التأمين الرائدة في خالل الفترة الواقعة بين ال) الحماية
  .المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج
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   إدارة االستثمار، إدارة المخاطر ونظام معلومات اإلدارة-١٠
  إدارة االستثمار : ١-١٠

  وصف برنامج الشركة االستثماري

لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الحدود التالية لالستثمار في األدوات االستثمارية المختلفة تحدد الالئحة التنفيذية 
  .ولمستويات التمويل لمختلف االستثمارات

  تعليمات الالئحة التنفيذية حول تخصيص االستثمار : ١-١٠الجدول 
النسبة المئوية لتأمين الحماية 

  نوع االستثمار  لتأمين العامالنسبة المئوية ل  والتأمين االدخاري

  البنوك السعودية المصرح لها باالستثمار  كحد أدنى % ٢٠    كحد أدنى١٠٪
  سندات التنمية الحكومية  كحد أدنى%  ٢٠    كحد أدنى١٠٪
  صناديق االستثمار بالريال السعودي  كحد أقصى% ١٠    كحد أقصى١٥٪
  عمالت األجنبيةصناديق االستثمار بال  كحد أقصى % ١٠    كحد أقصى١٠٪
 )الفئة أ(سندات الحكومات األجنبية   كحد أقصى % ٥  كحد أقصى% ٥
  السندات التي أصدرتها الشركات المحلية  كحد أقصى  % ٥  كحد أقصى% ٥
  السندات التي أصدرتها الشركات األجنبية  كحد أقصى % ٥  كحد أقصى% ٥
  األسهم العادية  كحد أقصى%  ١٥  كحد أقصى% ٥
  العقارات في المملكة العربية السعودية  %٠  ىكحد أقص% ٥
  مضمون برهن عقاراتتمويل  %٠  كحد أقصى% ٥
  مضمون ببوالص أصدرها المؤمنتمويل  %٠  كحد أقصى% ٥

  استثمارات أخرى    كحد أقصى١٥٪    كحد أقصى١٥٪
  

لعام، يجب حفظ حسابات مستقلة ألموال بما أن المعايير تختلف بالنسبة ألموال التأمين االدخاري والحماية وأموال التأمين ا
وسوف تحتفظ الشركة أيضاً بحسابات . التأمين االدخاري وأنواع التأمين المتعلقة بحياة األشخاص وأموال التأمين العام

وعليه ، ستدير الشركة أربعة أنواع من األموال مع . مستقلة ألموال المساهمين واألموال المتحققة من بيع منتجات التكافل
  .مراعاة النصوص التنظيمية فيما يتعلق بالعائدات المعيارية، ترتيب األدوات االستثمارية وحدود إيقاف الخسارة

ستقوم الشركة بوضع سياستها الخاصة باالستثمار بما يضمن تناسق موجوداتها ومطلوباتها ومن ثم تقوم بتنفيذها بعد موافقة 
  .مؤسسة النقد العربي السعودي عليها

/ بإدارة)  سنوات١٠محاسب قانوني معتمد له خبرة في هذا المجال ال تقل عن (وف تكلف الشركة مديرها المالي هذا، وس
  .مراقبة برنامج االستثمار

  بنية إعداد التقارير االستثمارية

ام مجلس إدارة وسيكون المدير العام بدوره مسئوالً أم. ستعين الشركة مدير استثمار متفرغ يكون مسئوالً أمام المدير العام
  .الشركة وسيقدم تقارير تقييم األداء االستثماري للمجلس على أساس ربع سنوي

سيقوم مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية بأداء دور لجنة االستثمار حيث يتولى القيام بمراجعة واعتماد العروض 
وسيكون المدير . صول واختيار مدير صندوقالمتعلقة بإعداد ومراجعة بيانات سياسية االستثمار، موجهات تخصيص األ

وسوف يكون مدير االستثمار مسئوالً عن األعمال اليومية المتعلقة . العام مسئوالً عن المراجعة الدورية لمحفظة االستثمار
  .بالنشاطات التشغيلية وإعداد تقارير دورية ومقترحات تتعلق بسياسة االستثمار

  بيان سياسة االستثمار

وطبقاً . االستثمار المسئول الرئيسي عن عملية إدارة المحفظة االستثمارية للشركة السعودية الهندية للتأمينسيكون مدير 
، سيقوم مدير االستثمار بوضع سياسة االستثمار األولية ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

وسوف تحدد هذه السياسة أهداف االستثمار ومعوقاته . لس اإلدارة العتمادهاللشركة بالتنسيق مع المدير العام لتقديمها لمج
  .بالنسبة لمحفظة االستثمار الخاصة بالشركة السعودية الهندية

  )األصول(توزيع االستثمار 

بناًء على أهداف وعوائق االستثمار التي جرى تحديدها وموجهات تخصيص االستثمار، سيقوم مسئول االستثمار بإعداد 
  :وسوف يراعي توزيع األصول المقترح اآلتي. االقتراح األولى الخاص بتوزيع األصول

  



  

א  א ٤٦                                 א

  أهداف االستثمار 

  .المخاطر اإلجمالية، العائدات وأهداف التنويع كما هي محددة في بيان سياسة االستثمار

  عوائق االستثمار

لتنظيمية، اعتبارات ضريبية، وأي عوائق أخرى يمكن أن الفترات الزمنية لالستثمار، متطلبات  السيولة، العوامل القانونية وا
  .تواجه الشركة السعودية الهندية

  فئات األصول 

  .األداء السابق لفئات األصول المختلفة

  المطلوبات/ إدارة األصول

محفظة التكافل بال/ إدارة أصول ومطلوبات الشركة بما يضمن اتساقها خاصة بالنسبة لفئة التأمين اإلدخاري والحماية 
  .االستثمارية

تجدر اإلشارة إلى أن سياسة االستثمار وتوزيع األصول اإلجمالية سيكونا متوافقين مع موجهات مؤسسة النقد العربي 
  .السعودي

إن استخدام المشتقات بما في ذلك عقود النقد األجنبي، المقايضات النقدية، العقود اآلجلة والخيارات ال يتم إال بعد الحصول 
: مثالً (قات مسموح به فقط إلدارة المخاطر واستخدام هذه المشت. فقة محددة من مؤسسة النقد العربي السعوديعلى موا

  .كجزء من عملية اإلدارة الفعالة للمحفظة) التحوط، تخفيض العملة أو تخفيض معدل المخاطر من خالل المقايضات النقدية

وتتم هذه االستثمارات عادة من خالل مديري المحافظ . ندات االستثمارسوف تشمل االستثمارات العالمية األسهم العادية وس
أما االستثمار في السندات الحكومية بالريال السعودي، األوراق المالية بالسعر العائم، وسندات الخزينة . االستثمارية

  .المصدرة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي فسوف تتم عن طريق وسطاء وتجار محليين

  ية إدارة االستثمارعمل

تعتبر إدارة االستثمار عملية مستمرة وديناميكية، ولكي تكون إدارة أي محفظة ناجحة، يجب أن تكون جميع مدخالتها 
من المنظور العالمي، اإلقليمي (وفي بيئات االقتصاد الكلي والجزئي المتغيرة بشكل مستمر . متغيرة ولكن في حدود معينة

داف وعوائق االستثمار على أساس دوري وتقييمها وتحديد أوزانها لمقابلة أي تغيرات جوهرية يجب مراجعة أه) والمحلي
  .في البيئات المشار إليها آنفاً

وباإلضافة إلى . وبالنسبة للشركة السعودية الهندية للتأمين، ستتم مراجعة ربع سنوية لألداء االستثماري وتوزيع األصول
فصيلية تركز على السياسات والمسائل اإلستراتيجية واألداء السنوي اإلجمالي للمحفظة ذلك، سيتم إجراء مراجعة سنوية ت

  ).ألغراض معينة(االستثمارية وكذلك أداء الفئات المختلفة لألصول والمحافظ االستثمارية الفرعية 

  :تتمثل عملية إدارة االستثمار في الخطوات التالية

  توفر الموارد القابلة لالستثمار -١

اسة االستثمار، بالتركيز على االحتياجات االستثمارية قصيرة وطويلة األجل واإللمام بتاريخ سوق المال بيان سي -٢
  والتوقعات المستقبلية وأنطمة مؤسسة النقد العربي السعودي

  تحديد محفظة معينة -٣

  تفعيل أداء صناديق االستثمار حسب مقاييس سياسة االستثمار -٤

  جنى العائدات المتحققة -٥

 ياسة وإضافة تحسينات عليهامراقبة الس -٦

  مخاطر االستثمار

قد تتأثر عوائد االستثمار نتيجة عدم قبول المؤسسة للسياسة االستثمارية للشركة في حال خروجها عن القيود والشروط 
  .المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

  

  

  

  



  

א  א ٤٧                                 א

  سياسة إدارة المخاطر : ٢-١٠

يان سياسة االستثمار وأهداف إدارة المخاطر، سوف تعمل الشركة السعودية الهندية وفقاً لسياسة إدارة مخاطر تم وضعها حسب ب
  :بدقة لتغطية المخاطر التالية التي ستواجهها الشركة والبيئة التي تعمل فيها

 .مخاطر االئتمان 
 .مخاطر التغير في معدل الفائدة 
 .المخاطر المرتبطة بالعمالت 
  .لمخاطر المرتبطة بالمعامالتا 

 .المخاطر التقنية 
 .المخاطر المرتبطة بالدول 
 .المخاطر القانونية 
 .مخاطر السوق 
 .المخاطر المصاحبة إلعادة التأمين 
 .مخاطر السيولة 

  نظام معلومات اإلدارة : ٣-١٠

   اختيار النظام-١

وعليه، تعد البنية . د المتزايد باستمرار من عمالء التقنيةتتسم البيئة في الوقت الحاضر بالتقدم التكنولوجي المتسارع والعد
وبعد إجراء تحليل شامل الحتياجاتها . األساسية لتقنية المعلومات وإستراتيجيتها وخططها المستقبلية ذات أولوية قصوى

ع إستراتيجية تقنية قصيرة ومتوسطة األجل ومتطلبات طاقتها طويلة األجل وبالنظر إلى خطتها للتوسعة المستقبلية، تم وض
  .وتخطط الشركة لشراء وتركيب برنامج حاسب آلي متكامل إلدارة عمليات التأمين. للشركة السعودية للتأمين

  

  :يتوقع أن تتضمن البنية األساسية للشركة  الخصائص الرئيسية التالية

  .ة للعمليات وقاعدة البياناتالقدرة على معالجة مكونات تأمين الحماية واالدخار والتأمين العام وذلك بالنسب 

 .توفر طاقة شبكات غير محدودة، أجهزة وخيارات أنظمة تشغيل لتطوير بيئة تقنية المعلومات 
 .صممت وفقاً ألحدث التقنيات العالمية وهي قابلة للتعديل لتعمل في بيئة متعددة العمالت وثنائية اللغة 
  ). نموذج قياسي١٦٠بما يزيد عن (  لإلدارة القدرة على مقابلة متطلبات إعداد التقارير الدورية 

يتميز برنامج الحاسب اآللي بخاصية إعداد واجهات المستخدم ويتيح إلداري النظام إمكانية تخصيص  
 .واجهات المستخدم

 .القدرة على إضافة منتجات جديدة وتسهيل الحصول على نطاق عريض من الخيارات األخرى 
  .ألزماتثبتت فعاليته في إدارة ومعالجة ا 

 .يوفر بيئة أمنية قوية للشبكات 
  

   فعالية النظام-٢

  :يتوقع أن يقوم نظام تقنية المعلومات المقترح بمساندة النشاطات الرئيسية التالية

) شرط مضاف إلى عقد التأمين( عروض األسعار، إدخال البوالص واعتمادها، إدخال الملحق -التأمين  
  .ية وترحيلها إلى الوحدة الماليةواعتماده، إعداد المستندات المحاسب

 اإلدخال واالعتماد، معالجة المدفوعات، معالجة عمليات إعادة التأمين، إعداد المستندات –المطالبات  
 .المحاسبية وترحيلها إلى الوحدة المالية

يات إعادة  إعادة التأمين االختياري، تأمين اقتراني، التوزيع التناسبي وغير التناسبي لعمل–إعادة التأمين  
 .التأمين االتفاقي، إعداد المستندات المحاسبية وترحيلها إلى الوحدة المالية

 األستاذ العام، الحسابات الختامية، الحسابات المدينة، الحسابات ا لدائنة، إدارة الشيكات، مراقبة –الحسابات  
 .اتخاذ القراراتالميزانية، التسويات البنكية وإعداد التقارير اإلدارية التي تدعم عملية 

  
  



  

א  א ٤٨                                 א

   أهداف النظام-٣

 : إن تنفيذ بيئة تقنية المعلومات المقترحة بالشركة السعودية الهندية سيضمن اآلتي

 .قاعدة بيانات شاملة 
 .إحصاءات جيدة اإلعداد وموثوقة 
 .اعتماد أقل على العنصر البشري في جميع المستويات 
  .قت المحدد لها وإعداد تقارير اإلدارةأمن تام لبيانات الشركة وتقديم المعلومات في الو 

 .عمليات حسابية دقيقة خاصة بالنسبة لألساسيات الفنية 
 .إعداد البيانات المالية في أي وقت تطلب فيه 
 .نهج إداري أفضل 
 .هيكل مركز ربح 
 .مراقبة داخلية متطورة 
 .الوكالء/ عمليات ربط مستمرة بين المكتب الرئيسي والمكاتب الفرعية  
  .قارير محدثة لمؤسسة النقد العربي السعوديإعداد ت 

 .خدمات عمالء فعالة 
 .مراقبةهامش السيولة 

   الشبكات-٤

رسمت الشركة خطة يتم بموجبها اإلعداد األولي للشبكات المحلية بالمكاتب الفرعية، وفي مرحلة الحقة سيتم ربط هذه 
. سعة لربط المكتب الرئيسي للشركة بالمكاتب الفرعيةبشبكات المنطقة الوا) من خالل توصيالت عالية السرعة(الشبكات 

  .وعند اكتمال تنفيذ هذه الخطة يكون في استطاعة العميل دفع األقساط والحصول على أي تقرير يطلبه الكترونياً

   خطط تقنية المعلومات المستقبلية-٥

أمين الحماية واالدخار، ولالستمرار لتوفير الوقود التقني للنمو طويل األجل المتوقع، وعلى وجه الخصوص ألعمال ت
  :كمنافس قوي في سوق التأمين، خططت الشركة السعودية الهندية لآلتي في المدى المتوسط

 وربطه بالمؤسسات المالية وموفري الخدمات اآلخرين لكي Web Serverإنشاء خادم شبكة : خدمات فورية 
تجديد البوالص، تسجيل العمالء وتقديم خدمة البوالص يتمكن العمالء من دفع األقساط إليكترونياً إضافة إلى 

  .إلكترونياً

  وسوف يساعد هذا في . تخطط الشركة إلدخال جميع الفروع في شبكة الدولة الواسعة: شبكة الدولة الواسعة 

إدخال خدمات التأمين عن طريق الهاتف بإنشاء رقم هاتف مجاني يربط العمالء : نظام الرد اآللي التفاعلي 
وعبر هذا النظام يستطيع العمالء . م الرد اآللي التفاعلي الذي يربط بدوره بقاعدة بيانات الشركةبنظا

  .الحصول على مختلف أنواع المعلومات المتعلقة بحساباتهم أو بوالص التأمين خاصتهم

نفيذ مبادرات تقنية  التي تملك خبرات واسعة في إعداد وت-تتوقع الشركة السعودية الهندية أن تقوم الشركات المؤسسة
 بمساعدتها في مرحلة وضع اإلستراتيجية وأيضاً في مرحلة تنفيذها لكي تضمن امتالكها –المعلومات عريضة النطاق 

  .لنظام تقنية معلومات متكامل ومرن وفعال

    ترتيبات تقنية المعلومات وأعمال المساندة-٦

ات التنافسية، المحدثة، المستندة على الشبكة تعد هامة جداً تعتقد الشركة السعودية الهندية أن حلول تقنية المعلوم
وفي هذا الصدد، حققت الشركة تقدماً كبيراً لضمان أن هذه الحلول سيتم . وضرورية لتقديم خدمات عالية الجودة لعمالئها

ومات الذي يعتبر من تنفيذها قبل أن تبدأ الشركة عملياتها وذلك بالدخول في اتفاقية مع أحد موفري حلول تقنية المعل
  .الرواد في هذا المجال على نطاق العالم

وهذا من شأنه أن يجعل الشركة السعودية الهندية في . وقد تم اتخاذ التدابير التي تكفل المساندة الالئقة لألجهزة أيضاً
  .لشركة في السوقموضع قوي يمكنها من تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئها مما يساعد على خلق صور ذهنية جيدة ل



  

א  א ٤٩                                 א

   الضوابط الداخلية ونظام إعداد التقارير-١١

  إعداد الميزانية : ١-١١

  .سيتم إعداد ميزانية سنوية للشركة وستبنى الميزانية على األداء الفعلي واتجاهات السوق المستقبلية المتوقعة

 متضمنة تحليالً –وسيتم إعداد تقارير . سوف يتم قياس األداء الفعلي ومقارنته مع تقديرات الميزانية على أساس شهري
وستكون الميزانية السنوية مرنة حيث ستتم .  وتقديمها لإلدارة العليا التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة–لالنحرافات 

على مراجعتها وتعديلها بواسطة اإلدارة العليا وذلك بالنسبة للحاالت التي يحدث فيها تغير كبير في اتجاهات السوق يؤثر 
  .األداء المستقبلي للشركة السعودية الهندية للتأمين

  أدلة السياسات واإلجراءات : ٢-١١

باإلضافة إلى األدلة المالية القياسية وأدلة التشغيل األخرى، سيكون للشركة السعودية الهندية للتأمين أدلة فنية محدثة تتعلق 
وستتم مراجعة األدلة المذكورة كما سيتم تحديثها بشكل منتظم . بالتأمين وستكون هذه األدلة متاحة لجميع موظفي الشركة

  :ونورد أدناه قائمة بهذه األدلة. وذلك لتضمين أي تغيرات في السياسات أو مستجدات تتعلق باألعمال والجوانب التشغيلية

 .دليل الحسابات 
 .دليل الموظفين 
 .دليل التأمين 
 .دليل إدارة المطالبات 
  .دليل السلطات المالية 
 .دليل التدريب 
 .دليل المراجعة 
 .دليل الوكالء 
 .دليل خدمات البوالص 
  .موجهات قواعد السلوك 

باإلضافة إلى أدلة السياسات واإلجراءات المذكورة أعاله، ستعتمد الشركة السعودية الهندية أيضاً على توجيهات وإفادات 
  .ذكرالشركات المؤسسة حول مسائل معينة لم تتطرق لها األدلة آنفة ال

  وظيفة المراجعة الداخلية : ٣-١١

سيقوم المراجع الداخلي بأعباء المراجعة الداخلية بالشركة السعودية الهندية وسيكون مسئوالً أمام مجلس اإلدارة عن 
وسوف تتم توسعة إدارة المراجعة الداخلية في المستقبل لتستوعب موظفي مراجعة في المستويات . طريق لجنة المراجعة

  .ة الدنياالوظيفي

بجانب إجراء مراجعات للعناصر المختلفة للعمليات، يتمثل الغرض من إدارة المراجعة الداخلية في مساعدة الموظفين في 
وستكون هذه اإلدارة مسئولة عن أداء جميع الموظفين لمهامهم وواجباتهم وفقاً لسياسات . أداء مهامهم بشكل فعال

ونوضح أدناه نطاق . ارة المراجعة الداخلية بإجراء ثالثة أنواع من المراجعاتوستقوم إد. وإجراءات الشركة الموثوقة
  .وتكرار هذه المراجعات

  :مراجعات فنية

سيتم إجراء هذه المراجعات على أساس ربع سنوي للتحقق من أن موجهات التأمين، موجهات معالجة المطالبات 
لك، سيتم إجراء المراجعات الفنية للتحقق والتأكد من دقة تقارير وعالوة على ذ. وموجهات إعادة التأمين يتم إتباعها بدقة

  .من حيث أنها تحوي معلومات صحيحة ودقيقة تساعد اإلدارة العليا في اتخاذ القرارات) المذكورة أعاله(اإلدارة 

  :مراجعات مالية

وسوف تقيس خطط . ا كما ينبغيالغرض من المراجعات المالية هو التحقق من أن الضوابط المالية موجودة ويتم تطبيقه
وسيتم أيضاً إجراء . المراجعة كفاية وفعالية االستثمارات، توزيع األموال، وااللتزام بالسياسات واإلجراءات المالية

  .مراجعات مفاجئة للمجاالت المالية الهامة للعمليات

  :مراجعة األنظمة

واألجهزة المتوفرة للشركة مقارنة بتلك التي يملكها تهدف مراجعة األنظمة إلى التحقق من كفاية وكفاءة البرامج 
ويتم إجراء مراجعة . وتوفر المراجعة أيضاً معلومات لإلدارة العليا تتعلق بالجوانب المختلفة لهذه األنظمة. المنافسون

  .األنظمة بالتنسيق مع موظفي تقنية المعلومات بالشركة

نتائج والمالحظات إلى الجهات المعنية ويطلب منها إفادات في هذا الخصوص بعد االنتهاء من كل عملية مراجعة، يتم إبالغ ال
  .وسيتم إعداد خطط عمل لتنفيذ أي إجراءات عالجية قد تكون مطلوبة. وذلك للوصول إلى اتفاق حول تلك النتائج
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  نظام إعداد التقارير الداخلية :  ٤-١١

  :هندية للتأمين على مستويين هما سيتم تصميم نظام الضوابط الداخلية للشركة السعودية ال

   تقارير المستوى اإلداري-المستوى األول

   تقارير المستوى التشغيلي–المستوى الثاني 

  تقارير المستوى اإلداري

ويهتم أعضاء مجلس اإلدارة عادة بمتابعة . سيكون هذا المستوى من التقارير موجهاً من اإلدارة العليا للشركة إلى مجلس اإلدارة
ويجري تنفيذ تقارير المستويات اإلدارية . وتنفيذ اإلستراتيجية) من خالل إعادة التأمين(توى العام للربحية، آلية درء المخاطر المس

وتشكل المعلومات التي يتلقاها مجلس اإلدارة عبر هذه التقارير األساس . على فترات ربع سنوية، أي قبل اجتماعات مجلس اإلدارة
وتغطي البيانات والمعلومات المتضمنة . ة الرئيسية متضمنة الخطط المستقبلية على المديين المتوسط والطويلللقرارات اإلستراتيجي

  :في التقارير السنوية المجاالت التالية

 .اإلجمالي والصافي: تحليل النمو  
 .اإلجمالية والصافية: نسب الخسارة  
 .هوامش التأمين 
 .ع والمواقعتشكيلة األعمال حسب الفئة، قنوات التوزي 
 .التعرض للمخاطر 
 .الوضع التنافسي 
 ).الخ...العائد على حقوق المساهمين، العائد على األصول، (تحليل الربحية  
 .هوامش المالءة 
 .أداء محفظة االستثمار 
 .عمليات إدارة الموارد البشرية 
 .إعداد الميزانية وتحليل االنحرافات 
  .تقارير المراجعة الداخلية والخارجية 

  ير المستوى التشغيليتقار

ستكون عملية إعداد التقارير في هذا المستوى أكثر تكراراً وأكثر شمولية من تقارير المستوى اإلداري حيث يتم في تقارير 
المستوى التشغيلي تناول المسائل المتعلقة بالتنفيذ اليومي لعمليات التأمين والمطالبات ومن ثم يتم توجيهها متخذي القرار المعنيين 

  .إلصدار قرارات فورية بشأنها

. لوضع خطط إستراتيجية قصيرة األجل) المدراء العامين(إن تقارير هذا المستوى سيتم استخدامها بواسطة اإلدارة الوسيطة 
  :ونوضح فيما يلي التقارير الرئيسية التي سيتم إعدادها

 .النمو حسب المنتج 
 .معدالت احتجاز األرباح 
 .ديدةتحليل تدفقات األعمال الج 
 .تحليل بوالص التأمين التي فات موعد تسديد أقساطها المستحقة 
 .نسب الخسارة 
 .المطالبات حسب النوع 
 .تناسق االحتياطي 
 .تغيرات األسعار 
 .معدالت العمولة 
 .نسب المصروفات 
 .تراكم النسب غير المغطاة بواسطة شركات إعادة التأمين 
 .الحصة السوقية 

  :سية سيتم تقييمها عند هذا المستوى، يجب إعداد تقارير حول البنود التاليةبما أن عمليات التشغيل الرئي

 .نسب خسارة المؤمن حسب الفئة 
 .نسب الخسارة حسب الوكالء 
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 .األعمال الجديدة 
 .البوالص التي فات موعد تسديد أقساطها المستحقة 
 .المبالغ المحجوزة 
 .زيادات األسعار 
  ). عمال الجديدة، المطالباتاأل(األعمال المتراكمة التي لم تنجز  

  فترات المراقبة

  :نوضح أدناه فترات المراقبة األربع التي سوف تستخدمها الشركة السعودية الهندية لنظام إعداد التقارير الداخلية

وعليه، فإن . سنة البوليصة  تكون فترة المراقبة عادة فريدة لكل بوليصة وهي مناسبة لتحليل البوالص الفردية 
 . الكبيرة فقط ستتم مراقبتها عن طريق هذا النظامالبوالص

 تشمل سنة التأمين جميع الفواتير التي تغطي سنة معينة، وستتضمن تحليل عدد البوالص –سنة التأمين  
 .الحالية، األقساط التي تم جمعها، المطالبات المدفوعة، ونسب الخسارة للسنة

 ديسمبر وتستخدم بصورة عامة للتقرير ٣١ يناير وتنتهي في  تبدأ السنة التقويمية في أول–السنة التقويمية  
  .عن ومراقبة إجمالي المطالبات للسنة

 ستكون السنة المحاسبية مماثلة للسنة التقويمية وسوف تركز على إعداد التقارير حول –السنة المحاسبية  
 )تقلبات تكاليف المطالبات، تقديرات المطالبات، تقلبات األسعار

   إعداد التقارير الخارجيةنظام : ٥-١١

يجب أن تفي الشركة السعودية الهندية بمتطلبات نظام إعداد التقارير الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الحكومية 
طلوبة وعليه، يجب إعداد المعلومات الفنية والمالية الم. مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذيةاألخرى بموجب نظام 

  :وتقديمها في شكل محدد سلفاً قامت بتصميمه مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات التنظيمية األخرى

لكي تفي بمتطلبات نظام إعداد التقارير الخارجية التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ستقوم الشركة السعودية الهندية بإعداد 
  :اليةوالتقرير عن الوثائق والمستندات الت

 ). يومياً من نهاية السنة٦٠خالل (البيانات المالية المدققة  
 .تقرير المحاسب 
 .تقرير الخبير االكتواري 
 .تقرير عن أعضاء مجلس اإلدارة النشطين وأعضاء فريق اإلدارة العليا 
 .تقرير السعودة 
 .التعليق على خطاب المراجع الموجه لإلدارة 
 .نسخ من اتفاقيات إعادة التأمين 
 . معلومات إضافية تطلبها مؤسسة النقد العربي السعوديأي 

عالوة على ذلك، سوف تتخذ الشركة السعودية الهندية الخطوات الالزمة للوفاء بالمتطلبات النظامية لممارسة األعمال بالمملكة 
النظامية بما في ذلك متطلبات هيئة وسيتم إعداد هيكل مناسب داخل الشركة لتسهيل عملية الوفاء بكافة المتطلبات . العربية السعودية
  .السوق المالية
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   حوكمة الشركة -١٢
  : مقدمة 

سوف تضع الشركة إطاراً يتم إعداده لتطبيق القواعد والمعايير المنظمة للحوكمة بما يكفل اإلفصاح والشفافية، بشكل واٍف والعوامل 
  . لح والمساهمين والعمالء والموظفينالرئيسية للممارسات السليمة للحوكمة لمصلحة أصحاب المصا

  الجمعية العامة للمساهمين

  : سوف يكون اإلطار المقترح لحوكمة الشركة المقترحة كما مبين أدناه

  :سوف تقوم الشركة السعودية الهندية باآلتي

 وحق نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، 
حضور اجتماعات المساهمين أو حق اإلطالع على دفاتر ومستندات الشركة وحق الرقابة على عمل أعضاء مجلس 

  .اإلدارة وحق طلب معلومات بما يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

فيما يتعلق بتوفير معلومات ) ال يجوز التمييز بين المساهمين(استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين  
وافية ودقيقة تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه وتثبت أن  يتضمن النظام األساسي للشركة ولوائحها 

  .الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الالزمة

 :فيما يتعلق بالجمعية العامة تثبت الشركة أن 
قل في السنة خالل الستة األشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة متى ما تعقد اجتماعات الجمعية العامة مرة على األ 

من رأس المال على %) ٥(يطلب مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني للشركة أو  عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم 
  . األقل

المعلومات المتعلقة بسوق األسهم اإلشعار، بطريقة صحيحة، جدول األعمال، المحاضر والمتطلبات اإلجرائية ومتطلبات  
  . وفقاً لموجهات هيئة السوق المالية، يجب إتباعها نصاً وروحاً

التحقق من تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت تسيره وإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند الصويت الختيار  
  .أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

 بشأن توزيع أرباح األسهم واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة وإطالع المساهمين التحقق من وضع سياسة واضحة 
 .على هذه السياسة

  اإلفصاح والشفافية

 :سوف تقوم الشركة السعودية الهندية بما يلي

لسوق المالية ولوائحها  بشكل مكتوب وفقاً لنظام هيئة اةاإلعداد والحفاظ على سياسات اإلفصاح إجراءات واألنظمة اإلشرافي  : أوالً 
  . التنفيذية

  :يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة المرفق مع البيانات المالية السنوية على ما يلي  : ثانياً 

 .أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية عضواً في مجالس إدارتها 
عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير : النحو اآلتيتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على  

 .تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل
وصف مختصر الختصاصات ومهام لجان مجلس اإلدارة الرئيسية مثل اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، ولجنة  

يل هذه اللجان وأعضائها وعدد الترشيحات والمكافآت ولجنة االستثمار ولجنة التعويضات مع ذكر بيان وتفاص
 .اجتماعاتها

تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من األعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا  
 .أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم

اء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية ، مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي عقوبة أو جز 
 .من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

 .نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 
  مسئوليات مجلس اإلدارة

  : للتأمين بما يليسوف يقوم مجلس إدارة الشركة السعودية
تحمل مسئولية وضع الفلسفة الرئيسية للشركة ورسالتها ووضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة وأهدافها وتحديد الهيكل  

الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية وإعداد الجرد ألصول الشركة والتزاماتها وتقرير عن نشاط الشركة والمركز 
 .ةالمالي في السنة المنقضي

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية للشركة ، وتملك األصول والتصرف بها 
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وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة وأيضاً المراجعة والموافقة على الهياكل التنظيمية والعملية  
 .للشركة

 .ات وسياسة مكتوبة لتنظيم تعارض المصالح التعويض/ وضع نظام تفصيلي للرقابة الداخلية متضمنة حدود الموافقات  
 .المراجعة الدورية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 
مثل األنشطة " تداول"التحقق من اإلفصاح السنوي لكافة المعلومات ذات العالقة للمساهمين كما مطلوب بموجب موجهات  

لمصدر وأدوات الدين، مصالح أعضاء مجلس اإلدارة الرئيسية للشركة، تحليل المبيعات السنوية، تفاصيل رأس المال ا
  .في رأس المال، االختالفات بين نتائج التشغيل والتوقعات واالنحرافات الهامة عن الممارسات المحاسبية القياسية

التأكد من اإلفصاح المالي بانتظام وفي الوقت المناسب وبشكل شامل وموثوق به عن شئون الشركة بما في ذلك اإلفصاح  
 .عن جميع المعامالت مع الغير

  .التأكد من وضع لوائح مكتوبة متعلقة بالضوابط لمنع عمليات غسيل األموال أو األنشطة المالية اإلرهابية 

 :تعيين سكرتير للشركة للتحقق مما يلي 

 .ترتيب جميع المواعيد المتعلقة بمجلس اإلدارة ، بشكل مالئم ، وفقاً لإلجراءات المعتمدة •

  .راءات واللوائح واألنظمة المطلوبة لألداء وتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة والتزاماته المختلفةإتباع اإلج •

 .إيفاء الشركة لكافة متطلبات حفظ الملفات ورفع التقارير في الوقت المحدد لها •

 .لهااستالم جميع المعلومات المطلوب تقديمها بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مكتمل وفي الوقت المحدد  •

 االجتماع أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة ويفضل حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماع وفي  
 .كل األحوال وفقاً للنصاب المنصوص عليه

  تكوين مجلس اإلدارة 

 :القواعد التي سيتم إتباعها لتكوين مجلس اإلدارة

 .و منصوص عليه في النظام األساسي للشركةأن يكون عدد ومدة أعضاء مجلس اإلدارة كما ه 
  .أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين 

 .يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة 
 .أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس 
ضاء ذوي خبرة مالئمة في األعمال المالية وأعمال التأمين لتمكينهم من القيام يجب أن يتكون مجلس اإلدارة من أع 

  .بمسئولياتهم

أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل أي من أعضاء مجلس  
 .اإلدارة ، ولو نص نظام األساسي للشركة على خالف ذلك

   وجدول األعمالاجتماعات اإلدارة

 .على أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسئولياتهم بفعالية 
اجتماعات على األقل خالل السنة المالية الواحدة ويفضل انعقاد المجلس بكامل أعضائه، ) أربعة (٤يعقد مجلس اإلدارة  

 اإلدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب وعلى الرئيس أن يدعو مجلس. وفي كل األحوال وفقاً للنصاب المنصوص عليه
  . اثنان من األعضاء- كتابة–ذلك 

على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي  
، حتى يتاح  لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاٍف– مصحوباً بالمستندات -ويرسل جدول األعمال. ستعرض على المجلس

ويقر مجلس اإلدارة جداول األعمال حال انعقاده، وفي حال . لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع
  .اعتراض أي عضو على هذا الجدول تُثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر اجتماع

قشات والمداوالت بما فيها عمليات توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمنا) بواسطة السكرتير(يجب على مجلس اإلدارة  
  .التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها
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  لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها

 .  ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس اإلدارة من تأدية مهماته بشكل فعال-أ

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقاً إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة  يجب أن يكون تشكيل -ب
وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة . ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها

وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان . ه من قرارات بشفافية مطلقةعلماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذ
  .بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال الموكولة إليها

 .ويحب أن يقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجنة الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات

ن أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حاالت تعارض  يجب تعيين عدد كاٍف م-ج
مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات األشخاص ذوي العالقة، والترشيح لعضوية 

  .فآتمجلس اإلدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكا

  :هذا، وسيتم تشكيل اللجان التالية

خمسة أعضاء ويختار ) ٥(ثالثة أعضاء واليزيد عن ) ٣ (نيشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية اليقل عدد أعضائها ع: اللجنة التنفيذية
وإذا . جلس اإلدارةويجب أن تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية مثل مدة عضوية م.أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة

  . أصبحت أي وظيفة في اللجنة التنفيذية شاغرة يجب شغرها من قبل مجلس اإلدارة

  :تم تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من ثالثة أعضاء وهم

  )٢٩صـ(سبقت اإلشارة لسيرته الذاتية (توماس ماثيو / أ  )١(

 )٣٠صـ(سبقت اإلشارة لسيرته الذاتية (محمد بن عبد اهللا العريفي / أ  )٢(

  ).٣٠-٢٩صـ(سبقت اإلشارة لسيرته الذاتية (أيالور فيدوم موراليداران / أ  )٣(
  

  لجنة المراجعة

خمسة أعضاء من ) ٥(ثالثة أعضاء واليزيد عن ) ٣(يشكل مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة اليقل عدد أعضائها عن : لجنة المراجعة
 اإلدارة، وحسب موافقة مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة غير المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس

  .التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية

. سيتم تشكيل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وذلك تمشياً مع الئحة حوكمة الشركات والنظام األساسي للشركة
 لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء وستتصدر الجمعية العامة للشركة بناءاً

  : وستتكون اللجنة من. عمل اللجنة

  ).٣٠صـ(سبقت اإلشارة لسيرته الذاتية (سودين روي شودري / أ  )١(

 .عضو من خارج مجلس اإلدارة يتم تعيينه في أول اجتماع مجلس إدارة عقب الجمعية التأسيسية )٢(

 .ضو متخصص من خارج مجلس اإلدارة يتم تعيينه في أول اجتماع مجلس إدارة عقب الجمعية التأسيسيةع )٣(

  :تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسئوليتها ما يلي 

  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات -١
 . مجلس اإلدارةالتي حددها لها

  .  دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه-٢      

 .   دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها-٣

حديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد    التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وت-٤
  .من استقالليتهم

  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم -٥
 .بأعمال المراجعة

 .   دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها-٦

 .   دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها-٧

 .   دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها-٨

  .رة في شأنها   دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدا-٩
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  لجنة الترشيحات والمكآفات

ستشكل الشركة السعودية الهندية لجنة الترشيحات والمكافآت والمكونة من عضوين مستقلين من مجلس : لجنة الترشيحات والمكافآت
ات والمكافآت ومدة حي وستتصدر الجمعية العامة للشركة بناءاً على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترش.اإلدارة

  . عمل اللجنةعضويتهم وأسلوب

  : وستتكون اللجنة من

  ).٣٠صـ(سبقت اإلشارة لسيرته الذاتية (عبد الناصر عبد الرحمن صالح السحيباني / أ  )١(

 .عضو مستقل يتم تعيينه في أول اجتماع مجلس إدارة عقب الجمعية التأسيسية )٢(

  

  :لياتها ما يليتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئو

  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق -١
 .إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة

فة للقدرات والمؤهالت   المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وص-٢
  .المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة

 .  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها-٣

  .الجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة   تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح مع-٤

  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس -٥
 .إدارة شركة أخرى

اسات استخدام   وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السي-٦
  .معايير ترتبط باألداء

  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم
  .يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  

  تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

باشرة أو غير م( أن تكون له أي مصلحة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة   )   أ  
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان ) مباشرة

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في . عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل
لشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك األعمال والعقود التي تتم لحساب ا

ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال . في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن
  .ا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانونيوالعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذ

 أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة )  ب  
ات التي إال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض، أو أن تعتبر العمليوالشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله 

  .باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها

  .ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير)  ج  
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   إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المقترح-١٣
أن بيانات المصروفات المتكبدة للشركة في  تاريخ التأسيس قد تم إعدادها بهذا يؤكد مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية المقترح 

  . وفحصها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

   بيان عدم إفالس أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين وأفراد اإلدارة العليا المحددين بهذه النشرة-أ

اإلدارة المقترحين والرئيس التنفيذي والسكرتير وأفراد اإلدارة العليا المحديين بهذه النشرة في تاريخ هذه يعلن أعضاء مجلس 
  :النشرة أنهم

 .لم يعلنوا إفالسهم في أي وقت من األوقات ولم يخضعوا إلجراءات إفالس •

 مباشرة في أسهم الـشركة أو        يعلنوا أن ليس لهم أو ألي من أقربائهم أو الشركات الشقيقة مصالح مباشرة أو غير               •
  .أدوات الدين الخاصة بها

 باستثناء ما أشير إليه في قسم ملخص العقود الهامة، يعلنوا أن ليس لديهم أو ألي من أقاربهم أو الشركات الـشقيقة              •
مصلحة في أي عقد مكتوب أو شفهي أو في أي ترتيبات في هذا الخصوص أو أنه قد تم توقع تحقيق مصلحة فـي                       

   .صدار هذه النشرة، وأن تلك المصلحة تعتبر هامة فيما يتعلق بنشاطات الشركةوقت إ

   العموالت أو أتعاب الوساطة -ب

يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة لم تمنح أي عموالت أو حسومات أو أتعاب وساطة أو مكافآت غير نقدية أخرى ألي من أعضاء 
الرئيس التنفيذي أو الخبراء مباشرة أو قبل سنتين من تاريخ تقديم طلب مجلس اإلدارة أو عضو لمجلس اإلدارة المقترح أو 

  .إدراج األسهم تتعلق بإصدار أو بيع أي من أسهم الشركة

من هذه النشرة ، ال توجد أي عقود أو ترتيبات سارية المفعول أو " ملخص العقود الهامة"باستثناء ما جرى توضيحه في قسم 
 فيها مصلحة للمدير المالي للشركة أو ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أقاربهم، وذات متوقعة وقت تقديم هذه النشرة

                  . أهمية لنشاطات الشركة

           إقرارات أخرى -ج

  :إضافة لإلقرارات أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي

 التصويت على عقد أو عرض لهم فيه مصلحة         ليست هنالك صالحية تجيز لعضو مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي          •
 . جوهرية

ال توجد أي صالحيات تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة حق إبرام عقود للتأمين تكون له فيها مصلحة مع الشركة                    •
  .بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

 . تصويت على مكافآت تمنح لهمال توجد أي صالحيات تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق ال •

  . ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة •

          الدعاوي والمطالبات-د

بما أن  الشركة لم يتم تأسيسها بعد، فإنها، حتى تاريخ هذه النشرة،  ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو منازعة أو دعاوى 
تؤثر منفردة أو مجتمعة تأثيراً جوهرياً على  وضعها المالي  ونتائج ) بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها(ارية إد

  .عملياتها

         العالمات التجارية-هـ 

قع طلبت الشركة السعودية الهندية من مستشارها القانوني الحصول على التسجيل الالزم السم العالمة التجارية واسم المو
  اإللكتروني
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   رأس المال والمديونية-١٤
  االلتزامات المحتملة والضمانات 

في تاريخ تقديم النشرة، ليس لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات غير تلك المذكورة في تقريـر مراجـع                     •
ل  مليـون ريـا    ١٢،٥الحسابات وهو على شكل خطابات ضمان صادرة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بمبلـغ              

   .سعودي

  أدوات الدين 

  .حتى تاريخه لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات دين •

والمتطلبات من األمـوال لمقابلـة      . ليست هنالك قروض أو مديونية على الشركة أو أي تسهيالت مصرفية أخرى            •
  .األعمال اليومية للشركة فيما يتعلق بطلب التأسيس تمت مقابلتها بواسطة المساهمين المؤسسين 

  
  : ذا، ويتكون بند الدائنون والمصاريف المستحقة من التاليه

  ريال سعودي
 المصاريف لشركة أي تي سوولوشن ١،٣٧٠،٤٩٨
 أتعاب الفحص للمراجع والخبير االكتواري ٨١٥،٦٢٥
 مصاريف اإليجار ١٠٠،٠٠٠
 تكاليف أجهزة التكنولوجيا المعلوماتية، ويب لوجك، اوراكل، إلخ ١،٢٠٠،٠٠٠
 أتعاب تطوير المنتجات للخبير االكتواري ٣٣٧،٥٠٠
 المعدات المكتبية، أجهزة الكمبيوتر، إلخ ٥٠٠،٠٠٠
 األثاث والتجهيزات ٥٠٠،٠٠٠
 أتعاب االستشارات ٢،٠٠٠،٠٠٠
 أتعاب العمالة ومصاريف إدارية عمومية ٧٥٠،٠٠٠
 تكاليف الضمانات البنكية ٣،٣٧٥،٠٠٠
 ةأتعاب االستشارات القانوني ٥٠،٠٠٠

 مصاريف االكتتاب العام ٤،٧٨٠،٠٠٠
 اإلجمالي ١٥،٧٧٨،٦٢٣

א:א א א א א
  

حقوق الرهن 
  

  .ليست هنالك حقوق أو مصروفات رهن على ممتلكات الشركة •

  بيانات االقراض 

   .ال توجد لدى الشركة قروض أخرى في الوقت الحالي

  باالكتتاب العام األولي القرار الخاص 

حيث أن الشكل القانوني للشركة قد تم تحديده حسب النظام وأن هيكل الملكية قد تم تحديده وتعريفه من قبل المنظم، فإن هذا االكتتاب 
ول على قرار وعليه لم يتم الحص. العام يجري القيام به بغرض التوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التأمين

   .خاص باإلكتتاب العام ألنه قد سبق تضمينه في النظام األساسي للشركة

  

  . ليس هنالك رأسمال للمصدر مشمول بحق خيار



  

א  א ٥٨                                 א

  

   سجل األرباح وسياسة توزيع األرباح-١٥
ع أرباح من صافي يجوز للشركة توزي. الشركة السعودية الهندية هي شركة تحت التأسيس، وبالتالي اليوجد سجل لدفعات األرباح

  :أرباح المساهمين، وقبل دفع األرباح، يجب على الشركة أن تخصص األرباح المذكورة كما هو مبين أدناه

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية %) ٢٠(بعد سداد الزكاة وضريبة الدخل، يجب تجنيب  •

وللجمعية العمومية العادية بنـاءاً علـى       . تياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع     العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االح      

اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب أيضاً نسبة معينة من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو                  

. من رأس المال المدفوع% ٥للمساهمين تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى . أغراض معينة تقررها الجمعية العمومية  

يجوز بتوصـية مـن     . يوزع الباقي إن وجد بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة                

مـن  مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية، إن وجدت، تحسم من األرباح السنوية المحددة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة                  

  .الجهات المختصة

ويجب توزيـع األربـاح المقـرر    . يجب على الشركة إبالغ هيئة السوق المالية فوراً بأي قرارات أو توصية بتوزيع األرباح           •

توزيعها للمساهمين في المكان والوقت الذي يحدده مجلس اإلدارة وفقاً للضوابط الصادرة من وزارة التجارة والصناعة مع أخذ 

  .افقة المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي كتابة في االعتبارالحصول على المو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

א  א ٥٩                                 א

   استخدام متحصالت االكتتاب-١٦

  مصروفات اإلصدار واستخدام المتحصالت 

لتـي  ريال سعودي وسيدفع منها مصروفات االكتتـاب ا       ) أربعين مليون   (٤٠،٠٠٠،٠٠٠إجمالي المتحصالت من طرح األسهم بمبلغ       
تشمل على مصروفات كل من المستشار المالي، المستشار القانوني، المراجعين القانوني باإلضافة إلى مصروفات المتعهد بالتغطيـة،                  

سيتم تحويـل بـاقي     . البنوك المستلمة، مصروفات التسويق، مصروفات الطباعة والتوزيع وغيرها من المصروفات المتعلقة باالكتتاب           
  . وف تتسلم الشركة كامل صافي المتحصالت من طرح األسهمالمتحصالت للشركة وس

  :ستُكون المبالغ المتحصلة من االكتتاب، مع رأس مال المؤسسيين، رأس المال العامل للشركة، والتي سيتم استخدام بعضها في اآلتي

  ةالنظاميالوديعة   ) أ(

 رد مبالغ المصاريف قبل التأسيس للمؤسسين  ) ب(

 لدائنةالمبالغ ا/ المصاريف المستحقة   ) ج(

 الخاضعة للمراجعة التقييمنتيجة  بناءاً على تين الحاليتينرأس المال العامل المبدئي، والذي يتضمن االستحواذ على المحفظ  ) د(
 .من قبل لجنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

  ريال سعودي
 :متحصالت االكتتاب ٤٠،٠٠٠،٠٠٠
 ب المتوقعةتكاليف االكتتا: ناقصاً ٤،٧٨٠،٠٠٠
 صافي متحصالت االكتتاب ٣٥،٢٢٠،٠٠٠
 المبالغ من رأس مال المؤسسين ٦٠،٠٠٠،٠٠٠
 صافي متحصالت االكتتاب ٩٥،٢٢٠،٠٠٠

 استخدام متحصالت االكتتاب 
 الوديعة النظامية) ١( ١٠،٠٠٠،٠٠٠
 رد مبالغ المصاريف قبل التأسيس للمؤسسين ) ٢( ٤،٣٦٦،٦٢٩
 المبالغ الدائنة/ يف المستحقة المصار) ٣( ١٥،٧٧٨،٦٢٣
 المبالغ لرأس المال العامل للشركة) ٤( ٦٥،٠٧٤،٧٤٨

  إدارة الشركة السعودية الهندية: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

א  א ٦٠                                 א

   قائمة المركز المالي المستقبلية-١٧

  المراجعون القانونيون

ومـن  . مين التعاوني وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسـيس        لم يتم بعد تعيين المراجعين القانونيين للشركة السعودية الهندية للتأ         

  .المتوقع تعيينهم في أول اجتماع للجمعية التأسيسية للمساهمين

  تقرير الفحص الخاص

 بكر أبو الخير وشركاهم، وتم تضمينه في        –تم إعداد تقرير الفحص الخاص من قبل السادة ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم                

  .دارنشرة اإلص

. سوف تكون هناك اختالفات بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية حيث أن األحداث والظروف المحيطة قد ال تحدث كما تـم توقعهـا                       

كما أنه نظراً   . ولهذا فإن قائمة المركز المالي المستقبلية قد ال تتحقق حيث قد تنتج اختالفات جوهرية بينها وبين المركز المالي الفعلي                    

  .ير األحداث والظروف المحيطة من وقت آلخر فنحن غير مسئولين عن تحديث هذا التقرير بعد تاريخه لتغ

  قائمة المركز المالي المستقبلية

 إبريل  ٣٠تم إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني كما في تاريخ تأسيس الشركة المتوقع في                   

المتضمنة ) قائمة المركز المالي المستقبلية والمالحظات    ( قبل إدارة الشركة وتم فحصها وتضمينها المالحظات ذات العالقة           م من ٢٠٠٧

في نشرة اإلصدار، من قبل المحاسب القانوني السادة ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها                    

  .عودية للمحسابين القانونيينالصادرة من الهيئة الس

وتجدر اإلشارة إن السادة ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم ال تمتلك أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها فـي الـشركة، كمـا                         

كما أعطت السادة ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم موافقة خطية على نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها                     

  .تم فحص ملخص قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة، كما في تاريخ بداية النشاط. وردت وإنه لم يتم سحب تلك الموافقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

א  א ٦١                                 א

    ريال سعودي
  الموجودات  
  متداولة الموجوداتال  
  
  ٩٠،٠٠٠،٠٠٠  

  قصا  مليون ريال رأس المال المتوقع قبضه نا١٠٠تمثل ( لدى البنوك نقد 
  ) مليون ريال ١٠  الوديعة النظامية 

   الموجودات المتداولةإجمالي  ٩٠،٠٠٠،٠٠٠  
    
  متداولةالموجودات غير ال  
  موجودات ثابتة  ٣،٥٧٠،٤٩٨  
  مصاريف ما قبل األعمال المنفقة والمتوقعة  ١١،٧٩٤،٧٥٤  
  مصاريف االكتتاب المتوقعة  ٤،٧٨٠،٠٠٠  
  وديعة نظامية  ١٠،٠٠٠،٠٠٠  
   الموجودات غير المتداولةإجمالي  ٣٠،١٤٥،٢٥٢  
    
   الموجوداتإجمالي  ١٢٠،١٤٥،٢٥٢  
    
  المطلوبات وحقوق الشركاء  
  متداولةالمطلوبات ال  
  دائنون ومصاريف مستحقة  ١٥،٧٧٨،٦٢٣  
  مبالغ مستحقة للمؤسسين المساهمين  ٤،٣٦٦،٦٢٩  
   المطلوبات المتداولةإجمالي  ٢٠،١٤٥،٢٥٢  
    
  المساهمينحقوق   
  )بعد اكتمال االكتتاب العام  ( رأس المال  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
  المساهمين حقوق إجمالي  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  
    
  المساهمين المطلوبات وحقوق إجمالي  ١٢٠،١٤٥،٢٥٢  



  

א  א ٦٢                                 א

  :تتكون المصاريف ما قبل األعمال المنفقة والمتوقعة من التالي
  

    ريال سعودي
  :مدفوعة فعال  

  رواتب وأجور ومزايا الموظفين  ١،٤٤٤،٥٥٤
  ايجارات  ٥٠٣،٤٠٣
  أتعاب مهنية واستشارية  ١،١٧٦،٨١٤
  أنظمة حاسب آلي ولوازم مكتبية  ٦٨٧،٩٢١
  رسوم حكومية  ١٦٤،٠٠٠
  تذاكر سفر وإقامة وتنقالت  ١٩٢،٣٢٢
  أخرى  ١٩٧،٦١٥
  مجموع جزئي  ٤،٣٦٦،٦٢٩

  :متوقع دفعها  
  للحسابات واالكتواريينأتعاب الفحص الشامل   ٨١٥،٦٢٥
  مصاريف ورسوم الضمانات البنكية الصادرة  ٣،٣٧٥،٠٠٠
  أتعاب االكتواريين لتطوير أعمال الشركة  ٣٣٧،٥٠٠
  أتعاب االستشارات  ٢،٠٠٠،٠٠٠
  إيجارات  ١٠٠،٠٠٠
  أتعاب قانونية  ٥٠،٠٠٠
  رواتب وأجور ومزايا الموظفين  ٤٥٠،٠٠٠
  مصاريف المكتب العامة  ٣٠٠،٠٠٠
  المجموع الجزئي  ٧،٤٢٨،١٢٥

    
  المجموع الكلي  ١١،٧٩٤،٧٥٤

  

  إقرار بخصوص القوائم المالية

 بدون التقديرية المالية القوائم مصدرها اإلصدار نشرة في الواردة المالية المعلومات أن الشركة السعودية الهندية إدارة مجلس أعضاء يؤكد
 الـسعودية للمحاسـبين   الهيئـة  عن الصادرة المحاسبية المعايير وفق إعدادها تم قد ريةالتقدي المالية القوائم أن كما ، جوهري تغيير أي

  .المالي نتائج التحليل تضليل بغرض إغفالها تعمد قد أخرى وثائق أو معلومات أو بيانات أي توجد ال وأنه  . القانونيين

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

א  א ٦٣                                 א

   وصف األسهم-١٨
  حقوق التصويت 

، التي يتم تشكيلها وفقا للنظام ، كل المساهمين ؛ وتجتمع في المدينة التي يقع فيها المكتـب الـرئيس   يجب أن تمثل الجمعية العمومية    
ولكل مساهم بغض النظر عن عدد األسهم التي يمتلكها ، الحق في حضور االجتماع التأسيسي شخصيا أو نيابة عن مساهمين           . للشركة

لحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، ويجوز للمساهم انتـداب مـساهم             آخرين ؛ وأي مساهم يمتلك عشرين سهما أو أكثر له ا          
  .لحضور اجتماع الجمعية العمومية) من غير أعضاء مجلس اإلدارة ( آخر

  

  الحقوق في االسترداد أو إعادة الشراء أو األصول الفائضة عند التصفية

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها ألي سبب قبل انتهاء مدتها، يجب أن        الشركة أو   نظام  عند إنهاء فترة الشركة وفقا للشروط المحددة في         
يقرر اجتماع الجمعية العمومية غير العادي ، بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة ، بشأن تعيين مصفي واحـد أو أكثـر وأن يحـدد                         

 أن يستمر مجلس اإلدارة المذكور فـي  ومع ذلك، يجب. يجب أن تتوقف سلطات مجلس اإلدارة عند حل الشركة        . سلطاتهم ومكافآتهم   
ويجب أن تحتفظ اإلدارات واألقسام األخرى للشركة بسلطاتها المعنية للحد الذي التتعارض فيـه              . إدارة الشركة حتى تعيين المصفي      

لشروط المادة  يجب أن تراعي التصفية حقوق المساهم المتعلقة بفائض عمليات التأمين واالحتياطي المكون وفقا              . مع سلطات المصفي  
  .  مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على موافقتها في هذا الشأنبالرجوع إلىهذا، وتلتزم الشركة .  من النظام األساسي٤٤ و٤٣

  

  الموافقات الالزمة لتغييرات تلك الحقوق 

يجـب أن   .  نين المستثناة حسب األنظمة   يجب أن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي مؤهال لتعديل لوائح الشركة ماعدا القوا             
يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادي مؤهال التخاذ قرارات في الشئون التي تقع في نطاق سلطة االجتماع ويخضع ذلك لـنفس           

  . الشروط وبنفس الطريقة المحددة لآلخر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

א  א ٦٤                                 א

  :  ملخص وثائق التأسيس-١٩

  ملخص عقد التأسيس  : ١-١٩

  : رم بين كل من أب

 صادر من الرياض ١٠١٠٠٧٦٢٠٩شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، شركة سعودية، سجل تجاري رقم    -١
 والمجلد السابع وتاريخ ٥٤٣هـ، المثبت عقد تأسيسها لدى فضيلة كاتب عدل الرياض بالعدد ٢٠/٨/١٤١٠بتاريخ 

وجب ملحق العقد المثبت أمام فضيلة كاتب العدل ، والمعدل عقد تأسيسها بم١٣٩، ١٣٨هـ صفحتي ١٤/٨/١٤١٠
هـ، وبموجب قرار الشركاء المثبت أمام فضيلة ٢٣/٤/١٤١٢ وتاريخ ١١٧٤بالعدد ) ١٣( من المجلد ١٢٥صفحة 

هـ، وبموجب قرار الشركاء ١١/٤/١٤٢٢ وتاريخ ٥٤٦٣ بعدد ٦٨من المجلد ) ٧٥، ٧٤(كاتب العدل صفحة 
 ٣٥٩ص ب : هـ ، وعنوانها١/١١/١٤٢٣ وتاريخ ٣١٥بعدد ) ١١٠(المجلد المثبت أمام فضيلة كاتب العدل ب

  )طرف أول(                ١١٤١١الرياض 

، صادر من مدينة مومباي )٥١٢(الشركة الهندية للتأمين على الحياة، شركة مساهمة هندية، سجل تجاري رقم    -٢
  ). طرف ثاني(    ي شارع المهاتما غاند٨٧ مومباي، –الهد : م وعنوانها ٢٠/٩/١٩٥٦بتاريخ 

، صادر من ٢١٦٠٦، شركة بحرينية، سجل تجاري رقم )مقفلة. (ب. م. ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة    -٣
  ). طرف ثالث(  . مملكة البحرين– المنامة ٥٤٨ص ب : م ، وعنوانها٢٠/٧/١٩٨٩مدينة المنامة بتاريخ 

صادر من مدينة مومباي ) ٥٢٦(دية، مقيدة بالسجل التجاري رقم شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة، شركة مساهمة هن  -٤
  )طرف رابع(    . شارع المهاتما غاندي٨٧ مومباي ، –الهند : م ، وعنوانها ٢٣/٧/١٩١٩في 

 صادر من الرياض ١٠١٠٠٦١٣٧٠مؤسسة أحمد محمد عبدالرحمن آل الشيخ التجارية، مؤسسة سعودية ، سجل تجاري رقم    -٥
  )طرف خامس(        . الرياض٤٣١٦٢ب . ص: هـ، وعنوانها٣/٤/١٤٠٦بتاريخ 

 صادر من الرياض ١٠١٠٠٩٥٢٢٥مؤسسة خالد عبدالعزيز بن سلمه للتجارة، مؤسسة سعودية، سجل تجاري رقم    -٦
  ) طرف سادس(       ١١٤٣٨ الرياض ٣٣٨٩٥ص ب : هـ، وعنوانها٢٢/١١/١٤١٢بتاريخ 

 صادر ١٠١٠١٤٤٩٤٠لضبيعي ، مؤسسة سعودية، سجل تجاري رقم  لصاحبها خالد محمد ا–مؤسسة مشاه للتجارة    -٧
  )طرف سابع(      ١١٣٧٣ الرياض ٩٣١هـ، ص ب ٣٠/١٠/١٤١٧من الرياض بتاريخ 

، صادر من الرياض ١٠١٠١٦٥٤٨٣مؤسسة صالح بن سعد الخريجي التجارية، مؤسسة سعودية، سجل تجاري رقم    -٨
  ) طرف ثامن(         ١١٦١٤ الرياض ٩٤٥٤٠هـ، ص ب ١٣/١/١٤٢٢بتاريخ 

 صادر من الرياض بتاريخ ١٠١٠٠٨٤٧٦٠مؤسسة صالح علي الشنيفي، مؤسسة سعودية سجل تجاري رقم    -٩
  ) طرف تاسع(         ١١٤٥٨ الرياض ٣٣٧٠٩هـ، ص ب ١١/١/١٤١٢

 صادر من الرياض ١٠١٠٢٠٥٤٠٢مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة ، مؤسسة سعودية، سجل تجاري رقم   -١٠
  ) طرف عاشر(      ١١٤١١ الرياض ٣٥٩ص ب : هـ ، وعنوانها ٢٨/١٢/١٤٢٥بتاريخ 

وهم جميعاً بكامل األهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ") المؤسسون"واتفق الموقعون على هذا العقد ويشار لهم فيما بعد بـ 
 ٣٢/م الملكي الكريم رقم مإنشاء شركة مساهمة سعودية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسو

هـ وتعديالته ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/هـ ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م٢/٦/١٤٢٤وتاريخ 
  : هـ ووفقاً لألحكام والشروط التالية١٢/١١/١٤٢٦ وتاريخ ١٠٨٦/٢ووفقاً لترخيص االستثمار رقم 

  : اسم الشركة) : ١(مادة 

  "). الشركة"ويشار لها فيما بعد بـ (وهي شركة مساهمة سعودية " كة السعودية الهندية للتأمينالشر" اسم الشركة هو 

  : مركز الشركة ) : ٢(مادة 

يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية نقل المركز الرئيسي إلى أي مدينة أخرى في 
سعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعدي ولمجلس اإلدارة أن يفتتح للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة المملكة العربية ال

  . العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد
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  :أغراض الشركة) : ٣(مادة 

ئحته التنفيذية واألنشطة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية غرض الشركة هو القيام وفقاً ألحكام مراقبة شركات التأمين التعاوني وال
بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم 

ل التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية بجميع األعمال التي لزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجا
  . أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى

مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال ويجوز للشركة أن تملك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من األوجه 
المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها بها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل 

  .المملكة أو خارجها

  :مدة الشركة) : ٤(مادة 

نة ميالدية ابتداًء من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها، ويجوز إطالة مدة تسعة وتسعون س) ٩٩(مدة الشركة 
  .الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل

  :رأسمال الشركة) : ٥(مادة *

ريال ) ٥٠( سهم متساوية القيمة قيمة كل منها خمسون ٢،٠٠٠،٠٠٠م إلى  ريال سعودي مقس١٠٠،٠٠٠،٠٠٠حدد رأسمال الشركة بمبلغ 
  .سعودي

  :المساهمة في رأس المال) : ٦(مادة 

ريال سوف تطرح األسهم الباقية، وسددوا قيمتها نقداً، وهي تمثل ) ٦٠،٠٠٠،٠٠٠(سهماً بقيمة ) ١،٢٠٠،٠٠٠(اكتتب المؤسسون بما مجموعه 
ريال لالكتتاب العام خالل شهر ) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(سهماً بقيمة ) ٨٠٠،٠٠٠( العادية للشركة، وتطرح عدد من كامل أسهم رأس المال%) ٦٠(

  :سهماً، وقد اكتتب المؤسسون على النحو التالي) ٢،٠٠٠،٠٠٠(وبعد االكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح 

  . شهر من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركةخالل. ويتعهد المؤسسون بطرح األسهم المكتتب بها لالكتتاب العام
  

  نمط حيازة المساهمين المؤسسين) أ(١-١٩الجدول 
النسبة 
  ةالمئوي

القيمة اإلجمالية 
قيمة السهم   عدد األسهم  لألسهم

  م  االسم  االسمية

  ١  شركة نيو إنديا للتأمين المحدودة  ٥٠  ٢١٢,٠٠٠  ١٠,٦٠٠,٠٠٠  ٪١٠,٦

  ٢  الشركة الهندية للتأمين على الحياة   ٥٠  ٢٠٤,٠٠٠  ١٠,٢٠٠,٠٠٠  ٪١٠,٢

  ٣  )مقفلة(ب .م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة   ٥٠  ٢٠٤,٠٠٠  ١٠,٢٠٠,٠٠٠  ٪١٠,٢

  ٤  شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه  ٥٠  ٤٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٪٢,٠

  ٥  بدالرحمن آل الشيخ للتجارة أحمد محمد ع  ٥٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٪٥,٠

  ٦  مؤسسة خالد عبدالعزيز بن سلمة للتجارة  ٥٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٪٥,٠

  ٧  مؤسسة مشاه للتجارة   ٥٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٪٥,٠

  ٨  مؤسسة صالح بن سعد الخريجي التجارية   ٥٠  ١٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٪٥,٠

  ٩  ؤسسة صالح علي الشنيفيم  ٥٠  ٨٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٪٤,٠

  ١٠  مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة  ٥٠  ٦٠،٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٪٣,٠
  

 .خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأمين الشركة. ويتعهد المؤسسون بطرح األسهم المكتتب بها لالكتتاب العام

                                                 
א* א א א .)١٠()٥٠(א
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  : *تشكيل مجلس اإلدارة ) : ٧(المادة 

أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، واليخل ذلك التعيين بحق ) تسعة(ولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من يت
ور الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناًء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صد

سهم على األقل بعد طرح أسهم ) ٢٠٠(القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة على أن يتملك عضو مجلس اإلدارة من غير المؤسسين عدد 
  :الشركة لالكتتاب، وذلك على النحو  التالي

  
 مجلس اإلدارة وحصة كٍل من أعضاء مجلس اإلدارة): ب(١-١٩الجدول 

عدد 
األسهم    م.ر االسم 

 ١  شركة فواز عبدالعزيز الحكير ويمثلها، فواز عبدالعزيز الحكير ٢٠٠
  ٢ مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة ويمثلها ، خالد بن عبداهللا بن عبدالعزيز الملحم  ٢٠٠
 ٣  ويمثلها ، مادابسكباند سانثام) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(شركة التأمين على الحياة  ٢٠٠
 ٤   للتأمين المحدودة، ويمثلها ، راجيندرا بيريالشركة نيو إنديا ٢٠٠
 ٥  الشركة الهندية للتأمين على الحياة ويمثلها ، ثايسالس فيجيان ٢٠٠
 ٦  عبدالناصر بن عبدالرحمن صالح السحيباني من الجمهور ٢٠٠
 ٧   من الجمهور –المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ  ٢٠٠
 ٨   من الجمهور-سليمان عبدالعزيز الحبيب. د ٢٠٠
 ٩ محمد عبدالرحمن الفراج من الجمهور  ٢٠٠

  

  :السنة المالية): ٨(المادة 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية، على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ القرار ٣١تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 
  . ديسمبر من العام التالي٣١ي الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة، وتنتهي ف

  :أحكام عامة): ٩: (المادة

تسري أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات وأحكام مواد النظام األساسي للشركة على كل ما لم يرد به 
  .نص في هذه المذكرة

  :استكمال إجراءات التأسيس): ١٠(المادة 

ن على عقد التأسيس هذا بالسير في اإلجراءات المؤدية الستصدار المرسوم الملكي بتأسيس الشركة وكذلك القرار الوزاري يتعهد الموقعو
  . محامون ومستشارون-عبدالناصر السحيباني/ بإعالن تأسيسها وقد فوضوا عنهم في القيام بهذه اإلجراءات السيد

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :تتمثل األسباب في االختالفات بين أعضاء مجلس اإلدارة المقترح وما هو مبين في عقد التأسيس فيما يلي *
  :  ممثلين المؤسسون–أ 

مورليدران، المدير العام بشركة نيو انديا للتأمين المحدودة، ويأتي الترشيح تبعـاً     .في.باألستاذ أيه ) يمثل شركة نيو انديا للتأمين المحدودة     (اذ راجيندرا بيري    تم استبدال األست   )١
  .لمنصبه في شركة نيو انديا للتأمين المحدودة ، وألن األول متقاعد

توماس ماثيو، المدير العام للشركة الهندية للتأمين على الحياة، ويأتي الترشيح تبعاً .باألستاذ تي) شركة الهندية للتأمين على الحياةيمثل ال(فيجايان .تم استبدال األستاذ ثايسالس )٢
 .، ألن األول ال يشغل منصب المدير العام حاليا٢٨/٠٦/٢٠٠٦لمنصبه في الشركة الهندية للتأمين على الحياة من خالل قرار مجلس الشركة بتاريخ 

باألستاذ سودين روي شودري، المدير التنفيذي والمدير العـام لـشركة           )) مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(يمثل شركة التأمين على الحياة      (تم استبدال األستاذ مادابسكباند سانثام       )٣
 . يعد يشغل منصبا بالشركة  ألن األول لم١٨/١١/٢٠٠٦ بتاريخ ٤٥، من خالل القرار رقم )مقفلة. (ب.م.ش) العالمية(التأمين على الحياة 

، يمثل مؤسسة تركي حمد بن شهوين للتجارة، باألستاذ محمد بن عبد اهللا العريفي، ألن               )أحد األعضاء المقترحين  (تم استبدال األستاذ خالد بن عبد اهللا بن عبد العزيز الملحم             )٤
 . السعودية وال يستطيع تمثيل الشركةاألستاذ خالد الملحم يشغل حاليا منصب المدير العام بالخطوط الجوية العربية

  :   ممثلين الجمهور–ب 
 .سليمان عبدالعزيز الحبيب المشاركة.  عدم رغبة كل من محمد عبد الرحمن الفراج، عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ و د
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  :ملخص النظام األساسي : ٢-١٩
 للنظام الكامل النص عن كبديل بهذا الملخص يعتد وال أدناه، الوارد التأثير لها التي األحكام على التنظيمية والئحتها للشركة األساسي امالنظ يشتمل

ثل هناك عدة إجراءات تتطلب موافقة المؤسسة م كما أن .الرئيسي الشركة في مركز اليها الرجوع يمكن التي التنظيمية والئحتها للشركة األساسي
  .تصفية أعضاء المجلسورفع أو تخفيض رأس المال، توزيع األرباح، نقل ملكية أسهم المؤسسين، 

  الباب األول

  تأسيس الشركة

تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات، وهذه اللوائح كشركة مساهمة سعودية ) : ١(المادة 
  .ألسهم المبينة أحكامها أدناهبين مالكي ا

  .الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني: اسم الشركة) : ٢(المادة 

هو القيام وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في : غرض الشركة): ٣(المادة 
ة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو المملكة العربية السعودية بمزاول

الخ ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو ..مراسلة أو وساطة
 والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة ، وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتةااستثمار أمواله

  .شركات تؤسسها باالشتراك مع جهات أخرى

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو 
على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في األعمال المالية أو التي تعاونها 

  .هذه المادة سواًء داخل المملكة أو خارجها

  .يكون المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض) : ٤(المادة 

ر التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها،ويجوز إطالة مدة مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزي) : ٥(المادة 
  .الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل

  
  القواعد التي تلتزم بها الشركة : الباب الثاني

  في القيام باألنشطة المحددة لها

  . أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارةتستثمر الشركة ما يتجمع لديها من) : ٦(المادة 

  الباب الثالث 
  رأس المال واألسهم

  :رأس مال الشركة) : ٧(المادة 

 تبلغ ةعشرة ماليين سهم، متساوية القيم) ١٠،٠٠٠،٠٠٠(مائة مليون ريال، مقسم إلى ) ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠(رأس مال الشركة هو 
  . عشرة رياالت سعودية) ١٠(نها قيمة كل م

رأس مال الشركة،  من كامل%) ٦٠(ستة ماليين وسددوا قيمتها نقداً وهي تمثل ) ٦،٠٠٠،٠٠٠(  بما مجموعهناكتتب المؤسسو) : ٨(المادة 
ب أربعين مليون ريال لالكتتا) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(أربعة ماليين سهم بقيمة ) ٤،٠٠٠،٠٠٠(وسوف تطرح األسهم الباقية وعددها 

العام خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي بتأسيس الشركة، بعد االكتتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح 
  .عشرة ماليين سهم) ١٠،٠٠٠،٠٠٠(

  :تخفيض رأس المال) : ٩(المادة 

س مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة، تخفيض رأ
 القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب  الحسابات عن األسباب الموجبة له، وعن االلتزامات التي على روال يصد. إذا منيت بخسائر

 عن حاجة وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال. الشركة، وأثر التخفيض في هذه االلتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض
الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع 

فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكورة وجب على .  للشركةسفي المدينة التي يقع فيها المركز الرئي
  .ليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالًالشركة أن تؤدي إ

  :قابلية األسهم للتداول ) :١٠(المادة 

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناًء من ذلك ال يجوز 
تي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين التقل كل منهما عن أثنى عشر  النقدية المتداول األسه

شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، وتسرى هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة 
األسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية . الحظر

  .إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير
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  :أسهم الضمان ) :١١(المادة 

آالف سهم مقابل العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة، خمسة ) ٥٠٠٠(يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بحد أدنى 
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من حصص 

  .في األرباح واجبة األداء

حق حجز األسهم المقدمة كضمان من أعضاء مجلس اإلدارة  يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة عند ممارسته ) :١٢(المادة 
مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها بشرط أن يكون الدين قد استحق وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل 

طريق نظام تداول إلى المدين صاحب األسهم، يطلب فيه تسديد الدين خالل أسبوعين فإذا رفض فلمجلس اإلدارة بيعها عن 
إلى ذلك ) إن وجد(األسهم على أن يسدد من ثمن األسهم المباعة جميع الديون وااللتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد 

  .المساهم أو وليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته

  الباب الرابع
        إدارة الشركة

تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العمومية العادية لمدة التزيد على ثالث سنوات، ) ٩(ن  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف م) :١٣(المادة 
 ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناًء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول لوال يخ

  .در بإعالن تأسيس الشركةمجلس إدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصا

 اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي- تعقد الشركة) :١٤(المادة 
  .في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة

 تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته ) :١٥(المادة 
بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية العادية،  أو بانتهاء عضويته وفقاً ألي نظام أو 

ة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة أو إذا حكم تعليمات سارية في المملك
بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلباً للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي 

وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين . بالتزويرأو إذا ثبت ارتكابه عمالً مخالً باألمانة واألخالق أو أدين 
عضواً في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو 

ب دعوة الجمعية وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وج. الجديد مدة سلفه فقط
  .العمومية العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء

 مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة  الشركة، كما يكون له في ) :١٦(المادة 
  .غير في مباشرة  عمل أو أعمال معينةحدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من ال

مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنوياً، )  ريال١٨٠،٠٠٠( تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ ) :١٧(المادة 
مائة وعشرون ألف )  ريال١٢٠،٠٠٠(كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ 

  .ريال سعودي سنوياً

ريال ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضر من اجتماعات المجلس ) ٣،٠٠٠(ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ 
  . ألف وخمسمائة ريال سعودي ن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية)  ريال١،٥٠٠(ومبلغ 

الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو يس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات ئكما تدفع الشركة لكل من ر
وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس . اللجنة التنفيذية بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء

ة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت من صافي األرباح، ويجب على الشرك% ٥وأعضاء مجلس اإلدارة عن 
والتعويضات المقترحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت 

ية عمومية اليكون عليها، كما أنه على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات في جمع
  .لعضو مجلس اإلدارة المعني أو أحد كبار المدراء التنفيذيين حق التصويت فيها على هذه الشروط

  .ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية  العمومية غير العادية للمساهمين

المجلس عضواً منتدباً للشركة من أعضاء المجلس، ويحق لهما التوقيع  يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسياً له، ويعين ) :١٨(المادة 
ويختص رئيس مجلس اإلدارة أو  العضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، . عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس

لمكافآت لكل من رئيس المجلس ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت وا. ويتولى العضو المنتدب اإلدارة التنفيذية للشركة
  ).١٧(والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة 

خمسة أعضاء من غير ) ٥(ثالثة أعضاء واليزيد عن ) ٣( يشكل مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة اليقل عدد أعضائها عن ) :١٩(المادة 
ب موافقة مؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي المديرين التنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة، وحس

  .ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية

خمسة أعضاء ويختار ) ٥(ثالثة أعضاء واليزيد عن ) ٣ (ن  يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية اليقل عدد أعضائها ع-١ ) :٢٠(المادة 
ن تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية مثل مدة عضوية مجلس ويجب أ.أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة

  .وإذا أصبحت أي وظيفة في اللجنة التنفيذية شاغرة يجب شغرها من قبل مجلس اإلدارة. اإلدارة
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مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل  -٢
لتي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو المدير العام في حدود السلطات ا

  .السلطات المقررة لها

اليكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن اليقل عدد  -٣
وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع، وفي حالة الخالف تصدر بأغلبية أصوات ثالث . ثنينالحاضرين بأنفسهم عن ا

وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت آلخر كلما رأى  رئيسها ضرورة عقدها على أن . أرباع األعضاء الحاضرين والممثلين
ويصدر .  طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقلتعقد ستة اجتماعات على األقل سنوياً، ويعقد االجتماع في أي وقت إذا

  .القرار بالموافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة

يجتمع المجلس في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء،    ) :٢١(المادة 
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة على أن يجتمع . قة بالطريقة التي يراها المجلسويجب أن تكون الدعوة موث

  . أن تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد المجلسزوال يجو. المجلس أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة

بشرط أن يكون عدد . ا األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابةال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره على األقل ثلث   ) :٢٢(المادة 
من هذا النظام للعضو أن ) ١٥( بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل، ومع مراعاة ما ورد في المادة ناألعضاء الحاضري

  . ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها

  ..جماع وفي حالة الخالف بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والممثلين على األقلتصدر قرارات المجلس باإل   ) :٢٣(المادة 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص    ) :٢٤(المادة 
  .يوقعه رئيس المجلس والسكرتير

  .موا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إال بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودياليجوز ألعضاء المجلس أن يبر   ) :٢٥(المادة 

كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف شئون . يجب على مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيراً للمجلس   ) :٢٦(المادة 
  .الشركة، ويحدد المجلس مكافأتهم

رئيس مجلس إدارة  الشركة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس إدارتها مسئولين كل في حدود اختصاصه عن يكون كل من    ) :٢٧(المادة 
  .مخالفة أحكام هذا النظام

  الباب الخامس 

      جمعيات للمساهمين

 المركز الرئيسي للشركة، الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها   ) :٢٨(المادة 
ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين،كما أن 
لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حق حضور الجمعية العمومية، وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير 

  .حضور الجمعية العموميةأعضاء مجلس اإلدارة ل

  :تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية   ) :٢٩(المادة 

 .التحقق من االكتتاب بكل رأس المال -١
 .اعتماد النظام األساسي للشركة -٢
  . مجلس إدارة للشركةلتعيين أعضاء أو -٣
 .تعيين مراقبي حسابات  للشركة وتحديد أتعابهم -٤
  .ل والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركةالمداولة في تقرير المؤسسين عن األعما -٥

تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر    ) :٣٠(المادة 
قررة للجمعية قرارات في األمور الداخلية في اختصاص الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع الم

  .األخيرة

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة    ) :٣١(المادة 
عيات بالشركة وتعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة لجم

  .عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك

اليكون انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، فإذا لم    ) :٣٢(المادة 
ل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خال

من نظام الشركات، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان ) ٨٨(وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 
  .عدد األسهم الممثلة فيه

مون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، اليكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساه   ) :٣٣(المادة 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل
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  .تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم   ) :٣٤(المادة 

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات    ) :٣٥(المادة 
اصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد بتقييم حصص عينية أو مزايا خ

 لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو ناستبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدين من المزايا الخاصة وال يكو
مة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في كانوا من أصحاب األسهم النقدية، كما تصدر القرارات في الجمعية العا

االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة 
ة أرباح األسهم في نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالث

  .الممثلة في االجتماع

 وعند غيابه يرأسها من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية سكرتيراً لالجتماع وجامعاً ةيرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدار   ) :٣٦(المادة 
ثلين ، وعدد أو جامعيين لألصوات، ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو المم

األسهم في حيازتهم باألصالة أو الوكالة، عدد األصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت 
عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في 

  .رتيرها وجامع األصواتسجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسك

  الباب السادس 
  مراقب الحسابات

تعين الجمعية العامة سنوياً اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابها ويجوز لها    ) :٣٧(المادة 
  .إعادة تعيينهما

 الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر   ) :٣٨(المادة 
  .واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها

ل على على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصو   ) :٣٩(المادة 
البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام الشركة ورأيه في مدى 

  .مطابقة حسابات الشركة للواقع

  الباب السابع  

  حسابات الشركة وتوزيع األرباح

تهي بنهاية ديسمبر من نفس السنة، على أن تبدأ السنة المالية تبدأ سنة الشركة المالية من األول من يناير من كل سنة وتن   ) :٤٠(المادة 
  . ديسمبر من العام التالي٣١األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

ر، كما يعد القوائم يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكو   ) :٤١(المادة 
  . المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية

عمليات التأمين، قائمة دخل ) عجز(قائمة فائض . تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين   ) :٤٢(المادة 
  .، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التامين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمينالمساهمين، قائمة حقوق المساهمين

  :تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي   ) :٤٣(المادة 

  :حسابات عمليات التأمين: أوالً   

  .العموالت األخرىيفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين و -١

 .يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة -٢

يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوماً منه  -٣
  .المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة لذلك

 :الفائض الصافي عن الوجه التالي يكون تحديد  -٤

أعاله أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد ) ٣(يضاف الفائض اإلجمالي الوارد في الفقرة 
  .االستثمار بعد احتساب مالهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة

اشرة أو بتخفيض أقساطهم عشرة بالمائة للمؤمن لهم مب% ١٠توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة  -٥
 .تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين% ٩٠للسنة التالية، ويرحل ما نسبته 
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  :قائمة دخل المساهمين: ثانياً   

 .تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة  )أ (

  .من هذه المادة) ٥(حسب ما ورد في الفقرة تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي   )ب (

  :توزيع األرباح) : ٤٤(المادة 

  :سيتم توزيع األرباح على الوجه التالي

 .تجنب الزكاة وضريبة  الدخل المقررة -١

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ %) ٢٠(يجنب  -٢
  . إجمالي رأس المال المدفوعاالحتياطي المذكور

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين  -٣
 .احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة

 .ن رأس المال المدفوعم%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن  -٤

 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة -٥

الواردة ) ٤(يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة  -٦
  .المختصةأعاله وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات 

  . تُبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو للتوصية بذلك   ) :٤٥(المادة 

  :قرار حل وتصفية الشركة  ) : ٤٦(المادة 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباح رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر 
من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في ) ٥(في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة 

  .الجريدة الرسمية

  الباب الثامن

  حل الشركة وتصفيتها

ها في نظام الشركات، وعند تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً لألحكام المنصوص علي   ) :٤٧(المادة 
انتهاء مدة الشركة، وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة 
التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر 

لى إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي       ال يتعارض مع قائماً ع
ويراعي في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التامين واالحتياطات المكونة حسب . اختصاص المصفين

  .من هذا النظام) ٤٤(و) ٤٣(المنصوص عليه في المادتين 

   التاسع الباب

  أحكام ختامية

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية متطبق أحكا   ) :٤٨(المادة 
  .على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي

  .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات   ) :٤٩(المادة 
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   ملخص العقود الهامة-٢٠
  العقود الهامة  : ١-٢٠

 من نظام الشركات تعتبر الشركة السعودية الهندية على أنها قد تأسست من تاريخ القرار الوزاري الذي تم                  ٦٤وفقاً للمادة   
لـشركة  ونتيجة لذلك، فإن مسئولية جميع التصرفات التي يقوم بها المـساهمون لـصالح ا           . اإلعالن بموجبه عن تأسيسها   

السعودية الهندية تنتقل إلى الشركة السعودية الهندية عند تأسيسها، وإذا لم يتم تأسيس الشركة السعودية الهنديـة يكـون                   
المساهمون المؤسسون مسئولون مسئولية تضامنية عن أي التزامات ألطراف أخرى بالنسبة لتصرفاتهم باسـم الـشركة                

  . تأسيس الشركة السعودية الهنديةالسعودية الهندية خالل الفترة التي تسبق 

  تم إبرام العقود الهامة التالية من قبل الشرآة السعودية الهندية 

  : اتفاقية ترخيص برامج حاسب آلي وفقاً لطلب العميل : ١-١-٢٠

اتفاقيـة   ("٢٠٠٦ مـارس    ٨بتـاريخ   ") تاتا("الشركة السعودية الهندية وتاتا للخدمات االستشارية المحدودة        
وفقاً لشروط اتفاقية ترخيص برنامج حاسب آلي ، وافقت تاتا على مـنح ،              ") . رنامج حاسب آلي  ترخيص ب 

. آي("ووافقت الشركة السعودية الهندية على قبول ترخيص الستخدام برنامج نظام إدارة التأمين المتكامـل               
على تنفيذ هذا البرنـامج     والمستندات ذات الصلة المطورة والمملوكة لتاتا ، وقد وافقت تاتا           .") أس. أم. آي

  . حسب الطلب للشركة السعودية الهندية للتأمين وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية ترخيص البرنامج

وقد منحت تاتا ترخيص دائم ، غير حصري ، غير قابل للتحويل وغير قابل للتنازل إلى الشركة السعودية                  
تخدم ، دليل التشغيل ودليل التركيب التي تتعلـق         ودليل المس .") أس. أم. آي. آي("الهندية الستخدام برنامج    

وال يحـق   . بالبرنامج فقط في نظام الحاسب اآللي للشركة السعودية الهندية داخل المملكة العربية السعودية            
للشركة السعودية الهندية بيع ، تسويق ، ترخيص ، الترخيص بالباطن ، توزيع ، التنازل ، تحويل أو خالف 

فقاً التفاقية ترخيص البرنامج إلى أي طرف ثالث ، خالف ما ورد في اتفاقية ترخيص               ذلك منح أي حقوق و    
  . البرنامج ، بدون موافقة تاتا الخطية المسبقة

تضمن تاتا أنه وفقاً لقيام الشركة السعودية الهندية بشراء خدمات صيانة من تاتا والقيام بالدفع وفقاً التفاقيـة               
، فإن خدمات الصيانة سـوف تكـون        ") اتفاقية خدمات الصيانة   ("٢٠٠٦ مارس   ٨خدمات الصيانة بتاريخ    

سنوات على األقل على أساس سنوي قابل للتجديد من انتهاء ) ٥(متاحة للشركة السعودية الهندية لمدة خمسة 
وأن جميع النسخ الجديدة والمحدثة التي      ." أس. أم. آي. آي"أشهر بعد قبول برنامج     ) ٣(ثالثة  (فترة الضمان   

  . صدرها تاتا إلى عمالء تاتا سوف تكون متاحة للشركة السعودية الهنديةت

  اتفاقية خدمات الصيانة  : ٢-١-٢٠

مع شركة تاتاً والتـي     ") اتفاقية خدمات الصيانة  (" أبرمت الشركة السعودية الهندية      ٢٠٠٦ مارس   ٨بتاريخ  
من تاتـا   "  أس.أم.آي.آي"م برنامج   وافقت الشركة السعودية الهندية بموجبها على شراء خدمات صيانة لدع         

سنوات متصلة تبداً من تاريخ     ) ٥(وفقاً للشروط واألحكام الموضحة في اتفاقية خدمات الصيانة لمدة خمسة           
  . انتهاء فترة الضمان الموضحة في اتفاقية ترخيص البرنامج

لبرنامج التي تطورها تاتا    تقديم تحديثات ، مراجعات وترقيات ا     ) أ: (خدمات الصيانة التي يجب تقديمها هي       
، ويستبعد من ذلك أي خدمات تثبيـت أو         " أس.أم.آي.آي"للتوزيع العام لعمالء تاتا ، تكون مالئمة لبرنامج         

 يكون هناك دفع إضافي لهذه الخدمات وفقاً للوقت واألسعار التي يتم            –نقل بيانات مصاحب لعملية التحديث      
تقـديم أفـضل    ) ج(تقديم خدمات تشخيصية لألخطاء     ) ب(ندية وتاتا   االتفاق عليها بين الشركة السعودية اله     

 ساعة لإلجابـة    ٨٠دعم مكتبي يصل إلى     ) د(و  ."  أس.أم.آي.آي"جهودها لتصحيح أي أخطاء في برنامج       
  . على االستفسارات

  اتفاقية خدمات االستشارات المالية :  ٣-١-٢٠

اتفاقية خـدمات    ("٢٠٠٥ نوفمبر   ١رات المالية بتاريخ    أبرمت الشركة اتفاقية عقد مع المنار سيغما لالستشا       
 مليون ريال سعودي، والمبين في قائمة المركز المالي المستقبلية، الملحقة بهذه     ٢بقيمة  ") االستشارات المالية 

وفقاً التفاقية خدمات االستشارات المالية تقوم منار سيغما لالستشارات         . النشرة، في حساب اتعاب استشارات    
 ية بمساعدة الشركة السعودية الهندية في إعداد ملفها إلى مؤسسة النقد العربي السعودية وفقاً لنظام رقابة    المال
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أشهر تبدأ ) ٦(شركات التأمين التعاوني وتقديم استشارات مالية عامة إلى الشركة السعودية الهندية لمدة ستة        
. من تاريخ التوقيع وتجدد لمدة أخرى عند االتفاق على ذلك

هذا، ويرأس شركة منار سيغما لالستشارات المالية األستاذ على الغيث كمدير عام واألستاذ كريس 
سيميونيديس كرئيس تنفيذي، وقامت شركة منار سيغما لالستشارات المالية بتقديم الخدمات التالية للشركة 

  :السعودية الهندية

  تعاونيتقديم المشورة حيال تطبيق نظامة مراقبة شركات التأمين ال -١

  مراجعة ملف الترخيص وإبداء الرأس حيال اكتماله -٢

  إعداد سياسة استثمارية للشركة -٣

  إعداد الئحة داخلية لعمل اللجنة الشرعية -٤

  مراجعة بروشرات الخدمات المقدمة  -٥

  .إبداء الرأي حيال الهيكل التنظيمي للشركة واقتراح سياسة للتوظيف والموظفين -٦

 .ات قانونية متعددةتقديم مشورة حول االلتزام بمتطلب -٧

يملك .  لالستشارات الماليةسيغمامن رأس مال شركة منار % ٧٥تملك شركة فاس السعودية القابضة 
من أسهم % ٣٣,٤األستاذ فواز عبد العزيز الحكير، رئيس مجلس اإلدارة المقترح للشركة السعودية الهندية، 

موظف بالشركة السعودية / جلس إدارة آخر هذا، وال توجد لدى أي عضو م. شركة فاس السعودية القابضة
  . لالستشارات الماليةسيغماغير مباشرة مع شركة منار / الهندية أية عالقة مباشرة 
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   ب التعهد بتغطية االكتتا-٢١

تتاب ووفقاً لالتفاقية التغطية الموقعة أي كامل األسهم المعروضة لالك%) ١٠٠(يتعهد بنك الرياض بتغطية كامل األربعة ماليين سهم 

  .بين البنك والشركة
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   شروط وتعليمات االكتتاب -٢٢
  

حيث يعد التوقيع علـى طلـب       ، يجب على المكتتبين المحتملين قراءة تعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب             
  . شروط وتعليمات االكتتاب المذكورةاالكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على

  

  االكتتاب
يقتصر هذا االكتتاب على مواطني المملكة العربية السعودية، إال أنه ال يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة والتي لها أوالد قَصر                     

 على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو         من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها في أسهم الشركات التي تطرح لالكتتاب العام،              
ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة، كما يمكـن              . أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر     

 كـل هـذه الخـدمات       االكتتاب عبر االنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي لدى البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو                
يكون للمكتتب حساب لدى البنك المـستلم       ) ١(للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخراً شريطة أن              

  .أال تكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ آخر اكتتاب له) ٢(الذي يقدم هذه الخدمات، و
  

  .لتوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمكتتبإن ا
  

من إجمالي عدد األسهم المصدرة من الشركة السعودية % ٤٠ سهم لالكتتاب العام يمثل      ٤،٠٠٠،٠٠٠سيتم بموجب هذا االكتتاب طرح      
طلب االكتتاب الحصول على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار المختصرة ونماذج          ويمكن للمكتتبين المتقدمين ب   . الهندية للتأمين التعاوني  

  :طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التالية
  

  :البنوك المستلمة
  

א א א
، א א٩٠٨٤..א א١١٤١٣، א א ،

א
، א א٢٢٦٢٢.א א١١٤١٦، א א ،

א א א
א א٣٥٥٥،٢١٤٨١...א א א ،.

  

  

 ).م٢٠٠٧ مايو   ١٩الموافق  (هـ  ١٤٢٨ جمادى االولى    ٢سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكوره في المملكة من تاريخ            
وللشركة الحق في اعتبار طلب االكتتاب الغياً جزئياً أو كلياً إذا لم يتقيد الطلب مقدم الطلب بكافة التعليمات والمتطلبات الواردة فـي نمـاذج                        

  : االكتتاب أو لم يتحقق أحد الشروط التالية، وال يجوز حينها للمتقدم بالطلب المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء

ئة النموذج بشكل كامل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المطروحة وامتالك ذلك تعب  )أ (
  . العدد منها في نموذج طلب االكتتاب المقدم من المكتتب

اً فـي  دفع كامل قيمة األسهم التي طل بالمكتتب االكتتاب فيها، وهي تمثل إجمالي عدد األسهم المطلوب شراؤها مضروب               )ب (
حيث يسدد هذا المبلغ إلى فروع البنوك المستلمة خصماً من حساب المكتتب نفسه، وإذا        )  رياالت ١٠(سعر السهم الواحد    

لم يكن للمكتتب حساب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه وذلك حسب التعليمـات                    
 . وديالصادرة من مؤسسة النقد العربي السع

 ختم الطلب من البنك المستلم  )ج (

خمسون سهماً، ويكون االكتتاب في الحد األدنى ومضاعفاته، والحد األقصى لعدد ) ٥٠(مراعاة الحد األدنى لالكتتاب هو   ) د (
  . مائة ألف سهم لكل مكتتب) ١٠٠،٠٠٠(األسهم التي يمكن االكتتاب بها هو 

  
  
  



  

א  א ٧٦                                 א

  :لغ االكتتاب خالل فترة االكتتاب مصحوبا بما يلييجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب و إجمالي مب
  

 .أصل وصورة بطاقة األحوال للمكتتب الفرد 
 ).ألفراد العائلة(أصل وصورة دفتر العائلة  
 .أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية 
 )لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  
 ).رأة السعودية المطلقة من زوج غير سعوديألبناء الم(أصل وصورة صك الطالق  
 ).ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج غير سعودي(أصل وصورة شهادة الوفاة  
 )ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة من زوج غير سعودي(أصل وصورة شهادة الميالد  

 
يجب أن يكتب الوكيل أسمه ويوقع على طلب االكتتاب وان يرفق صـورة             ،  فقط وفي حال تقديم الطلب بالوكالة عن المكتتب لألوالد واألبوين        

أو من خالل الـسفارة أو القنـصلية        ، ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص المقيمين في المملكة           . وكالة سارية المفعول  
ف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعـادة     ويقوم الموظ . السعودية في بلد المكتتب لألشخاص المقيمين خارج المملكة       

  .األصول للمكتتب أو أي شخص يوقع بموجب توكيل
  

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد العائلة المقيدين في دفتر العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بنفس عدد األسهم التي    
المكتتبين التابعين باسـم    ألسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي و    يتم تسجيل جميع ا   ) أ: (ويترتب على ذلك مايلي   ، ئيسي بطلبها يتقدم المكتتب الر  
يحصل المكتتب الرئيسي على كامل     ) ج(، تعاد جميع المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتب الرئيسي          ) ب(، المكتب الرئيسي 

فإنه ، وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب باسمها لحسابها      . األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي وللمكتتبين التابعين     أرباح األسهم الموزعة عن     
وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب              ، يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل     

  .الزوج باسمها
  

إذا ) ٢(، إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الرئيسي) ١: (تاب منفصل في حالةيستخدم طلب اكت
إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسـمها و أن تـسجل األسـهم             ) ٣(، اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي          

وإضافة األسهم المخصـصة    ، ئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها     ج باالكتتاب باسمها فسوف يتم عند      قام الزو  وفي حال . المخصصة لحسابها 
  .لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

  
بلغ يساوي ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب المقدمة من المكتتب مقابل م

ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسـهم          .  ريال سعودي لكل سهم    ١٠عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر االكتتاب         
 دفـع ) ٢(، تقديم المكتتب الستمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك المستلمة         ) ١: (الذي تم تخصيصه له عند تحقيق كل من الشروط التالية         

تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحـدد عـدد          ) ٣(، المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم          
  .األسهم التي خصصت للمساهم

  
في البنك المستلم الذي يتم  حسابها  / يجب دفع كامل قيمة األسهم المكتتب بها إلى فرع أي بنك مستلم عن طريق التفويض بخصمها من حسابه                   

تقديم نموذج طلب االكتتاب إليه أو من خالل االنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى البنوك المستلمة التي تتبع إحدة أو كل هذه                        
  . الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في احد االكتتابات السابقة

  
يكون للشركة الحق   .  في البنك المستلم، يجب على المتقدم بالطلب فتح حساب في البنك المستلم لتقديم طلبه              وإذا لم يكن للمتقدم بالطلب حساب     

ويقر المتقدم بالطلب بموافقته على     . في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب                 
  .صها لهأي عدد من األسهم التي سيتم تخصي

  
  التخصيص ورد الفائض

  
مكتتب فان الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص و سيتم التخصيص بالتساوي على عدد              ) ثمانين ألف  (٨٠،٠٠٠اذا تجاوز عدد المكتتبين     

وسـوف يـتم    . مهالى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المـستل          ) ان وجد (وسوف يتم اعادة فائض االكتتاب      . المكتتبين
     ).م٢٠٠٧ يونيو ٣الموافق (هـ ١٤٢٨ جمادى االولى ١٧االعالن عن عملية التخصيص و رد الفائض في موعد أقصاه يوم 

  إقـرارات 

  :بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب فإن المكتتب

  . يوافق على اكتتابه في أسهم الشركة بعدد األسهم الموضحة في استمارة طلب االكتتاب 
  . بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر 
 .يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناًء على ذلك تم اكتتابه في األسهم المذكورة 



  

א  א ٧٧                                 א

ء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات يحتفظ بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض عن أي ضرر ينجم بشكل مباشر من جرا 
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها 

  .في النشرة
ة يعلن أنه لم يسبق له وال ألي أحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب أن تقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الشرك 

  .السعودية الهندية للتأمين التعاوني، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب
يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار  

 .واستمارة طلب االكتتاب
  . الكتتاب بعد تقديمه للبنك المستلميتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب ا 

  

  بنود متفرقة 

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي 
النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه 

أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة 
  .كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

  ) تداول(نظام سوق األسهم السعودي 

 بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، بينما بدأ تداول األسهم اإللكتروني في م كنظام٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام 
ويتم التداول على فترة واحدة . يغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية. م١٩٩٩المملكة عام 

 صباحاً قبل افتتاح ١٠ويمكن إدخال األوامر أو تعديلها أو ألغاؤها من الساعة . عصراً ٣:٣٠ صباحاً وحتى الساعة ١١ من الساعةأتبد
  .  عصراً بعد اإلقفال٤:٤٠السوق وإلى الساعة 

وبشكل عام يتم أوالً . وتنفذ المعامالت من خالل المطابقة اآللية لألوامر، ويتم قبول وتوليد كل أمر صحيح حسب مستوى السعر
، ولكن )األوامر التي تكون بأسعار محدودة(يليها األوامر المحدودة ) األوامر التي تكون بأفضل األسعار(ق تنفيـذ أوامر السـو

ويقوم نظام تداول بتوزيع طيف واسع من . إذا تم توليد أوامر عديدة بنفس السعر، يتم تنفيذها حسب وقت اإلدخال شريطة أنه
ع تداول على اإلنترنت كما يقوم بتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات من خالل قنوات مختلفة بما في ذلك موق

  . المعلومات المرخصين

ويجب على الشركة اإلفصاح عن . وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة
وتقع على عاتق إدارة تداول مسئولية مراقبة السوق . ر نظام تداولجميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عب

  .بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

  تداول أسهم الشركة من خالل نظام تداول 

يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة على نظام تداول بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة، وستعلن تداول عن تاريخ بدء تـداول                    
 المذكورة في هذه النشرة مبدئية، وقد ذكرت فقط لالستدالل وبالتالي يمكن تغييرها أو      توتعتبر التواريخ واألوقا  . األسهم في حينه  

  .تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

يل الـشركة فـي     ، وتسج "تداول"ال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد إضافة األسهم إلى حسابات المكتتبين في                
ويحظر التداول المسبق في األسهم حظراً تاماً، ويتحمل المكتتبـون          . القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في سوق األسهم السعودي       

  .الذين يدخلون في أي نشاطات تداول مسبقة المسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحالة

  



  

א  א ٧٨                                 א

[  

  ت المتاحة للمعاينة المستندا-٢٣
، شارع العليا بين الساعة التاسعة ٢–سوف تكون المستندات التالية متاحة للمعاينة بمكتب الشركة الرئيسي الواقع في العقارية 

 . صباحاً والخامسة مساًء قبل  أسبوعين من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب

 .مذكرة التفاهم بين المؤسسين إلنشاء الشركة -١

 .ص الهيئة العامة لالستثمار للشركاء األجانب باالستثمار في الشركةترخي -٢

 .المراسالت مع مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة على طلب الترخيص بتأسيس شركة تأمين بالمملكة -٣

  .عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة -٤

  .المرسوم الملكي بالموافقة على الترخيص لتأسيس الشركة -٥

  . الموافقة على تأسيس الشركة في الجريدة الرسميةنسخة من نشر -٦

  . والصناعة بالموافقة على تأسيس الشركةةقرار معالي وزير التجار -٧

  .موافقة كتابية من مراجعي الحسابات على نشر تقريرهم ضمن اإلصدار -٨

 .موافقة كتابية من المستشار القانوني على تضمين أسمه وشعاره في نشرة اإلصدار -٩

 .السوق المالية على طرح االكتتابموافقة هيئة  -١٠

 ).٧٣-٧٢ صفحة –" ملخص العقود الهامة"كما هو مذكور بقسم (اتفاقيات تقديم خدمات موقعة مع مقدمي خدمة آخرين  -١١

 . من قبل المراجع القانوني المعدقائمة المركز المالي المستقبلية وتقرير الفحص الخاص -١٢

  



  

א  א ٧٩                                 א

   نموذج طلب االكتتاب-٢٤



  

א  א ٨٠                                 א

  ) ١(الملحق 
  



  

א  א ٨١                                 א



  

א  א ٨٢                                 א



  

א  א ٨٣                                 א



  

א  א ٨٤                                 א



  

א  א ٨٥                                 א



  

א  א ٨٦                                 א



  

א  א ٨٧                                 א
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