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أصدقاء
لبيئة ا

رشكة مساهمة سعودية (تحت التأسيس) �وجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ املوافق ٤/١٢/ ٢٠١٠م واملرسوم املل� رقم (م/٢٣) بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٨هـ املوافق ٢٠١٠/٤/١٣م ومقرها بجدة 
فرتة االكتتاب من يوم ٧/٣/ ١٤٣٤هـ املوافق ٢٠١٣/٥/١٣ إىل يوم ١٤٣٤/٧/٩هـ املوافق ٢٠١٣/٥/١٩م

رشكة الجزيرة تكافل تعاو® (يشار إليها في² بعد بـ"(الجزيرة تكافل تعاو®)" أو "الرشكة") هي رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس ©ت املوافقة عىل الرتخيص بتأسيسها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) تاريخ ١٤٣١/٤/٢٧هـ واملرسوم املل� 
رقم (م/٢٣) الصادر بتاريخ ١٤٣١/٤/٢٨هـ. ويبلغ رأس مال الرشكة عند التأسيس (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثال½ائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسمة إىل (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عرشة رياالت للسهم الواحد ("األسهم"). وتعتزم 
الرشكة بعد االنتهاء من االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية تقديم طلب إىل معايل وزير التجارة والصناعة باإلعالن عن تأسيس الرشكة. وسوف تعترب الرشكة مؤسسة نظاماً كرشكة مساهمة من تاريخ صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة 

("القرار الوزاري") بإعالن تأسيسها ونرش عقد تأسيسها (عقد التأسيس) ونظامها األسايس ("النظام األسايس") يف الجريدة الرسمية وصدور سجلها التجاري ("السجل التجاري").

سيكون الطرح األويل لالكتتاب العام يف أسهم الرشكة ("االكتتاب" أو "االكتتاب العام") لعرشة ماليÒ وخمس²ئة ألف (١٠,٥٠٠,٠٠٠) سهم عادي ("األسهم املطروحة لالكتتاب") وبقيمة اسمية للسهم قدرها (١٠) عرشة رياالت سعودية ©ثل �جملها 

نسبة ٣٠٪ من رأس مال الرشكة. يقترص االكتتاب عىل األشخاص السعوديÒ الطبيعيÒ (ويشار إليهم مجتمعÒ بـ"املكتتبÒ" أومنفردين بـ "املكتتب")، ك² يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قرص من زوج غÔ سعودي أن تكتتب 

بأس²ئهم لصالحها عىل أن تقدم مايثبت أنها مطلقة أو أرملة ومايثبت أمومتها لألوالد القرص ويعد طلب االكتتاب الغيا ملن يكتتب باسم مطلقته.  وسيتم استخدام صايف متحصالت االكتتاب، بعد خصم مرصوفات االكتتاب من قبل الرشكة، باإلضافة 

 Òلهامش املالءة املالية حسب متطلبات نظام مراقبة رشكات التأم âلتمويل تكاليف اإلضافية املرتبطة بتأسيس الرشكة والتطوير األويل لها واالحتياجات العامة لرأس املال العامل واالحتفاظ بالحد األد Òاملؤسس Òإىل رأس املال املدفوع من قبل املساهم

التعاو® والئحته لتنفيذية واملحافظة عىل الحد األدâ املطلوب من رأس املال باإلضافة إىل عمليات أو استث²رات الرشكة والوديعة النظامية (الرجاء الرجوع إىل قسم "استخدام متحصالت االكتتاب"). 

قبل إ©ام االكتتاب العام، اكتتب كل من املساهمÒ املؤسسÒ للرشكة والذين تظهر أس²ؤهم يف الصفحة (ش ) (ويشار إليهم مجتمعÒ بـ "املساهمÒ املؤسسÒ") �ا مجموعه (٢٤,٥٠٠,٠٠٠) أربعة وعرشون مليون وخمس²ئة ألف سهم قيمة كل 
منها عرشة رياالت دفعوا قيمتها بالكامل والتي ©ثل نسبة ٧٠٪ من إج²يل رأس مال الرشكة. وقد تم إيداع مبلغ (٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ©ثل قيمة هذه األسهم يف بنك الجزيرة  وبالتايل سيحتفظ املساهمون املؤسسون بعد اكت²ل االكتتاب 
بحصة مسيطرة عىل الرشكة (فضال راجع قسم رشوط وتعلي²ت االكتتاب). ويعترب بنك الجزيرة هو املساهم األكرب يف الرشكة بحصة ٣٠٪ باإلضافة إىل ½انية مساهمì Òلك كل منهم ٥٪من الرشكة هم رشكة الجزيرة لألسواق املالية، رشكة عبد اللطيف 
امللحم ورشكاه للمقاوالت، رشكة اتحاد األخوة للتنمية، رشكة القصبي للمقاوالت املحدودة، رشكة مجموعة خالد البلطان لالستث²ر التجاري، رشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير املحدودة، رشكة الفواصل االقليمية لالستث²ر املحدودة، رشكة صكوك 

اإلقليمية لالستث²ر املحدودة.

سيتم طرح أسهم االكتتاب يف يوم ٧/٣/ ١٤٣٤هـ املوافق ٢٠١٣/٥/١٣م ويستمر لفرتة [٧] أيام كاملة بحيث يكون آخر يوم إلغالق االكتتاب هو يوم١٤٣٤/٧/٩هـ املوافق٢٠١٣/٥/١٩م ("فرتة االكتتاب").  وìكن تقديم طلبات االكتتاب يف أي فرع من 
فروع الجهات املستلمة ("الجهات املستلمة") خالل فرتة االكتتاب.  ويجب عىل كل مكتتب، االكتتاب بـ (٥٠) خمسÒ سهم كحد أدâ، ك² أن الحد األقىص لكل مكتتب هو (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف سهم.  إن الحد األدâ للتخصيص هو (٥٠) سهم لكل 
مكتتب وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب (إن وجدت) عىل أساس تناسبي بناء عىل نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إج²يل عدد األسهم املطلوب االكتتاب فيها.  ويف حال تجاوز عدد املكتتبÒ (٢١٠,٠٠٠) مئتÒ وعرشة أالف مكتتب، 
فإن الرشكة ال تضمن الحد األدâ للتخصيص وسيتم تخصيص أسهم االكتتاب بالتساوي عىل عدد املكتتبÒ، ويف حال تجاوز عدد املكتتبÒ عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية ("الهيئة").  سوف يتم 
إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إىل املكتتبÒ دون أي عموالت أو استقطاعات من الجهات املستلمة. ك² سيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض (إن وجد) يف موعد أقصاه يوم ١٤٣٤/٧/١٦هـ املوافق ٢٠١٣/٥/٢٦م (راجع قسم "رشوط وتعلي²ت 

االكتتاب" و"التخصيص ورد الفائض").

ستكون أسهم الرشكة من فئة واحدة تضم أسهم املساهمÒ املؤسسÒ وأسهم االكتتاب وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية. يعطي كل سهم حامله الحق يف صوت واحد. ويحق لكل مساهم ìتلك (٢٠) سه²ً عىل األقل حضور اجت²عات 
الجمعية العامة ("اجت²ع الجمعية العامة") والتصويت فيها.  أما في² يتعلق بالجمعية العامة التأسيسية فإنه يحق ألي مساهم حضورها دون حد أدâ بعدد األسهم اململوكة. وستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الرشكة منذ تأسيس 

الرشكة والسنوات املالية التي تليها. (راجع قسم "سياسة توزيع األرباح").

 ال يوجد سوق ألسهم الرشكة سواء داخل اململكة العربية السعودية ("اململكة")، أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت الرشكة بطلب لهيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية لتسجيل األسهم يف القاùة الرسمية، و©ت املوافقة 
عىل نرشة اإلصدار هذه وتم استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة.  وقد تم الحصول عىل جميع املوافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص 
األسهم وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الرشكة (راجع قسم "تواريخ مهمة للمكتتبÒ") وسيسمح لألشخاص والرشكات والبنوك وصناديق االستث²ر السعودية ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العرú واملقيمÒ يف اململكة بالتداول يف األسهم 

بعد بداية تداول األسهم يف السوق. يجب دراسة قسمي "إشعار هام" و "عوامل املخاطر" الواردين يف نرشة اإلصدار هذه قبل اتخاذ قرار االستث²ر يف أسهم االكتتاب �وجب هذه النرشة.

تحتوي نرشة اإلصدار هذه عىل معلومات قدمت بحسب  متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية (واملشار إليها بـ"الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أس²ؤهم عىل  الصفحة 
(ث ) مجتمعÒ ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نرشة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإىل الحد املعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى ìكن أن يؤدي عدم تضمينها النرشة 
إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  وال تتحمل الهيئة ورشكة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النرشة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكت²لها، وتخليان  نفسيه² رصاحة من أي مسؤولية مه² كانت عن 

أي خسارة تنتج ع² ورد يف هذه النرشة أو عن االعت²د عىل أي جزء منها.
صدرت هذه النرشة بتاريخ ٦ ج²دى اآلخرة ١٤٣٤هـ املوافق ٢٣ إبريل ٢٠١٣م





 إشعار هام

تقدم هذه النرشة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة برشكة الجزيرة تكافل تعاوين، وباألسهم املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب االكتتاب يف 
األسهم املطروحة لالكتتاب سيتم معاملة املستثمرين عىل أساس أن طلباتهم تستند إىل املعلومات الواردة يف هذه النرشة والتي ميكن الحصول عىل نسخ 
منها من الرشكة أو من املستشار املايل أو من مدير االكتتاب أو من الجهات املستلمة. كام ميكن الحصول عىل نسخ إلكرتونية من خالل املوقع االكرتوين 
لكل من الرشكة )www.ajt.com.sa( أو هيئة السوق املالية )www.cma.org.sa( أو مدير االكتتاب)www.aljaziracapital.com.sa( ، أو للمستشار 

املايل )www.bmg.com.sa( أو الجهات املستلمة.

عينت الرشكة مجموعة يب ام جي املالية كمستشار مايل لها يف هذا الشأن، )ويشار إليها فيام بعد »يب إم جي« أو »املستشار املايل«(، كام تم تعيني رشكة 
الجزيرة لألسواق املالية كمدير لالكتتاب ورشكة البالد لالستثامر متعهداً وحيداً لتغطية االكتتاب فيام يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب املشار إليها يف هذه 

النرشة.

تحتوي نرشة اإلصدار هذه عىل معلومات تم تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية 
دقة  عن  املسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعني  )ث(  الصفحة  يف  أسامؤهم  الواردة  املرشحون  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتحمل  “الهيئة”(،  بـ  إليها  )واملشار 
املعلومات الواردة يف نرشة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإىل الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع 
أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النرشة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات 
هذه النرشة، وال تعطي أية تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتاملها، وتخيل نفسها رصاحًة من أي مسؤولية مهام كانت وعن أي خسارة تنتج عام ورد يف هذه النرشة 

أو عن االعتامد عىل أي جزء منها.

لقد قامت الرشكة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات التي تضمنتها هذه النرشة يف تاريخ إصدارها. وجزء كبري من املعلومات الواردة عن السوق 
والقطاعات مأخوذة من مصادر خارجية. ومع أنه ال يوجد لدى أي من الرشكة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املساهمني الحاليني أو رشكة الجزيرة لألسواق املالية 
أو مستشاري الرشكة الواردة أسامئهم يف الصفحة )ج ( أي سبب لإلعتقاد بأن املعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتربغري دقيقة يف جوهرها، إال أن 
الرشكة أو مجلس اإلدارة أو املساهمون الحاليون أو املستشار املايل أو أي من مستشاري الرشكة الذين تظهر أسامؤهم يف الصفحة )ج ( مل يتحققوا بصورة 

مستقلة من املعلومات املدرجة يف هذه النرشة عن السوق والقطاعات وعليه فإنه ال يوجد ضامن بصحة أو اكتامل هذه املعلومات.

إن املعلومات التي تضمنتها هذه النرشة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري، عىل وجه الخصوص فيام يتعلق بالوضع املايل للرشكة وقيمة أسهم االكتتاب التي 
ميكن أن تتأثر بصورة سلبية بالتطورات املستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والرضائب، أو غريها من العوامل االقتصادية أو السياسية الخارجة عن نطاق 
سيطرة الرشكة. وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النرشة أو أي تعامل أو اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيام يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب، بأنه وعد 

أو تعهد أو إقرار بتحقيق اإليرادات أو النتائج أو األحداث املستقبلية.

ال يجوز اعتبار نرشة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الرشكة أو املساهمني املؤسسني أو أي من مستشاريهم للمشاركة يف عملية االكتتاب. وتعترب املعلومات 
الوضع املايل أو االحتياجات االستثامرية  الفردية أو  املوجودة يف نرشة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون األخذ باالعتبار األهداف االستثامرية 
الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنرشة اإلصدار قبل اتخاذ قرار باالستثامر مسؤولية الحصول عىل استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة 

املعلومات املدرجة يف هذه النرشة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به.

يقترص االكتتاب عىل األشخاص السعوديني الطبيعيني.  كام يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قرص من زوج غري سعودي أن تكتتب 
بأسامئهم لصالحها يف أسهم الرشكة التي تطرح لالكتتاب العام عىل أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القرص.  كام يحظر توزيع 
هذه النرشة أو بيع أسهم االكتتاب يف دولة أخرى.  وتطلب الرشكة واملساهمون املؤسسون واملستشار املايل ومدير االكتتاب من املطلعني عىل هذه النرشة 

التعرف عىل أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.

أ



معلومات عن القطاع والسوق

تم الحصول عىل املعومات الواردة يف هذه النرشة بخصوص قطاع التأمني واملعلومات األخرى املتعلقة بالسوق الذي تعمل فيه الرشكة من مصادر مختلفة، 
وقد أجرت الرشكة التحريات املعقولة للتأكد من صحة املصادر، ومع أنه ال يوجد لدى يب أم جي، أو أي من مستشاري الرشكة الذين تظهر أسامئهم يف الصفحة 
)ذ ( أي سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري صحيحة متضمنة يف تلك املصادر والتقديرات، إال أنه ال يوجد أي بيان أو ضامن بشأن دقة واكتامل أياً منها. ومن 

تلك املصادر: 

)1(   تقديرات وتوقعات الرشكة

املعلومات والتحليالت الخاصة بصناعة التأمني والتي تم الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم، ومل يتم الحصول   )2(
عىل موافقة املزودين بهذه املعلومات لإلشارة إىل أسامئهم يف هذه النرشة: 

مؤسسة النقد العريب السعودي   )1(

تأسست مؤسسة النقد العريب السعودي يف عام 1952م، وتعنى املؤسسة بوظائف رئيسية منها إصدار العملة الوطنية، القيام بعمل مرصف الحكومة، مراقبة 
املصارف التجارية العاملة يف اململكة، إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للمحافظة عىل استقرار األسعار وأسعار 

الرصف، تشجيع منو النظام املايل وضامن سالمته، تنظيم عمل رشكات التأمني وإعادة التأمني ومزودي الخدمات واإلرشاف عليها.

البيانات املعدة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي والتي تم استخدامها يف هذه النرشة متوفرة عىل نطاق عام وميكن الحصول عليها عرب اإلنرتنت وبالتايل 
مل يتم طلب موافقة خطية الستخدام هذه املعلومات.

ص.ب. 2992 الرياض 11169

اململكة العربية السعودية

هاتف : 4633000 1 966+

فاكس: 4662966 1 966+

www.sama.gov.sa

الرشكة السويرسية إلعادة التأمني )سويس ري(  )2(

وهي رشكة عاملية رائدة يف مجال إعادة التأمني تأسست عام 1863م يف زيورخ، سويرسا،وتعمل يف أكرث من 25 دولة حول العامل. وتصدر الرشكة تقارير عن 
قطاع التأمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم عىل شبكة االنرتنت. وتجدر اإلشارة إىل أن سويس ري تعترب من معيدي التأمني االساسيني للرشكة.

البيانات املعدة من قبل سويس ري والتي تم استخدامها يف هذه النرشة متوفرة عىل نطاق عام وميكن الحصول عليها عرب اإلنرتنت وبالتايل مل يتم طلب 
موافقة خطية الستخدام هذه املعلومات.

مايثنكوا 60/50

ص.ب 8022

زيورخ

سورسا

هاتف: 2852121 43 41+  
فاكس:2852999 43 41+

www.swissre.com

Mythenquai 50/60

P.O. Box 8022

Zurich

Switzerland

Tel: +41 43 285 2121

Fax: +41 43 285 2999

www.swissre.com

ب



مجموعة ألنب كابيتال )ألنب كابيتال(  )3(

ألنب كابيتال هو مرصف استثامري رائد يقدم خدماته لعمالئه من الرشكات يف منطقة الخليج العريب وآسيا من خالل مكاتبه يف ديب ومسقط والدوحة واملنامة 
ودلهي وبومباي وبنغلور وتشمل خدماته استشارات الديون،  واالندماج واالستحواذ، وخدمات االسهم. كام يقوم بنرش العديد من التقارير االقتصادية واملالية 

لتغطية بعض القطاعات يف منطقة الخليج ومنها التأمني.

تم االستفادة من بعض البيانات املعدة يف تقرير صناعة التأمني بدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 21 أغسطس 2011م وقد تم الحصول عىل موافقة 
ألنب كابيتال الخطية بذكر اسمهم وشعارهم وإفادتهم يف النرشة.

ص.ب 121806 
مركز ديب املايل العاملي
مبنى رقم 5، الطابق 4

ديب، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 3634300 4 971+  

فاكس: 3620565 4 971+
www.alpencapital.com :املوقع اإللكرتوين

contactus@alpencapital.com :الربيد اإللكرتوين

P.O. Box- 121806, DIFC 

Gate Precinct Building 

5, Level 4 

Dubai, U.A.E. 

Phone: +971-4-363 4300 

Fax: +971-4-362 0565 

Website: www.alpencapital.com

Email: contactus@alpencapital.com

كام انه ليس ألي من األطراف الواردة أعاله وألي أطراف ذات عالقة بها أي أسهم او مصلحة مهام كان نوعها يف املصدر أو أي رشكة تابعة لها، باستثناء رشكة 
سويس ري التي تعترب من معيدي التأمني االساسيني للرشكة. 

المعلومات المالية المستقبلية 

إن القوائم املالية املستقبلية للرشكة قبل الطرح األويل لالكتتاب العام واإليضاحات املرفقة بها والتي تم إدراجها يف النرشة، قد تم إعدادها وفقاً ملعايري 
املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  وسوف تقوم الرشكة بإصدار بياناتها املالية بالريال السعودي )ر. س.(. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية  

االفرتاضات  عن  املستقبلية  التشغيل  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  محددة  افرتاضات  أساس  عىل  إعدادها  تم  قد  النرشة  هذه  يف  املذكورة  التوقعات  إن 
املستخدمة وبالتايل ال تحتوي هذه النرشة عىل أي إقرار أو ضامن أو تأكيد فيام يتعلق بدقة أو كامل هذه التوقعات.

متثل بعض التوقعات الواردة يف هذه النرشة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات مستقبلية تشمل عىل سبيل املثال ال الحرص، البيانات التي تتعلق بالوضع 

املايل واسرتاتيجية العمل وخطط الرشكة واألهداف بالنسبة إىل العمليات املستقبلية )مبا يف ذلك خطط التطوير واألهداف املتعلقة بالرشكة( ميكن أن يستدل 

ر«، »يعتقد«، »ينوي«، »يتوقع«، »ينبغي«، »ميكن«، »من  عليها بشكل عام من خالل ما تستخدمه من كلامت ذات داللة مستقبلية مثل »يعتزم«، »يٌقدِّ

املمكن«، »يحتمل«، »من املحتمل«، »سوف«، »قد«، بصيغة النفي أو اإلثبات، وغريها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها يف املعنى، والتي تدل عىل الحديث 

عن املستقبل.  وتعكس إفادات التوقعات املستقبلية هذه وجهات نظر الرشكة حالياً بشأن األحداث املستقبلية، وليست ضامناً لألداء املستقبيل.  الكثري من 

العوامل ميكن أن تتسبب يف اختالف النتائج الفعلية للرشكة وأدائها وإنجازاتها بصورة كبرية عام كان متوقعاً رصاحة أو ضمنياً يف هذه النرشة عن النتائج أو 

األداء أو اإلنجازات املستقبلية التي قد تعربِّ عنها أو توحي بها إفادات التوقعات املستقبلية يف هذه النرشة.  فضالً عن أن بعض املخاطر والعوامل التي ميكن 

أن يكون لها هذا األثر مذكورة بتفصيل أكرث يف أقسام أخرى من هذه النرشة )فضالً راجع قسم »عوامل املخاطرة«(.  وإذا تبني أن أياً من االفرتاضات غري دقيقة 

أوغري صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغري بصورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه النرشة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين تلتزم بتقديم نرشة اكتتاب إضافية مع املوافقة عليها من قبل هيئة السوق 

املالية بعد املوافقة عىل نرشة اإلصدار األساسية وقبل إدراج أسهم رشكة الجزيرة تكافل تعاوين يف القامئة الرسمية يف حال أصبحت الرشكة عىل علم بأن )1( 

تغيرياً جوهرياً قد طرأ عىل نرشة االكتتاب أو عىل أية وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج.  )2( تغيريات هامة أصبحت بعلم الرشكة والتي كانت من 

املفرتض إلحاقها يف نرشة االكتتاب هذه. ويف غري الحالتني السابقتني، فإن الرشكة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات 

املستقبلية التي تتضمنها هذه النرشة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور 

االحتاملية واالفرتاضات فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النرشة قد ال تحدث عىل النحو الذي تتوقعه الرشكة أو قد ال تحدث إطالقاً. 

 وعليه فإنه يجب عىل املستثمرين املحتملني فحص جميع اإلفادات املستقبلية عىل ضوء هذه التفسريات مع عدم االعتامد عىل اإلفادات املستقبلية بشكل أسايس.

ت



دليل الشركة

عنوان الرشكة الرئييس
رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

 مركز املساعدية التجاري - طريق املدينة
 ص.ب:6277  ، جدة: 21442

 اململكة العربية السعودية
 تلفون:  6688877 2 966 +
فاكس:  6677284 2 966 +

www.ajt.com.sa :املوقع اإللكرتوين
info@ajt.com.sa :الربيد اإللكرتوين

ممثلي الشركة

صقر عبداللطيف نادرشاه
ص.ب: 6277 جدة

الرمز الربيدي: 21442
 العنوان: مركز املساعدية التجاري - طريق املدينة

رقم الهاتف: 02-6677302   
رقم الفاكس: 02-6677284  

Snadershah@baj.com.sa :الربيد اإللكرتوين

عايض مطر القثامي
ص.ب: 6277 جدة

الرمز الربيدي: 21442
 العنوان:مركز املساعدية التجاري - طريق املدينة

رقم الهاتف:  02-6618686
رقم الفاكس:02-6677319  

Aalgithami@baj.com.sa :الربيد اإللكرتوين

سكرتير مجلس اإلدارة:
عايض مطر القثامي
ص.ب: 6277 جدة

الرمز الربيدي: 21442
 العنوان: مركز املساعدية التجاري - طريق املدينة

رقم الهاتف:  02-6618686
رقم الفاكس:02-6677319  

aalgithami@baj.com.sa :الربيد اإللكرتوين

أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون

الملكية التمثيلالمنصبالسنالجنسيةاالسم
المباشرة

الملكية  
تنفيذياالستقالليةالمجموعالغير مباشرة

غري تنفيذيغري مستقل1.45506%1.45506%-رشكة اتحاد األخوة للتنميةرئيس مجلس اإلدارة47سعوديعبد املجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان1

غري تنفيذيغري مستقل---رشكة الجزيرة لالسواق املاليةعضو50سعوديزياد طارق عبدلله أبا الخيل2

تنفيذيغري مستقل---بنك الجزيرةعضو منتدب47سعوديصقر عبداللطيف نادرشاه3

غري تنفيذيمستقل---الجمهورعضو67سعوديعبد اللطيف محمد عبد العزيز بن غيث4

غري تنفيذيمستقل---الجمهورعضو51سعوديسعد إبراهيم سعد املشوح5

ث



السوق املالية السعودية )تداول(
أبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد
هاتف: 9999 218 1 966+
فاكس: 9090 218 1 966+

ص ب 60612 - الرياض 11555
اململكة العربية السعودية

)www.tadawul.com.sa(

مسجل األسهم

المستشارون

املستشار املايل
مجموعة يب إم جي املالية 

املخمل بالزا
 شارع فلسطني، حي الحمراء
ص.ب. 52972 جدة 21573

اململكة العربية السعودية
+9662 هاتف: 6681777
+9662 فاكس: 6681888

www.bmg.com.sa :موقع إلكرتوين 
info@bmg.com.sa :الربيد االلكرتوين

املستشار القانوين لالكتتاب
مكتب مشعل العقيل للمحاماة واإلستشارات القانونية

بالتعاون مع الحوراين ومشاركوه   
شارع العليا العام، مبنى الرسيكون 12، الدور 7

ص ب 67356، الرياض 11596
اململكة العربية السعودية

هاتف: 2931234 )1( 966+
فاكس: 2930051 )1( 966+

www.houraniassociates.com :موقع إلكرتوين 

info-ksa@houraniassociates.com :الربيد االلكرتوين

مستشار الفحص املايل 
برايس وترهاوس كوبرز

جميل سكوير، ص.ب. 16415
جدة 21464

اململكة العربية السعودية 
 هاتف: 610-4400 )2( 966+
فاكس: 610-4411 )2( 966+

www.pwc.com/middle-east :موقع إلكرتوين

تنويه
جميع الجهات املذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية عىل اإلشارة إىل اسمها يف هذه النرشة كام أعطت الجهات التي لها إفادة يف هذه النرشة موافقتها عىل 
نرش تلك اإلفادة ويف هذا السياق ومل يتم سحب هذه املوافقة. وتجدر اإلشارة إىل أن جميع هذه الجهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال ميلكون أسهامً 
أو مصلحة مهام كان نوعها يف الرشكة أو أي تابع لها. ولهذه األغراض تعني كلمة مصلحة امتالك أي جزء من الرشكة أو الرشكة األم بنك الجزيرة الذي يعترب 

الرشكة االم مدرج يف السوق.

ج



الجهات المشاركة في االكتتاب

متعهد التغطية  

رشكة البالد لالستثامر
حي الورود – طريق امللك عبد الله

ص.ب. 140 الرياض 11411 
اململكة العربية السعودية
تليفون: 96612039888+
فاكس: 96612039899+

www.albiladinvest.com :موقع إلكرتوين
Clientservices@albiladinvest.com :الربيد االلكرتوين

مدير االكتتاب 

الجزيرة لألسواق املالية

املركز الرئييس: مركز املساعدية، طريق املدينة

ص.ب.6277، جدة 21442، اململكة العربية السعودية

هاتف: 26692779 966+، فاكس: 26618388 966+

www.aljaziracapital.com.sa  :املوقع اإللكرتوين

contactus@aljaziracapital.com.sa  :الربيد االلكرتوين

الجهات املستلمة

بنك الجزيرة
املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.6277، جدة21442، اململكة العربية السعودية

هاتف: 6098888 2 966+ ، فاكس: 6098881 2 966+

www.baj.com.sa :املوقع اإللكرتوين

info@baj.com.sa :الربيد االكرتوين

  

مرصف الراجحي
املركز الرئييس: شارع العليا العام

ص.ب.28، الرياض 11411، اململكة العربية السعودية

هاتف:  12116000 966+، فاكس: 4600705 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع اإللكرتوين

 Contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االلكرتوين  

ح



بنك البالد 
حي امللز، شارع الستني

ص ب 140

الرياض 11411

هاتف 4798888 1 00966

فاكس 4798898 1 00966

www.bankalbilad.com   :املوقع اإللكرتوين

 MailgroupIPO@albilad.com :الربيد االلكرتوين

بنك الرياض
املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.22622، الرياض 11416، اململكة العربية السعودية

هاتف: 4013030 1 966+، فاكس: 4042707 1 966+

www.riyadbank.com  :املوقع اإللكرتوين

IPOGroup@riyadbank.com :الربيد االلكرتوين

البنك السعودي الهولندي 

املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

صندوق بريد 1467 , الرياض 11431 ، اململكة العربية السعودية

هاتف: 00966-1-4010288   ، 00966-1-4067888

فاكس: 00966-1-4031104

www.shb.com.sa  :املوقع اإللكرتوين

customercare@shb.com.sa :الربيد االلكرتوين

البنك الرئييس للرشكة

بنك الجزيرة

املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.6277، جدة21442، اململكة العربية السعودية

هاتف: 6098888 2 966+، فاكس: 6098881 2 966+

 www.baj.com.sa :املوقع اإللكرتوين

info@baj.com.sa :الربيد اإللكرتوين

خ



ملخص االكتتاب

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين وهي رشكة مساهمة سعودية عامة تحت التأسيس، متت الرشكة
املوافقة عىل الرتخيص بتأسيسها مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 137 الصادر بتاريخ 

1431/4/27هـ، واملرسوم املليك رقم )م/23( الصادر بتاريخ 1431/4/28هـ القايض 
باملوافقة عىل تأسيس الرشكة وفقاً لنظام الرشكات الصادر باملرسوم املليك )م/6( 

وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم املليك 
رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 

596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ.

حصلت الرشكة عىل املوافقة بالرتخيص لتأسيسها كرشكة تأمني مبوجب قرار مجلس تأسيس الرشكة
الوزراء رقم 137 الصادر بتاريخ 1431/4/27هـ، واملرسوم املليك رقم )م/23( الصادر 
بتاريخ 1431/4/28هـ. وقد حصلت الرشكة عىل املوافقة املبدئية من مؤسسة النقد 
العريب السعودي مبامرسة نشاط التأمني التعاوين  وسوف يتم تأسيس الرشكة بشكل 
نهايئ بعد إمتام عملية الطرح األويل لالكتتاب وتبعاً لصدور قرار معايل وزير التجارة 

والصناعة القايض بإعالن تأسيس الرشكة بعد اجتامع الجمعية العامة التأسيسية. 

سوف متارس الرشكة أنشطة التأمني يف مجال الحامية واالدخار، وذلك حسب نظام نشاط الرشكة
مراقبة رشكات التأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية مبا يطرأ عليه من تعديالت. وسوف 
يتوجب عىل الرشكة بعد حصولها عىل السجل التجاري التقدم ملؤسسة النقد العريب 
السعودي للحصول عىل ترخيص نهايئ ملامرسة أنشطة التأمني التي ترغب يف تقدميها.

 350,000,000 ريال سعودي.رأس مال الرشكة

10 رياالت سعودية لسهم االكتتاب.سعر االكتتاب 

10 رياالت سعودية لسهم االكتتاب.القيمة االسمية

 35,000,000 سهامً عادياً.إجاميل عدد األسهم املصدرة

10,500,000 سهامً عادياً. عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

30% من أسهم رأس مال الرشكة املصدرة.نسبة األسهم املطروحة لالكتتاب من األسهم املصدرة 

105,000,000 ريال سعودي.القيمة اإلجاملية لألسهم املطروحة لالكتتاب 

10,500,000 سهامً.عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها 

105,000,000 ريال سعودي إجاميل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

فئات املستثمرين املستهدفني

يقترص االكتتاب عىل األشخاص السعوديني الطبيعيني ، كام يجوز للمرأة السعودية 
املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قرص من زوج غري سعودي أن تكتتب بأسامئهم 

لصالحها عىل أن تقدم مايثبت أنها مطلقة أو أرملة ومايثبت أمومتها لألوالد القرص 
ويعد طلب االكتتاب الغيا ملن يكتتب باسم مطلقته.

إجاميل عدد األسهم املطروحة لكل فئة من فئات 

املستثمرين املستهدفني

سيتم طرح 10,500,000 سهم لفئة واحدة وهي األشخاص الطبيعيني السعوديني.

50 سهامً  للمكتتب الواحد . الحد األدىن لالكتتاب 

500 ريال سعودي.قيمة الحد األدىن لالكتتاب 

100,000 سهامً للمكتتب الواحد .الحد األقىص لالكتتاب 

 1,000,000 ريال سعودي.قيمة الحد األقىص لالكتتاب 
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من املتوقع أن يبلغ إجاميل العائدات من طرح األسهم مبلغ )105,000,000( مائة استخدام متحصالت االكتتاب
وخمسة ماليني ريال سعودي. ستستخدم صايف متحصالت االكتتاب بعد خصم 

مصاريف االكتتاب )5,403,311( خمسة ماليني واربعامئة وثالثة أالف وثالمثائة 
وأحدعرش ريال سعودي وإضافة املبالغ املكتتبة من قبل املساهمني املؤسسني يف 

)1( االستثامر يف صناديق استثامرية وفقا ملتطلبات مؤسسة النقد، لالستخدام عند 
الحاجة يف االستثامر يف األصول الالزمة لعمل الرشكة، إضافة إىل االحتفاظ بهامش 

املالءة املطلوب حسب متطلبات نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته 
التنفيذية وذلك للمحافظة عىل الحد األدىن املطلوب من رأس املال، كام قد يستخدم 

جزء لتمويل االستحواذ عىل املحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة إذا دعت 
الحاجة لذلك، )2( الوديعة النظامية وفقاً ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 

التأمني التعاوين، )3( تغطية مصاريف ماقبل التأسيس مبا يف ذلك مصاريف التأسيس 
واملصاريف التشغيلية ومتطلبات رأس املال العامل )الرجاء الرجوع إىل قسم 

»استخدام متحصالت االكتتاب«(.

طريقة االكتتاب

ستتوفر طلبات االكتتاب لألفراد من خالل فروع الجهات املستلمة الوارد ذكرها يف 
نرشة اإلصدار. ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليامت املبينة يف قسم “رشوط 

وتعليامت االكتتاب” من هذه النرشة. بإمكان املكتتبني الذين سبق لهم املشاركة يف 
االصدارات األولية السابقة االكتتاب عن طريق االنرتنت، أو الهاتف املرصيف، أو أجهزة 

الرصف اآليل، التابعة للجهات املستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمة لعمالئها الذين 
سبق ان اشرتكوا يف إحدى عمليات االكتتاب التي جرت مؤخراً.

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم تخصيص أسهم االكتتاب 
1434/7/16هـ املوافق2013/5/26م وسيتم التخصيص بحد أدىن )50( سهامً لكل 
مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب )إن وجدت( 

عىل أساس تناسبي بناًء عىل نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إجاميل األسهم املطلوب 
االكتتاب بها وإذا تجاوز عدد املكتتبني )210,000( مئتني وعرشة آالف مكتتب، فإن 

الرشكة ال تضمن الحد األدىن للتخصيص، يف هذه الحال سيتم توزيع األسهم بالتساوي 
بني جميع املكتتبيني. ويف حال تجاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة سوف 

يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية. )الرجاء مراجعة قسمي “رشوط 
وتعليامت االكتتاب” و”التخصيص ورد الفائض”(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إىل املكتتبني دون أي عموالت أو فائض مبالغ االكتتاب  
استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن عملية 

التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم 1434/7/16هـ املوافق 2013/5/26م 
)فضالً راجع »رشوط وتعليامت االكتتاب«(.

سيبدأ االكتتاب بتاريخ 1434/7/3هـ املوافق2013/5/13م ويستمر لفرتة ]7[ أيام فرتة االكتتاب 
شاملة آخر يوم إلغالق اإلكتتاب يف 1434/7/9هـ املوافق 2013/5/19م. 

مل تكن هناك سوق ألسهم الرشكة داخل اململكة أو خارجها قبل طرحها لالكتتاب. وقد إدراج و تداول األسهم  
تقدمت الرشكة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم يف القامئة الرسمية، ومتت املوافقة عىل نرشة 

اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد تم الحصول عىل جميع 
املوافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم. ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف 

السوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واستكامل كافة اإلجراءات 
النظامية ذات الصلة والتي تتضمن استكامل تأسيس الرشكة واإللتزام بالبنود اإللزامية من 

الئحة حوكمة الرشكات )فضالً راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبني«(.
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للرشكة فئة واحدة من األسهم، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية يف التصويت. ومينح حقوق التصويت 
كل سهم صاحبه الحق يف صوت واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما ال يقل عن 20 
سهم الحضور والتصويت يف اجتامعات الجمعية العامة، أما فيام يتعلق بالجمعية 

العامة التأسيسية فإنه يحق ألي مساهم حضورها دون حد أدىن لعدد األسهم 
اململوكة )فضالً راجع »ملخص النظام األسايس للرشكة«(. 

يخضع املساهمون املؤسسون لقيد عدم جواز الترصف يف أسهمهم لفرتة ثالث سنوات قيود نقل ملكية أسهم املساهمني املؤسسني.
مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عرش شهراً )»فرتة الحظر«( من تاريخ تأسيس 

الرشكة. ويجب الحصول عىل موافقة هيئة السوق املالية ومؤسسة النقد عىل أي بيع 
لألسهم من قبل املساهمني املؤسسني بعد انتهاء فرتة الحظر، كام ينبغي إبالغ مؤسسة 

النقد والجهات املختصة بنسب امللكية التي تزيد عن )5%( خمسة باملئة وأي تغيري 
يطرأ عىل هذه النسب.

ستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الرشكة من تاريخ تأسيس توزيع األرباح 
الرشكة والسنوات املالية التي تليها.  )لإلطالع عىل سياسة توزيع أرباح الرشكة انظر 

قسم »سياسة توزيع األرباح«(. 

هناك عوامل مخاطرة معينة تتعلق باالستثامر يف هذا االكتتاب، وميكن تصنيف هذه عوامل املخاطرة 
املخاطر يف )أ( مخاطر تتعلق بنشاط الرشكة وأعاملها )ب( مخاطر تتعلق بالسوق 

والبيئة الترشيعية )ج( مخاطر تتعلق باألسهم العادية )د( مخاطر متعلقة باألوضاع 
اإلقتصادية. وقد تم تحليل هذه املخاطر يف قسم »عوامل املخاطرة« من هذه النرشة 

والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار االستثامر يف األسهم املطروحة يف هذا 
االكتتاب. 

 مالحظة: 
 يجب قراءة قسمي »إشعار هام« و »عوامل املخاطرة« من هذه النرشة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثامر يف أسهم االكتتاب مبوجب هذه النرشة.

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخالجدول الزمني املتوقع لالكتتاب

من يوم 1434/7/3هـ حتى 1434/7/9هـ  املوافق 2013/5/13م حتى فرتة االكتتاب 
2013/5/19م

يوم 1434/7/9هـ املوافق2013/5/19مآخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

يوم 1434/7/16هـ املوافق 2013/5/26ماإلشعار بالتخصيص النهايئ وإعادة املبالغ الفائضة

يوم 1434/7/16هـ املوافق 2013/5/26مإعادة فائض أموال االكتتاب للمكتتبني )يف حال وجود فائض لالكتتاب(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقةتاريخ بدء تداول األسهم 

ينبغي العلم بأن التواريخ الواردة أعاله هي تواريخ تقريبية،  وسيتم اإلعالن عىل التواريخ الفعلية يف الصحف املحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقترص االكتتاب عىل: 1( األشخاص السعوديني الطبيعيني. 2(  يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قرص من زوج غري سعودي أن تكتتب 

بأسامئهم لصالحها، عىل أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القرص. وسيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب يف أثناء فرتة االكتتاب 

لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات املستلمة ومواقعها األلكرتونية. وميكن أيضاً االكتتاب عن طريق اإلنرتنت أوالهاتف املرصيف أو أجهزة الرصاف اآليل التابعة 

للجهات املستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبني الذين سبق أن اشرتكوا يف االكتتابات التي جرت مؤخراً رشيطة أن: )1( يكون للمكتتب حساب لدى 

الجهة املستلمة التي تقدم هذه الخدمات، و)2( أال تكون قد طرأت أي تغريات عىل املعلومات أو البيانات الخاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح سابق.

فيام يختص بطلبات االكتتاب، يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقاً للتعليامت الواردة يف قسم »رشوط وتعليامت االكتتاب« من هذه النرشة.  ويجب 

عىل كل مكتتب أن يوافق عىل كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة.  وتحتفظ الرشكة بحقها يف رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو 

كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من رشوط االكتتاب.  وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من أحد الجهات املستلمة.  يعترب طلب االكتتاب 

عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتب والرشكة )فضالً راجع قسم »رشوط وتعليامت االكتتاب«(.
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ملخص للمعلومات األساسية

يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف هذه النرشة وبالتايل ال يشتمل عىل كافة املعلومات  التي قد تهم املكتتبني ويجب عىل مستلم 
هذه النرشة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثامر يف أسهم الرشكة. وقد تم تعريف بعض املصطلحات املوجودة يف هذه النرشة تحت قسم التعريفات.

1.  خلفية عن الشركة  

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين )ويشار إليها يف هذه النرشة بـ«الرشكة«( هي رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس متت املوافقة عىل الرتخيص بتأسيسها 
، وبعد إغالق عملية  بتاريخ 1431/4/28هـ  الصادر  املليك رقم )م/23(  بتاريخ 1431/4/27هـ، واملرسوم  الصادر  الوزراء رقم )137(  حسب قرار مجلس 
االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية، سوف يتم تقديم طلب إىل وزير التجارة والصناعة للموافقة  عىل تأسيس الرشكة، وتعترب الرشكة قد تأسست 
كرشكة مساهمه سعودية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها، ومن ثم إصدار سجلها التجاري، سوف تتقدم الرشكة بطلب ملؤسسة النقد 
للحصول عىل ترخيص نهايئ للقيام بأعامل التأمني التعاوين يف اململكة العربية السعودية. ويبلغ رأس مال الرشكة)350,000,000( ثالمثئة وخمسون مليون 
ريال سعودي موزع عىل)35,000,000( خمسة وثالثني مليون سهم. وقد اكتتب املساهمون املؤسسون بـ )24,500,000( أربع وعرشين مليون وخمسمئة 
ألف سهم متثل )70( % من رأس مال الرشكة. كام سيتم طرح )10,500,000( عرشة ماليني وخمسمئة ألف سهم متثل )30( % من رأس مال الرشكة للجمهور 

بسعر )10( عرشة رياالت للسهم الواحد. 

وبعد استكامل اإلجراءات الرسمية املتعلقة بتأسيس الرشكة وإصدار السجل التجاري سوف تتقدم الرشكة ملؤسسة النقد بطلب إصدار الرتخيص النهايئ ملزاولة 
أعامل التأمني التعاوين ، وبعد إصدار الرتخيص سوف تتقدم الرشكة بطلب ترخيص برامج التأمني املطروحة من قبلها وبذلك تكون الرشكة قادرة عىل البدء 
يف أعاملها. وبشكل موازي سوف تبارش الرشكة عملية تقييم املحفظة التامينية التابعة لبنك الجزيرة متهيدا لالستحواذ عليها وذلك بعد الحصول عىل موافقة 
مؤسسة النقد والجمعية العمومية غري العادية عىل قيمة ورشوط االستحواذ ، وتجدر اإلشارة إىل أن عملية نقل املحفظة والعمليات الالزمة لبدء مزاولة 

األعامل خاضعة لقيود وإجرآت نظامية خارجة عن سيطرة الرشكة ولذلك الميكن وضع جدول زمني محدد إلمتامها.

2.  رؤية الشركة 

أن تكون الرشكة الرائدة يف مجال التامني املتوافق مع احكام الرشيعة االسالمية يف اململكة العربية السعودية ومنطقة الرشق االوسط من خالل تقديم حلول 
تأمينية مبتكرة ذات جودة عالية تفوق توقعات الرشائح املستهدفة من العمالء مبا يحقق الفائدة القصوى للمساهمني، والعمالء، واملوظفني.

3.  استراتيجية الشركة
تتبنى رشكة الجزيرة تكافل تعاوين اسرتاتيجية تعتمد عىل العنارص التالية:

تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومتنوعة تفوق تطلعات الرشائح املستهدفة تخدم حاجات املجتمع من األفراد ومؤسسات القطاعني العام والخاص.   •

أيصال خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع تطلعات الرشكة وتحقق رغبات العمالء.  •

إدارة املخاطر بقدرات عالية من خالل االستثامر يف التقنية وتطبيق أفضل املامرسات.  •

استقطاب وتنمية وتحفيز كوادر ذات خربة عالية.  •

زيادة فعالية عمليات الرشكة مبا يضمن تحقيق أعىل عائد عىل املوارد املستخدمة  •

4.  المزايا التنافسية للشركة  

تتمتع الرشكة بعد امتام تأسيسها  باملزايا التنافسية التالية:

االسم األول يف مجال الحامية واإلدخار• 

عىل الرغم من أن الرشكة قيد التأسيس إال أنها متتلك اسامً مرموقاً يف السوق املحيل من خالل عملها تحت مظلة بنك الجزيرة عىل مدى العرش سنوات املاضية ، حيث 
استطاعت كسب ثقة العمالء وبناء قاعدة قوية عىل مستوى األفراد والرشكات كام بلغت الحصة السوقية الحالية ملحفظة ادارة التكافل التعاوين 25.7% بنهاية عام 
2011م  من إجاميل اقساط التأمني املكتتبة يف الحامية و اإلدخار باململكة.  واعتربت من الرواد يف تقديم حلول الحامية واإلدخار وحصلت اإلدارة عىل العديد من الجوائز 

العاملية منها:

جائزة أفضل رشكة تكافل يف الرشق األوسط لعام 2011م • 

جائزة أفضل رشكة تكافل لعام 2010م • 

جائزة يوروموين الفضل مقدم برنامج تكافل 2006م و 2008م• 

جائزة بولييس للتأمني يف الرشق األوسط ألفضل مقدم تأمني حياة لالعوام 2007 م و 2008م و 2009م• 

جائزة كليف ألفضل مقدم برنامج تكافل 2007م• 

جائزة مجلة التمويل االسالمي ألفضل مقدم تكافل 2004م• 

ز



خربة واسعة يف السوق املحيل• 

متتلك الرشكة الخربة يف معرفة وتحديد احتياجات رشائح العمالء املختلفة فيام يخص املنتجات التأمينية ولديها اإلملام التام مبقومات السوق مام سيساهم يف 
ترسيخ مكانتها يف السوق املحلية.

خربة قوية يف تطوير املنتجات• 

انطالقا من املعرفة التامة الحتياجات املجتمع فقد احتلت إدارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة موقعا ريادياً يف تحديد وتلبية هذه االحتياجات من خالل 
طرح برامج متنوعة تفوق توقعات العمالء محققة الريادة يف السوق املحيل والعاملي.

شبكة توزيع واسعة• 

تتمتع الرشكة بانتشار قوي يف شبكة فروعها التي تغطي املناطق الرئيسية باململكة ويقوم بإدارتها كوادر سعودية متخصصة يف تسويق  منتجات الحامية واالدخار. 

خربة قوية يف تقييم مخاطر االكتتاب• 

متتلك الرشكة خربة فنية واسعة يف مجال االكتتاب من خالل رشاكتها االسرتتيجية مع أقوى رشكات اعادة التأمني عىل مدى السنوات املاضية تحت مظلة بنك 
الجزيرة مام يعزز مكانتها التنافسية وقدرتها عىل تقييم مخاطر االكتتاب مستقبالً. 

مركز  امتحانات دويل معتمد• 

دأبت ادارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة عىل تفهم احتياجات السوق املحيل من الكوادر املؤهلة يف مجال التأمني ، ومن هذا املنطلق فقد أخذت عىل عاتقها 
مسؤولية تطوير الكوادر الوطنية يف هذا املجال معتمدة يف ذلك عىل الثقة التي اكتسبتها لدى الجهات الدولية املقدمة لخدمات التدريب يف مجال التأمني 
خالل السنوات املاضية وقد أصبحت ادارة التكافل التعاوين اول مركز معتمد لتقديم امتحانات )اللوما( يف اململكة العربية السعودية واملركز الوحيد املعتمد 

لدى )أس أو آي( لتقديم امتحانات االكتواريني يف اململكة مام سيدعم قوتها التنافسية مستقبالً.

5.  المساهمون المؤسسون:

القيمة الدفترية عدد األسهمالجنسيةالمساهمونرقم
)ريال(

نسبة الملكية 
)%(

30%10.500.000105.000.000سعوديبنك الجزيرة1

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة الجزيرة لألسواق املالية2

3
رشكة خليفة عبد الطيف امللحم ورشكاه 

للمقاوالت
5%1.750.00017.500.000سعودية

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة إتحاد األخوة للتنمية4

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة القصبي للمقاوالت املحدودة5

6
رشكة مجموعة خالد البلطان لالستثامر 

التجاري
5%1.750.00017.500.000سعودية

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير7

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة الفواصل اإلقليمية لالستثامر8

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة صكوك االقليمية لالستثامر9

70%24.500.000245.000.000مجموع أسهم املساهمني املؤسسني

30%10.500.000105.000.000أسهم الجمهور

100%35.000.000350.000.000املجموع الكيل

س



6.  نظرة على أسواق التأمين
أسواق التأمني العاملية• 

بلغ إجاميل أقساط التأمني العاملي )املمتلكات واألرضار والحامية واإلدخار والصحي( عام 2011م ما يقارب 4.59 تريليون دوالر أمرييك )17.21 ترليون ريال 
سعودي( مقارنة بـ 4.3 ترليون دوالر أمرييك )16.12  تريليون ريال سعودي( يف عام 2010 م، وذلك بحسب أرقام سويس ري.  وقد وصلت حصة الواليات 
املتحدة األمريكية من أقساط التأمني إىل حوايل 1.20  تريليون دوالر أمرييك )4.5 ترليون ريال سعودي( يف عام 2011م مرتفعة بنسبة 0.5%  عن العام 

2010م والتي بلغت االقساط فيه 1.16 ترليون دوالر أمرييك )4.35 ترليون ريال سعودي(.  

أما بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا فيمكن تلخيص إجاميل أقساط التأمني )عدا الحامية واالدخار( لعام 2011م بالجدول التايل:

النسبة من السوق العالمي  أقساط التأمين
البلد )مليون ريال سعودي(

%0.43 31,762 تركيا

%0.38 28,312 إيران

%0.28 20,287 اإلمارات العربية املتحدة

%0.24 17,559 اململكة العربية السعودية

%0.10 7,458 املغرب

%0.06 4,121 الجزائر

%0.05 3,648 مرص

%0.05 3,405 قطر 

%0.04 2,602 تونس

%0.03 2,351 الكويت

%0.03 2,313 عامن

%0.03 2,118 االردن

%0.02 1,616 البحرين

املصدر: سويس ري.

نبذة عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية• 

شهد سوق التأمني يف اململكة منواً ملحوظاً وصل إىل 12% حيث بلغ إجاميل اقساط التأمني 16.4 مليار ريال سعودي يف 2010م مقارنة بـ 14.6 مليار ريال 
سعودي يف 2009م.  حيث بلغت نسبة النمو يف مجال الـتأمني الصحي 19% كام بلغت نسبة النمو يف تأمني املركبات 6% خالل عام 2010م 1 وقد بلغت نسب 

النمو يف حجم سوق التأمني إىل مستويات أعىل من 20 و30 % سنويا. الجدول التايل يوضح منو السوق منذ عام 2006م:

التغير2010التغير2009التغير2008التغير20062007 

إجاميل أقساط تأمني الحامية 
واالدخار )مليون ريال(

218327%50594%821.003%69972%3-

19%528.690%577.292%384.805%2.2223.065التأمني الصحي )مليون ريال(

6%146.725%66.315%155.520%4.4975.191التأمني العام )مليون ريال(

إجاميل قيمة أقساط التأمني 

)مليون ريال(
6.9378.583%2410.919%2714.610%3416.387%12

نسبة إجاميل التأمني العام من 

إجاميل الناتج املحيل
%0.34%0.37%8.82%0.31%16.22-%0.46%48.39%0.41%10.87-

نسبة إجاميل التأمني الصحي 

من إجاميل الناتج املحيل
%0.17%0.22%29.41%0.27%22.73%0.53%96.30%0.53%0.00

 نسبة أقساط تأمني الحامية

واالدخار من الناتج املحيل
%0.02%0.02%0.00%0.03%50.00%0.07%133%0.06%14.29-

املصدر: مؤسسة النقد 

1  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمني السعودي، 2010م.

ش



جدول المحتويات

1 مصطلحات و تعريفات              1

4 عوامل املخاطرة             2

 4 املخاطر املتعلقة بالسوق والبيئة الترشيعية          1-2

 6 2-2  املخاطر املتعلقة بنشاط الرشكة         

1. املخاطر املتعلقة باألسهم العادية            3-2

1. املخاطر املتعلقة باألوضاع اإلقتصادية           4-2

11 نبذة عن السوق             3

11 مصادر البيانات             1-3

11 ملحة عن االقتصاد السعودي            2-3

12 أسواق التأمني العاملية             3-3

14 3-4  سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية        

21 الرشكة              4

21 خلفية عن الرشكة             1-4

21 هيكل ملكية الرشكة             2-4

22 الرشكات واملؤسسات املساهمة يف الرشكة           3-4

26 4-4  املصالح املبارشة وغري املبارشة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيني يف الرشكة    

26 4-5  الرؤية املستقبلية للرشكة         

26 االسرتاتيجية.             6-4

26 4-7  املزايا التنافسية          

27 األنشطة الرئيسية             5

27 األقسام الرئيسية             6

27 إدارة الرثوة البرشية             1-6

27 إدارة العمليات             2-6

27 اإلدارة املالية             3-6

27 إدارة التدقيق الداخيل             4-6

 28 6-5  ادارة املخاطر          

28 6-6  إدارة قنوات التوزيع          

28 6-7  إدارة الجودة وتطوير األعامل         

28 إدارة اإللتزام              8-6

29 الهيكل التنظيمي             7

29 7-1  الهيكل التنظيمي املقرتح         

29 7-2  اإلدارة العليا واملدراء          

33 7-3  حوكمة الرشكة          

37 عقود الخدمات واملكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا       4-7

37 إقرارات من أعضاء مجلس اإلدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني وسكرتري مجلس اإلدارة        5-7

38 نبذة مالية              6-7

38 تعهدات الرشكة بعد اإلدراج            7-7

ص



38 املعلومات املالية             8

38 مراجع الحسابات             1-8

39 التقارير املطلوبة             2-8

39 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص املعلومات املالية          3-8

40 العوامل املؤثرة يف نشاط الرشكة             4-8

45 عملية االستحواذ             9

45 خلفية عن االستحواذ            1-9

45 بنك الجزيرة- املحفظة التأمينية            2-9

45 9-3  األداء املايل           

46 9-4  املوارد البرشية          

47 اتفاقية إستحواذ املحفظة التأمينية            5-9

47 متويل االستحواذ             6-9

47 موافقة املساهمني والجهات الترشيعية           7-9

47 الرسملة واملديونية             10

48 سياسة توزيع األرباح             11

48 رشوط اإلعالن عن توزيع األرباح عىل املساهمني         1-11

48 أثر عملية االستحواذ بالنسبة لتوزيع االرباح           2-11

49 استخدام متحصالت االكتتاب            12

49 ملخص النظام األسايس للرشكة            13

52 املعلومات القانونية             14

52 معلومات عن تأسيس الرشكة           1-14

52 الرتاخيص              2-14

53 عقود األطراف ذات العالقة           3-14

54 العقود الجوهرية            4-14

56 العقارات             5-14

56 امللكية الفكرية            6-14

56 التقايض             7-14

56 وصف األسهم             15

 56 رأس املال.              1-15

57 األسهم والقيود املرتتبة عليها            2-15

57 حقوق املساهمني             3-15

57 حقوق التصويت             4-15

57 الجمعية العامة للمساهمني            5-15

58 15-6  مدة الرشكة وتصفيتها          

58 التعهد بتغطية االكتتاب            16

58 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب           1-16

ض



59 الرسوم واملصاريف للطرح            17

59 اإلعفاءات              18

59 رشوط وتعليامت االكتتاب.            19

59 معلومات عن االكتتاب             1-19

59 19-2  االكتتاب يف األسهم          

62 التخصيص ورد الفائض             3-19

62 اإلقرارات              4-19

62 بنود متفرقة.             5-19

62 تسجيل األسهم وترتيبات التعامل           6-19

63 سوق األسهم السعودية )تداول(           7-19

63 تداول األسهم            8-19

63 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح          9–19

64 الوثائق املتاحة للمعاينة             20

65 امللحق1:  تقرير املركز املايل املستقبيل           

71 امللحق2:   تقرير الفحص الخاص          

 

ط



Q

 

]تم ترك هذه الصفحة خالية عمدا[



1

1 مصطلحات و تعريفات
تنطبق التعريفات واملصطلحات التالية عىل كافة نصوص هذه النرشة مامل يقتيض سياق النص خالف ذلك:

 أ

اتفاقية التعهد بالتغطية:  متثل االتفاقية التي أبرمت بني رشكة الجزيرة تكافل تعاوين ميثلها املساهمون املؤسسون من جهة ومتعهد تغطية • 
االكتتاب من جهة ثانية والتي مبوجبها وافق املساهمون املؤسسون عىل طرح عدد األسهم املذكور يف هذه النرشة البالغ  )10,500,000( 
عرشة ماليني وخمسامئة ألف سهم ووافق متعهد تغطية االكتتاب عىل الترصف نيابة عن الرشكة ورشاء ما مل يتم رشاؤه من كافة األسهم 

املطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر املعروض. 

اتفاقية نقل األعامل: إتفاقية نقل األعامل املقرر إبرامها بني بنك الجزيرة والرشكة، كام هو موضح يف 15-3 قسم “املعلومات القانونية”.• 

إجاميل األقساط املكتتبة: إجاميل االقساط التي تستلمها رشكة التأمني مقابل عقود التأمني املربمة أو تتعاقد عليها الرشكة خالل فرتة محددة • 
دون خصم أية اقساط تحال إىل رشكات تأمني أخرى.

االحتياطي النظامي: النسبة املئوية التي يجب عىل الرشكة تجنيبها من األرباح الصافية وفقا للامدة 10 من نظام التأمني.• 

اإلدارة: إدارة رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.• 

االكتتاب: االكتتاب يف الطرح األويل لـ 10,500,000 سهم عادي متثل )30%( ثالثون يف املائة من رأس مال الرشكة.• 

االكتتاب التأميني: عملية قبول التأمني عىل املخاطر.• 

االستحواذ: االستحواذ من قبل الرشكة عىل املحفظة التأمينية واألصول املتعلقة بها من بنك الجزيرة كام هو موضح يف قسم “االستحواذ” • 
وقسم “املعلومات القانونية” من هذه النرشة وذلك برشوط مقبولة للرشكة وبنك الجزيرة بعد الحصول عىل املوافقات التنظيمية واملوافقات 

األخرى الالزمة. 

االسهم: االسهم العادية للرشكة بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم • 

أسهم االكتتاب: 10,500,000 سهم عادي من أسهم الرشكة.• 

أسهم املساهمني املؤسسني:  70% من مجموع أسهم رأس مال الرشكة وتبلغ )24,500,000( سهم عادي من أسهم الرشكة. • 

أقارب: الزوج والزوجة واألبناء القرص.• 

األقساط املكتتبة: مجموع املبالغ املدفوعة لرشكات التأمني لقاء تغطية هذه الرشكات ملخاطر معينة وفقاً لرشوط وثائق التأمني املوقعة • 
مع عمالئها.

ن •  ن من قبل معيد التأمني عام يتم دفعه للمؤمَّ ن إىل معيد التأمني، وتعويض املؤمِّ ن عليها من املؤمِّ إعادة التأمني: تحويل أعباء املخاطر املؤمَّ
لهم إذا تعرضوا للرضر أو الخسارة. 

أعضاء املجلس: أعضاء مجلس إدارة الرشكة من وقت آلخر، مبا يف ذلك أعضاء مجلس اإلدارة املرشحون للرشكة.• 

ت

ن.•  ن وتعويض من يتعرض منهم للرضر أو الخسارة من قبل املؤمِّ ن لهم إىل املؤمِّ التأمني: تحويل أعباء املخاطر من املؤمَّ

تأمني الحامية: عمليات التأمني التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكيل أو الجزيئ أو املؤقت للفرد واملجموعات.• 

ن مبلغاً أو مبالغ، مبا فيها حصيلة االدخار، يف تاريخ مستقبيل مقابل ما •  تأمني الحامية واإلدخار: عمليات التأمني التي يدفع مبوجبها املؤمِّ
ن له من اشرتاكات. يدفعه املؤمَّ

التأمني عىل الحياة: عمليات التأمني املقابلة لتأمني الحامية وتأمني الحامية واإلدخار يف األسواق العاملية.• 

تداول: نظام آيل لبيع ورشاء األسهم السعودية. • 

توزيع الفائض: وهي الطريقة التي يتم مبوجبها توزيع فائض الربح لرشكة التأمني أو إعادة التأمني عىل حملة الوثائق.• 

ج

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

الجمعية العامة: الجمعية العامة ملساهمي الرشكة.• 

الجهات املستلمة: الجهات التي تقوم باستالم طلبات االكتتاب )فضالً راجع القسم الخاص بـ”البنوك و الجهات املشاركة يف االكتتاب”(.• 

ح

الحكومة: حكومة اململكة العربية السعودية.• 

حملة وثائق التأمني: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ميتلك وثيقة التأمني الصادرة عن الرشكة أو املقرر نقلها إليها مبوجب اتفاقية • 
تحويل املحفظة.
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خ
الخبري االكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتامالت واإلحصاءات، التي مبوجبها تّسعر الخدمات وتقوم االلتزامات وتكون املخصصات. • 

الخطر: الحدث املتعلق باحتامل حدوث رضر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتامل الربح.• 

س

السجل التجاري: السجل التجاري للرشكة.• 

سعر االكتتاب: 10 عرشة رياالت سعودية لكل سهم.• 

السنة املالية:  السنة املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب من كل سنة ميالدية.• 

السهم: سهم رشكة الجزيرة تكافل تعاوين.• 

السعودة: السياسة الوطنية التي تنتهجها حكومة اململكة العربية السعودية بهدف تشجيع توظيف املواطنني السعوديني يف القطاع الخاص. • 

السوق املالية: السوق املالية السعودية.• 

ش

شخص: الشخص الطبيعي.• 

الرشكة: رشكة الجزيرة تكافل تعاوين - رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس.• 

رشكة التأمني: رشكة التأمني التي تقدم خدمة الحامية ضد الخسائر من خالل عقد التأمني.• 

الرتخيص •  املوافقة عىل  التأسيس متت  الجزيرة تكافل تعاوين وهي رشكة مساهمة سعودية تحت  رشكة   : الجزيرة تكافل تعاوين  رشكة 
بتأسيسها مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 137 الصادر بتاريخ 1431/4/27هـ، واملرسوم املليك رقم )م/23( الصادر بتاريخ 1431/4/28هـ.

صايف متحصالت االكتتاب: صايف متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب.• ص

ط
الطرح: الطرح األويل لـ)10,500,000( عرشة ماليني وخمسامئة ألف سهم عادي لالكتتاب العام بقيمة اسميه قدرها 10 رياالت للسهم • 

والتي متثل )30%( من أسهم الرشكة.

ع
عقد التأسيس: عقد تأسيس الرشكة.• 
العضو املنتدب: العضو املنتدب املعني من بني أعضاء مجلس إدارة الرشكة كام يتم تعيينه من وقت آلخر وهو منصب يشمل الرئيس • 

التنفيذي للرشكة. 

ف

فرتة االكتتاب: الفرتة املمتدة من تاريخ من يوم 1434/7/3هـ حتى 1434/7/9هـ املوافق 2013/5/13م حتى 2013/5/19م• 

 فرتة الحظر: فرتة الثالث سنوات )كل منها ال تقل عن 12 شهر( التي تبدأ من تاريخ تأسيس الرشكة والتي ال يجوز خاللها للمساهمني • 
املؤسسني الترصف يف أي من أسهمهم. 

ق

القامئة الرسمية: قامئة باألوراق املالية املعدة من قبل هيئة السوق املالية مبقتىض قواعد التسجيل واإلدراج.• 

قامئة املركز املايل املستقبلية: قامئة املركز املايل املتوقعة عند البدء بفعاليات الرشكة متضمنة نفقات ما قبل التشغيل ورأس املال املودع • 
من قبل املساهمني املؤسسني وعامة املكتتبني من خالل االكتتاب العام.

القرار الوزاري: القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة باإلعالن عن تأسيس الرشكة.• 

قواعد التسجيل واإلدراج: قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية الصادرة مبوجب القرار رقم 3-11-2004 و تاريخ • 
1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م , و ما يطرأ عليه من تعديالت،  ومبقتىض املادة 6 من نظام السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم املليك 

رقم )م/30( وتاريخ1424/6/2 هـ املوافق 2003/7/31م.

القيمة االسمية: 10 رياالت سعودية للسهم الواحد.• 

ل

الئحة إدارة املخاطر: هي الئحة إدارة املخاطر الصادرة عن مؤسسة النقد بتاريخ 1429/12/18هـ املوافق 2008/12/16م.• 

1424/6/2هـ •  بتاريخ  )م/32(  رقم  املليك  باملرسوم  الصادر  التعاوين  التأمني  رشكات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  التنفيذية:   الالئحة 
املوافق 2003/7/31م.

الئحة حوكمة الرشكات: الئحة حوكمة الرشكات يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس الهيئة وفقا للقرار 2006/212/1 وتاريخ • 
1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م. بصيغتها املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2008/20/1 وتاريخ 1429/5/14هـ املوافق 2008/5/19م 

بناًء عىل نظام السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/8/1م. 

لجنة األستثامر : لجنة االستثامر املقرتحة للرشكة كام هو موضح يف قسم “الهيكل التنظيمي”.• 
لجنة الرتشيحات واملكافآت: لجنة الرتشيحات واملكافآت املقرتحة للرشكة كام هو موضح يف قسم “الهيكل التنظيمي”.• 
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية املقرتحة للرشكة كام هو موضح يف قسم “الهيكل التنظيمي”.• 
لجنة املراجعة: لجنة املراجعة املقرتحة للرشكة كام هو موضح يف قسم “الهيكل التنظيمي”.• 
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م

متحصالت االكتتاب: املبلغ اإلجاميل الذي تحصل عليه الرشكة مقابل االكتتاب يف األسهم املطروحة.• 

متعهد تغطية االكتتاب: رشكة البالد لالستثامر  املعينة من قبل الرشكة مبثابة متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.• 

املنظمة: منظمة التجارة العاملية.• 

 •.)D( املجلس أو مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الرشكة كام يتم تعيينه من وقت آلخر مبا يف ذلك أول أعضاء مقرتحني كام هو موضح يف الصفحة

مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العريب.• 

املحفظة التأمينية أو املحفظة: املحفظة املكونة من وثائق التأمني السارية املفعول الصادرة يف اململكة العربية السعودية مبا يف ذلك • 
األصول وااللتزامات املتعلقة بذلك.

املخصصات )االحتياطيات( الفنية: املبالغ التي يجب عىل الرشكة استقطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها املالية.• 

مدة الحظر: مدة الثالث سنوات املالية كل سنة منها ال تقل عن اثني عرش شهراً،من تاريخ تأسيس الرشكة والتي يُحظر عىل املساهمني • 
املؤسسني خاللها أن يبيعوا أسهمهم يف السوق، ويجب بعد ذلك أخذ موافقة الهيئة ومؤسسة النقد املسبقة قبل البيع.

مدير االكتتاب: رشكة الجزيرة لألسواق املالية املعينة من قبل الرشكة بصفة مدير االكتتاب بخصوص عملية الطرح.• 

املساهم أو املساهمون: حملة أسهم الرشكة ألية فرتة محددة من الزمن.• 

 • .)L( املساهمون املؤسسون: املساهمون املؤسسون للرشكة الواردة أسامؤهم يف صفحة

املستشار املايل: مجموعة يب إم جي املالية، واملعني من قبل الرشكة للعمل كمستشار مايل فيام يتصل باالكتتاب.• 

 • .)E( املستشارون: األطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة بطرح اسهم الرشكة لالكتتاب العام والواردة أسامؤهم يف الصفحة

املستفيد: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة املحددة يف وثيقة التأمني عند حدوث الرضر أو الخسارة. • 

مرشف التأمني: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلرشاف والرقابة عىل قطاع التأمني يف بلد االكتتاب التأميني. • 

ن آخر.•  معيد التأمني: رشكة التأمني و / أو إعادة التأمني التي تقبل إعادة التأمني من مؤمِّ

املكتتب: كل شخص يكتتب يف أسهم االكتتاب.• 

اململكة: اململكة العربية السعودية. • 

مؤسسة النقد )أو املؤسسة(: مؤسسة النقد العريب السعودي.• 

 •.)L( املؤسسون: املساهمون املؤسسون للرشكة واملدرجة أسامؤهم يف الصفحة

ن لهم.•  ن: رشكة التأمني التي تقبل التأمني مبارشة من املؤمَّ املؤمِّ

ن و وثيقة التأمني.•  ن له: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع املؤمِّ املؤمَّ

ن

النظام األسايس: النظام األسايس املقرتح للرشكة بصيغته املعدلة من وقت آلخر.• 

نظام التأمني: نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم املليك رقم )م/32( وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م.• 

نظام السوق املالية: نظام السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 7/31/ 2003م.• 

نظام الرشكات: نظام الرشكات الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم م/6 و تاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.• 

منوذج طلب االكتتاب: منوذج طلب االكتتاب الذي يجب عىل املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة املستلمة عند الرغبة يف االكتتاب.• 

نرشة اإلصدار/ النرشة: هذه الوثيقة املعدة من قبل الرشكة فيام يتعلق باالكتتاب.• 

هـ

هامش املالءة: مدى زيادة أصول الرشكة القابلة للتحويل إىل نقد عن التزاماتها. • 

هيئة الرقابة الرشعية: هيئة الرقابة الرشعية للرشكة كام يتم تعيينها من وقت آلخر لإلرشاف عىل أنشطة الرشكة والتأكد من تقيدها بأحكام • 
الرشيعة اإلسالمية بالتنسيق مع إدارة الرشكة وتقديم تقرير عن أعاملها إىل مجلس اإلدارة.

هيئة السوق املالية أو الهيئة: هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية.• 

و
ن له عند وقوع الحدث املغطى بالوثيقة وذلك مقابل االشرتاك )القسط( الذي •  ن بأن يعوض املؤمَّ وثيقة التأمني: عقد يتعهد مبقتضاه املؤمِّ

ن له. يدفعه املؤمَّ
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2 عوامل المخاطرة
باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف هذه النرشة، ينبغي عىل كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل املخاطرة املحددة أدناه، قبل اتخاذ أي قرار 
باالستثامر يف أسهم االكتتاب.  علامً بأن املخاطر املوضحة أدناه ال تشمل جميع املخاطر التي ميكن أن تواجهها الرشكة، بل إنه من املمكن وجود مخاطر إضافية 
ليست معلومة للرشكة يف الوقت الحايل، أو تعتربها ادارة الرشكة غري جوهرية يف الوقت الحايل قد تعيق عملياتها أيضا فيام لو تحققت. وقد يتأثر نشاط الرشكة 
وآفاقها املستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه املخاطر.  وقد يؤدي واحد 

او أكرث من عوامل املخاطرة هذه أو غريها إىل انخفاض سعر سهم الرشكة يف السوق، مام قد يتسبب يف خسائر املكتتبني الستثامرهم بشكل جزيئ أو كيل.

 2 - 1   المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التشريعية

2-1-1 مخاطر عدم صدور أو سحب ترخيص مؤسسة النقد

بتاريخ  الصادر  بتاريخ 1431/4/27هـ، واملرسوم املليك رقم )م/23(  الصادر  الوزراء رقم 137  لقد متت املوافقة عىل تأسيس الرشكة مبوجب قرار مجلس 
1431/4/28هـ.  وبناًء عىل رشوط معينة قامت أو ستقوم الرشكة باستيفائها يف املستقبل. ويف حال عدم قدرة الرشكة عىل استيفاء هذه الرشوط فإن ملؤسسة 

النقد حق سحب الرتخيص. علامً بأن هذه الرشوط تنطبق عىل جميع رشكات التأمني.

كام أنه وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين يتوجب عىل رشكات التأمني )مبا فيها الرشكة( أن تقدم العديد من االلتزامات ملؤسسة النقد 
العريب السعودي.  وتنص املادة 76 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين عىل أن ملؤسسة النقد حق سحب الرتخيص يف حال مل متارس 
الرشكة النشاط املرخص لها به خالل ستة أشهر، أو مل تف مبتطلبات النظام أو الالئحة، أو تبني للمؤسسة تعمد الرشكة تزويد املؤسسة مبعلومات غري صحيحة، 
أو أفلست الرشكة، أو مارست الرشكة النشاط بأسلوب غري سوي، أو انخفض رأس املال عن الحد األدىن املقرر، أو منعت الرشكة فريق التفتيش املكلف من 
قبل املؤسسة عن أداء مهمته يف فحص سجالتها، أو امتنعت الرشكة عن تنفيذ حكم نهايئ صادر يف أي من النزاعات التأمينية.  ويف حال تم سحب الرتخيص من 

الرشكة فإن ذلك سوف يتسبب بإعاقة استمرار عملها بشكل نظامي، وبالتايل سوف تتعرض إىل خسائر تشغيلية تنعكس سلبا عىل حملة األسهم.

2-1-2 مخاطر عامة

إن عمليات الرشكة يتم تنظيمها واإلرشاف عليها من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي ويجب أن تخضع ألحكام نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته 
التنفيذية ونظام الرشكات باإلضافة إىل التعليامت املوضوعة من قبل مؤسسة النقد وهذه األحكام والقواعد واألنظمة ميكن أن تتغري من وقت إىل آخر.  وتبعاً 

لذلك، فإن الرشكة ال تستطيع تقديم أي تأكيد بأن التغيريات الترشيعية والنظامية لن يكون لها تأثري سلبي جوهري عىل أعاملها، ووضعها املايل، ونتائج عملياتها.

2-1-3 مخاطر تغري القانون واألنظمة 

تخضع الرشكة لألنظمة واللوائح املتعلقة برشكات التأمني واملعمول بها يف اململكة ولإلرشاف املستمر من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي. وتختص لوائح 
التأمني مبجاالت التأمني املسموح بها ومستويات رأس املال واملالءة املطلوبة وإعادة التأمني املسموح به وأنواع االستثامرات وحجمها وحدود االكتتاب التأميني 
وقيوده واملامرسات املتبعة وأنواع الوثائق وأساليب معالجة املطالبات وكفاية االحتياطي وجوانب أخرى مالية وغري مالية يف نشاط رشكة التأمني. فإذا مل تلتزم 
الرشكة بالقوانني واألنظمة السارية ومتطلبات مؤسسة النقد حاليا ومستقبال، فقد تخضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل وسحب تراخيص مزاولة 
نشاط التأمني، األمر الذي قد يؤثر سلبا عىل العمليات التجارية للرشكة ووضعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و/ أو آفاقها املستقبلية.  كام أن فشل 
أحد معيدي التأمني أو وسطاء التأمني أو وكالء التأمني أو مقدري الخسائر، أو غريهم من املختصني الفنيني يف مجال التأمني الذين لهم عالقة بأعامل الرشكة، يف 
التقيد بالقوانني واألنظمة املرعية ميكن أن يؤثر سلبا عىل نشاط الرشكة. كذلك ميكن لتطور البيئة التنظيمية والقانونية أن يحد من قدرة الرشكة عىل االستجابة 
للفرص السانحة يف السوق وقد يضطرها إىل تكبد نفقات سنوية كبرية يف سبيل التقيد بالقوانني واللوائح النظامية. وميكن أيضا أن يكون لتغري اإلطار التنظيمي 

أو فرض سياسات جديدة، تأثري سلبي كبري عىل أعامل الرشكة ووضعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و/ أو آفاقها املستقبلية.

2-1-4 مخاطر عدم توفر معيدي التأمني واالعتامد عليهم

تعتمد رشكات التأمني يف أعاملها عىل اتفاقيات إعادة التأمني والتي تربمها مع رشكات عاملية وإقليمية وذلك للتقليل من املخاطر الناتجة عن التغطية التأمينية.  
وباملقابل تدفع رشكات التأمني رسوماً خاصة بإعادة التأمني.  وقد تسبب تقلبات أسواق إعادة التأمني ارتفاعاً يف هذه الرسوم مام قد يؤدي إىل أثر سلبي عىل ربحية 
الرشكة. ومن جهة أخرى، ال ميكن ضامن عدم إخفاق معيدي التأمني يف سداد حصصهم من املطالبات املستقبلية.  مام سوف يؤثر عىل وضع الرشكة املايل وعىل 

عالقتها بعمالئها، وبالتايل ربحيتها املستقبلية.

إن توافر ومقدار وتكاليف إعادة التأمني يخضع لرشوط السوق السائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الرشكة. إن املادة األربعني من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين تتطلب أن تحتفظ رشكات التأمني عىل األقل بـ 30% من األقساط املكتتبة وإعادة تأمني 30% من إجاميل أقساطها يف داخل 
اململكة.  ويف حال عدم متكن الرشكة من املحافظة عىل أو استبدال ترتيبات إعادة التأمني، ستزيد نسبة تعرضها للخطر أو اضطرار الرشكة لتخفيض التزاماتها التأمينية. 

إضافة لذلك، فإن الرشكة معرضة ملخاطر ائتامنية متعلقة مبعيدي التأمني حيث أن مخاطر معيدي التأمني التعفيها من التزاماتها تجاه عمالئها املؤمن عليهم. 

ورغم أن الرشكة تتعاقد مع معيدي تأمني، فإن عزوف أو عدم مقدرة أحد معيدي التأمني عن االلتزام برشوط اتفاقيات إعادة التأمني من شأنه أن يسبب 
أثاراً سلبية جوهرية عىل أعامل الرشكة و/أو نتائجها املالية.
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2-1-5 مخاطر متطلبات السيولة

وفقاً للمواد 66 و67 و68 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين يتعني عىل الرشكة االحتفاظ بحد أدىن من املالءة وذلك لتلبية املطالبات 
الناتجة عن عمليات التأمني. ولكن هذا الحد يتأثر بشكل رئييس باالحتياطيات التي يتعني االحتفاظ بها، والتي تتأثر بدورها بحجم وثائق التأمني املباعة 
واألنظمة املتعلقة بتحديد االحتياطي النظامي. كام أن ذلك يتأثر بعدة عوامل أخرى تشمل هامش الربح والعائد عىل االستثامر وتكاليف التأمني وإعادة 
التأمني.  وإذا واصلت الرشكة منوها برسعة أو إذا زاد الحد املطلوب للمالءة مستقبالً فقد يتعني عىل الرشكة زيادة رأس املال للوفاء بحد املالءة املطلوب وهو 
ما قد يؤدي إىل تضخيم رأس املال. وإذا مل تتمكن الرشكة من زيادة رأس مالها فقد تجرب عىل الحد من منو أنشطتها وبالتايل عدم اإلعالن عن أية أرباح. أو قد 

ينتج عن ذلك تطبيق إجراءات جزائية يف حق الرشكة قد تصل إىل سحب ترخيصها يف بعض الحاالت االستثنائية.

2-1-6 مخاطر تتعلق بالقيود عىل ملكية رشكات التأمني

إضافًة إىل فرتة الحظر املفروضة من قبل هيئة السوق املالية والتي يخضع لها املساهمون املؤسسون حيث يحظر بيع أسهمهم خالل ثالث سنوات مالية 
كاملة من تاريخ تأسيس الرشكة وينبغي الحصول عىل موافقة الهيئة قبل بيع أي من تلك األسهم بعد انتهاء فرتة الحظر، يفرض نظام مراقبة رشكات التأمني 
التعاوين والئحته التنفيذية بعض القيود عىل متلك األسهم يف رشكات التأمني. فوفقاً للامدة التاسعة من نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين واملادة التاسعة 
والثالثني من الئحته التنفيذية ال يجوز لرشكة التأمني افتتاح فروع يف الداخل أو الخارج أو االتفاق عىل االندماج أو متلك أي نشاط مرصيف أو تأميني أو 
السيطرة عليه أو امتالك أسهم رشكة تأمني أو إعادة تأمني أخرى إال مبوافقة مكتوبة من مؤسسة النقد. كام تنص املادة الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين عىل وجوب إبالغ مؤسسة النقد بنسبة ملكية أي شخص ميلك 5% أو أكرث من أسهم الرشكة بشكل دوري وإطالع املؤسسة 
كتابيا بأي تغيري يطرأ عىل نسب امللكية، كام تم نرش قامئة من قبل مؤسسة النقد تحدد الحدود الدنيا والقصوى مللكية رشكات التأمني واملصارف والشخصيات 
االعتبارية والطبيعية يف رشكات التأمني التعاوين. ووفقا لهذه املتطلبات يتوجب عىل رشكات التأمني الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد 
العريب السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية مع أي رشكة تأمني مسجلة أو حدوث تغيري جذري يف هيكل ملكيتها. إن من شأن ذلك أن يعيق )يف 
بعض الحاالت( قدرة الرشكة عىل االتفاق مع مستثمر مايل أو اسرتاتيجي وذلك يف حال رفضت مؤسسة النقد العريب السعودي ذلك أو قامت بتأخري املوافقة 

عليه أو قامت بإخضاعه لرشوط قاسية، مام قد يؤثر سلبياً عىل أعامل الرشكة.

2-1-7 مخاطر املنافسة

بقرارات وأنظمة  تلتزم  أن  اململكة  بنهاية عام 2005م.  وبناءاً عىل ذلك، عىل  العاملية بشكل فعيل  التجارة  السعودية يف منظمة  العربية  اململكة  دخلت 
املنظمة.  وأحد هذه األنظمة هو تحرير القطاع املايل وفتح باب االستثامر أمام الرشكات العاملية وبعد صدور عدة  قرارات من مجلس الوزراء بالرتخيص 
بتأسيس 35 رشكة تأمني )مبا فيها الرشكة( كرشكات مساهمة عامة، فإن الرشكة تتوقع أن تجد نفسها تعمل يف بيئة تنافسية بشكل متزايد مام ميكن أن يؤثر 
سلبياً عىل هوامش الربحية واملحافظة عىل حصة سوقية مناسبة.  ومن املحتمل أن يتم منح تراخيص جديدة يف املستقبل القريب مام يزيد املنافسة أكرث يف 
سوق التأمني السعودي، وسوف يبقى هناك عدد كبري من الرشكات الصغرية واملتوسطة املوجودة أصالً يف سوق اململكة العربية السعودية تقوم بتطبيق مبادئ 

التأمني التعاوين أو التجاري.

تقوم املنافسة يف صناعة التأمني عىل عوامل عدة، تشمل األقساط املحتسبة، رشوط وأحكام التغطية، الخدمة املقدمة والتصنيف املايل املعتمد من وكاالت 
التصنيف املستقلة وخدمة املطالبات والسمعة والتصور املوجود عن القدرة املالية والخربة لرشكة التأمني.  ولغرض كسب حصة أكرب يف السوق، يقوم بعض 
الداخلني الجدد للسوق بتبني تطبيق سياسات تسعري تعترب أكرث مغامرة من تلك الخاصة بالرشكة أو أن تعرض صيغاً بديلة لحامية املخاطر باإلضافة إىل خدمات 
التأمني التقليدية.  وال ميكن التأكيد عىل أن الرشكة سوف تكون قادرة عىل تحقيق أو االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط يف هذه البيئة التنافسية. إن 

ضغوط املنافسة املتزايدة ميكن أن تؤثر سلبياً وبشكل جوهري عىل أعامل الرشكة وتوقعاتها ووضعها املايل.

2-1-8 مخاطر منو السوق

إن الطفرة االقتصادية التي تعيشها اململكة العربية السعودية قد ال تستمر بشكل عام مبا فيها قطاع التأمني بنفس القوة يف املستقبل. فنمو السوق اآلن 
االقتصاد  التنويع، اليزال  السعودية، وبالرغم من محاوالت  العربية  اململكة  الدراسة يف  املوضوعة قيد  العمالقة  املرتفعة وباملشاريع  النفط  بعوائد  مدعوم 
السعودي معتمداً وبشكل كبري عىل النفط.  وكنتيجة بديهية، يبقي دخل اململكة متأثراً بتقلبات أسعار النفط وتبقى الخطط املالية معرضة لعوامل وقوى يف 
السوق العاملية وخارجة عن سيطرة الحكومة، وقد تعيق املشاكل االقتصادية استمرارية النمو يف أعداد وأحجام املشاريع الصناعية والسكنية الكربى ومشاريع 

البنى التحتية وبالتايل قد تؤثر عىل فرص منو أعامل رشكات التأمني.

2-1-9 مخاطر عملية تحديد املخاطر

من أسس االكتتاب لطلبات التأمني هو عملية تحديد املخاطر وتقدير مبالغ االشرتاك. وقد تختلف رشكات التأمني يف تحديد هذه املبالغ بناًء عىل خربتها 
يف تقدير املطالبات الفعلية  التي تواجهها بهدف الحفاظ عىل مالءة محفظة التأمني التعاوين. حيث أن طلبات التأمني ذات طبيعة مختلفة مام ينطوي عىل 
احتامالت أكرب بحدوث املخاطر، مام يؤثر سلباً عىل املركز املايل للمحفظة التأمينية. وهذا بدوره قد ينطوي عىل مخاطر لرشكة التأمني وبالتايل يؤثر عىل ربحيتها 

ويعرض مركزها املايل للتقلبات.
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2-1-10 مخاطر أجتامعية

عملية التأمني اساسية ورضورية وتلعب دورا هاما يف حياة اإلنسان واملجتمعات. لكن يوجد مخاطر حول نظرة املجتمع تجاه قطاع التأمني بصفة عامة حيث 
يرى املجتمع أن القطاع ال يلعب دورا أساسيا أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أحكام الرشيعة. واملجتمع قد يفقد ثقته يف القطاع وذلك قد يؤثر سلبياً 

عىل أعامل الرشكة ونسبة اإليرادات.

2-1-11 ثقة املستهلك

إن ثقة املستهلك تعترب من أهم األساسيات التي ينظر لها يف تحليل أي صناعة. إذ أن هذه الصناعة مل توجد إال لتلبية احتياجات املستهلك. وقد ازدادت  أهمية 
ثقة املستهلك مؤخراً نتيجة األزمة العاملية االقتصادية والتي أظهرت أن فقدان الثقة من قبل املستهلك يحمل آثارا مدمرة للرشكات خاصة يف األزمات االقتصادية. 

إن أي تدين يف ثقة املستهلك يف صناعة التأمني بشكل عام أو ثقته يف الرشكة بشكل خاص قد يؤدي إىل ازدياد حاالت إلغاء اتفاقيات التأمني واسرتجاع األموال 
وعدم قدرة الرشكة عىل الحفاظ عىل قاعدة العمالء لديها أو زيادتها مام سيؤثر عىل ربحية الرشكة ووضعها املايل.

2-1-12 مخاطر عدم توفر بيانات تاريخية للسوق

رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد عىل مفهوم التأمني إال أنه مل يتم تنظيمه إال منذ فرتة قريبة.  ولذلك مل يتم جمع املعلومات والبيانات التاريخية 
املطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق.  وبسبب ذلك تعتمد رشكات التأمني يف تقدير الخسائر وتقييم األقساط عىل تقديرات قد ال ترقى للمستوى 

املطلوب من الدقة وبالتايل فقد تزيد نسبة املخاطرة للمحافظ التأمينية مام قد يؤدي إىل حدوث خسائر للرشكات العاملة.

2-1-13 مخاطر صعوبة توفر كوادر محلية مؤهلة يف قطاع التأمني

تعاين سوق العمل السعودية من نقص حاد يف الكوادر املحلية املؤهلة تأهيالً عالياً يف قطاع التأمني التعاوين الذي يجب أن يلبي احتياجات رشكات التأمني.  
مام سيزيد من الطلب عىل هذه الكوادر املؤهلة بشكل كبري.  وقد تؤدي زيادة الطلب هذه إىل نوع من املنافسة بني الرشكات القامئة والجديدة الستقطاب 
هذه الكوادر.  وهذا بدوره سيزيد من تكلفة توظيف وتأهيل واإلبقاء عىل الكوادر املوجودة لدى الرشكات مام قد يؤدي إىل ارتفاع املصاريف التشغيلية 

وبالتايل قد يؤثر ذلك عىل ربحية الرشكات العاملة يف قطاع التأمني.

2-1-14 مخاطر متطلبات السعودة

بناًء عىل تعليامت وزارة العمل ونظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية، ينبغي عىل رشكات التأمني املحافظة عىل نسبة املوظفني السعوديني 
لديها فوق مستوى الـ30%، ومع أن نسبة السعودة املتوقعة يف الرشكة عند بداية نشاطها تصل إىل 84%، ال يوجد أي ضامنات أن ال يتم رفع متطلبات نسب 
السعودة إىل مستويات أعىل من ذلك، ويف حال عدم التزام هذه الرشكات بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص فقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إىل إيقاف 
إصدار تأشريات العاملة الالزمة للرشكة.  وقد تتأثر أعامل الرشكة وخططها التوسعية بسبب عدم متكنها من تأمني العاملة الالزمة للرشكة سواًء من السوق 

املحلية أو عن طريق االستقدام.

 2-1-15مخاطر الكوارث الغري متوقعة )القوة القاهرة(

قد تتعرض الرشكة إىل خسائر بسبب الكوارث الغري متوقعة، بحكم كونها تقدم خدمات الحامية يف حالة وفاة املشمول بالتغطية أو عجزه الكيل أو الجزيئ. 
وميكن أن تنتج الكوارث عن أسباب متعددة سواء منها الطبيعية أو الغري طبيعية بحيث يكون حدوثها وجسامتها بطبيعة الحال أمراً ال ميكن التنبؤ به مثل 
النتائج املالية  الرياح، الحرائق، اإلنفجارات، الحوادث الصناعية.وميكن أن تسبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف  الرَبَد، الفيضانات،  عواصف 

للرشكة، وأن يكون لها تأثري سلبي جوهري عىل الوضع املايل للرشكة ونتائج عملياتها.

2-2 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

2-2-1 نقل املحفظة التأمينية

تنوي الرشكة بعد االنتهاء من عملية تأسيسها االستحواذ )»االستحواذ«( عىل محفظة بنك الجزيرة التأمينية )»املحفظة«(. التي سيخضع تقييمها  ملعايري 
مؤسسة النقد العريب السعودي. 

سيتطلب استكامل االستحواذ، من بني أمور أخرى، موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي وفقا لنظام التأمني )الرجاء االطالع عىل قسم »االستحواذ(. ويف حني 
أن الرشكة تسعى للحصول عىل املوافقات ذات الصلة يف أقرب فرصة ممكنة، فإنه ال يوجد هناك أي ضامن بشأن متى ميكن استكامل االستحواذ. وعىل وجه 
الخصوص، مبا أن التقييم النهايئ للمحفظة مل تتم املوافقة عليه بعد من مؤسسة النقد العريب السعودي، فإنه ليس هناك أي ضامن يف أن الرشكة سيكون لها 
رأسامل كاف الستكامل االستحواذ والبقاء ضمن حدود املالءة املالية ومتطلبات رأس املال التي يشرتطها نظام التأمني. وإذا مل يكن الحال كذلك، فقد تضطر 
الرشكة لزيادة رأس مالها مام قد يكون له تأثري سلبي عىل سعر وسيولة أسهمها يف السوق، هذا وال تتوقع الرشكة آثارا سلبية جوهرية مرتتبة عىل التأخري يف 

إمتام عملية االستحواذ
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2-2-2 عدم وجود أعامل قامئة للرشكة

إن رشكة الجزيرة تكافل مل يتم تأسيسها بشكل نهايئ بعد. وال يوجد لها أي أعامل أو منتجات وبالتايل ال تحقق أي أرباح يف الوقت الحايل. كام ان بدء أعاملها 

من خالل طرح منتجات وبرامج تأمينية مرشوط بالحصول عىل ترخيص من مؤسسسة النقد للقيام بأعامل التأمني التعاوين ولطرح كل من منتجاتها. ويف حال 

تأخر مثل هذا الرتخيص فلن تستطيع الرشكة القيام باي عمل وبالتايل لن يكون مبقدورها تحقيق أي أرباح.

2-2-3 العقود املربمة 

يف سياق العمل الطبيعي ألعاملها فقد دخلت الرشكة يف اتفاقيات وعقود مع أطراف ذات عالقة وأخرى مع الغري  لتمكينها من تسيري اعاملها الحالية ويتطلب 

العادية كام يعتمد استمرار تلك  العامة غري  الرقابية والجمعية  الجهات  الحصول عىل موافقات  التأسيس  االتفاقيات يف مرحلة ما بعد  استمرار بعض تلك 

االتفاقيات عىل مدى استعداد وقدرة تلك األطراف عىل الوفاء بالتزاماتها االمر الذي قد يؤثر سلبا عىل أعامل الرشكة ووضعها املايل ونتائج عملياتها يف حالة 

عدم الحصول عىل تلك املوافقات أو عدم قدرة تلك الجهات عىل الوفاء بالتزاماتها.

2-2-4 مخاطر البيانات املستقبلية

إن بعض البيانات الواردة يف هذه النرشة تشكل بيانات مستقبلية، ولكنها ليست ضامناً ملا سيكون عليه األداء مستقبال. وتنطوي تلك البيانات املستقبلية 

عىل مخاطر معلومة وغري معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر عىل النتائج الفعلية وبالتايل عىل أداء الرشكة وإنجازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 

يف األداء الفعيل أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الرشكة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عام كان متوقعا رصاحة أو ضمنيا يف البيانات املذكورة. وفيام لو 

تحقق واحد أو أكرث من هذه املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم دقة أي من االفرتاضات التي تم االعتامد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل 

جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النرشة.

 2-2-5 مخاطر ربحية املحفظة االستثامرية

تعتمد النتائج التشغيلية للرشكة جزئياً عىل أداء أصولها املستثمرة والتي تتألف من محفظة حملة الوثائق ومحفظة املساهمني. وتخضع نتائج االستثامر إىل 

مخاطر استثامر متنوعة، مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بالوضع االقتصادي العام وتقلبات السوق وتذبذبات العائد عىل االستثامر، ومخاطر السيولة ومخاطر 

اإلئتامن وعدم التسديد. وإذا مل تنجح الرشكة مبوازنة محفظتها االستثامرية مع مسؤولياتها رمبا تضطر إىل تسييل استثامراتها يف أوقات وبأسعار ليست مثالية. 

األمر الذي ميكن أن يؤثر سلبياً بشكل جوهري عىل وضعها املايل ونتائج عملياتها.  كام تخضع املحفظة االستثامرية أيضا لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر 

منتجات مالية معينة. والتي ميكن أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات األصول املختلفة، األمر الذي ميكن أن يؤدي بدوره إىل تقليل العائد عىل االستثامر. 

وتتطلب إدارة هذه االستثامرات نظام إداري فعال وقدرة عالية عىل اختيار جودة هذه االستثامرات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الرشكة عىل تنويع هذه 

االستثامرات إىل انخفاض عائداتها وبالتايل حقوق املساهمني بالرشكة.

2-2-6 مخاطر التقايض والدعاوي القانونية

ضمن سياق األعامل االعتيادية، إدارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة، والتي هي جزء من املحفظة، تم تقديم مطالبات تتعلق بأحكام التغطية واملوظفني. 
وبالرغم من أنه ليس لتلك املطالبات أي نتيجة سلبية جوهرية، فإن البنك قد تعهد بتحمله مسؤولية أي موجب قانوين أو مايل قد ينتج عن هذه املطالبات 

حتى تاريخ اكتامل االستحواذ )فضالً راجع قسم » التقايض«(.

إضافًة اىل ذلك، وضمن سياق األعامل االعتيادية، قد يتم تقديم دعاوي تتعلق بعمليات الرشكة التأمينية وتتعلق بأحكام التغطية أو املطالبات. وقد تؤثر هذه الدعاوي بشكل 
جوهري عىل سمعة الرشكة ومركزها املايل. وال تستطيع الرشكة التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو نتائج التحقيق يف أية دعوى قضائية يف حال حدوثها. كام انها لن تضمن  بأن هذا اإلجراء 

أو التحقيق أو املراجعة أو التقايض أو التغيري يف السياسات واملامرسات التشغيلية لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري عىل نتائج الرشكة ووضعها املايل.

2-2-7 مخاطر كفاية االحتياطيات

ستقوم الرشكة باحتساب واالحتفاظ باالحتياطات واملخصصات الفنية وفقاً ملا نصت عليه الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادرة عن 
مؤسسة النقد العريب السعودي وذلك للوفاء بالتزاماتها املستقبلية املتوقعة ، وحيث ان عملية تقدير االحتياطيات واملخصصات تخضع لتوقعات مستقبلية 
مبينة عىل متغريات وافرتاضات متعددة وتحتسب يف ظل عدم توفر بيانات تاريخية كافية عن صناعة التأمني يف اململكة العربية السعودية فقد ينتج عن ذلك 
عدم كفاية االحتياطيات واملخصصات املحتسبة وبالتايل حاجة الرشكة اىل زيادة احتياطياتها ومخصصاتها األمر الذي ميكن أن يكون له تأثري سلبي عىل أعاملها 

ووضعها املايل ونتائج عملياتها.

2-2-8 مخاطر تقنية املعلومات

إن أعامل الرشكة وتطلعاتها املستقبلية تعتمد بشكل كبري عىل قدرة أنظمة تقنية املعلومات عىل معالجة عدد كبري من العمليات يف وقت محدد ودون انقطاع 
خصوصاً يف الوقت الذي تصبح فيه معالجة العمليات معقدة بشكل متزايد مع منو أعداد تلك العمليات مبعدل معترب.

إن التشغيل املناسب ألنظمة املحاسبة، والرقابة املالية، وخدمة العمالء، وقاعدة بيانات العمالء، وأنظمة معالجة املعلومات األخرى مبا فيها تلك التي تتعلق 
باالكتتاب التأميني ومعالجة املطالبات، باإلضافة إىل أنظمة االتصاالت بني املكاتب اإلقليمية ومركز تقنية املعلومات باملركز الرئييس هو أمر يف غاية األهمية 
لعمليات الرشكة ومقدرتها عىل املنافسة بنجاح. وال ميكن إعطاء الضامنات عىل أن أنشطة وأعامل الرشكة لن تتعرض لالنقطاع أو تتأثر بشكل جوهري يف حالة 

حصول عطل جزيئ أو كامل ألي من أنظمة تقنية املعلومات أو االتصاالت الرئيسية.
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2-2-9 مخاطر عدم موافقة لجنة الرقابة الرشعية

تتم مراجعة جميع منتجات الرشكة واعتامدها من قبل لجنة الرقابة الرشعية. كام وتخضع جميع املنتجات الجديدة للمراجعة واالعتامد من قبل لجنة الرقابة 

الرشعية قبل حصول الرشكة عىل موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي عليها وقبل تقدميها للسوق. ويف حال وجود اختالف يف الرأي أو إثارة ألي موضوع 

بشأن توافق املنتجات مع الرشيعة، فقد تتأثر سمعة الرشكة بصورة سلبية مام قد يؤثر بدوره عىل أداءها ونتائج أعاملها.

2-2-10 مخاطر مصادر التمويل

قد تحتاج الرشكة إىل ضخ مبالغ مالية كبرية لتمويل استثامراتها وتوسعاتها وعملياتها التشغيلية.  ومن أجل ذلك قد تحتاج للبحث عن مصادر متويلية سواًء 

عن طريق البنوك أو من خالل إصدار أسهم جديدة.  وال توجد ضامنات أن تكون ظروف األسواق املالية مالمئة يف ذلك الوقت مام قد يزيد من تكاليف 

التمويل أو قد يؤخر من الحصول عليه، وقد يؤثر ذلك سلباً عىل عمليات الرشكة.

2-2-11 مخاطر سياسات إدارة املخاطر

يوجد لدى الرشكة سياسات إلدارة املخاطر وإجراءات وقيود داخلية تعتمد عىل أفضل املامرسات الدولية. رمبا ال تكون هذه السياسات واإلجراءات والقيود 
الداخلية كافية متاماً يف تخفيض مدى التعرض للمخاطر يف كافة الظروف، أو مقابل بعض األنواع من الخطر مبا يف ذلك املخاطر التي مل يتم التعرف عليها أو 

توقعها. وكنتيجة لذلك، فإن الوضع املايل للرشكة وعملياتها ميكن أن يتأثر سلبياً و بشكل جوهري بواسطة الزيادة املتعاقبة يف التعرض للخطر.

إن من املامرسات املتعارف عليها لرشكات التأمني أن تستخدم أدوات مالية متعددة واستثامرات إلدارة املخاطر التي تصاحب أعاملها. فإنه يجب عىل الرشكة 
الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين قبل استعامل هذه األدوات مثل املشتقات 
املالية وما شابهها من أدوات اإلدارة يف املستقبل. ويف حال استعامل أياً منها دون موافقة مؤسسة النقد فإن الرشكة معرضة ملختلف الجزاءات الواردة يف النظام 

مبا يف ذلك سحب الرتخيص.

2-2-12 مخاطر رشوط رفع التقارير

إن من ضمن متطلبات نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية وقواعد التسجيل واإلدراج أن تقوم الرشكة برفع تقارير مالية دورية للجهات 

التنظيمية وأن تقوم بنرشها للجمهور. وقد تحدث صعوبات إدارية وتقنية مام قد يسبب بعض التأخري يف تقديم هذه التقارير، وهذا قد يجعلها عرضة يف 

حاالت استثنائية لبعض الغرامات سواًء من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي أو هيئة السوق املالية.

 2-2-13 مخاطر االعتامد عىل املوظفني الرئيسيني

إن املوظفني الرئيسيني يلعبون دوراً مهامً يف نجاح أعامل الرشكة وإن نجاحها وتطلعاتها املستقبلية سوف يعتمد إىل حد كبري عىل قدرتها يف توظيف واالحتفاظ 

باملوظفني ذوي النوعية املتميزة.

بالرغم من أن الرشكة قادرة عىل إيجاد واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني واملتميزين وإيجاد بدائل للموظفني الرئيسيني الذين يغادرون الرشكة، إال أنه ال ميكن إعطاء تأكيد 

بأن الرشكة سوف تكون قادرة عىل إيجاد بدائل أو أن تجتذب وتحتفظ مبوظفني مؤهلني عندما تظهر الحاجة إليهم. قد تتأثر الرشكة سلبياً إذا خرست خدمات شخص أو 

أكرث من األعضاء الرئيسيني عىل املدى القصري إىل املتوسط، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تعطيل أعامل الرشكة ويؤثر سلباً عىل فرص عملها ووضعها املايل ونتائج عملياتها.

2-2-14 مخاطر سوء سلوك املوظفني

بالرغم من وجود ضوابط داخلية وإجراءات ملعالجة سوء سلوك املوظفني، فإن الرشكة ال تستطيع أن تضمن أنها تستطيع دامئاً منع هذه الحاالت. وبالتايل، رمبا 
ينتج عن سوء سلوك املوظف مخالفة النظام من قبل الرشكة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية و/أو إرضار جسيمة تؤثر عىل سمعة الرشكة. ال تستطيع 

الرشكة أن تضمن أن سوء سلوك املوظفني لن يؤدي إىل اإلرضار بشكل جوهري بوضعها املايل أو نتائج عملياتها.

 2-2-15 مخاطر تجديد وثائق التأمني سارية املفعول
إن وثائق التأمني بشكل عام محددة املدة يف طبيعتها. ويف حال عدم تجديد وثائق التأمني الحالية لصالح الرشكة، فإن األقساط املكتتبة للرشكة يف السنوات 

القادمة والنتائج املستقبلية لعملياتها ميكن أن تتأثر سلبياً وبشكل جوهري.

 2-2-16 مخاطر عدم نجاح الرشكة بالتوسع والتطوير

إن إسرتاتيجية الرشكة تتضمن خططاً توسعية لتوسيع االنتشار الجغرايف والتنوع يف الخدمات.  ولكن ال تتوفر أية ضامنات لتحقق هذه االسرتاتيجيات بشكل 
كامل، وهذا قد يؤثر عىل تقييم أعامل الرشكة املستقبلية.

 2-2-17 مخاطر حامية العالمة التجارية

إن وضع الرشكة التنافيس يعتمد جزئياً عىل قدرتها يف استخدام أسمها وشعارها عىل الوسائل التي يتم من خاللها تسويق خدماتها وبيعها، إن عدم قدرة 

الرشكة عىل منع انتهاك حقوقها يف الدول صاحبة االختصاص القضايئ التي متارس الرشكة فيها أعاملها ميكن أن يؤثر سلبياً عىل عالمتها وميكن أن يجعل مامرسة 

عملها أكرث تكلفة وبالتايل يؤثر عىل نتائج الرشكة التشغيلية. ورمبا يتأثر عمل الرشكة أكرث إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات تجارية مشابهة ضمن األسواق 

الرئيسية التي تعمل فيها والتي ال متلك فيها حقوق ملكية.
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 2-2-18 مخاطر حداثة عهد الرشكة وعدم وجود تاريخ مايل وتشغييل سابق

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين ما زالت قيد التأسيس وباستثناء عملية تحويل املحفظة التأمينية املقرتحة طبقاً للمتطلبات النظامية واستيفاء رشوط معينة 

فإن الرشكة ليس لديها أي تاريخ مايل أو تشغييل سابق، ومل يسبق ان قامت بأي نشاط تأميني أو حققت أية إيرادات قبل هذا الطرح وال تتوفر لديها أية 

بيانات مالية مدققة ألية فرتة سابقة ولن تتوفر هذه البيانات املالية للعموم ومدققة بشكل مستقل قبل نهاية سنة مالية بعد الطرح.  إن من شأن هذا األمر 

أن يجعل تحديد اتجاه نشاط الرشكة التجاري وتطورها عىل املدى البعيد أمرا صعباً.  وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات املالية التاريخية املدققة للرشكة 

فإن املعلومات التي ستتوفر للمستثمرين املحتملني ستكون محدودة الجدوى يف مساعدة املستثمرين يف تقييم الرشكة وفرص نجاحها.

2-2-19 مخاطر الطرح األويل لألسهم قبل التأسيس النهايئ

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين مل يتم تأسيسها بشكل نهايئ بعد، ولن يتم تأسيسها حتى تتم عملية الطرح األويل ألسهم الرشكة، وانعقاد الجمعية العامة 

التأسيسية، والحصول عىل قرار وزاري طبقا لنظام الرشكات.  ومن املمكن أال يتم استكامل واحد أو أكرث من املتطلبات الالزمة إلمتام تأسيس الرشكة بشكل 

نهايئ، مام يعني عدم قيام الرشكة والحاجة لرد مبالغ االكتتاب للمستثمرين.

2-2-20 مخاطر متطلبات إدراج األسهم

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين مل يتم إدراج أسهمها يف سوق األسهم السعودية بعد، ولن يتم إدراج اسهم الرشكة حتى يتم استكامل تأسيسها والتزامها بالبنود 

االلزامية لالئحة حوكمة الرشكات.  ويف حال عدم أو تأخر التزام الرشكة بأي من البنود االلزامية فقد يؤدي ذلك لعدم أو تأخر إدراج أسهمها.

2-2-21 مخاطر الخربة يف إدارة رشكة عامة

إن إدارة رشكة مساهمة عامة تتطلب خربة ذات طابع خاص يف هذا املجال.  ويرتتب عىل قبول األسهم يف القامئة الرسمية وعىل العرض للتداول، تعرض الرشكة 

وأعضاء مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية إىل التزامات معينة بخصوص إعداد التقارير املختلفة واإلفصاح، كام يتعرضون لفرض قيود عليهم مبوجب األنظمة 

واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية والرقابية.  وباإلضافة إىل تلك املتطلبات، فإن هذه الجهات التنظيمية والرقابية قد تفرض متطلبات إفصاح وإعداد 

تقارير إضافية حسبام تراه مناسباً كام ميكن لها أيضاً أن تطلب التزامات إضافية بقواعد الحوكمة.  وعىل الرشكة االلتزام بتلك املتطلبات وضامن اإلفصاح بعدالة 

عن املعلومات للسلطة واملساهمني والجمهور.  ويوقن أعضاء مجلس إدارة الرشكة أنه من مصلحة الرشكة بدء حوار نشط ومفتوح مع املساهمني واختصاصيي 

السوق املالية ووسائل اإلعالم والجمهور بصفة عامة، بخصوص األداء التاريخي للرشكة وخططها املستقبلية.  كام يوقن أعضاء مجلس إدارة الرشكة كذلك، بأن 

قيمة السهم سوف تتعزز باإلفصاح عن اسرتاتيجيات الرشكة ونقاط القوة لديها وفرص النمو للعامة من خالل حوار نشط ومفتوح.  ويف نفس الوقت، فإن 

الرشكة سوف تراعي رضورة الحفاظ عىل الرسية فيام يتعلق باسرتاتيجيات العمل األساسية، وخطط عملياتها التشغيلية.  من أجل تطبيق املبادئ املذكورة 

أعاله، فإن الرشكة تخطط لتطبيق إجراءات وتنظيامت داخلية مرتبطة بالعمل كرشكة مساهمة عامة.  وميكن أن تضع هذه العملية أعباًء إضافية كبرية عىل 

إدارة الرشكة وموظفيها واملوارد األخرى، مام يؤثر بالتايل عىل عمل الرشكة وأدائها املايل.

2-2-22 مخاطر تعامالت االطراف ذات العالقة 

تنوي الرشكة، بعد االنتهاء من عملية تأسيسها، الدخول يف تعامالت مع أطراف ذات عالقة، حيث ستوقع الرشكة مع بنك الجزيرة، املساهم األكرب فيها، إتفاقية 

نقل النشاط و إتفاقية خدمات إنتقالية، وذلك بعد الحصول عىل موافقة الجهات ذات الصلة )فضالً راجع قسم 15-3 عقود األطراف ذات العالقة(. 

ورغم أن اإلدارة ترى بشكل قطعي أن التعامالت مع األطراف ذات العالقة يجب أن تتم بشكل يضمن مصالح املساهمني، ورغم نية الرشكة واملساهمني 

الحاليني بااللتزام بأحكام املادة 18 من الئحة حوكمة الرشكات واملادة 69 واملادة 70 من نظام الرشكات واللتان تنصان عىل أن يتم عرض العقود مع األطراف 

ذات العالقة عىل الجمعية العامة دون إعطاء الحق للمساهمني الذين لهم مصلحة يف تلك العقود بالتصويت عليها، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة 

أعامل الرشكة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء عىل أسس تنافسية. إال أنه ال ميكن إعطاء ضامنات بأن تلك التعامالت تتم عىل أساس أنها متثل األفضل 

ملصلحة املساهمني.

 2-2-23 مخاطر التصنيف

إن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين تفرض عىل هذه الرشكات مبا فيها الرشكة أن تقوم باختيار معيدي تأمني حاصلني عىل تصنيف 

)BBB( حسب تصنيف ستاندرد أند بورز )S&P( أو تصنيف مكافئ كحد أدىن.  وسيتوجب إلغاء اتفاقية إعادة التأمني املربمة مع رشكة إعادة التأمني يف حال 

انخفض تصنيفها، أو الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد عىل ذلك مام سيزيد من التكاليف واملخاطر عىل الرشكة.



10

2-3  المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 
2-3-1 مخاطر توزيع أرباح األسهم

إن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الرشكة يعتمد عىل عدة عوامل كالوضع املايل للرشكة، واألرباح املستقبلية، ومتطلبات رأس املال العامل، واالحتياطات 
القابلة للتوزيع، وعىل النقد املتوفر للرشكة، والظروف االقتصادية، وأية عوامل أخرى يراها أعضاء مجلس إدارة الرشكة ذات أهمية يف حينها.

وعىل الرغم من أن الرشكة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية عىل حملة أسهمها، فإنها ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف أي سنة 
مالية معينة.  علام بأن توزيع األرباح يخضع لبعض القيود الواردة يف النظام الداخيل للرشكة واألنظمة ذات العالقة. )راجع قسم “توزيع األرباح”(.  

2-3-2 مخاطر التذبذب يف سعر السهم
إن املكتتبني يف أسهم الرشكة قد ال يتمكنون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر االكتتاب أو بسعر أعىل منه، وذلك نتيجة لعدد من 
العوامل.  إن سعر تداول أسهم االكتتاب يف السوق بعد إمتام عملية االكتتاب من املمكن أن يتأثر تأثراً كبرياً بعوامل مثل االختالفات يف نتائج عمليات الرشكة، 

أوظروف وتقلبات السوق، أو تغري األوضاع االقتصادية، أو حدوث تغيري يف األنظمة الحكومية.

2-3-3 مخاطر السيطرة املؤثرة والفعلية من قبل املساهمني املؤسسني

ميلك املساهمون املؤسسون فعلياً 70% من أسهم الرشكة املصدرة. وعىل ذلك فإن املساهمني املؤسسني سوف يتمكنون من التأثري عىل كافة املسائل التي 
تتطلب موافقة املساهمني، مبا يف ذلك املرصوفات الكبرية للرشكة وتعيني أعضاء مجلس اإلدارة )باستثناء ما ورد يف املادة 69 و 70 من نظام الرشكات(.

وكنتيجة لذلك، يستطيع املساهمون املؤسسون أن ميارسوا حقوقهم بالطريقة التي ميكن أن يكون لها تأثري كبري عىل أعامل الرشكة، ووضعها املايل ونتائج 
عملياتها، مبا يف ذلك الصفقات والتعامالت الهامة وتعديل رأس املال، دون متكني املساهمني األصغر من إبداء رأيهم يف تلك القرارات.

2-3-4 مخاطر بيع أو رشاء عدد كبري من األسهم

إن بيع عدد كبري من اسهم الرشكة يف السوق املالية بعد االكتتاب أو توقع مثل هذه العملية قد يؤثر سلبياً عىل أسعار هذه األسهم يف السوق.

2-3-5 مخاطر انتهاء فرتة حظر بيع األسهم

يخضع املساهمون املؤسسون لفرتة حظر مل يسمح لهم خاللها ببيع أسهمهم يف الرشكة وذلك ملدة ثالث سنوات مالية كاملة، كل سنة منها ال تقل عن 12 
شهرا )»فرتة الحظر«(. وعند انتهاء فرتة الحظر هذه بعد انقضاء ثالث سنوات مالية من تاريخ تأسيس الرشكة ، يف حال أقدم املساهمون املؤسسون عىل بيع 

كميات كبرية من أسهمهم بعد انتهاء فرتة الحظر، فقد يؤدي ذلك إىل تأثري سلبي عىل سعر سهم الرشكة يف السوق.

2-3-6 مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الرشكة

إن أسهم الرشكة مل يتم تداولها يف السوق املالية من قبل، مام يعني أنه ال ميكن التأكيد بأن سعر االكتتاب سيكون مساوياً للسعر الذي سيتم تداوله يف 
السوق بعد االكتتاب.

إن سعر سهم الرشكة يف السوق قد يخضع لتذبذبات كبرية وذلك نتيجة لعوامل عدة، منها عىل سبيل املثال ال الحرص، الوضع العام لالقتصاد السعودي، أو 
وضع سوق التأمني، أو أداء الرشكة ونتائجها باإلضافة إىل أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة الرشكة ونطاق سيطرتها.

2-3-7 مخاطر أرباح السهم

قد تحتاج الرشكة بعد ميض فرتة من الزمن زيادة رأس مالها عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية. وبعد اكتامل طرح اسهم حقوق األولوية وزيادة رأس 
املال، فإن ربح سهم الرشكة قد يتاثر حيث أن أرباح أسهم الرشكة ستتم قسمتها عىل عدد أكرب من األسهم. وال تضمن الرشكة توزيع أي أرباح أسهم محددة 

بعد زيادة رأس املال.

2-4 المخاطر المتعلقة باألوضاع اإلقتصادية 
  يعتمد األداء املايل لرشكات التأمني بصورة كبرية عىل األوضاع االقتصادية املحلية داخل اململكة وكذلك األوضاع االقتصادية العاملية التي تؤثر عىل اقتصاد 
اململكة العربية السعودية.  إن أي عدم استقرار يف األوضاع اإلقتصادية العاملية أو إنخفاض أسعار النفط بصورة ملموسة قد يكّون عامال مؤثر عىل إقتصاد 
اململكة؛ ومبا أن أداء الرشكة اإلقتصادي يرتبط إىل حد ما بوضع اإلقتصاد يف اململكة ويف العامل، فإن النتائج املالية للرشكة قد تتأثر بالتغريات التي قد تطرأ 
والتي قد ينتج عنها إنخفاض بالطلب عىل منتجات وخدمات الرشكة.  باإلضافة إىل ذلك فإن اتجاهات األقساط واملطالبات يف أسواق التأمني تعترب متقلبة يف 
طبيعتها واألحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت التضخم واملنافسة قد تؤثر عىل حجم املطالبات املستقبلية بالتايل ينعكس سلباً عىل 

أرباح وعائدات رشكات التأمني.

كام أن إنخفاض أسعار النفط بصورة ملموسة قد يؤثر عىل الدخل املحيل والنشاط اإلقتصادي ومداخيل األفراد وبالتايل عىل الرشكات العاملة يف اململكة 
العربية السعودية ومن بينها الرشكة.

ومبا أنه ليس يف مقدور الرشكة التنبؤ باألوضاع اإلقتصادية وتقلباتها املستقبلية، وبالتايل ال ميكن التأكيد بأن األوضاع املستقبلية لن تؤثر عىل نتائج الرشكة 

املالية وال توجد أي ضامنات بأن ال تكون لألحوال املستقبلية تأثري سلبي جوهري عىل أرباح وعائدات الرشكة.
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3 نبذة عن السوق
3-1 مصادر البيانات

يف هذه النرشة تم الحصول عىل املعلومات املتعلقة بصناعة التأمني وبيانات السوق من مصادر مختلفة.  ويعتقد أن هذه املعلومات واملصادر والتقديرات 
موثوقة، وقد بذلت الرشكة جهداً مناسباً للتحقق من مصادر هذه املعلومات.  ومع أنه ال يوجد لدى مجموعة يب ام جي املالية أو املستشارين الذين تظهر 
أسامؤهم يف الصفحة )E( أي سبب لالعتقاد بأن أياً من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التأمني أو البيانات املتعلقة بالسوق غري دقيقة يف جوهرها، إال أنه مل 

يتم التحقق من دقة هذه املعلومات بصورة مستقلة وال ميكن تقديم أي تأكيد بشأن صحتها أو اكتاملها.  وتشمل هذه املصادر:

مؤسسة النقد العريب السعودي  • 

تأسست مؤسسة النقد العريب السعودي يف عام 1952م، وتعنى املؤسسة بوظائف رئيسية منها إصدار العملة الوطنية، القيام بعمل مرصف 
الحكومة، مراقبة املصارف التجارية، إدارة احتياطيات اململكة من النقد األجنبي، إدارة السياسة النقدية للمحافظة عىل استقرار األسعار وأسعار 

الرصف، تشجيع منو النظام املايل وضامن سالمته.

وتعترب املعلومات املستخدمة من مؤسسة النقد متاحة للعموم عرب موقعها عىل شبكة اإلنرتنت وبذلك فهي ال تستدعي الحصول عىل املوافقة 
الستخدام هذه املعلومات يف هذه النرشة.

الرشكة السويرسية إلعادة التأمني )سويس ري(• 

وهي رشكة عاملية رائدة يف مجال إعادة التأمني تأسست عام 1863م يف زيورخ، سويرسا، وتعمل يف أكرث من 25 دولة حول العامل.  وتصدر الرشكة 
تقارير عن قطاع التأمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم عىل شبكة االنرتنت. وتقوم هذه الرشكة بتقديم حلول إعادة التكافل لربامج 

األرسة يف الرشق األوسط خالل األعوام الثالثة املاضية. 

وتعترب املعلومات املستخدمة من سويس ري متاحة للعموم عرب موقعها عىل شبكة اإلنرتنت وبذلك فهي ال تستدعي الحصول عىل املوافقة 
الستخدام هذه املعلومات يف هذه النرشة.

مجموعة ألنب كابيتال )ألنب كابيتال(• 

ألنب كابيتال هو مرصف استثامري رائد يقدم خدماته لعمالئة من الرشكات يف منطقة الخليج العريب وآسيا من خالل مكاتبه يف ديب ومسقط 
والدوحة واملنامة ودلهي وبومباي وبنغلور وتشمل خدماته استشارات الديون،  واالندماج واالستحواذ، خدمات االسهم. كام قام ويقوم بنرش 

العديد من التقارير االقتصادية واملالية لتغطية بعض القطاعات يف منطقة الخليج ومنها التأمني.

تم االستفادة من بعض البيانات املعدة يف تقرير صناعة التأمني بدول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 21 أغسطس 2011م وقد تم الحصول 
عىل موافقة ألنب كابيتال الخطية بذكر اسمهم وشعارهم وإفادتهم يف النرشة.

3-2 لمحة عن االقتصاد السعودي

يعترب اقتصاد اململكة العربية السعودية اقتصاداً نفطياً أي أنه يعتمد بشكل رئييس عىل النفط كمورد رئييس لخزينة الدولة.  وقد أشارت التقديرات لعام 

2010 م إىل امتالك اململكة 264.5 بليون برميل من النفط متثِّل 18% من احتياطي النفط العاملي.2 وتصنف السعودية كأكرب دولة مصدرة للنفط وتلعب دوراً 

رئيسياً يف منظمة أوبك.  هذا ويشكل النفط 93% من عائدات الخزينة، و52% من الناتج املحيل اإلجاميل، و90% من عائدات التصدير.  هذا ويساهم القطاع 
الخاص السعودي بـ 40% من الناتج املحيل اإلجاميل للمملكة.3

 ويقدر الناتج املحيل اإلجاميل يف العام 2011 م بـ 2.15 ترليون ريال سعودي )571 مليار دوالر أمرييك( مبعدل ارتفاع يصل إىل 28%.  ويرجع السبب وراء 

هذا النمو االقتصادي إىل ارتفاع يف أسعار النفط  باإلضافة إىل استمرار حكومة اململكة يف اإلنفاق عىل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة. وقد تجىل ذلك 
من خالل إعالن الحكومة عن امليزانية التوسعية للعام املايل 1434/1433هـ والتي وصل حجم اإلنفاق فيها إىل 804 مليار ريال سعودي.4 

3-2-1 التحوُّل االقتصادي

لقد شهد النهج االقتصادي يف اململكة العربية السعودية تحوالً جوهرياً، حيث بدأ دور القطاع الحكومي باالنحسار تدريجياً ملصلحة القطاع الخاص الذي بدأ 
دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه االسرتاتيجي الذي تنتهجه الحكومة من حيث إعطاء القطاع الخاص دوراً أكرب للمشاركة باالقتصاد الوطني، وهذا 

ما ميكن رؤيته من خالل ما تقوم به الحكومة من تشجيع ودعم للخصخصة.

2  منظمة الدول املنتجة املصدرة للبرتول )أوبك(، http://www.opec.org بتاريخ 12 مايو 2012م.
3  وزارة املالية السعودية, http://www.mof.gov.sa   بتاريخ 12 مايو 2012م.
4  وزارة املالية السعودية, http://www.mof.gov.sa   بتاريخ 12 مايو 2012م.
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3-2-2 أداء السوق املايل

تصدرت أخبار سوق األسهم املحلية األخبار االقتصادية السعودية منذ الربع األول لعام 2003م حتى النصف األول من عام 2006م، وقد ساهمت التقلبات 
الكبرية يف مؤرش األسهم إىل جذب اهتامم العديد من املستثمرين حتى من خارج اململكة.  وقد خرس مؤرش األسهم خالل عام 2006م حوايل 53.26 % من 
قيمته، مام أدى إىل خسارة املستثمرين لجزء كبري من مدخراتهم وقد أثر ذلك سلباً عىل أغلبية القطاعات االقتصادية.  إال أن استمرار مستوى اإلنفاق الحكومي 
العايل والذي أدى إىل إحداث املزيد من فرص العمل مرتافقاً مع زيادة يف رواتب القطاع العام بنسبة 15% واالنخفاض يف أسعار الوقود كلها عوامل ساهمت 
يف رفع جزيئ للقدرة الرشائية للمستهلكني وإستعادة ثقتهم، حيث بلغ منو املؤرش خالل العام 2007م حوايل 40.24 %. وعاد مؤرش تداول ليشهد انخفاضاً حاداً 
خالل عام 2008م حيث انخفض مؤرش تداول 56.49%  نتيجة لألزمة الحادة التي تعرض إليها االقتصاد العاملي وأسواق املال العاملية. وقد بدأت اقتصاديات 
العامل بإظهار بعض عالمات التعايف مؤخراً و قد ارتفع مؤرش تداول بنسبة 22% خالل عام 2009م . أما يف عامي 2010م و 2011م فلم يكن أداء السوق مرضياً 

حيث ربح السوق حوايل 8% ثم خرس حوايل 4% عىل التوايل. أما هذا العام فقد كان أداء السوق جيدا حيث ارتفع حوايل 22% خالل الربع األول من 2012م.5

3-2-3 النمو السكاين

تشهد اململكة العربية السعودية منواً كبرياً يف عدد السكان حيث قدر عدد سكان اململكة حسب تعداد عام 2010م  بـ27 مليون نسمة  مقارنًة بـ 22.7 مليون 
حسب تعداد 2004م مبعدل منو 3.2%.6  ويصحب هذا النمو الكبري يف التعداد السكاين زيادة يف الطلب عىل جميع خدمات التأمني بشكٍل عام، وعىل خدمات 

التأمني الفردي بشكٍل خاص، عىل سبيل املثال التأمني الصحي والتأمني عىل املركبات.

3-3 أسواق التأمين العالمية
بلغ إجاميل أقساط التأمني العاملي )املمتلكات واألرضار والحامية واإلدخار والصحي( عام 2011م ما يقارب 4.59 تريليون دوالر أمرييك )17.28 ترليون ريال 
سعودي( مقارنة بـ 4.3 ترليون دوالر أمرييك )16.30  تريليون ريال سعودي( يف عام 2010 م، وذلك بحسب تقارير سويس ري.  وقد وصلت حصة الواليات 
املتحدة األمريكية من أقساط التأمني إىل حوايل 1.20  تريليون دوالر أمرييك )4.5 ترليون ريال سعودي( يف عام 2011م مرتفعة بنسبة 0.5%  عن العام 2010م 

والتي بلغت االقساط فيه 1.16 ترليون دوالر أمرييك )4.35 ترليون ريال سعودي(.7 

إجمالي االقسط المكتتبة عالميا  السنة 
)بليون ريال - تقريبا(

نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 
الدول الصناعية

نموالناتج المحلي اإلجمالي في الدول 
النامية

2005 12,375 %4.5 %18

2006 13,875 %5.0 %17

200715,000 %9.0%23

2008 16,125%5.0%21

2009 15,750  %-5.0%-5

201016.300%5.0%18

املصدر: سويس ري وصندوق النقد الدويل، ألنب كابيتال

يف نفس السياق ، فإن أسواق التأمني يف االقتصاديات الصناعية، والتي هي يف مرحلة النضوج منت  بنسبة 3.4% يف عام 2010 عىل أساس سنوي مقارنة بـ %20.2 
يف االقتصاديات املتقدمة لنفس الفرتة.  وقد وصلت حصة الواليات املتحدة األمريكية من أقساط التأمني إىل حوايل 1.16  تريليون دوالر أمرييك )4.36 ترليون ريال 

سعودي( يف عام 2010 م مرتفعة بنسبة 1.08%  عن العام 2009م والتي بلغت االقساط فيه 1.15 ترليون دوالر أمرييك )4.31 ترليون ريال سعودي(.8

 عىل الرغم من أن اإلقتصاد الشامل يتسم بنمو اقتصادي أبطأ قليالً، وارتفاع يف معدالت التضخم، فإن قطاعات  التأمني عدا التأمني عىل الحياة منت بنسبة  
8.2% عىل أساس سنوي يف عام 2011م مقابل ارتفاع بنسبة 4.2% يف عام 2010م  لتصل إىل 1,969 مليار دوالر أمرييك )ما يقارب 7,405 مليار ريال سعودي.  
وتعزى الزيادة يف قطاع التأمني عىل غري الحياة إىل النمو االقتصادي القوي وارتفاع مستوى الدخل األرسي. منا قطاع التأمني عدا التأمني عىل الحياة مبعدل سنوي 
مركب نسبته 6.9% من 2003 اىل 2008م. ويعترب قطاع التأمني )عدا التأمني عىل الحياة( هو املهيمن يف االقتصاديات النامية مبا يف ذلك وسط /ورشق أوروبا، 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأمريكا الالتينية، وغريها من االقتصاديات اآلسيوية النامية. 

بلغ عمق التأمني العاملي يف القطاعات األخرى غري التأمني عىل الحياة )الحامية واإلدخار( بنسبة 2.9% وكثافتة بلغت  378 دوالر )مايعادل 1,421 ريال 
سعودي( للفرد يف عام 2011م.

www.tadawul.com.sa  5
6  مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات.
7  سويس ري »ورلد إنشورنس يف 2011«.
8  سويس ري »ورلد إنشورنس يف 2011«.
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وساهمت الدول الصناعية بنسبة 85% عىل قسط التأمني عىل غري الحياة عىل مستوى العام ، بينام كانت حصة األسواق الناشئة 15% أقل من ذلك بكثري يف 
عام 2010. وقد شهدت األسواق الناشئة منوا مضطردا يف قسط التأمني عىل مر السنني نتيجة الرتفاع معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل.

تعداد  
السكان

أجمالي الناتج 
المحلي

التأمين عدا الحماية 
تامين الحماية واإلدخارواإلدخار

84%86%66%15%الدول الصناعية 

16%14%34%85%الدول الناشئة

املصدر: سوس ري وصندوق النقد، وألنب كابيتال

أما بالنسبة ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا فيمكن تلخيص إجاميل أقساط التأمني )عدا الحياة( لعام 2011م بالجدول التايل:

النسبة من السوق العالمي أقساط التأمين )مليون ريال سعودي( البلد

%0.43 31.762 تركيا

%0.38 28.312 إيران

%0.28 20.287 اإلمارات العربية املتحدة

%0.24 17.559 اململكة العربية السعودية

%0.10 7.458 املغرب

%0.06 4.121 الجزائر

%0.05 3.648 مرص

%0.05 3.405 قطر 

%0.04 2.602 تونس

%0.03 2.351 الكويت

%0.03 2.313 عامن 

%0.03 2.118 األردن

%0.02 1.616 البحرين

املصدر: سويس ري.

 القيمة السوقية للتأمني عىل الحياة يف الدول الصناعية  تحسنت بشكل ملحوظ وهي أفضل مام كانت عليه قبل األزمة عام 2007م.  وأصحبت مستعدة 
أكرث ملواجهة التحديات  يف املستقبل. أقساط التأمني العاملية  عىل الحياة ارتفعت إىل 2,516 مليار دوالر )ما يعادل 9,460 مليار ريال( يف عام 2011 م، 
وتعاىف القطاع  برسعة من األداء املخيب لآلمال يف عام 2009م، مسجال منواً بنسبة 4.4% يف عام 2011م، مقارنة بـ 6%  يف عام 2010م . تصدرت  أمريكا 
بنسبة  التي منت  آسيا  ونيوزيلندا( وجنوب رشق  )اسرتاليا  أوقيانيا  تليها   %%19.72 السوق مع معدل منو سنوي قدره  الكاريبي  البحر  الالتينية ومنطقة 
التأمني للفرد( 378 دوالر أمرييك )ما  العاملية 3.8% يف حني بلغت كثافتة )قسط  الحياة  التأمني عىل  التوايل. كانت نسبة أخرتاق   18.2% و 17.7% عىل 

يعادل 1,421 ريال سعودي( يف عام 2011م9.

9  تقرير قطاع التأمني يف دول مجلس التعاون الخليجي 2011م، ألنب كابيتال
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3-4 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 
خلصت رشكات التأمني املحلية واإلقليمية والدولية إىل أن  الظروف االقتصادية والنفاذ إىل األسواق يف جميع أنحاء العامل ميكن أن يسهم يف تحقيق أهداف 
واملناخ   ، واللوائح  التنظيامت  التغري يف  التي تشمل رسعة   التعقيدات  العقبات وفهم  التغلب عىل  يتطلب  األهداف  لهذه  التوصل  منوها. وعىل كل حال 

االقتصادي املتقلب عىل نحو متزايد و التنوع الدميوغرايف السكاين والتنوع االقتصادي.

إن رشكات التأمني التي تنجح يف التغلب عىل هذه العقبات سوف تكون أكرث دراية ومعرفة  من منافسيها.

من املتوقع أن تواصل رشكات التأمني الكربى سعيها وتقييم فرص التوسع يف األسواق يف املناطق ذات النمو املطرد. وسوف يشكل بذل املجهود والعناية 
الواجبة تحدياً و بالرضورة أن يكون التحرك رسيعاً ألن بعض األسواق لديها عدد محدود يناسبها من الرشكاء املحتملني املحليني.

إن صناعة التأمني يف دول مجلس التعاون الخليجي مل تكن مبنأى عن األزمة املالية. فقد كانت  تنمو بوترية رسيعة قبل عام 2007 ثم كبحت من رسعة منوها 
مع ارتفاع أسعار النفط التي أثرت عىل انحسار النشاط اإلقتصادي  العاملي كام شددت عىل أسواق االئتامن. بالرغم من ذلك استطاع قطاع التأمني مبرونتة 
من تسجيل منو متواضع بينام كانت معظم األسواق األخرى داخل الخط األحمر. كام أن املنطقة بدأت  تتعاىف من الركود اإلقتصادي بفضل التنوع والنمو 
االقتصادي يف بلدان مجلس التعاون الخليجي والدعم املتواصل من األنظمة الحكومية لها ذلك باإلضافة اىل العوامل السكانية والبيئية املواتية للنمو األمر الذي 

يزيد من إحتاملية  منو أعىل  يف مستويات قطاع التأمني خالل الفرتة  2012- 2015  .

صناعة التأمني يف دول مجلس التعاون الخليجي صغرية نسبياً مع مستويات منخفضة بشكل ملحوظ من حيث معدل األنتشار والكثافة.  وذلك يشري إىل حجم 
فرصة النمو، ولكن رشكات التأمني بدول مجلس التعاون الخليجي ال تزال تواجه عدداً من التحديات ، التي من ضمنها عدم تحمل نسبة من مبالغ الحامية 
وبالتايل يظهر االعتامد الكبري عىل رشكات إعادة التأمني. كام أن رشكات التأمني تستثمر وبكثافة  يف محافظ األسهم االستثامرية والعقارات، مام يجعلهم عرضة 

للخسائر يف سوق تتسم بالتقلب .

صناعة التأمني يف اململكة العربية السعودية تخطو خطوات مثرية لإلعجاب، مع زيادة يف عدد وثائق التأمني يتبعه زيادة يف أقساط التأمني، وصدور نظام 
التأمني ولوائحه التنفيذية الذي يعترب خطوة مهمة لتطوير قطاع التأمني.

قطاع التأمني يلعب دوراً متزايد األهمية يف اقتصاد اململكة العربية السعودية، مع أموال أكرب بكثري تحت ترصفها كلام إزدات املعرفة من قبل  الرشكات واألفراد 
عىل أهمية وجود الحامية والتغطية.

3-4-1 ملحة تاريخية

ركز قطاع التأمني منذ العام 1970م عىل الواردات التأمينية الحكومية واملشاريع اإلنشائية والتي كانت وبشكل كبري مسيطر عليها من قبل رشكات أجنبية.  يف 
العام 1985م تم إقرار مفهوم التأمني التعاوين من قبل هيئة كبار العلامء، وتم تأسيس أول رشكة تأمني مسجلة يف اململكة وهي الرشكة التعاونية للتأمني التي 

تعمل وفق الرشيعة اإلسالمية بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي عام 1405هـ املوافق لـ 1984م.10

وتتوىل حالياً مؤسسة النقد مهمة تنظيم قطاع التأمني واإلرشاف عليه وإعداد وتطبيق معايري الرتخيص بالنسبة لرشكات التأمني، ويفرض النظام الجديد عىل 
رشكات التأمني أن تكون مسجلة ومرخصة يف اململكة كرشكة مساهمة عامة ليك تزاول أعامل التأمني يف اململكة.  وتنطبق القوانني الجديدة ليس عىل رشكات 

التأمني وحسب، بل وعىل رشكات إعادة التأمني ووسطاء التأمني والوكاالت ومكاتب تسوية الخسائر.

يف عام 1420هـ )1999م( تم إصدار لوائح مجلس الضامن الصحي التعاوين بناءاً عىل املرسوم املليك رقم )م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ املوافق 1999/8/13م 
من أجل تنظيم التأمني الصحي التعاوين ويف ربيع الثاين من عام 1423هـ املوافق يونيو 2002م أصدر مجلس الضامن الصحي التعاوين الالئحة التنفيذية لنظام 
الضامن الصحي التعاوين اإللزامي، والذي فرض عىل كافة الرشكات التي توظف أكرث من 500 عامل من الوافدين أن تقوم بتوفري التغطية الصحية لهم.  وتشمل 
املرحلة الثانية كل الرشكات التي توظف ما بني 100-500 عامالً من الوافدين.  أما املرحلة الثالثة واألخرية فتشمل جميع الرشكات التي توظف وافدين.  وقد تم 
اإلعالن عن تطبيق هذا النظام نهائياً يف العام 1426هـ )املوافق 2005م(.  واململكة العربية السعودية عازمة عىل أن تكون أول بلد يف العامل يقوم بتطبيق نظام 

الضامن الصحي التعاوين اإللزامي عىل املواطنني واملقيمني، وأن تقوم برفع مستوى الوعي فيام يتعلق بهذا األمر من خالل وسائل اإلعالم والقنوات األخرى. 11

أما قرار تأمني الرخصة اإللزامي فقد تم تطبيقه بناءاً عىل قرار مجلس الوزراء رقم 222 بتاريخ 13 شعبان 1422هـ املوافق 30 أكتوبر 2001م.  وقد أصدر 
مجلس الوزراء املوقر مؤخراً قراراً بإلزامية تأمني املسؤولية تجاه الغري للمركبات عوضاً عن التأمني عىل الرخصة.

يف عام 2003م تم إصدار نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين مبوجب املرسوم املليك رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ وتم إصدار الالئحة التنفيذية لهذا 
النظام مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 بتاريخ 1425/3/1هـ حيث ُسمح  بتأسيس الرشكات التي كان لها نشاط محيل أو الفروع املرخصة للرشكات األجنبية 

وذلك ملامرسة أعامل التأمني التعاوين يف اململكة.  

نص نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية عىل السامح بتأسيس رشكات تأمني محلية مبامرسة نشاط التأمني يف اململكة.  وتقوم مؤسسة 
النقد مبسؤولية تنظيم قطاع التأمني واإلرشاف عليه وإعداد وتطبيق معايري الرتخيص بالنسبة لرشكات التأمني.  ثم تبع ذلك صدور عدد من املراسيم امللكية 

منذ 1427/9/16هـ املوافق 2006/10/9م باملوافقة عىل تأسيس عدد من رشكات التأمني.

3-4-2 آخر التطورات

10  ايكونوميك انتلجنس يونيت )13 أغسطس 2006(. مخاطر البلد. انفتاح سوق التأمني السعودي.
11  الرشق األوسط 13 فرباير 2007م , وزير الصحة »سنكون أول دولة تطبق التأمني الصحي التعاوين عىل كافة القاطنني«.
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شهد سوق التأمني يف اململكة منواً ملحوظاً وصل إىل 12% حيث بلغ إجاميل اقساط التأمني 16.4 مليار ريال سعودي يف 2010م مقارنة بـ 14.6 مليار ريال 
سعودي يف 2009م.  حيث بلغت نسبة النمو يف مجال الـتأمني الصحي 19% كام بلغت نسبة النمو يف تأمني املركبات 6% خالل عام 2010م.12 كام موضح يف 

الجدول أدناه بلغت نسب النمو يف حجم سوق التأمني إىل مستويات أعىل من 20 و30 % سنويا.

التغير2010التغير2009التغير2008التغير20062007 

إجاميل أقساط تأمني الحامية 
واالدخار )مليون ريال(

218327%50594%821.003%69972%3-

 التأمني الصحي 
)مليون ريال(

2.2223.065%384.805%577.292%528.69%19

6%146.725%66.315%155.52%4.4975.191التأمني العام )مليون ريال(

إجاميل قيمة أقساط التأمني 
)مليون ريال(

6.9378.583%2410.919%2714.61%3416.387%12

نسبة إجاميل التأمني العام 
من إجاميل الناتج املحيل

%0.34%0.37%8.82%0.31%16.22-%0.46%48.39%0.41%10.87-

نسبة إجاميل التأمني الصحي 
من إجاميل الناتج املحيل

%0.17%0.22%29.41%0.27%22.73%0.53%96.30%0.53%0.00

نسبة أقساط تأمني الحامية و 
االدخار من الناتج املحيل

%0.02%0.02%0.00%0.03%50.00%0.07%133%0.06%14.29-

املصدر: مؤسسة النقد.

التوزيع النسبي لقطاعات التأمني الرئيسة )2010م(

فرع التأمين
النسبة إلى مجمل 
األقساط المكتتبة 

2007

النسبة إلى مجمل 
األقساط المكتتبة 

2008

النسبة إلى مجمل 
األقساط المكتتبة 

2009

النسبة إلى مجمل 
األقساط المكتتبة 

2010

53%50%44%36%الصحي

20%21%23%28%املركبات

6%7%5%4%الحامية واإلدخار

6%6%7%9%املمتلكات 

5%6%6%6%الهندسية

3%4%6%6%البحري 

3%4%5%7%الحوادث واملسؤولية

2%2%2%4%الطاقة

2%1%1%1%الطريان

املصدر: مؤسسة النقد.

يبني الجدول أعاله التوزيع النسبي لحصص قطاعات التأمني املختلفة استناداً إىل أقساط التأمني، حيث تظهر هيمنة كالً من قطاعي تأمني املركبات والتأمني 
الصحي عىل أكرث من نصف السوق. وقد بلغت قيمة مجمل االقساط املكتتبة خالل األعوام 2007 إىل 2010 8.5 و10.9 و 14.6 و16.4 مليار ريال عىل التوايل.

12  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.



16

كثافة سوق التأمني  )2006 - 2010(

نوع النشاط

20062007200820092010
نسبة التغري 

09-10 ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

ريال 
سعودي

 -0.4%222.5248.9247.8 216.5 189.9إجاميل التأمني العام

11.4%287.4320.2 193.7 127.8 93.8 إجاميل التأمني الصحي

 -9.4%39.935.8 23.9 13.6 9.2إجاميل تأمني الحامية و اإلدخار

4.9%575.8603.9 357.9440.1 292.2اإلجاميل

املصدر: مؤسسة النقد.

تعرف كثافة التأمني بأنها معدل إنفاق الفرد عىل التأمني )إجاميل أقساط التأمني املكتتب بها مقسومة عىل عدد السكان(. حسب الجدول أعاله، ارتفعت كثافة 
التأمني من 576 ريال للفرد يف عام 2009م إىل 604 ريال للفرد يف عام 2010م بزيادة نسبتها 4.9%، ثم إىل حوايل 665 ريال اي بنسبة منو تبلغ 10% خالل عام 
2011م13. وهذا الرقم ما يزال منخفضا عند مقارنته باالرقام العاملية حيث تبلغ كثافة التأمني يف دول آسيا 314 دوالر للفرد )ما يعادل 1,180ريال سعودي(، 
كام يبلغ الرقم العاملي لنفس العام 2011م 661 دوالر للفرد )اي ما يعادل 2,485 ريال سعودي(14 . ارتفع أيضاً مستوى انفاق الفرد عىل الخدمات التأمينية 
بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20% يف الفرتة من عام 2006م إىل عام 2010م. ظلت نسبة كثافة تأمني الحامية واإلدخار عند مستوى منخفض بوجه عام مقارنة 
بالتأمني العام والتأمني الصحي حيث بلغت تلك النسبة 36 رياالً للفرد عام 15،2010 ومل ترتفع هذه النسبة بيشء يذكر خالل العام 2011م، يف حني بلغ إنفاق 

الفرد عىل التأمني عىل الحياة يف آسيا إىل 229 دوالر )861 ريال( ويف العامل 378 دوالر )1,421 ريال( للفرد16.

صايف أقساط التأمني حسب نوع النشاط )2009 - 2010(

نوع النشاط
نسبة التغري 20092010

 10-09 %مليون ر.س  %مليون ر.س 

12.9%2.3%275.9 2.4%244.3التأمني  ضد الحوادث واملسؤوليات و غريها

5.3%26.3%29.23.099%2.944 التأمني عىل املركبات

20.3%1.1%126.5 1.0%105.1 التأمني عىل املمتلكات و ضد الحريق

4.3-%1.5%175.4 1.8%183.2 التامني البحري

341.6%0%4.8 0.01%1.1 التأمني عىل الطريان

46.0%0.1%7.6 0.1%5.2 التامني عىل الطاقة

9.1-%1.0%113.9 1.2%125.3 التأمني الهنديس

5.4%32.2%35.83.803%3.608 إجاميل التأمني العام

 

28.1%60.3%7.120 55.2%5.557  إجاميل التأمني الصحي

3.4-%7.4%876.8 9.0%908 إجاميل تأمني الحامية و اإلدخار

17.1%100.0%11.800 100.0%10.073 اإلجاميل

املصدر: مؤسسة النقد.

13  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
14  سويس ري “ورلد إنشورنس يف 2011

15  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمني السعودي، 2010م.
16  سويس ري “ورلد إنشورنس يف 2011
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يعرف صايف أقساط التأمني املكتتب بها عىل انه األقساط املحتفظ بها لدى رشكة التأمني بعد حسم األقساط املسندة إىل رشكات إعادة التأمني املحلية والدولية 
من إجاميل أقساط التأمني املكتتب بها حسب نوع النشاط. الجدول أعاله يوضح ارتفاع يف صايف أقساط التأمني املكتتب بها من 10.07 مليار ريال يف عام 

2009م إىل 11.80 مليار ريال يف عام 2010م بزيادة قدرها %17.

وأيضاً يف عام 2010م، حقق التأمني عىل املركبات والتأمني الصحي نحو 86% من صايف أقساط التأمني املكتتب بها، وحافظ التأمني الصحي عىل مكانته من 
حيث كونه أكرب نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 60% من صايف أقساط التأمني املكتتب بها يف عام 2010م مقارنة بنسبة 55% يف عام 2009م.

استمرت حصة التأمني عىل املركبات من أقساط التأمني املكتتب بها يف االنخفاض إال أنها حافظت عىل املرتبة الثانية، حيث بلغت حصة التأمني عىل املركبات 
من صايف أقساط التأمني املكتتب بها 26% يف عام 2010م باملقارنة مع 29% يف عام 2009م.17

معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط )2009 - 2010(

نوع النشاط

20092010

نسبة التغري 10-09 
%%

21.2%54.4% 44.9%التأمني  ضد الحوادث واملسؤوليات و غريها

0.7-%95.7% 96.4%التأمني عىل املركبات

13.6%13.2%11.6%التأمني عىل املمتلكات و ضد الحريق

3.0-%33.8% 34.9%التامني البحري

152.2%1.6% 0.6%التأمني عىل الطريان

33.9%2.3% 1.7%التامني عىل الطاقة

15.3-%13.1% 15.5%التأمني الهنديس

1.0-%56.5% 57.1%إجاميل التأمني العام

 

7.5%81.9% 76.2%إجاميل التأمني الصحي

5.2%70.9% 67.4%اإلجاميل

املصدر: مؤسسة النقد.

ملحوظة: ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمني الحامية واالدخار حيث يجب االحتفاظ بعنرص االدخار الذي يتضمنه العقد يف الرشكات السعودية، ولذلك 
ال ميكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النوع من التأمني مع االنواع االخرى.

يعد معدل االحتفاظ مقياساً ألقساط التأمني املكتتب بها التي تحتفظ بها رشكة التأمني، وميكن الحصول عليه من خالل قسمة صايف اقساط التأمني املكتتب 
بها عىل إجاميل أقساط التأمني املكتتب بها. حسب الجدول اعاله، شهد معدل االحتفاظ اإلجاميل لرشكات التأمني ارتفاعاً من 67.4% يف عام 2009م إىل %70.9 
يف عام 2010م. ويعود ذلك إىل ارتفاع معدل االحتفاظ للتأمني عىل املركبات والتأمني الصحي اللذان يستحوذان عىل نسبة 73% من إجاميل أقساط التأمني 

املكتتب بها، ويف عام 2010م بلغ معدل االحتفاظ للتأمني عىل املركبات 96% وللتأمني الصحي %82.18

17  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.

18  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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إجاميل املطالبات املدفوعة حسب نوع النشاط )2009 - 2010(

نوع النشاط

20092010

نسبة التغري 
 10-09 مليون ريال 

سعودي 
%

مليون ريال  
سعودي

%

-41.2% 1%57.8 1%98.4 التأمني ضد الحوادث واملسؤوليات و غريه

16.0%22%1.882 22%1.621التأمني عىل املركبات

-12.9%5%397.3 6%456.1 التأمني عىل املمتلكات و ضد الحريق

65.8%3%276.5 2%166.7 التامني البحري

49.4%0%26.5 0%17.8 التأمني عىل الطريان

-75.7%2%138.5 8%570.1 التامني عىل الطاقة

9.3%2%159.2 2%145.6 التأمني الهنديس

-4.5%35%2.937 42%3.076 إجاميل التأمني العام

 

35.7%64%555.440%4.010إجاميل التأمني الصحي

-19.5%2%136.2 2%169.2 إجاميل تأمني الحامية و اإلدخار

17.3%100%8.514 100%7.255اإلجاميل

املصدر: مؤسسة النقد.

الجدول اعاله يوضح ارتفاع إجاميل يف املطالبات املدفوعة من 7.26% مليار ريال يف عام 2009م إىل 8.51 مليار ريال يف عام 2010م بنسبة 17%. ويف عام 
2010م حقق إجاميل املطالبات املدفوعة عىل التأمني الصحي منواً بنسبة 36% ومنواً بنسبة 16%  عىل املركبات مقارنة بالعام 2009م.19

19  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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3-4-3 املنافسة

يشهد السوق حالياً تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف وترية املنافسة وذلك بحصول رشكات عىل الرتخيص للعمل كرشكات تأمني تحت نظام مراقبة رشكات 
التأمني التعاوين.  ومن املتوقع أن ترتفع وترية املنافسة بني الرشكات الحالية والرشكات الجديدة التي تدخل السوق.  وستحاول الرشكات الجديدة أن توجد 

موطئ قدم لها من خالل عدة عوامل كاألسعار املنافسة، وتحسني معايري خدمة العمالء، وتعزيز كفاءة العمليات اإلدارية، وتبني تقنيات أحدث.

الحصة السوقية للرشكات املنافسة )2009م – 2011م(

2009م2010م2011م

35%264,035,339%244,180,906%4,431,153التعاونية

16%161,849,482%152,622,549%2,811,057ميدغلف

12%111,347,337%111,739,390%1,993,251بوبا

8%5908,867%6850,546%1,068,776يو يس أيه

3%3337,831%4523,414%683,691أليانز

3%4363,187%3600,261%600,911مالذ

2%4269,060%3567,734%565,059العربية

1%373,607%3552,694%548,444سايكو

3%3379,938%3409,922%538,092االتحاد التجاري

0%10%3229,864%493,344الراجحي

0%10%3162,531%474,727الخليجية العامة

0%20%2330,182%427,790أكسا

4%2494,674%2389,587%328,777اتحاد الخليج

0%00%270,113%322,582الوطنية

0%00%20%289,790أمانة

1%1142,920%2219,998%278,560السعودية املتحدة

11%161.292.961%132.616.454%2.413.315باقي الرشكات

املصدر: املستشار املايل و تداول.

كام موضح يف الجدول أعاله، متوسط الحصة السوقي ألكرب خمس رشكات يساوي أكرث من 50% من سوق التأمني خالل اخر ثالث سنوات حيث كل من باقي 
الرشكات حاصلة عىل أقل من 10% من حصة السوق.
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3-4-4 التوقعات املستقبلية

إن خطة االنفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية وسياسة تنويع مصادره والتقليل من اعتامده عىل إيرادات النفط قد أثرت عىل االقتصاد الوطني للمملكة 
مام جعله يشهد منواً قوياً يف السنوات األخرية.  وإن هذه السياسة قد جعلت االقتصاد السعودي أكرث جاذبية للكثري من املستثمرين مام انعكس عىل حجم 
تدفق االستثامرات يف اململكة.  وقد نجح اإلقتصاد السعودي يف إظهار صالبته يف ظل األزمة العاملية، وقد ساهم يف ذلك استمرار الحكومة يف سياستها املالية 
التوسعية واستمراريتها يف مشاريع البنية التحتية طويلة األجل والتي تعترب داعم أسايس يف تطوير اقتصاد اململكة.  وعليه فإنه يتوقع أن يستمر النمو يف 

مختلف قطاعات االقتصاد يف السنوات القادمة. 

ويُتوقع منو قطاع التأمني بشكل ملحوظ خالل السنوات املقبلة، وذلك نتيجة االتجاه امللحوظ نحو تنظيم قطاع التأمني بشكل عام منذ صدور نظام مراقبة 
رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية واللوائح التنظيمية20.  إضافة لذلك يتوقع النمو يف فرع الحامية واإلدخار وذلك بسبب حجم السوق وزياد الوعي 

بأهمية هذا الفرع لدى املجتمع. 

ومن جهة أخرى فإن زيادة عدد رشكات التأمني التعاوين املرخصة يف اململكة له أثر هام يف زيادة حدة املنافسة،  فقد تم ترخيص العديد منها وهناك مجموعة 
قيد الرتخيص وأخرى قيد الدراسة مام يتوقع أن يصل عدد رشكات التأمني التعاوين املرخصة يف اململكة إىل حوايل 35 رشكة يف املستقبل املنظور 21، وبالتايل 

سوف يزيد من وترية حدة املنافسة.22 

 وفيام ييل رشكات التأمني املدرجة يف سوق االسهم حتى تاريخه:

الرشكة التعاونية للتأمني.  )1

الرشكة األهلية للتأمني التعاوين  )2

الرشكة الخليجية العامة للتأمني التعاوين  )3

الرشكة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين  )4

الرشكة السعودية الهندية للتأمني التعاوين  )5

الرشكة السعودية إلعادة التأمني التعاوين  )6

الرشكة العربية السعودية للتأمني التعاوين  )7

الرشكة املتحدة للتأمني التعاوين  )8

رشكة الوطنية للتأمني التعاوين  )9

10(  املجموعة املتحدة للتأمني التعاوين

11(  بوبا العربية للتأمني التعاوين

12(  رشكة ساب للتكافل

13(  الرشكة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين

14(  رشكة أمانة للتأمني التعاوين

15(  رشكة أياك السعودية للتأمني التعاوين

16(  رشكة ايس العربية للتأمني التعاوين

17(  رشكة إتحاد الخليج للتأمني التعاوين

18(  رشكة أكسا للتأمني التعاوين

19(  رشكة األهيل تكافل

20(  رشكة اإلتحاد التجاري للتأمني التعاوين

21(  رشكة التأمني العربية التعاونية

22(  رشكة الدرع العريب للتأمني التعاوين

23(  رشكة الصقر للتأمني التعاوين

24(  رشكة الراجحي للتأمني التعاوين

25(  رشكة العاملية للتأمني التعاوين

26(  رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

27(  رشكة بروج للتأمني التعاوين

28(  رشكة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

29(  رشكة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

30(  رشكة سوليدريت السعودية للتكافل

31(  رشكة عناية السعودية للتأمني التعاوين

32(  رشكة وقاية للتأمني وإعادة التأمني التكافيل

رشكة طوكيو مارين   )33

أما بالنسبة للرشكات التي حصلت عىل موافقة مجلس الوزراء عىل تأسيسها ولكن مل يتم طرحها بعد هي:

رشكة املجموعة األمريكية الدولية و البنك العريب الوطني.

الجزيرة تكافل تعاوين.

20  بي إم جي.
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4 الشركة
4-1 خلفية عن الشركة

 رشكة الجزيرة تكافل تعاوين )ويشار إليها يف هذه النرشة بـ »الرشكة«( هي رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس تم املوافقة عىل الرتخيص بتأسيسها 
مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )137( الصادر بتاريخ 1431/4/27هـ، واملرسوم املليك رقم )م/23( الصادر بتاريخ 1431/4/28هـ كرشكة تأمني تعاوين يف 
اململكة العربية السعودية.  وسيبلغ رأس مالها عند التأسيس )350,000,000( ثالمثائة وخمسون مليون ريال سعودي موزع عىل )35,000,000( خمس وثالثني 
مليون سهم عادي القيمة اإلسمية لكل منها )10( رياالت سعودية.  وقد اكتتب املساهمون املؤسسون بـ)24,500,000( أربع وعرشين مليون وخمسامئة 
ألف سهم عادي متثل 70% من رأس مال الرشكة وتم إيداع قيمتها يف حساب الرشكة لدى بنك الجزيرة يف الحساب رقم 0021258566001، كام سيتم طرح 

)10,500,000( عرشة ماليني وخمسامئة ألف سهم عادي للجمهور بسعر )10( عرشة رياالت للسهم الواحد. 
وبعد امتام االكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية سيتم رفع طلب ملعايل وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الرشكة وسوف تعترب الرشكة مؤسسة نظاما 
بعد صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة )»القرار الوزاري«( بإعالن تأسيس الرشكة وإصدار السجل التجاري لها.  وبعد ذلك سوف تتقدم الرشكة ملؤسسة 
النقد بطلب إصدار الرتخيص النهايئ ملزاولة أعامل التأمني التعاوين ، وبعد إصدار الرتخيص سوف تتقدم الرشكة بطلب ترخيص برامج التأمني املطروحة من قبلها 
وبذلك تكون الرشكة قادرة عىل البدء يف أعاملها. وبشكل موازي سوف تبارش الرشكة عملية تقييم املحفظة التامينية التابعة لبنك الجزيرة متهيدا لالستحواذ 
عليها وذلك بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد والجمعية العمومية الغري عادية عىل قيمة ورشوط االستحواذ ، وتجدر اإلشارة إىل أن عملية نقل املحفظة 

والعمليات الالزمة لبدء مزاولة األعامل خاضعة لقيود وإجرآت نظامية خارجة عن سيطرة الرشكة ولذلك الميكن وضع جدول زمني محدد إلمتامها.
هذا وسيكون مقر الرشكة يف مركز املساعدية، طريق املدينة مبدينة جدة. 

الالزمة  املوافقات  الالزمة للحصول عىل  اململكة وستتخذ كافة اإلجراءات  التأمني يف  لبدء نشاط  النقد   تعتزم الرشكة بعد تأسيسها تقديم طلب ملؤسسة 
الستحواذها عىل املحفظة التأمينية لبنك الجزيرة )الرجاء مراجعة قسم »االستحواذ«( 

وتعتزم الرشكة تقديم خدمات التأمني التعاوين يف فرع الحامية واإلدخار وفقا لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم املليك رقم م/32 وتاريخ 
1424/06/02هـ والئحته التنفيذية تحت إرشاف مؤسسة النقد العريب السعودي باعتبارها الجهة املسؤولة عن مراقبة قطاع التأمني يف اململكة.

ولكون الرشكة تحت التأسيس ومل تبدأ فعليا بأعاملها فلن يكون لها، بذاتها ككيان مستقل، بطبيعة الحال، أي أنشطة مستمرة أو منقطعة سواء داخل اململكة 
العربية السعودية أو خارجها أو اي أصول داخل اململكة أو خارجها 

كام ال  تعتزم الرشكة القيام بأي أعامل أخرى غري ما أسست ألجله أو أجراء تغيري جوهري عىل األعامل التي بنت خططها األوليه عليها. 

4-2 هيكل ملكية الشركة
يبلغ رأس مال الرشكة )350,000,000( ثالمثائة وخمسون مليون ريال سعودي موزع عىل )35,000,000( خمسة وثالثني مليون سهم.  وقد اكتتب املساهمون 
املؤسسون بـ )24,500,000( أربع وعرشين مليون وخمسامئة ألف سهم متثل)70( % من رأس مال الرشكة.  كام سيتم طرح )10,500,000( عرشة ماليني و خمسامئة 

ألف سهم متثل )30( % من رأس مال الرشكة للجمهور بسعر )10( عرشة رياالت للسهم الواحد. ويوضح الرسم التايل موقع الرشكة داخل مجموعة بنك الجزيرة.

 % 99.99

 % 5 % 30

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

% 5

 % 35
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أما بالنسبة ألسهم املساهمني املؤسسني فهي موزعة حسب الجدول التايل:

القيمة عدد األسهمالجنسيةالمساهمونرقم
نسبة الملكية )%(الدفترية )ريال(

30%10.500.000105.000.000سعوديبنك الجزيرة1

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة الجزيرة لألسواق املالية2

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة خليفة عبد الطيف امللحم ورشكاه للمقاوالت3

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة إتحاد األخوة للتنمية4

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة القصبي للمقاوالت املحدودة5

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة مجموعة خالد البلطان لالستثامر التجاري6

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير7

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة الفواصل اإلقليمية لالستثامر8

5%1.750.00017.500.000سعوديةرشكة صكوك االقليمية لالستثامر9

70%24.500.000245.000.000مجموع أسهم املساهمني املؤسسني

30%10.500.000105.000.000أسهم الجمهور

100%35.000.000350.000.000املجموع الكيل

املصدر: الرشكة

4-3 الشركات والمؤسسات المساهمة في الشركة
تندرج هيكلّية الرشكات واملؤسسات املساهمة يف تأسيس الرشكة  كاآليت:

4-3-1 بنك الجزيرة

تأسس بنك الجزيرة عام 1975م كرشكة مساهمة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم)4030010523(. يبلغ رأس مال البنك 3 
مليار ريال سعودي.  يقوم البنك بتقديم كافة أنواع الخدمات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.  وميتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين %30، 
كام ميتلك يف رشكة الجزيرة لألسواق املالية 99.99% وهي متتلك بدورها 5% من رشكة الجزيرة تكافل تعاوين مام يرفع نسبة ملكية بنك الجزيرة املبارشة وغري 

املبارشة إىل حوايل 35%، وفيام ييل جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون 5% فأكرث يف بنك الجزيرة.

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

2.27%6.5%رشكة اتحاد األخوة للتنمية

2.03%5.8%البنك األهيل الباكستاين

1.75%5%صالح عبدالله محمد كامل

28.95%82.7%مساهمون ملكية كل منهم أقل من %5

35%100%املجمـــــوع
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ويف ما ييل تفصيل للمساهمني يف بنك الجزيرة:

4-3-1-1 رشكة اتحاد األخوة للتنمية 

الرجاء الرجوع إىل التفصيالت الواردة عن رشكة اتحاد األخوة أدناه ملزيد من املعلومات

4-3-1-2 البنك األهيل الباكستاين 

البنك األهيل الباكستاين هو مرصف حكومي باكستاين أسس عام 1949م كمرصف يعمل يف مجال املرصفية التجارية للرشكات واألفراد واملرصفية اإلسالمية 
إضافة إىل املرصفية االستثامرية. ولدى البنك 1491 فرع داخل باكستان إضافة إىل 10 فروع أجنبية. ويعترب املرصف األول يف باكستان. وقد بلغت حقوق 
املساهمني مع نهاية عام 2011م 1.5 مليار دوالر أمرييك يعود 76.8% منها للحكومة الباكستانية. اما باقي األسهم فهي متداولة يف السوق املالية الباكستانية. 

4-3-2 رشكة الجزيرة لألسواق املالية 

تأسست رشكة الجزيرة لألسواق املالية عام 2008م كرشكة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم)4030177603(.  
يبلغ رأس مال الرشكة )500,000,000( خمسامئة مليون ريال سعودي.  تقوم الرشكة بتقديم جميع النشاطات املالية وهي: التعامل بصفة أصيل ووكيل، 
التعهد بالتغطية، اإلدارة والرتتيب وتقديم املشورة، والحفظ يف أعامل األوراق املالية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل جدول يوضح قامئة 

املالك الذين ميلكون رشكة الجزيرة لألسواق املالية:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

4.9995%99.99%بنك الجزيرة

0.00013%0.0025%طارق عثامن عبدالله القصيبي

0.00013%0.0025%عبداملجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان

0.00013%0.0025%خليفة عبداللطيف عبدالله امللحم

0.00013%0.0025%مشاري إبراهيم مشاري الحسني

5%100%املجمـــــوع

4-3-3 رشكة خليفة عبد اللطيف امللحم ورشكاه للمقاوالت

املقاوالت  بنشاط  الرشكة  تقوم  سعودي.   ريال  مليون   )1,000,000( الرشكة  مال  رأس  يبلغ  رقم)2050062576(.  تجاري  بسجل  `السعودية 
الصحي  والرصف  الري  وأعامل  وامليكانيكية  الكهربائية  واألعامل  والصناعية  والتجارية  السكنية  املباين  وتشغيل  ونظافة  وصيانة  العامة 
يف  ومتتلك  والديكور.  الجبس  أعامل  وتنفيذ  البحرية  واألعامل  الرتفيهية  واملراكز  واملطارات  واملوانئ  املستشفيات  وتشغيل  ونظافة  وصيانة 
للمقاوالت: ورشكاه  امللحم  اللطيف  عبد  خليفة  رشكة  ميلكون  الذين  املالك  قامئة  يوضح  جدول  ييل  وفيام   ،%5 تعاوين  تكافل  الجزيرة   رشكة 

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

3.2%64%خليفة عبداللطيف عبدالله امللحم

0.4%8%عبداللطيف خليفة عبداللطيف امللحم

0.4%8%محمد خليفة عبداللطيف امللحم

0.4%8%عبدالعزيز خليفة عبداللطيف امللحم

0.2%4%مشاعل خليفة عبداللطيف امللحم

0.2%4%ملياء خليفة عبداللطيف امللحم

0.2%4%سارة خليفة عبداللطيف امللحم

5%100%املجمـــــوع
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4-3-4 رشكة إتحاد اإلخوة للتنمية

تأسست رشكة إتحاد اإلخوة للتنمية عام 1993م كرشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم)1010111728(. 
يبلغ رأس مال الرشكة )500,000( خمسامئة ألف ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط رشاء األرايض بقصد البناء عليها واستثامرها بالبيع والرشاء والتأجري 
لصالح الرشكة، ورشاء األسهم لصالح الرشكة وبيعها إذا دعت الحاجة دون الوساطة يف تداولها، والقيام بأعامل املقاوالت املعامرية وصيانة املباين وترميمها.  
ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5% باإلضافة إىل امتالكها 6.5% من أسهم بنك الجزيرة واملمتلك ملا مجموعه حواىل 35% بشكل مبارش وغري مبارش، 
وبذلك تكون ملكية رشكة اتحاد األخوة يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين بشكل مبارش وغري مبارش 7.27% وفيام ييل جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون 

رشكة إتحاد اإلخوة للتنمية:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

1.45%20%عبدالله ابراهيم السلطان

1.45%20%عبداملجيد ابراهيم السلطان

0.73%10%نجالء ابراهيم السلطان

0.73%10%وداد ابراهيم السلطان

0.73%10%سلطانه ابراهيم السلطان

1.45%20%عبداملحسن ابراهيم السلطان

0.73%10%منرية ابراهيم السلطان

7.27%100%املجمـــــوع

4-3-5 رشكة القصبي للمقاوالت املحدودة

تأسست رشكة القصبي للمقاوالت املحدودة عام 1988م كرشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم)1010068765(. 
يبلغ رأس مال الرشكة )1,000,000( مليون ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط املقاوالت العامة للمباين مبا يف ذلك )إنشاء وإصالح و صيانة وهدم وترميم( صيانة 
ونظافة املدن واملستشفيات واملراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة يف مواد البناء واملواد الغذائية واملعدات واألجهزة الطبية و أجهزة التكييف واملصاعد والوكاالت 

التجارية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة القصبي للمقاوالت املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

3%60%يوسف بن عثامن عبدالله القصبي

1.125%22.5%طارق بن عثامن عبدالله القصبي

0.875%17.5%رشكة رزم املحدودة

5%100%املجمـــــوع

4-3-5-1 رشكة رزم املحدودة

تأسست رشكة رزم املحدودة عام 2008م كرشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم )1010252635(. يبلغ 
رأس مال الرشكة )500,000( خمسامئة ألف ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط رشاء األرايض إلقامة مباين عليها واستثامرها بالبيع أو اإليجار لصالح الرشكة، 
ورشاء ومتلك العقارات لصالح الرشكة، وإدارة وصيانة وتطوير العقار، ومتلك املنشآت واملرافق الصحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتجارة التجزئة يف )اآلالت 
الطبية والجراحية واألطراف الصناعية وأجهزة املعوقني ولوازم املستشفيات(، ومتلك املنشآت واملرافق التعليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتجارة التجزئة 
يف )اآلالت التعليمية ولوازم املدارس والجامعات(.  ومتتلك يف رشكة القصبي للمقاوالت املحدودة 17.5% )ما يقابل 0,875% من رشكة الجزيرة تكافل تعاوين(، 

وفيام ييل جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة رزم املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

0.7437%85%طارق بن عثامن بن عبدالله القصبي

0.0875%10%عثامن بن طارق بن عثامن بن عبدالله القصبي

0.0437%5%عبد الله بن طارق بن عثامن بن عبدالله القصبي

0.875%100%املجمـــــوع
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4-3-6 رشكة مجموعة خالد البلطان لإلستثامر التجاري 
تأسست رشكة مجموعة خالد البلطان لإلستثامر التجاري عام 2008م كرشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري 
رقم)1010062846(. يبلغ رأس مال الرشكة )2,000,000( مليوين ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط إدارة وصيانة وتشغيل املراكز التدريبية والتعليمية 
والرتفيهية واملراكز الرياضية والتجارية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة خالد البلطان 

لإلستثامر التجاري املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

4.25%85%خالد بن عمر البلطان

0.3%6%هيفاء محمد الغفييل

0.1%2%الوليد بن خالد البلطان

0.1%2%عبداملجيد بن خالد البلطان

0.1%2%بدر بن خالد البلطان

0.05%1%غيداء بنت خالد البلطان

0.05%1%رميا بنت خالد البلطان

0.05%1%جود بنت خالد البلطان

5%100%املجمـــــوع

4-3-7  رشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير املحدودة
تأسست رشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير املحدودة عام 2008م كرشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري 
رقم)4030184568(.  يبلغ رأس مال الرشكة )500,000( خمسامئة ألف ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط رشاء األرايض بقصد البناء عليها واستثامرها بالبيع 
والرشاء والتأجري لصالح الرشكة، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات وتشغيل املباين لصالح الرشكة، ومقاوالت عامة للمباين )اإلنشاء واإلصالح والهدم والرتميم( 
والخدمات التجارية من تسويق للغري وخدمات الفحص واملعاينة و وكالء التوزيع والوكاالت التجارية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل 

جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة التاج اإلقليمية للتنمية والتطوير املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

4.5%90%صالح عبدالله كامل

0.5%10%عبداالله عبدالرحيم صباحي

5%100%املجمـــــوع

4-3-8  رشكة الفواصل اإلقليمية لإلستثامر املحدودة
تجاري  بسجل  السعودية  العربية  اململكة  يف  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  2008م كرشكة  عام  املحدودة  لإلستثامر  اإلقليمية  الفواصل  تأسست رشكة 
رقم)4030184567(.  يبلغ رأس مال الرشكة )500,000( خمسامئة ألف ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط رشاء األرايض بقصد البناء عليها واستثامرها بالبيع 
والرشاء والتأجري لصالح الرشكة، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات وتشغيل املباين لصالح الرشكة، ومقاوالت عامة للمباين )اإلنشاء واإلصالح والهدم والرتميم( 
والخدمات التجارية من تسويق للغري وخدمات الفحص واملعاينة و وكالء التوزيع والوكاالت التجارية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل 

جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة الفواصل اإلقليمية لإلستثامر املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

4.5%90%محي الدين صالح عبدالله كامل

0.5%10%عبدالعزيز محمد عبده مياين

5%100%املجمـــــوع

4-3-9  رشكة صكوك اإلقليمية لإلستثامر املحدودة
تجاري  بسجل  السعودية  العربية  اململكة  يف  مسجلة  محدودة  مسؤولية  ذات  كرشكة  2008م  عام  املحدودة  لإلستثامر  اإلقليمية  صكوك  رشكة  تأسست 
رقم)4030184566(. يبلغ رأس مال الرشكة )500,000( خمسامئة ألف ريال سعودي.  تقوم الرشكة بنشاط رشاء األرايض بقصد البناء عليها واستثامرها بالبيع 
والرشاء والتأجري لصالح الرشكة، وإدارة وصيانة وتطوير العقارات وتشغيل املباين لصالح الرشكة، ومقاوالت عامة للمباين )اإلنشاء واإلصالح والهدم والرتميم( 
والخدمات التجارية من تسويق للغري وخدمات الفحص واملعاينة و وكالء التوزيع والوكاالت التجارية.  ومتتلك يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين 5%، وفيام ييل 

جدول يوضح قامئة املالك الذين ميلكون رشكة صكوك اإلقليمية لإلستثامر املحدودة:

نسبة الملكية غير المباشرة  في الجزيرة تكافلنسبة الملكيةالمساهمون

4.5%90%عبدالله صالح عبدالله كامل

0.5%10%عبدالله محمد عبده مياين

5%100%املجمـــــوع
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4-4 المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيين في الشركة 
ميتلك السيد عبد املجيد ابراهيم عبد املحسن السلطان  20% من رشكة اتحاد االخوة للتنمية  والتي متتلك بدورها 5% من أسهم الرشكة و6.5% من أسهم بنك 
الجزيرة والذي ميتلك بدوره 30% من أسهم الرشكة كام ميتلك السيد عبد املجيد السلطان 0.0025% من أسهم رشكة الجزيرة لألسواق املالية بشكل مبارش مام 
يعني أن السيد عبد املجيد ابراهيم عبد املحسن السلطان لديه مصلحة غري مبارشة تقدر بـ 1.46% يف الرشكة. وال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو 

املدراء التنفيذيني أو سكرتري مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف الرشكة حتى تاريخ إعداد هذه النرشة.

4-5 الرؤية المستقبلية للشركة 
أن تكون الرشكة الرائدة يف مجال التامني املتوافق مع احكام الرشيعة االسالمية يف اململكة العربية السعودية ومنطقة الرشق االوسط من خالل تقديم حلول 

تأمينية مبتكرة ذات جودة عالية تفوق توقعات الرشائح املستهدفة من العمالء مبا يحقق الفائدة القصوى للمساهمني، والعمالء، واملوظفني.

4-6 االستراتيجية
تتبنى رشكة الجزيرة تكافل تعاوين اسرتاتيجية تعتمد عىل العنارص التالية:

     1. تطوير منتجات تأمينية مبتكرة ومتنوعة تفوق تطلعات الرشائح املستهدفة تخدم حاجات املجتمع من األفراد ومؤسسات القطاعني العام والخاص. 

     2. إيصال خدمة ذات جودة عالية تتناسب مع تطلعات الرشكة وتحقق رغبات العمالء .

     3. إدارة املخاطر بقدرات عالية من خالل االستثامر يف التقنية وتطبيق أفضل املامرسات.

     4. استقطاب وتنمية وتحفيز كوادر ذات خربة عالية.

     5. زيادة فعالية عمليات الرشكة مبا يضمن تحقيق أعىل عائد عىل املوارد املستخدمة

4-7 المزايا التنافسية 
بعد امتام تأسيس الرشكة تتحىل الرشكة باملزايا التنافسية التالية:

4-7-1 االسم األول يف مجال الحامية واإلدخار
عىل الرغم من أن الرشكة قيد التأسيس إال أنها متتلك اسامً مرموقاً يف السوق املحيل من خالل عملها تحت مظلة بنك الجزيرة عىل مدى العرش سنوات املاضية ، حيث 
استطاعت كسب ثقة العمالء وبناء قاعدة قوية عىل مستوى األفراد والرشكات كام بلغت الحصة السوقية ملحفظة بنك الجزيرة 25.7% بنهاية عام 2011م من إجاميل 

اقساط التأمني املكتتبة يف برامج الحامية و اإلدخار باململكة.  واعتربت من الرواد يف تقديم حلول الحامية واإلدخار وحصلت عىل العديد من الجوائز العاملية منها:

جائزة أفضل رشكة تكافل يف الرشق األوسط لعام 2011م • 

جائزة أفضل رشكة تكافل لعام 2010م • 

جائزة يوروموين الفضل مقدم برنامج تكافل 2006م و 2008م• 

جائزة بولييس للتأمني يف الرشق األوسط لالعوام 2007 م و 2008م و 2009م• 

جائزة كليف ألفضل مقدم برنامج تكافل 2007م• 

جائزة مجلة التمويل االسالمي ألفضل مقدم تكافل 2004م• 

4-7-2 خربة واسعة يف السوق املحيل

متتلك الرشكة الخربة يف معرفة وتحديد احتياجات رشائح العمالء املختلفة فيام يخص املنتجات التأمينية ولديها اإلملام التام مبقومات السوق مام سيساهم يف 
ترسيخ مكانتها يف السوق املحلية.

4-7-3 خربة قوية يف تطوير املنتجات
انطالقا من املعرفة التامة الحتياجات املجتمع فقد احتلت إدارةالتكافل التعاوين ببنك الجزيرة موقعا ريادياً يف تحديد وتلبية هذه االحتياجات من خالل طرح 

برامج متنوعة تفوق توقعات العمالء محققة الريادة يف السوق املحيل والعاملي.

4-7-4 شبكة توزيع واسعة
تتمتع الرشكة بانتشار قوي يف شبكة فروعها التي تغطي املناطق الرئيسية باململكة ويقوم بإدارتها كوادر سعودية متخصصة يف تسويق  منتجات الحامية واالدخار. 

4-7-5 خربة قوية يف تقييم مخاطر االكتتاب

متتلك الرشكة خربة فنية واسعة يف مجال االكتتاب من خالل رشاكتها االسرتتيجية مع أقوى رشكات اعادة التأمني عىل مدى السنوات املاضية تحت مظلة بنك 
الجزيرة مام يعزز مكانتها التنافسية وقدرتها عىل تقييم مخاطر االكتتاب مستقبالً. 

مركز  امتحانات دويل معتمد  6-7-4
دأبت ادارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة عىل تفهم احتياجات السوق املحيل من الكوادر املؤهلة يف مجال التأمني ، ومن هذا املنطلق فقد أخذت عىل عاتقها 
مسؤولية تطوير الكوادر الوطنية يف هذا املجال معتمدة يف ذلك عىل الثقة التي اكتسبتها لدى الجهات الدولية املقدمة لخدمات التدريب يف مجال التأمني 
خالل السنوات املاضية وقد أصبحت ادارة التكافل التعاوين اول مركز معتمد لتقديم امتحانات )اللوما( يف اململكة العربية السعودية واملركز الوحيد املعتمد 

لدى )أس أو آي( لتقديم امتحانات االكتواريني يف اململكة مام سيدعم القوة التنافسية للرشكة مستقبالً.
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5 األنشطة الرئيسية
تعتزم الرشكة مامرسة نشاط التأمني التعاوين يف فرع الحامية واالدخار املتوافق مع أحكام الرشيعة االسالمية وفقاً لنظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادر 
باملرسوم املليك رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ واليوجد حالياً أي نية لتغيري النشاط ، وستقوم الرشكة بعد اكتامل تأسيسها بالتقدم ملؤسسة النقد العريب 

السعودي  للحصول عىل الرتاخيص الالزمة لطرح املنتجات التالية:

برنامج التقاعد : هو برنامج حامية وادخار مقدم لالفراد يوفر للمشرتك االحتياجات املالية الالزمة عند تقاعده كام مينح حامية مالية يف حالة العجز أو الوفاة 
أو االصابه مبرض مستعيص أثناء رسيان العقد القدر الله.

برنامج تعليم األبناء : هو برنامج حامية وادخار مقدم لالفراد يوفر للمشرتك مصاريف تعليم أبنائه كام مينح حامية مالية مع استمرار متتع االبناء مبزايا الربنامج 
يف حالة العجز أو الوفاة أو االصابه مبرض مستعيص أثناء رسيان العقد القدر الله.

برنامج زواج األبناء : هو برنامج حامية وادخار مقدم لالفراد يوفر للمشرتك مصاريف زواج أبنائه كام يؤمن حامية مالية مع استمرار متتع االبناء مبزايا الربنامج 
يف حالة عجز أو وفاة املشرتك أو اصابته مبرض مستعيص أثناء رسيان العقد القدر الله.

برنامج الحامية لالفراد : هو برنامج حامية مقدم لالفراد يوفر التغطية املالية يف حالة العجز أو الوفاة أو االصابه مبرض مستعيص أثناء رسيان العقد القدر الله.

برنامج الحامية الجامعي ملوظفي القطاعني العام والخاص : هو برنامج حامية مقدم للقطاعني العام والخاص يوفر حامية مالية يف حالة وفاة املوظف أو عجزه 
أو اصابته مبرض مستعيص أثناء فرتة عمله لديها القدر الله.

برنامج حامية التمويل: برنامج حامية مقدم للجهات التمويلية يوفر للجهة املمولة حامية مالية يف حالة وفاة املقرتض أثناء تعاقده معها

وبالنسبة للربامج الجديدة فقد وضعت الرشكة آلية لتطوير واعتامد املنتجات تحت إرشاف لجنة مكونة لهذا الغرض تجتمع بشكل دوري لالطالع عىل الربامج 
املقرتحة الجديدة وإعادة تقييم الربامج الحالية. وستضم هذه اللجنة خربات أكتوارية وتطويرية إضافة إىل ممثلني من إدارة اإللتزام واملخاطر والتسويق 

واللجنة الرشعية. كام طورت الرشكة آلية عمل تنظم أعامل هذه اللجنة وتحكم أداءها. 

6 األقسام الرئيسية
6-1 إدارة الثروة البشرية

تلعب إدارة الرثوة البرشية دوراً جوهرياً يف توفري بيئه عمل ديناميكيه ومنتجة ومحفزة للنجاح داخل الرشكة من خالل التواصل الفعال بني ادارة وموظفي 
الرشكة وتوضيح رؤية ورسالة واسرتاتيجية الرشكة وأهدافها ، كام تلعب ادارة الرثوة البرشية دوراً رئيسياً يف تحديد األهداف واالوصاف الوظيفية ومعايري االداء 
ملوظفي الرشكة ومراقبة االنجازات ومكافئة األداء املتميز باالضافة اىل دورها يف استقطاب الكفاءات املميزه والعمل عىل األحتفاظ بها وتحفيزها باالضافة اىل 
التطوير املستمر ملوظفي الرشكة من خالل وضع الخطط التدريبة والتطويرية املستمرة الرامية لتنمية مهارات املوظفني ومساعدتهم عىل تأدية مهامهم بكفاءه 

عاليه ومتكني ذوي القدرات العالية من تحمل مسؤوليات أعىل والتدرج الوظيفي داخل الرشكة.

6-2 إدارة العمليات
تعنى إدارة العمليات بإدارة األنشطة الفنية للرشكة من مختلف النواحي وتشمل ادارة الخدمات االكتوارية )تطوير املنتجات وتحديد املخصصات الفنية 
ونسب االحتفاظ واملراجعة الدورية للربامج حسب معايري مؤسسة النقد العريب السعودي(، وادارة االكتتاب )قبول مخاطر التأمني وتحديد معايري األخطار 
املمكن تحملها وذلك حسب افضل االسس املتبعة عاملياً بهدف االبقاء عىل ربحية صندوق املشرتكني وربحية الرشكة(، وادارة املطالبات )تنفيذ رشوط وثائق 
التأمني حني وقوع الحالة املشمولة بالتغطية مبا يضمن حصول املشرتكني واملستفيدين عىل حقوقهم ويف نفس الوقت حامية صندوق املشرتكني من املطالبات 
غري املستحقة(، وادارة العقود )خدمات ما بعد البيع من تلبية متطلبات العمالء واملحافظة عىل العالقة معهم طوال فرتة رسيان وثائق التأمني(، وادارة تقنية 
املعلومات )جميع الخدمات التقنية للرشكة مبا يف ذلك ادارة شبكة االتصال وتوفري الوصول اآلمن واملتيرس للمعلومات وادارة انظمة الرشكة املختلفة باالضافة 
اىل تقديم الخدمات االلكرتونية الدارات الرشكة املختلفة كالطباعة واالرشفة وحفظ املعلومات ، والتطوير املستمر النظمة الرشكة من خالل طرح اصدارات 
وانظمة جديدة تتامىش مع خطط واحتياجات الرشكة املستقبلية(، وادارة االمدادات )توفري وإمداد إدارات الرشكة املختلفة بكل ما يلزمها من مستلزمات 

إدارية واحتياجات مكتبية وتعاقدية مع مزودي الخدمات الخارجية مام يؤمن افضل بيئة مناسبة إلنجاز مهام اإلدارات املختلفة(.

6-3 اإلدارة المالية
تقوم االدارة املالية بدور حيوي يف تحقيق أهداف الرشكة بداية من التخطيط ووضع االسرتاتيجيات والنظم املالية التى تسهم بشكل اساىس يف التنبؤ مبستقبل 
الرشكة مروراً باالستثامر الناجح والذى يعترب عامال اساسيا ىف نجاح رشكة التأمني بعد السياسة الفنية ىف احتساب اقساط التأمني اىل ان تنتهى بإعداد القوائم 

املالية التى توضح نتائج النشاط ومدى التطور ىف ارصدة امليزانية وحركة التدفقات النقدية وذلك وفقا ملعايري املحاسبة الدولية.

6-4 إدارة التدقيق الداخلي 
الرامية  املختلفة  واالستشارات  التوكيد  خدمات  لتأدية  يهدف  اإلدارة  مجلس  لرئيس  وادارياً  املراجعة  للجنة  وظيفيا  يتبع  وموضوعي  مستقل  نشاط  هو 
لتحسني العمليات يف الرشكة ومساعدة االدارة عىل تحقيق اهدافها من خالل تطبيق اساليب منضبطة لتقييم فعالية انشطة إدارة املخاطر واالجراءات الرقابية 

والحوكمة ، و يشمل نطاق التدقيق الداخيل فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالرشكة وجودة األداء عند تادية األنشطة املختلفة.
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6-5 ادارة المخاطر

تلعب إدارة املخاطر دورا رئيسيا يف وضع اسرتاتيجية شاملة تضمن التعرف عىل املخاطر املحتملة التي قد تحول دون تحقيق الرشكة الهدافها وحرص تلك 
املخاطر داخل اطار مقبول لدى االدارة العليا مبا يتوافق مع االنظمة التي تحكم عمل الرشكة.

ادارة املخاطر باملشاركة يف اعداد ومراجعة سياسات واجراءات الرشكة املختلفة والتأكد من احتوائها عىل اجراءات رقابية كافية الدارة املخاطر  كام تقوم 
املحتملة وتوفري الدعم والتدريب الالزمني ملنسقي املخاطر يف جميع اإلدارات عىل النحو املطلوب.

كام تحتفظ إدارة املخاطر بسجل موحد ومحدث للمخاطر وتقوم باإلبالغ عن الخسائر املحتملة والفعلية )ان وجدت( من خالل إعداد التقارير الدورية 
ورفعها للجنة املخاطر واالدارة العليا واللجنة التنفيذية بشكل دوري.

6-6 إدارة قنوات التوزيع 
تعمل ادارة املبيعات عىل تحقيق االهداف االاسرتاتيجة للرشكة من خالل تطوير وتطبيق ومراقبة خطط مبيعات عملية تستهدف تحقيق النمو من مبيعات 
منتجات االفراد والرشكات وذلك باالعتامد عىل فريق عمل متخصص ومؤهل يعمل من خالل قنوات التوزيع املختلفة واملنترشة يف مناطق اململكة العربية 

السعودية مبا يتوافق مع اسرتاتيجية الرشكة لالنتشار الجغرايف ومتطلبات امليزانية لكل مرحلة.

6-7 إدارة الجودة وتطوير األعمال 
اإلدارة املركزية للمعلومات يف الرشكة وتعنى بإصدار التقارير الدورية الالزمة ملتابعة أعامل أقسام الرشكة املختلفة  باإلضافة إىل تحديد وقياس ومتابعة أداء 
تلك اإلدارات ورفع تقارير األداء لإلدارة العليا وتصميم برامج تحفيزية ملوظفي املبيعات تضمن استمرار جودة الخدمة املقدمة من خالل وضع معايري ملراقبة 
الجودة محققة بذلك تطلعات العمالء. كام وتعمل إدارة الجودة وتطوير األعامل عىل دعم إدارة املبيعات من خالل تحويل الفرص البيعية الواردة من مركز 
االتصال إىل فريق املبيعات لخدمة العمالء املرتقبني كام وترشف اإلدارة عىل مركز االتصال الذي يعد مركز خدمة عرب الهاتف لتقديم خدمات وثائق التأمني 

املختلفة دون حاجة العميل إىل زيارة الفرع.

كام تتوىل اإلدارة مهام التسويق من خالل وضع خطط تسويقية مبنية عىل بحوث تسويقية تحدد احتياجات الرشائح املستهدفة من املنتجات والخدمات التي 
تقدمها الرشكة والتنسيق مع إدارة املبيعات واالدارات االخرى ذات العالقة لتحديد كيفية طرح وترويج تلك املنتجات والخدمات يف السوق من خالل حمالت 
اعالنية وترويجية مدروسة عرب قنوات االتصال املقروءة واملسموعة واملرئية ووسائل الشبكة العنكبوتية كام تقوم االدارة مبراقبة األداء البيعي وقياس مستوى 

رضاء العمالء عن الخدمات واملنتجات بعد طرحها.

6-8 إدارة اإللتزام
إدارة رقابية مستقلة تتبع وظيفيا للجنة املراجعة وادارياً لرئيس مجلس اإلدارة تختص بالتأكد من مدى تطبيق الرشكة لألنظمة واللوائح املعنية وابالغ لجنة 
املراجعة التابعة ملجلس إدارة الرشكة يف حالة وجود أية مخالفات أو مخاطر تتعلق بإلتزام وتطبيق الرشكة لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية املتعلقة 

بأداء الرشكة وعالقاتها مع املساهمني والسوق والجمهور.

هذا وهناك مجموعة من املوظفني تعمل حاليا يف إدارة التكافل التعاوين لدى بنك الجزيرة وسوف يتم نقل هؤالء املوظفني للعمل يف أقسام الرشكة املتعددة 
ويبني الجدول التاىل توزيع هؤالء املوظفني عىل األقسام الرئيسية مع نهاية شهر أغسطس من عام 2012م :

عدد الموظفين القسم
السعوديين

عدد الموظفين غير 
نسبة المجموعالسعوديين

السعودة

100%303مكتب الرئيس التنفيذي

100%909إدارة الرثوة البرشية

52%141327إدارة العمليات

100%101ادارة االلتزام

100%101إدارة التدقيق الداخيل

75%314ادارة الجودة وتطوير االعامل

25%134اإلدارة املالية

98%53154إدارة  قنوات التوزيع

0%011إدارة املخاطر

82%8519104املجموع
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7 الهيكل التنظيمي
7-1 الهيكل التنظيمي المقترح

7-2  اإلدارة العليا والمدراء
7-2-1 مجلس اإلدارة املرشح

سيدير الرشكة مجلس إدارة يتألف من خمسة )5( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية ويتألف مجلس اإلدارة من أعضاء من ذوي الكفاءة 
والخربة الواسعة يف مجاالت االدارة واالستثامر والخدمات املالية.

ويقوم مجلس اإلدارة بتعيني اللجان الفرعية املهمة مبا يف ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة املراجعة ولجنة املكافآت والرتشيحات وسوف تؤازر هذه اللجان مجلس 
اإلدارة يف متابعة نشاطات الرشكة وتزويد إدارة الرشكة باإلرشادات والتوجيهات الالزمة ، وتعقد اللجان اجتامعات منتظمة وترفع تقاريرها إىل مجلس اإلدارة.

إن املسؤولية األساسية ملجلس اإلدارة هي ضامن استمرار نجاح الرشكة عىل املدى البعيد وهذا يشمل اآليت:

االختيار والتعويض واإلرشاف و-عند الحاجة- استبدال اإلدارة العليا واملدراء التنفيذيني اآلخرين يف الرشكة وكذلك التخطيط لعملية اإلحالل يف الرشكة.• 

تقديم التوجيه يف جميع شؤون الرشكة ومراجعة إسرتاتيجيتها وسياسات إدارة املخاطر والتخطيط املايل واملوازنة السنوية وخطط العمل كام تويص بها • 
إدارة الرشكة.

وضع األهداف لألداء.• 
مراجعة النفقات الرأساملية األساسية.• 

مراقبة وإدارة  تضارب املصالح املحتملة بني أعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة واملساهمني.• 

التأكد من صحة اإلجراءات املالية واملحاسبية الداخلية يف الرشكة مبا يف ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة مستقلة• 

 التأكد من كفاءة أنظمة املراقبة الداخلية وإعداد القوائم املالية وتقديم املساندة لجهات املراجعة الخارجية وضامن تطبيق أنظمة مراقبة داخلية • 

مناسبة وبالتحديد األنظمة الخاصة مبراقبة املخاطر والرقابة اآللية وتنفيذ القوانني ذات العالقة. 

اإلرشاف عىل اإلفصاح العام واالتصاالت.• 



30

فيام ييل قامئة بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة املرشحني:

الملكية التمثيلالمنصبالسنالجنسيةاالسم
المباشرة

الملكية 
تنفيذياالستقالليةالمجموعالغير مباشرة

1
 عبد املجيد ابراهيم 

عبداملحسن السلطان
 47سعودي

رئيس مجلس 

اإلدارة

رشكة اتحاد 

األخوة للتنمية
غري تنفيذيغري مستقل%1.45506%1.45506-

عضو 50سعوديزياد طارق عبدلله أبا الخيل2
رشكة الجزيرة 

لالسواق املالية 
غري تنفيذيغري مستقل---

تنفيذيغري مستقل---بنك الجزيرةعضو منتدب 47سعودي صقر عبداللطيف نادر شاه3

4
عبد اللطيف محمد عبد العزيز 

بن غيث
غري تنفيذيمستقل---الجمهورعضو 67سعودي

غري تنفيذيمستقل---الجمهورعضو 51سعوديسعد إبراهيم سعد املشوح5

وفيام ييل نبذه مخترصة عن كل من املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها:

7-2-1-1 عبد املجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان )سعودي-47 عاماً(

رئيس مجلس اإلدارة املرشح

حصل املهندس عبد املجيد بن ابراهيم السلطان عىل بكالوريوس هندسة البرتول من جامعة امللك سعود يف عام 1410هـ  )1990م( وبدأ حياته العملية مديراً 
لحسابات الرشكات لدى البنك األهيل التجاري واستمر يف هذه الوظيفة حتى عام 1992م حيث انتقل للعمل بوظيفة مدير عام رشكة املرافق االنشائية التي 

استمر عمله بها حتى عام 1999م باالضافة اىل كونه مديرا تنفيذياً لرشكة اتحاد االخوة للتنمية منذ عام 1994م حتى تاريخ هذه النرشة.

يشغل املهندس عبداملجيد السلطان حالياً عدة مناصب قيادية منها عضوية مجلس ادارة رشكة اتحاد األخوة وهي رشكة ذات مسؤولية محدودة تعمل يف 
مجال االستثامر املتعدد من عام 1994م، عضوية مجلس ادارة اسمنت القصيم )رشكة مساهمة عامة( منذ عام 1997م وعضوية مجلس ادارة بنك الجزيرة 

)رشكة مساهمة عامة( منذ عام 2004م وعضوية مجلس ادارة رشكة أوالت وهي رشكة ذات مسؤلية محدودة تعمل يف القطاع العقاري منذ عام 2008م. 

7-2-1-2 زياد طارق عبدلله أبا الخيل )سعودي- 50 عاماً(

عضو مجلس اإلدارة املرشح 

األستاذ زياد بن طارق أبا الخيل هو خريج جامعة جنوب كاليفورنيا االمريكية يف تخصص الهندسة املدنية عام 1986م

عمل األستاذ زياد أبا الخيل بوظيفة مستشار أول يف رشكة أندرسن لالستشارات ملدة 5 سنوات ابتداًء من عام 1986م  وانضم اىل بنك الجزيرة يف عام 1994م 
كمدير إدارة العمليات للبنك ثم إدارة عمليات البنك املركزية من عام 1996م إىل عام 2001م حيث ترقى إىل منصب مساعد املدير العام للعمليات والتقنية 
فرئيس مجموعة العمليات والتقنية للبنك عام 2005م. يف العام 2007م عني مبنصب الرئيس التنفيذي املكلف لبنك الجزيرة، ويف عام 2008م عني نائباً للرئيس 
التنفيذي لنفس البنك باإلضافة إىل منصب رئيس تنفيذي مكلف لرشكة الجزيرة لألسواق املالية وعضو مبجلس إدارتها،  ويف عام 2009م أعيد تعيينه رئيسا 
تنفيذيا مكلفا للبنك واستمر تكليفه يف منصبه كرئيس تنفيذي مكلف لرشكة الجزيرة لألسواق املالية وعضو مبجلس إدارتها، حتى عام 2010م حيث عني رئيسا 

تنفيذيا لرشكة الجزيرة لألسواق املالية واستمرت عضويته مبجلس إدارة الجزيرة لألسواق املالية )مساهمة مقفلة( اىل اآلن. 

7-2-1-3 صقر عبداللطيف نادر شاه )سعودي- 47 عاماً(

عضو مجلس اإلدارة املرشح – الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

األستاذ صقر عبداللطيف نادرشاه حاصل عىل درجة البكالوريوس يف القانون الجنايئ من جامعة باثون كوكامن االمريكية عام 1988م.

أنضم بعد تخرجه اىل ادارة االئتامن لدى البنك السعودي االمرييك وتدرج حتى اصبح مدير عام مساعد يف عام 1996م ثم انتقل اىل البنك االهىل التجاري 
وعمل  به ملدة عرش سنوات شاغالً عدة مناصب قيادية منها مدير عام التسويق للبطاقات اإلئتامنية ومدير ادارة املبيعات وعالقات العمالء ومن ثم مديراً 

اقليمياً للمنطقة الغربية إلدارة املرصفية االسالمية لألفراد.

ويف عام 2006م انتقل االستاذ صقر نادرشاه اىل بنك املرشق االمارايت بوظيفة نائب الرئيس ألدارة الفروع والخدمات املميزة واستمر عمله يف بنك املرشق 
حتى نهاية عام 2007م حيث انتقل اىل بنك الجزيرة بوظيفة مدير عام الخدمات املرصفية لإلفراد واستمرعمله بالبنك ملدة اربع سنوات ليتم تعيينه رئيساً 

تنفيذيأ وعضو منتدباً برشكة الجزيرة تكافل تعاوين يف الربع الثاين من عام 2011م.

االستاذ صقر نادرشاه عمل عضواً مبجلس ادارة رشكة الشيكات السياحية )مساهمة مقفلة( خالل  الفرتة من 2008 اىل 2011م. وهو عضو مبجلس إدارة رشكة 
مكني كابيتال منذ شهر نوفمرب 2012م
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7-2-1-4 عبد اللطيف بن محمد بن عبد العزيز بن غيث )سعودي- 67 عاماً(

عضو مجلس اإلدارة املرشح

حصل الدكتور عبداللطيف بن محمد بن غيث عىل درجة البكالوريوس يف العلوم من جامعة غرب والية واشنطن األمريكية يف عام 1974 م و من ثم عىل 
درجة املاجستري يف العلوم من جامعة واشنطن -  سياتل األمريكية يف عام 1981م ثم حصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم من جامعة أريزونا األمريكية يف 

عام 1987م. 

عمل الدكتور عبداللطيف بن غيث كمعيد ثم أستاذ يف جامعة امللك سعود خال ل الفرتة من 1975م و حتى 1993م ثم توىل منصب مدير عام املعهد املرصيف 
واستمر حتى عام 2002م حيث انتقل للعمل بوظيفة مدير عام لدى رشكة سمسا )وكيل رشكة فدكس( حتى عام 2007م. يدير الدكتور عبداللطيف بن غيث 

حالياً مكتب الغيث لالستشارات التعليمية منذ عام 2007م باالضافة اىل كونه مديراً تنفيذيا لرشكة تطوير التعليم القابضة منذ العام 2010م.

وهو عضو يف مجلس إدارة كل من رشكة تطوير خدمات النقل التعليمي و رشكة تطوير للخدمات التعليمية وكالهام رشكتني ذات مسؤولية محدودة تعمالن  
يف قطاع التعليم ابتداًء من العام 2012.  

7-2-1-5 سعد إبراهيم سعد املشوح )سعودي- 51 عاماً(

عضو مجلس اإلدارة املرشح

حصل األستاذ سعد بن ابراهيم املشوح عىل درجة البكالوريوس يف اإلدارة الصناعية من جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن يف عام 1985م وأكمل دورة 
مالية متخصصة يف التحليل و التقييم املايل يف بنك تشيس منهاتن يف مدينة نيو يورك األمريكية عام 1987م كام حصل عىل شهادة يف التقييم االقتصادي من 

جامعة هارفرد األمريكية يف عام 1993م.

عمل االستاذ سعد املشوح لدى صندوق التنمية الصناعية السعودي خالل الفرتة من 1985م إىل 2003م كرئيس فريق إقراض مسؤوالً عن عدة قطاعات 
شملت الصناعات الكيميائية والبرتوكياموية والبالستيك واألسمنت والحديد واملواد العازلة والصناعات الغذائية وكذلك صناعة األنسجة املغزولة وغري املغزولة  
وقطاعات صناعية أخرى وترأس الفريق املكلف بإنشاء برنامج كفالة القروض الصغرية واملتوسطة )كفالة( وأرشف عىل الزيارات امليدانية وإعداد الدراسات 
االقتصادية ووضع األطر النظامية والسياسات واإلجراءات اإلدارية والحصول عىل املوافقات الالزمة من وزارة املالية والجهات ذات العالقة. ويعمل حاليا 
بوظيفة مدير عام رشكة إتحاد الخليج لألغذية وهي رشكة مساهمة مقفلة تعمل يف مجال الصناعات الغذائية منذ 2003م باالضافة اىل كونه عضواً يف مجلس 

ادارتها منذ العام وعضوا يف لجنة املراجعة لدى رشكة إسمنت القصيم )مساهمة عامة( منذ 2010م.

7-2-2 اإلدارة العليا للرشكة

ستعمل الرشكة عىل أداء مهامها مع فريق يتمتع بكفاءة عالية، وخربة واسعة يف مجال التأمني والخدمات املالية،  وتعترب هذه الخربات أساسية يف تقديم 
خدمات وحلول مبتكرة للمشرتكني.

نسبة الملكية في العمرالجنسيةاالسمالمنصب
الشركة

-47سعوديصقر عبد اللطيف نادرشاهالرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

-43سعوديعايض مطر القثامينائب الرئيس للتدقيق الداخيل وسكرتري مجلس اإلدارة

نائب الرئيس للجودة وتطوير األعامل
ونائب الرئيس لقنوات التوزيع )مكلف(

-33سعوديةدارين عبد العزيز حجازي

-50سعوديإدريس جميل بننتنائب الرئيس للرثوة البرشية

-33هنديمحمد حسن خاننائب الرئيس إلدارة املخاطر

-43كنديحاتم فرنسيس عيادنائب الرئيس للعمليات

-46سعوديكامل أشعري عارفنائب الرئيس لاللتزام )مكلف(

-37سعوديبسام سلامن الغانمنائب الرئيس للشؤون املالية )مكلف( 
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وفيام ييل نبذة مخترصة عن بعض املسؤولني التنفيذيني بالرشكة:

7-2-2-1 صقر عبداللطيف نادرشاه )سعودي- 47 عاماً(

عضو مجلس اإلدارة املرشح – الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب

الرجاء مراجعة قسم أعضاء مجلس االدارة

7-2-2-2  عايض مطر القثامي ) سعودي-43 سنة ( 

نائب الرئيس للتدقيق الداخيل وسكرتري مجلس االدارة

األستاذ عايض القثامي حاصل عىل دبلوم الزمالة يف مراقبة أنظمة التأمني )AIRC( من رابطة ادارة التأمني عىل الحياة يف الواليات املتحدة االمريكية )LOMA( يف 
نوفمرب 2008م وميتلك مايقارب 17 عاماً من الخربة يف مجال املراجعة الداخلية وااللتزام وإدارة املخاطر وإدارة الفروع يف عدة بنوك سعودية حيث عمل كمدقق 
داخيل لدى البنك األهيل التجاري ابتداء من عام 1995م ثم رئيس فريق التدقيق الداخيل عام 1999 فمدير فرع عام 2003. انتقل بعد ذلك اىل البنك العريب الوطني 
عام 2005 كمساعد مدير التدقيق الداخيل ثم كمسؤول إلتزام يف البنك السعودي الفرنيس عام 2006. انضم األستاذ عايض القثامي إىل إدارة التكافل التعاوين ببنك 
الجزيرة يف منتصف عام 2006 كمدير االلتزام والتدقيق الداخيل ثم مدير االلتزام واملخاطر عام 2008 حتى عني مبنصب نائب الرئيس إلدارة التدقيق الداخيل عام 

2011م باالضافة اىل منصب سكرتري مجلس االدارة الذي كلف به يف عام 3013م.

7-2-2-3  دارين عبد العزيز حجازي  )سعودية -33 عاماً(

نائب الرئيس للجودة وتطوير األعامل ونائب الرئيس لقنوات التوزيع )مكلف(

حصلت األستاذه دارين حجازي عىل شهادة البكالوريوس يف علوم الحاسبات بجامعة سوفولك بوسطن ماساشوستس بالواليات املتحدة األمريكية عام 2003م 
وتحرض حالياً درجة ماجستري تنفيذي يف إدارة األعامل من جامعة سيتي الربيطانية.

عملت األستاذه دارين حجازي يف رشكة بروكرت وقامبل من عام 2004م وحتى عام 2006م كمخطط ومنسق عروض املنتجات 

إنضمت األستاذه دارين حجازي إىل بنك الجزيرة عام 2007م كمحللة نظم بقسم نظم املعلومات يف مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد فمساعد مدير 
تحليل نظم املعلومات عام 2009م ثم مدير أول مساندة الفروع وتطوير أداء املبيعات عام 2010م حيث طبقت آلية بطاقة األداء املتوازن لقياس أداء فريق 
املبيعات ألول مرة يف بنك الجزيرة، واستمر عملها يف بنك الجزيرة ملدة أربع سنوات حتى انتقلت إىل إدارة التكافل التعاوين يف البنك مبنصب نائب الرئيس 

إلدارة تطوير األعامل والجودة عام 2011م

7-2-2-4  إدريس جميل بننت )سعودي - 50 عاماً(

نائب الرئيس للرثوة البرشية

االستاذ ادريس بننت حاصل عىل درجة البكالوريوس يف إدارة اإلعامل مع اختصاص فرعي يف التسويق من كلية تامبا يف الواليات املتحدة يف عام 1987م.

عمل األستاذ إدريس بننت وظيفة إداري عقود يف مشاريع املطارات الدولية عام 1981م ثم انضم إىل رشكة ويني موري كمدقق عام 1989م ثم كأخصايئ 
سياسات وإجراءات يف ادارة شؤون املوظفني ثم رئيس قسم الرواتب يف الرشكة السعودية للتموين عام 1991م،  انضم إىل رشكة يونيليفر العربية عام 1996م 
كمدير شؤون املوظفني، ثم عمل كمدير عام للموارد البرشية برشكة صافوال عام 1998، إىل ان انتقل إىل الرشكة العربية لالسمنت عام 2000م وعمل هناك 
كمدير للموارد البرشية. عام 2004م انضم إىل رشكة أي. ام. إس. باعشن كمدير للموارد البرشية والخدمات اإلدارية. ثم عمل كمدير قسم ورئيس املوارد 
البرشية يف بنك الجزير عام 2005 حتى عام 2008 حيث انتقل إىل رشكة النهدي الطبية كمدير التطوير التنظيمي واملوارد البرشية إىل أن انضم إىل إدارة 

التكافل التعاوين ببنك الجزيرة عام 2010م. 

ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس إلدارة الرثوة البرشية.

7-2-2-5 حاتم فرنسيس عياد ) كندي - 43 سنة(

نائب الرئيس للعمليات

حصل االستاذ حاتم عياد عىل شهادة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة كارلتون بكندا عام 1993م وحصل عىل درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة 
غرب اونتاريو بكندا عام 1996 م وعمل بعدها مديرا الدارة متويل الرشكات برشكة ابو خرض للسيارات باالردن حتى عام 2001م حني انضم للقطاع املرصيف 

كمدير للعمليات يف بنك االتحاد لالدخار واالستثامر يف األردن ثم انتقل اىل بنك سوسيتة جرنال فرع االردن وعمل به كمديراً للمشاريع حتى عام 2004م.

انضم االستاذ حاتم عياد اىل بنك الجزيرة يف عام 2005م وعمل مديراً لقنوات االتصال البديلة بادارة خدمات االفراد واستمر يف عمله حتى عام 2011 م حيث 
انتقل اىل ادارة التكافل التعاوين مبنصب نائب الرئيس إلدارة العمليات.
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7-2-2-6  كامل اشعري عارف  )سعودي -46 عاماً(

نائب الرئيس لاللتزام )مكلف(

األستاذ كامل اشعري عارف هو أحد خريجي برامج السعودة التي نظمتها الغرفة التجارية بجده عام 1995م حيث أنهى برنامج تدريبي مدته سنتني صممته الغرفة  
التجارية بالتعاون مع البنك األهيل التجاري ورشكة كارير كرافت الربيطانية لتأهيل السعوديني يف مجال التدقيق الداخيل والحاقهم بالعمل يف القطاع الخاص.

ميتلك االستاذ كامل أشعري عارف مايقارب 18 عاماً من الخربة يف مجال االلتزام واملراجعة الداخلية حيث عمل لدى البنك االهيل التجاري كمدقق داخيل منذ 
عام 1995 حتى عام 2009م ثم انتقل إىل إدارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة كمسؤول التزام ثم عني مبنصب نائب الرئيس املكلف إلدارة االلتزام عام 2013م.

7-2-2-7  بسام سلامن الغانم )سعودي - 37 عاماً(

نائب الرئيس للشؤون املالية )مكلف( 

تخرج االستاذ بسام الغانم من جامعة البنجاب بالبحرين قسم إدارة أعمــال عام 2003م. 

بدأ حياته العملية كمستشار مبيعات لدى رشكة الزاهد للرتاكتورات عام 2003م، ثم عمل يف رشكة آجل للخدمات املالية مبنصب مسؤول إئتامن ملبيعات 
الشاحنات يف املنطقة الغربية من عام 2006م إىل عام 2009م

انضم األستاذ بسام الغانم إىل بنك الجزيرة إدارة التكافل التعاوين كمسؤول مايل عام 2009م إىل ان كلف مبنصب نائب الرئيس للشؤون املالية عام 2012م

7-2-2-8 محمد حسن خان )هندي – 33 سنة(

نائب الرئيس إلدارة املخاطر 

لالدارة  الهندي  املعهد  من  والتأمينية  البنكية  اإلدارة  يف  ودبلوم  1999م  عام  بالهند  كاكاتيا  بجامعة  التجارة  كلية  من  البكالوريوس  شهادة  عىل  حاصل 
والتكنولوجيا عام 2006م كام حصل عىل دبلوم يف املرصفية اإلسالمية من IIBI عام 2008م وحاصل عىل شهادة أسس إدارة خدمات الحاسب األيل من 

بريطانيا عام 2010م.

ميتلك االستاذ محمد حسن خان خربة متتد لعرش سنوات يف عمليات التأمني واملصارف وإدارة املخاطر وقد شغل منصب نائب مدير فرع برشكة أفايفا للتأمني 

بالهند خالل الفرتة من 2002م اىل 2006م كام عمل مدير عمليات برشكة سالمه للتأمني ديب خالل الفرتة من 2006م اىل 2007م. كام عمل كمديراً اقليمياُ 

لقسم الحاسب اآليل برشكة HSBC للتأمني بديب خالل الفرتة من 2009م اىل 2010م. ومن ثم عمل بوظيفة رئيس ادارة املخاطر يف رشكة ساب تكافل خالل 

الفرتة من 2010م اىل 2011م. وقد انضم إىل إدارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة عام 2012 بوظيفة نائب الرئيس إلدارة املخاطر. 

7-3 حوكمة الشركة
ستلتزم الرشكة بكافة بنود الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية وعىل وجه الخصوص البنود االلزامية الحالية واملستقبلية  وتؤمن الرشكة 

أن الحوكمة الفاعلة تعترب أساساً للمحافظة عىل مستوى عايل من الشفافية واإلفصاح وبالتايل تحقيق أفضل املصالح للمساهمني ويقدم صورة واضحة وعادلة 

ملوقف الرشكة املايل ونتائج العمليات.

للرشكة تقسيم واضح للمسؤوليات بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ويف إطار املحافظة عىل أفضل املامرسات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة الرشكات 

فسيكون اثنان من أعضاء مجلس االدارة مستقالن وغري تنفيذيان ، كام تتكون اإلدارة العليا للرشكة والتي تخضع لتوجيه رئيس مجلس اإلدارة من فريق ذو 

خربة جيدة يتمتع باملهارة املطلوبة سيتم منحه سلطة تنفيذية كافية من أجل إدارة الرشكة بفعالية يف إطار التوجهات التي سيتم وضعها بواسطة رئيس 

املجلس واللجنة التنفيذية.

قامت الرشكة بتأسيس أنظمة وعمليات رقابة داخلية جيدة كام أسست الرشكة إدارة تدقيق داخيل مزودة بأفراد محرتفني للقيام مبراجعات مستقلة عىل 

مستوى الرشكة كام سيقدم املراجعون الخارجيون للرشكة تقارير سنوية ملجلس اإلدارة باإلضافة إىل خطاب اإلدارة السنوي ولن يقدم خدمات أخرى يف غري 

هذا السياق.

 وفيام ييل ملخص إلطار عمل حوكمة الرشكة املقرتح:

املايل  اتصال مفتوحة وسيتم تقديم تقارير األداء  التطورات األساسية داخل الرشكة عرب قناة  العامة للمساهمني: سيتم إبالغ املساهمني بجميع  الجمعية 

الدورية وتحفيز مشاركة املساهمني الذين ال ميثلون رشكات أو مؤسسات يف الجمعية العامة السنوية للرشكة. 

مجلس اإلدارة: سيكون هنالك مجلس إدارة مختص مسؤول بصورة كاملة عن تسيري أمور الرشكة من أجل توفري قيادة فعالة واملحافظة عىل نظام جيد للرقابة 

الداخلية حتى تتم املحافظة عىل مصالح مساهمي الرشكة.

األعضاء املستقلون غري التنفيذيني: من أجل املزيد من التطوير لبنية الحوكمة سيتم تعيني عضوين مستقلني لتمثيل املساهمني من الجمهور ، يقصد باألعضاء 
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املستقلني األعضاء الذين يتمتعون باالستقاللية التامة بحيث:

ال يكون مالكا ملا نسبته خمسة يف املئة أو أكرث من أسهم الرشكة أو أي رشكة من مجموعتها• 

ال يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة يف املئة أو أكرث من أسهم الرشكة أو أي رشكة من مجموعتها• 

ال يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.• 

ليس له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة يف الرشكة أويف أي رشكة من مجموعتها.• 

ليس له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.• 

ال يكون عضو مجلس إدارة يف أي رشكة ضمن مجموعة الرشكة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.• 

اليكون موظفا خالل العامني املاضيني لدى أي من األطراف املرتبطة بالرشكة أو بأي رشكة من مجموعتها كاملحاسبني القانونيني وكبار املوردين وال يكون • 
مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني املاضيني. 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب: سيتم وضع اسرتاتيجيات واضحة بالنسبة ملشاركة املسؤولية بني رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب من أجل ضامن 
رشاكة متوازنة يف السلطة والصالحية مبا يتناسب مع األنظمة واللوائح املرعية يف اململكة.

توازن املجلس: سيكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من غري التنفيذيني، من أجل توفري املوضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل مجلس اإلدارة. 

تقديم املعلومات املالية واملعلومات األخرى: سوف يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تزويد املساهمني بصورة حقيقية وعادلة عن أداء الرشكة املايل كام 
سيكون هناك آلية لضامن استالم مجلس اإلدارة للمعلومات املناسبة يف التوقيت املناسب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية. 

لجان مجلس اإلدارة: سيكوِّن مجلس اإلدارة لجاناً لتمكينه من ضامن إدارة الرشكة بشكل أفضل.

7-3-1 لجنة املراجعة

سوف يتم تعيني لجنة مراجعة ال يقل عددها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة وذلك من قبل مجلس إدارة الرشكة  وسيتمتع عضو واحد عىل 
األقل من لجنة املراجعة بخربة يف املسائل املحاسبية واملالية وستصدر الجمعية العامة للرشكة بناء عىل اقرتاح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة 
املراجعة يف صيغتها النهائية والتي تحدد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة و قد تم ترشيح كل من األستاذ سعد بن ابراهيم املشوح و االستاذ خالد بن 

محمد الصليع و االستاذ رضوان شكور لعضوية لجنة املراجعة للفرتة التي تيل تأسيس الرشكة مبارشة وستبدأ هذه اللجنه أعاملها بعد تأسيس الرشكة.

تم ذكر خلفية عن األستاذ سعد بن ابراهيم املشوح يف القسم الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وفيام ييل نبذة عن كل من االستاذ خالد الصليع و االستاذ 
رضوان شكور:

 1-1-3-7  خالد بن محمد الصليع )سعودي – 50 سنة(

حصل االستاذ خالد بن محمد الصليع عىل بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود يف عام 1983م ومن ثم عىل دبلوم يف اإلدارة من املعهد االقتصادي 
يف كولورادو يف الواليات املتحدة يف عام 1985م وهو عضو يف زمالة املحاسبني القانونيني األمريكية “AICPA” وعضو يف زمالة املعهد األمرييك ملكافحة الغش 

 .”ACFEِ« واالختالس

يعمل االستاذ خالد الصليع لدى رشكة االتصاالت السعودية كرئيس للمراجعة الداخلية للمجموعة منذ 2005م كام أنه عضو يف لجنة املراجعة يف كل من رشكة 
اسمنت الرشقية منذ عام 2002م ورشكة العلم ألمن املعلومات منذ العام 2009م والبنك السعودي الفرنيس منذ عام 2010 حتى 2011ورشكة الشعيبة للمياه 

والكهرباء منذ العام 2007م ورشكة الدريس منذ العام 2009م والبنك األهيل التجاري منذ 2011م. 

 7-3-1-2 رضوان شكور )باكستاين – 46 سنة(

حصل االستاذ رضوان شكور عىل شهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة كراتيش يف باكستان يف عام 1985م و هو عضو يف زمالة املحاسبون القانونيون يف 
باكستان ويعمل مديراً مالياً لدى بنك الجزيرة منذ 2010م.

تتم مراجعة نظام لجنة املراجعة سنوياً بواسطة مجلس اإلدارة عقب إصدار توصية من قبل اللجنة وتكون لجنة املراجعة مسؤولة عام ييل: 

اإلرشاف عىل إدارة املراجعة الداخلية بالرشكة بغرض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعامل واملهامت املحددة لها من قبل مجلس اإلدارة.  • 

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه• 

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها• 

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني املحاسبني القانونيني وفصلهم وتحديد اتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم• 

متابعة أعامل املحاسبني القانونيني واعتامد أي عمل خارج نطاق اعامل املراجعة التي يكلفون بها اثناء قيامهم باعامل املراجعة• 

دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين وإبداء ملحوظاتها عليها• 

دراسة ملحوظات املحاسب القانوين عىل القوائم املالية ومتابعة ما تم يف شأنها• 

دراسة القوائم املالية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية يف شأنها• 

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وابداء الرأي والتوصية ملجلس االدارة يف شأنها• 
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7-3-2 لجنة املكافآت والرتشيحات

سوف يعني مجلس اإلدارة لجنة للمكافآت والرتشيحات تعمل وفقاً للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة ، وتصدر الجمعية العامة للرشكة بناءاً عىل 
اقرتاح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.  

وقد تم ترشيح كل من االستاذ زياد بن طارق أبا الخيل واالستاذ طارق الشبييل والدكتور عبداللطيف بن محمد بن غيث لعضوية لجنة املكافآت والرتشيحات 
يف الفرتة التي تيل تأسيس الرشكة مبارشة وستبدأ هذه اللجنه أعاملها بعد تأسيس الرشكة.

تم ذكر خلفية عن كل من االستاذ زياد بن طارق أبا الخيل والدكتور عبداللطيف بن محمد بن غيث يف القسم الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة وفيام ييل نبذة 
عن االستاذ طارق  الشبييل:

طارق الشبييل )سعودي – 52 سنة(

حصل االستاذ طارق الشبييل عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل الدولية من جامعة والية أوهايو األمريكية يف عام 1981م وقد عمل ملدة أثني عرش 
عاماً )1982-1994(  برشكة أرامكو تقلد خاللها عدة مناصب قيادية آخرها يف رشكة سامرك كمدير عام التوظيف وتخطيط القوى العاملة. ثم عمل لدى رشكة 
املوارد القابضة خالل الفرتة مابني 1996 حتى  1997 كمساعد تنفيذي لنائب رئيس مجلس اإلدارة.تقلد خالل الفرتة  من 1997م وحتى 2008م عدة وظائف 
لدى البنك السعودي الربيطاين،آخرها مدير عام للموارد البرشية للبنك بالرياض حيث كان مسؤوالً عن حوايل ثالثة آالف موظف بالبنك ورشكة التأمني التكافيل 
التغريات  التوظيف والتدريب ووضع اسرتاتيجيات املوارد البرشية ملواكبة  البنك باستحداثهام، وكان مسؤوالً عن خدمات  التي قام  التأمني   ورشكة وسطاء 
املرتقبة وأيجاد الحلول املناسبة لها. عمل لدى تداول )السوق املالية السعودية( كمدير عام للموارد البرشية قبل االنتقال إىل موقعة الحايل نائب للرئيس 
للموارد البرشية لدى بنك الجزيرة عام 2010م.تتم مراجعة النظام األسايس لهذه اللجنة سنوياً من قبل مجلس اإلدارة بناًء عىل توصية من اللجنة وستكون 

اللجنة مسؤولة عام ييل:

التوصية بالرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جرمية مخلة بالرشف واألمانة• 

املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية •  السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات  املراجعة 

مجلس اإلدارة مبا يف ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعامل مجلس اإلدارة

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شان التغيريات التي ميكن إجراؤها• 

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة• 

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة رشكة أخرى• 

وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني، واالستعانة مبعايري ترتبط باألداء يف تحديد تلك املكافآت.• 

7-3-3 اللجنة التنفيذية 

سوف يتم تعيني لجنة تنفيذية ال يقل عددها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عىل )5( خمسة تكون مسؤولة عن تقديم العون للرئيس التنفيذي يف إدارة شؤون 
الرشكة ويتم تخويل اللجنة التنفيذية بجميع صالحيات مجلس اإلدارة التي ميكن تفويضها ملثل هذه اللجنة وفقاً للنظام األسايس للرشكة واألنظمة املعمول بها.  

اللجنة  الخيل لعضوية  أبا  نادرشاه و االستاذ زياد بن طارق  السلطان واالستاذ صقر بن عبداللطيف  ابراهيم  املجيد بن  تم ترشيح كل من االستاذ عبد 
التنفيذية يف الفرتة التي تيل تأسيس الرشكة مبارشة وستبدأ هذه اللجنه أعاملها بعد تأسيس الرشكة )الرجاء الرجوع إىل القسم الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة 

للحصول عىل نبذة مخترصة عن أعضاء اللجنة التنفيذية(.

7-3-4 لجنة االستثامر 

سيشكل مجلس اإلدارة من بني أعضاءه  لجنة لإلستثامر تهتم برسم السياسات اإلستثامرية ومراقبة االسرتاتيجية اإلستثامرية للرشكة وتقييم أدائها وإتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية املناسبة، كام تشمل مهام اللجنة دراسة البدائل اإلستثامرية  املناسبة والرفع بذلك دورياً ملجلس اإلدراة ، وقد تم ترشيح كل من األستاذ عبد 
املجيد ابراهيم عبداملحسن السلطان و األستاذ زياد أبا الخيل واألستاذ صقر نادرشاه لعضوية لجنة االستثامر يف الفرتة التي تيل تأسيس الرشكة مبارشة وستبدأ هذه 

اللجنه أعاملها بعد تأسيس الرشكة )الرجاء الرجوع إىل القسم الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة للحصول عىل نبذة مخترص عن أعضاء لجنة االستثامر(. 

7-3-5 هيئة الرقابة الرشعية

لعبت هيئة الرقابة الرشعية لدى بنك الجزيرة دوراً حيوياً يف مراجعة برنامج التكافل منذ انطالقه يف عام 2001م كام قامت هيئة الرقابة الرشعية لدى البنك 
بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية ألعامل ادارة التكافل التعاوين عىل مدى السنوات املاضية كام لعبت دوراً هاماً يف تثقيف الجمهور حول أهمية الربنامج 

ومنافعه للمجتمع السعودي.

وامتدادا لهذا الدور الريادي فقد قامت رشكة الجزيرة تكافل تعاوين باختيار نخبة من علامء الرشيعة املعارصين لعضوية هيئة الرقابة الرشعية الخاصة بها 
والتي سيتم تعيينها بعد تأسيس الرشكة وسيتوىل أعضاء هيئة الرقابة الرشعية املعينني املهام واملسئوليات التالية:

اجازة منتجات الرشكة بعد التأكد من توافقها مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية• 

املراجعة والتقييم بشكل منتظم ملنتجات وخدمات الرشكة • 

تقديم املشورة بشأن األمور املختلفة التي تحال إليها من الرشكة• 

تعزيز ونرش ثقافة التأمني التعاوين بني أفراد املجتمع• 
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و فيام ييل ملحة موجزة عن كل من أعضاء هيئة الرقابة الرشعية املرشحني:

فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عيل القري )سعودي – 62 عاماً(• 

عضو هيئة الرقابة الرشعية املرشح

يحمل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي من جامعة كاليفورنيا، لعام 1993م. وأستاذ االقتصاد اإلسالمي ومدير سابق ملركز البحوث يف االقتصاد اإلسالمي 
يف جامعة امللك عبدالعزيز وخبري يف املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وعضو يف اللجنة العلمية يف املجمع الفقهي اإلسالمي 
برابطة العامل اإلسالمي وعضو بالجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وعضو مجلس املعايري، وعضو املجلس الرشعي بهيئة  املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
اإلسالمية بالبحرين. وعضو هيئة تحرير مجلة بحوث االقتصاد اإلسالمي مجلة الجمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي بلندن. وعضو هيئة تحرير سلسلة هارفارد 
العاملية للبحوث الرشعية )ارسا( يف كواالملبور،   بالواليات املتحدة. و عضو املجلس الرشعي باألكادميية  القانون جامعة هارفارد  القانون اإلسالمي بكلية  يف 

مباليزيا.

الرياض والبنك السعودي  الربيطاين وبنك  التجاري، والبنك السعودي األمرييك والبنك السعودي  البنك األهيل  الهيئات الرشعية لكل من  انه عضو يف  كام 
لالستثامر و البنك العريب الوطني والبنك السعودي الهولندي البنك السعودي الفرنيس وبنك الجزيرة، وكل من بنك األمارات الدويل و بنك مسقط يف اململكة 
العربية السعودية، ورشكة فالكوم للخدمات املالية، وبنك نور اإلسالمي ، وبنك ديب، وبنك املرشق، وبنك اتش اس يب يس، متويل األمانة، وايه آي جي تكافل، 

بدولة االمارات العربية املتحدة. والعديد من املؤسسات املالية األخرى حول العامل.

وهو محارض حول املرصفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي وقد ألف عدد من الكتب واألبحاث باللغة العربية واإلنجليزية حول التمويل اإلسالمي وحاز عىل 
جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف مجال البنوك اإلسالمية لعام 2004م.

فضيلة الشيخ الدكتور  يوسف بن عبدالله الشبييل )سعودي – 40 عاماً(• 

عضو هيئة الرقابة الرشعية املرشح

حصل عىل املاجستري بتقدير ممتاز من قسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عام 1417هـ، ثم عىل الدكتوراه 
مع مرتبة الرشف األوىل ،من القسم نفسه عام 1422هـ. 

هو أستاذ الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء، وأستاذ متعاون مع الجامعة األمريكية املفتوحة، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وعضو مجمع فقهاء 
الرشيعة بأمريكا الشاملية، وعضو الهيئة االستشارية ملركز بدر للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، وعضو اللجنة الرشعية ملراجعة تنظيم جباية الزكاة باململكة 
العربية السعودية، وعضو اللجنة الدامئة لإلفتاء مبجمع فقهاء الرشيعة، وعضو سابق يف اللجنة العلمية مبؤسسة الوقف اإلسالمي، وعضو لجنة تأليف املناهج 

الرشعية بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية.

الزاد الدولية  البالد، وبنك االمناء، ومستشار رشعي لعدد من املؤسسات الخريية املحلية إضافة إىل مؤسسة  وهو عضو يف الهيئات الرشعية لكل من بنك 
بأمريكا، مستشاراً رشعياً سابقاً للمؤسسة اإلسالمية بأمريكا، ورئيساً للهيئة الرشعية للرشكة العربية للمنتجات اإلسالمية بديب، رئيساً وعضواً بالهيئات الرشعية 

بالعديد من البنوك واملؤسسات املالية األخرى حول العامل.

وهو محارض يف الفقه ومشارك يف العديد من املؤمترات الدولية، والندوات املتخصصة والدورات العلمية واملحارضات العامة، والربامج الرشعية يف عدد من 
القنوات الفضائية واملحطات االذاعية والصحف ومواقع االنرتنت املتخصصة

وقد ألف ونرش عدد من الكتب واألبحاث باللغة العربية واإلنجليزية.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز املصلح )سعودي-62 عاماً(• 

عضو هيئة الرقابة الرشعية املرشح

التحق بكلية الرشيعة بالرياض وتخرج منها عام 1391هـ. ثم عني معيداً بكلية الرشيعة عام 1391هـ  وأكمل الدراسات العليا بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية ونال منها شهاديت املاجستري والدكتوراه.  عمل عميداً لكلية الرشيعة واللغة العربية يف أبها عام 1396هـ،  ثم كان عميداً لكلية الرشيعة وأصول 

الدين ومرشفاً عىل كلية اللغة العربية والعلوم االجتامعية. قام بافتتاح كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية باالحساء، وعمل مديراً  لفرع جامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية باملنطقة الجنوبيةواستمر يف عامدة كلية الرشيعة وأصول الدين ومديراً لفرع الجامعة يف الجنوب يف الفرتة من 1396 وحتى 1415هـ .

ألف مجموعة من الكتب يف امللكية الخاصة و قيودها  يف الرشيعة اإلسالمية ومقارنتها باالتجاهات املعارصة  والقواعد العامة يف فقه الجنايات والعقوبات 
يف الفقه اإلسالمي و املجتمعات األسالمية وحقوق غري املسلمني فيها، واملصارف اإلسالمية، واملرابحة وتطبيقاتها املعارصة يف املصارف اإلسالمية، و أحكام 

اإلجازة والرشكة. وشارك يف عدد كثري من املؤمترات داخل اململكة وخارجها ممثالً للمملكة أو مبعوثاً منها. كام قدم ويقدم العديد من الربامج التلفزيونية.

وهو األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي بالقرآن والسنة وعضو مجلس إدارة هيئة اإلغاثة اإلسالمية باململكة العربية السعودية، واملرشف اإلقليمي 
ملكاتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف املنطقة الجنوبية، وعضو اللجنة الرشعية بكل من البنك األهيل التجاري والبنك السعودي الهولندي، ونائب رئيس 
لكلية  األكادميي  واملستشار  الباهاما،  بجزر  املفتوحة  األمريكية  للجامعة  التأسييس  املجلس  ورئيس  ببنجالديش،  اإلسالمية  شيتاغونغ  جامعة  أمناء  مجلس 
املصلح  عبدالله  الدكتور/  مجموعة  ومدير  ومالك  العريب،  الخليج  بدول  الخريية  الهيئات  من  للعديد  التأسييس  املجلس  وعضو  بديب،  اإلسالمية  الدراسات 

للمحاماة واالستشارات الرشعية والقانونية.
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7-4 عقود الخدمات والمكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

يجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وفقا للنظام األسايس للرشكة،  وحسب هذا النظام فإن مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل أدائه 

لواجباته ستكون 180,000 ريال سعودي سنويا. أما املكافأة الخاصة بكل عضو من أعضاء املجلس مقابل أدائهم لواجباتهم فسيكون 120,000 ريال سعودي سنويا.  

ويُدفع لرئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو من أعضاء املجلس 3,000 ريال سعودي لحضور كل اجتامع من اجتامعات املجلس ومبلغ 1,500 ريال لحضور 

كل اجتامع من اجتامعات اللجنة التنفيذية. ويتعني عىل الرشكة أيضا أن تدفع لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة جميع النفقات الفعلية التي يتكبدونها لحضور 

اجتامعات املجلس أو اللجان التابعة للمجلس، مبا يف ذلك نفقات السفر واإلقامة. ومع ذلك، ويف جميع األحوال، ينبغي أن ال يتعدى املبلغ اإلجاميل املدفوع 

لرئيس وأعضاء املجلس نسبة 5% من األرباح الصافية للرشكة. ويجب أن تتم املوافقة عىل الرشوط الخاصة مبكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة يف اجتامعات 

الجمعية العمومية، حيث ال يكون ألعضاء مجلس اإلدارة الحق يف التصويت عىل هذه الرشوط. 

ومل يتم رصف أي مكافآت او مزايا عينية ألي شخص مرشح لعضوية مجلس اإلدارة أو أي منصب تنفيذي من قبل الرشكة خالل السنوات الثالثة املاضية  

وحتى تاريخ هذه النرشة مل يتم التوقيع عىل أي عقد عمل بني الرشكة وأي من أعضاء مجلس إدارتها، أو مع كبار املدراء فيها.

كام انه ال يوجد أي برامج أسهم للموظفني قامئة قبل تقديم طلب اإلدراج أو أي ترتيبات أخرى ترشك املوظفني يف رأس مال الرشكة.

7-5 إقرارات من أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس اإلدارة 

يقر األعضاء املرشحون لعضوية مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي و املدير املايل و كبار التنفيذيني و سكرتري مجلس اإلدارة بالتايل: 

بأنهم مل يشهروا، يف أي وقت من األوقات، إفالسهم، أو خضعوا إلجراءات إفالس. 

مل يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو كبار تنفيذيني لرشكة وقعت يف حال إعسار خالل السنوات الخمس املاضية 

باستثناء ما ذكر يف هذه النرشة تحت عنوان »ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريني التنفيذيني وأقاربهم«، مل يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو طرف ذي 
عالقة، مصالح مبارشة أو غري مبارشة، يف األسهم، أو أدوات االئتامن بالرشكة.

مل يكن لديهم أو ألي من أقاربهم، أو طرف ذي عالقة، مصالح مادية يف أي عقود أو ترتيبات جوهرية سارية املفعول سواء محررة أو غري محررة كتابة، أو 
عقود أو ترتيبات مزمع إبرامها، لها تأثري كبري عىل أعامل الرشكة، حتى وقت إصدار نرشة اإلصدار.

مل يكن هناك أي انقطاع يف أعامل املصدر ميكن ان يؤثر او يكون قد أثر يف الوضع املايل خالل الـ)12( شهرا األخرية

مل متنح أي عموالت أو خصومات او اتعاب أو اتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي من قبل املصدر خالل السنوات الثالث السابقة مبارشة لتاريخ طلب 

التسجيل وقبول اإلدراج يف مايتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

مل يكن هناك أي تغيري سلبي جوهري يف الوضع املايل والتجاري للمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مبارشة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج. 
وانه ال توجد نية أو توجه إلجراء أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل الرشكة.

أال تقدم الرشكة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري عمالً باملادة )71( من نظام الرشكات.

تم إعداد قامئة املركز املايل املستقبلية املدرجة يف نرشة اإلصدار هذه استناداً إىل السجالت املالية للرشكة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها حسب معايري 

املراجعة املتعارف عليها يف اململكة واملتعلقة بتنفيذ اإلجراءات املتفق عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.  ويؤكد األعضاء املرشحني 

لعضوية مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح عن كافة املعلومات بصورة عادلة، ومل يتم حذف أي معلومات قد يؤثر حذفها عىل نتائج التحليالت. كام ويُقرون 

كذلك بأنه ال يوجد هناك أي رهونات أو أعباء أو حقوق عىل ممتلكات الرشكة حتى تاريخ إعداد هذه النرشة. 

وأن قوانني وأنظمة الرشكة ال متنح أي سلطة متكن أي عضو مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار التنفيذيني من التصويت عىل عقد أو مقرتح يكون له 

فيه مصلحة جوهرية أو متكن عضو مجلس اإلدارة من التصويت عىل مكافأة لنفسه أو تتيح لعضو مجلس اإلدارة االقرتاض من الرشكة. 
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7-6 نبذة مالية

مل تعني الرشكة مراجعني لحساباتها باعتبار انها ما تزال تحت التأسيس لكن من املتوقع تعيني مراجعي الحسابات يف اجتامع الجمعية التأسيسة للرشكة. ولكن 
الرشكة قامت بتعيني رشكة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بعمليات فحص التوقع املايل. 

نظراً لكون رشكة الجزيرة تكافل تعاوين هي رشكة تحت التأسيس فإن الرشكة ليس لديها قوائم مالية سابقة. وقد تم إعداد قامئة املركز املايل املستقبلية كام يف 

2013/7/1م التاريخ املتوقع لبدء النشاط وفقاً ملتطلبات معيار القوائم املالية املستقبلية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. وقد شمل الفحص 

من قبل رشكة برايس ووترهاوس كوبرز اإلجراءات الرضورية لتكوين درجة معقولة من االقتناع لتمكينهم من إبداء الرأي حول إعداد وعرض قامئة املركز املايل 

املستقبلية واالفرتاضات التي أعدت عىل أساسها هذه القامئة باإلضافة إىل فحص اإلجراءات املحاسبية املعتمدة يف الرشكة للتأكد من كفايتها وفعاليتها، وكام 

تشري قامئة املركز املايل فإن مجموع املوجودات املتداولة يساوي352,914,847 ريال سعودي، وبلغت املوجودات غري متداولة 5,521,563 ريال هي عبارة عن 

مصاريف ما قبل التأسيس متضمنة مصاريف االكتتاب البالغة 5,403,311 ريال هي مصاريف الطرح من متحصالت االكتتاب،  أما من ناحية املطلوبات فقد 

بلغت 8,436,410 مليون ريال سعودي )الرجاء الرجوع إىل قسم “الرسملة واملديونية”(.

7-7 تعهدات الشركة بعد اإلدراج

ستلتزم الرشكة بعد اإلدراج مبا ييل:

اعتامد أسلوب التصويت الرتاكمي خالل الجمعية العمومية بعد اإلدراج وإستخراج السجل التجاري فيام يخص تعيني أعضاء مجلس اإلدارة، وتزويد إدارة 

حوكمة الرشكات بالجدول الزمني لتطبيق ذلك. يعترب أسلوب التصويت الرتاكمي أسلوب تصويت مينح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي ميلكها 

بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بني من يختارهم من املرشحني دون وجود أي تكرار لهذه األصوات. 

تزويد الهيئة بقواعد عمل وقرار الجمعية التي اعتمدت قواعد لجان املراجعة والرتشيحات واملكافآت والتنفيذية واإلستثامر.

اإلجابة عىل كل فقرات منوذج )8( الصادر من الهيئة بدقة وذكر األسباب حال عدم االلتزام مبتطلبات قواعد حوكمة الرشكات واإلفصاح يف تقرير مجلس 
اإلدارة عن املواد التي مل يتم االلتزام بها وأسباب ذلك.

تزويد الهيئة بجدول زمني فيام يخص متطلبات الحوكمة التي مل تعتمدها الرشكة بعد، وتلك التي ذكرت يف منوذج )8( الصادر من الهيئة أنها ستلتزم بها 
بعد اإلدراج.

تزويد الهيئة مبعلومات كاملة عن املعامالت مع األطراف ذات العالقة وطرح هذا البند واستعراضه بشكل مفّصل يف أقرب جمعية عمومية تعقدها الرشكة 
بعد اإلدراج.

تزويد إدارة حوكمة الرشكات بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية القادمة التي ستعقدها الرشكة بعد اإلدراج ليتسنى الرتتيب لحضورها.

8 المعلومات المالية
8-1 مراجع الحسابات

مل تعني الرشكة مراجعني لحساباتها باعتبار انها ما تزال تحت التأسيس لكن من املتوقع تعيني مراجعي الحسابات يف اجتامع الجمعية التأسيسة للرشكة. ولكن 

الرشكة قامت بتعيني رشكة برايس ووترهاوس كوبرز للقيام بعمليات الفحص املايل. حيث تم إعداد قامئة املركز املايل املستقبلية للرشكة كام يف 2013/1/1م 

)التاريخ املتوقع لبدء النشاط( وقد تم الفحص وفقا ملعيار القوائم املستقبلية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، وشمل الفحص اإلجراءات 

الرضورية لتكوين درجة معقولة من االقتناع لتمكينهم من إبداء الرأي حول إعداد وعرض قامئة املركز املايل املستقبلية واالفرتاضات التي أعدت عىل أساسها 

هذه القامئة. وترى برايس ووترهاوس كوبرز ان قامئة املركز املايل املستقبلية املرفقة تم عرضها واالفصاح عنها وفقا ملتطلبات معايري القوائم املالية املستقبلية 

الرشكة. ونظرا ألن  إدارة  الصادرة عن  للتوقعات  أساسا معقوال  توفر  بنيت عليها  التي  االفرتاضات  القانونيني وأن  للمحاسبني  السعودية  الهيئة  الصادر عن 

األحداث والظروف يف كثري من األحيان قد التحدث كام تم توقعها فإن من الطبيعي ان توجد اختالفات بني ما هو متوقع والنتائج الفعلية ولذلك فإن املركز 

املايل املستقبيل قد ال ميكن تحقيقه وقد يكون الفرق بني املركز املايل املستقبيل واملركز املايل الفعيل جوهرياً.
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8-2 التقارير المطلوبة

بالتزامات تفرض عليها تقديم افصاحات  الوفاء  التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الرشكات  املالية وقواعد  السوق  سوف يتوجب عىل الرشكة وفقا لنظام 
وتقارير دورية معينة وسوف تقدم الرشكة للهيئة بيانات مالية دورية وفقا لألنظمة واللوائح املرعية الصادرة عن الهيئة وستعد كذلك تقريرا سنويا يتضمن 

البيانات املالية املراجعة وتوفره ملساهميها يف الوقت املناسب. وعىل الرشكة أيضا أن تقدم إىل مؤسسة النقد وفقا للوائح التنفيذية : 

نسخة من بياناتها املالية املراجعة خالل تسعني يوما من نهاية السنة املعنية. 1

نسخة من تقرير مراجع الحسابات وبياناتها املالية خالل 60 يوما من نهاية السنة املعنية للموافقة عليها قبل نرشها يف الجريدة الرسمية.. 2

8-3 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 

يقر أعضاء مجلس اإلدارة املرشحون بأن قامئة املركز املايل املتوقعة املدرجة يف نرشة اإلصدار مأخوذة من تقرير املراجعة الخاصة املصدرة بواسطة برايس 
واترهاوس كوبرز دون أي تغيري جوهري.

8-4 العوامل المؤثرة في نشاط الشركة 

8-4-1 معدالت عمق وكثافة التأمني

يعرف عمق التأمني بأنه نسبة اجاميل أقساط التأمني املكتتب بها إىل اجاميل الناتج املحيل وتعرف كثافة التأمني مبعدل إنفاق الفرد عىل التأمني وحيث أن 
التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي بنهاية عام 2010م تشري اىل انخفاض معدالت عمق وكثافة التأمني يف قطاع الحامية واالدخار حيث بلغ 
عمق التأمني يف هذا القطاع 0.06% يف حني بلغ معدل كثافة التأمني لهذا القطاع 36 ريال فقط ، فان هذا يعطي مؤرشاً واضحاً عىل النمو املتوقع لهذا القطاع 

وبالتايل زيادة حجم عمليات الرشكة.

8-4-2 متوسط اعامر السكان

باالضافة اىل التغطية التأمينية التي توفرها منتجات الحامية اإلدخار فانها تهدف أيضاً اىل مساعدة املشرتكني عىل التخطيط املايل طويل األمد وتوفري مدخرات 
تستعمل مستقبال لهدف محدد مثل التقاعد أو تعليم أو زواج األبناء ، وحيث أن آخر التقارير الصادرة عن مصلحة االحصاءات العامة تشري اىل أن 67% من 
السعوديني تقل أعامرهم عن 30 عاماً فان هذا يعترب مؤرشاً عىل مدى اإلقبال الذي ستشهده منتجات الحامية واالدخار مام سيكون له أثراً يف زيادة حجم 

عمليات الرشكة.

8-4-3 قنوات البيع والتسويق اإللكرتونية

تعتزم الرشكة توفري قنوات الكرتونية مرنة متكن الجمهور من التعرف عىل خدمات الرشكة ومتكن املشرتكني من الحصول عىل خدمات مختلفة عن طريق 
موقعها االلكرتوين ومن املتوقع ان تساهم تلك الخدمة يف تقليل األعامل الورقية وسهولة الوصول اىل املعلومات املطلوبة وتنعكس بالتايل عىل حجم وجودة 

عمليات الرشكة.

8-4-4 مستوى ثقافة تأمني الحامية واإلدخار يف املجتمع

السعودية بينام ال  العربية  التأمني املكتتبة يف اململكة  الصدارة يف مجمل أقساط  التأمني الصحي وتأمني املركبات(  التأمني اإللزامية )وهي  تحتل منتجات 
تحظى املنتجات األخرى وعىل رأسها تأمني الحامية واإلدخار بنفس االهتامم من قبل أفراد املجتمع ويعود السبب الرئييس يف ذلك إىل ضعف ثقافة التأمني 
لدى املجتمع السعودي وبالتايل فإن ادراك املجتمع ألهمية تأمني الحامية واالدخار من شأنه زيادة مستوى تقبل أفراد املجتمع ملثل هذه املنتجات وبالتايل 

زيادة الطلب عليها.

8-4-5 أداء األسواق املالية

تستثمر رشكات التأمني مبالغ األقساط املكتتبة الخاصة مبنتجات اإلدخار يف أوراق مالية متعددة وتخضع تلك األوراق املالية ألداء األسواق ولذلك يعترب أداء 
األسواق املالية عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد عامالً مؤثرا عىل أداء واعامل رشكات التأمني وخصوصا العاملة منها يف مجال اإلدخار.

8-4-6  تقرير املراجعة الخاص 
لقد تم إعداد تقرير املراجعة الخاص بواسطة برايس وترهاوس كوبرز وهو مرفق يف هذه النرشة ويتضمن معلومات حول مصاريف ما قبل التشغيل وقامئة 
املركز املايل املتوقعة املشار إليها إدناه كام يف تاريخ بدء عمل الرشكة املتوقع. علام بأن هذا املركز املايل التوقع ميكن ان يختلف اختالفا كبريا عن النتائج الفعلية 

وبالتايل قد تكون املوجودات واملطلوبات مستقبال مختلفة عن تلك الواردة يف قامئة املركز املايل املتوقعة.
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8- 5  تقرير قائمة المركز المالي المتوقعة 
رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع(

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  اإليضاح

الموجودات                                                                          

املوجودات املتداولة

351,732,740 3 النقد و ما يعادله                                                 

1,182,107 3 األرباح املستحقة عىل وديعة نقاء

352,914,847

املوجودات غري املتداولة      

5,521,563 4 مصاريف ما قبل التشغيل – صايف

358,436,410 مجموع املوجودات

المطلوبات

املطلوبات املتداولة

8 . 4 3 6 . 4 1 0 5 املطلوبات ألطراف ذوي عالقة

8,436,410 مجموع املطلوبات

حقوق المساهمين

 350,000,000 6 رأس املال

 350,000,000 مجموع حقوق املساهمني

358,436,410 مجموع املطلوبات و حقوق املساهمني

تعترب االيضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزاْ من قامئة املركز املايل املستقبلية
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

1- التنظيم والنشاط

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين )»الرشكة«(، هي رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 137 بتاريخ 27 ربيع الثاين 1431هـ 

املوافق 12 أبريل 2010 املصادق عليه مبوجب املرسوم املليك رقم م/23 بتاريخ 28 ربيع الثاين 1431هـ املوافق 13 أبريل 2010.

إن أهداف الرشكة هي توفري منتجات الحامية واالدخار التأمينية والخدمات ذات الصلة وفقا لعقد تأسيسها، واألنظمة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

يبلغ اجاميل رأس مال الرشكة املرصح به 350 مليون ريال سعودي )35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد(.

ميتلك املؤسسون املدرجة أسامؤهم يف إيضاح 6 مجتمعون حصة إجاملية قدرها % 70 من رأس مال الرشكة. أما النسبة املتبقية والبالغة %30 من رأس املال 

سيتم  طرحها لالكتتاب العام )أنظر إيضاح 6(.

يتوقع أن يكون تاريخ بدأ الرشكة هو 1 يوليو 2013 )»تاريخ البداية املتوقع«( وهو التاريخ الذي تتوقع الرشكة أن تحصل فيه عىل السجل التجاري.

2- ملخص السياسات املحاسبية الهامة 

أعدت قامئة املركز املايل املرفقة طبقاً للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني و وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية الدراجها 

يف نظام تداول.

ستقوم الرشكة باعداد القوائم املالية األوىل بعد تأسيسها وفقا لـ »للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية« عىل النحو املطلوب من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.

وفيام ييل ملخص لسياسات الرشكة املحاسبية الهامة التي طبقت وفقا للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:

أ - العرف املحاسبي  

تم إعداد قامئة املركز املايل املستقبلية بالريال السعودي بناءاً عىل أساس التكلفة التاريخية وطبقاً ملبدأ االستحقاق املحاسبي ومبدأ استمراريةالنشاط.  

ب - تقديرات اإلدارة  

إن إعداد قامئة املركز املالية املستقبلية وفقاً للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل بعض    

أرصدة املوجودات واملطلوبات بتاريخ املركز املايل، إضافة إىل أرصدة اإليرادات واملصاريف خالل نفس  الفرتة. وبالرغم من أن هذه التقديرات     

مبنّية عىل املعلومات املتعلقة باألحداث الحالية واملستقبلية املتوفرة لدى اإلدارة إالّ أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.  
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(  

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

ج- نقد ومايعادله  

يتكون من النقديه بالصندوق ولدى البنوك واالستثامرات ذات السيولة العالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء.   

د- مصاريف ما قبل التشغيل  

يتم رسملة املصاريف املحملة عىل الرشكة خالل فرتة التأسيس وعملية الرتخيص ومصاريف الطرح األويل واالكتتاب، وتقيد كمصاريف ما قبل     

التشغيل.  

طبقاً للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، سيتم تحميل مصاريف ما قبل التشغيل التي ال توجد لها منافع     

مستقبلية عىل قامئة الدخل يف أول فرتة مالية بعد تأسيس الرشكة و يتم إستنفاذ مصاريف ما قبل التشغيل التي لها منافع مستقبلية     

بطريقة القسط الثابت عىل فرتة 7 سنوات أو الفرتة املستقبلية املتوقعة ملنافعها االقتصادية، أيهام أقرص.عندما تقوم الرشكة بتطبيق     

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية سيتم تحميل مصاريف ما قبل التشغيل عيل قامئة الدخل خالل الفرتة املالية األوىل للرشكة.  

هـ - ذمم دائنة ومصاريف مستحقة  

يتم قيد املطلوبات للمبالغ املستحقة الدفع يف املستقبل عن النفقات التي قام بها املؤسسني نيابة عن الرشكة.  

3- النقد و ما يعادله

          246,732,740 النقد و ما يعادله يف حساب الضامن                                            

           105,000,000 النقد املتوقع من الطرح العام االوىل

351,732,740  

يشمل النقد وما يعادله كام يف تاريخ البداية املتوقع عىل النقد املودع من قبل املساهمني املؤسسني بحساب الضامن نيابة عن الرشكة باإلضافة إىل العائد 
املحقق عىل هذا الحساب من خالل ودائع نقاء، ميثل العائد املستحق عىل وديعة نقاء العائد املحقق عن الفرتة من 03 أبريل 2013م حتى تاريخ البداية 

والذي مل يتم استالمه كام يف تاريخ البداية املتوقع.

يشمل النقد املتوقع من الطرح األوىل العام النقد الذي يتوقع أن تستلمه الرشكة من الطرح العام األوىل. 
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

4- مصاريف ما قبل التشغيل، صايف

926,300 مصاريف نظامية

2,324,980 االتعاب املهنية *

2,923,130 مصاريف طرح أويل**

1,572,000 مصاريف متويلية***

690,000 أخرى

8,394,853

(2,914,847) )يخصم( : العائد املستحق عىل وديعة نقاء 

5,521,563 مصاريف ما قبل التشغيل، صايف 

*     تشمل املصاريف القانونية ومصاريف تأسيس الرشكة. 

**    تشمل مصاريف املستشار املايل واملحاسبني ومصاريف رشكة العلم ومصاريف نرشة اإلصدار.

***   تشمل مصاريف التغطية ومصاريف مدير االكتتاب ومصاريف البنوك املستلمة.

وبلغ إجامىل مصاريف ما قبل التشغيل التي تحملتها الرشكة حتى تاريخ 23 فرباير 2013 مبلغاً وقدره 2,528,084  ريال سعودي.

5- معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة 

إن الرصيد املستحق لطرف ذي عالقة كام يف 1 يوليو 2013، ميثل مبلغ مستحق لبنك الجزيرة فيام يتعلق مبصاريف ما قبل التشغيل والتي سيتحملها بنك 
الجزيرة نيابة عن الرشكة قبل 1 يوليو 2013. يشمل الرصيد اإلجاميل املستحق مبلغ 2,528,084 ريال سعودي والذي تم تكبده من قبل البنك كام يف 23 فرباير 

2013. إن بنك الجزيرة هو من املساهمني املؤسسني للرشكة )أنظر إيضاح 6(.

اتفق بنك الجزيرة مع املساهمني املؤسسني يف تاريخ 27 يونيو 2012 عىل ترتيب انتقايل مقرتح. اتفق الطرفان طبقا للرتتيب االنتقايل املقرتح، عىل تقاسم 
موارد معينة والرشوط املتعلقة بكيفية توزيع التكاليف وذلك لفرتة تبدأ عند تاريخ بداية الرشكة وتنتهي يف تاريخ بدء اتفاقية نقل األعامل. باإلضافة إىل ذلك، 

ستدير الرشكة املحفظة االئتامنية لبنك الجزيرة حتى أن تحول للرشكة يف تاريخ يحدد يف اتفاقية نقل األعامل.

تشمل التكاليف واملوارد القابلة للتقاسم مصاريف الرواتب التي خصصها بنك الجزيرة للرشكة وتكاليف املوارد املشرتكة األخرى مثل االستهالك، واإليجار، 
وحساب الصيانة وغريها من املصاريف اإلدارية والعمومية.

يتحمل بنك الجزيرة جميع املصاريف العمومية واإلدارية التي تكبدتها الرشكة  قبل بداية الرشكة وحصول منتجاتها عىل موافقة من قبل مؤسسة النقد العريب 
السعودي، حتى االنتهاء من املوافقة عىل اتفاقية نقل االعامل املقرتحة فان رشوط الرتتيب االنتقايل املقرتح تبقى صالحة.

ستقوم الرشكة بتحميل رسوم ادارة عىل بنك الجزيرة ملدة خمسة عرش شهراً من تاريخ بدء األعامل التجارية عىل النحو املتفق عليه كنسبة مئوية من إجاميل 
الدخل املتولد من املحفظة التأمينية لبنك الجزيرة. 
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

6. رأس املال

يبلغ إجاميل رأس مال الرشكة املرصح به 350 مليون ريال سعودي )35 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10ريال سعودي لكل سهم( يبلغ رأس املال املصدر 
منه 245 مليون ريال سعودي )24.5 مليون سهم بقيمة مدفوعة تبلغ 10ريال سعودي لكل سهم( وميتلكها املساهمون كام ييل:

رأس المال المدفوع
)غير مدققة(

عدد االسهم
)غير مدققة( اسم المساهم م

105,000,000 10,500,000 بنك الجزيرة  1

17,500,000 1,750,000 الجزيرة كابيتال 2

17،500،000 1،750،000 رشكة خليفة عبدالله امللحم ورشكاه 3

17,500,000 1,750,000 رشكة اتحاد االخوة للتنمية  4

17,500,000 1,750,000 رشكة القصبى للمقاوالت املحدودة 5

17,500,000 1,750,000 رشكة مجموعة خالد البلطان لالستثامر التجاري املحدودة  6

17500,000 1,750,000 7 رشكة التاج االقليمية للتنمية والتطوير املحدودة

17,500,000 1,750,000 رشكة الفواصل االقليمية لالستثامر املحدودة  8

17,500,000 1,750,000 رشكة صكوك االقليمية االستثامر املحدودة 9

245,000,000 24,500,000 إجاميل املدفوع من املساهمني املؤسسني 

105,000,000 10,500,000 إجاميل املحصل من الطرح العام األويل

350,000,000 35,000,000

إجامىل املخصص للطرح العام األويل ميثل 30% من رأس مال الرشكة والبالغ 350 مليون ريال سعودي مبا يعادل مبلغ 105 مليون ريال سعودي، والذي يتألف 
من 10.50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم  من خالل االكتتاب العام األوىل. وسوف يتم اثبات النقدية املتوقع استالمها يف قامئة 

املركز املايل املستقبلية تحت بند املوجودات املتداولة.

7- املوافقة عىل قامئة املركز املايل املستقبلية
قامت إدارة الرشكة باعتامد إصدار قامئة املركز املايل املستقبلية نيابة عن املساهمني املؤسسني يف تاريخ 3 مارس 2013. 
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9 عملية االستحواذ
 9-1 خلفية عن االستحواذ

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الرسمية للتأسيس واستالم شهادة السجل التجاري، ستقوم الرشكة يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية بعد ذلك 
بامليض قدما يف استكامل االستحواذ عىل املحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة، وتتضمن املحفظة التأمينية األصول من نقد وحسابات دائنة ومطالبات 
وأصول ثابتة واحتياطيات إعادة التأمني، كام تتضمن قيمة الشهرة املرتتبة عن األنظمة واملوارد البرشية وقنوات التوزيع وقاعدة العمالء، وقيود العمل، 

وحقوق العالمة التجارية وامللكية الفكرية،  حيث سيعزز ذلك االستحواذ أمكانيات الرشكة من حيث قاعدة عمالء راسخة، وتدفقاً لإليرادات، وشبكة توزيع 
منترشة، باإلضافة إىل بنية تحتية لألنظمة، وقوى عاملة مدربة ومتمرسة. 

عند االنتهاء من االستحواذ سوف تصبح الرشكة صاحبة الحق يف إدارة املحفظة التأمينية وما يرتتب عليها من حقوق وواجبات والتزامات تجاه املشرتكني.

9-2 بنك الجزيرة- المحفظة التأمينية
تأسس بنك الجزيرة عام 1975م كرشكة مساهمة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم)4030010523(.  يبلغ رأس مال البنك 
ثالث )3( مليارات ريال سعودي.   يقوم البنك بتقديم كافة أنواع الخدمات املرصفية املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، وميتلك يف رشكة الجزيرة تكافل 
تعاوين 30%، كام ميتلك حوايل 5% أخرى بشكل غري مبارش عن طريق ملكيته برشكة الجزيرة لألسواق املالية.  وقد أنشأ البنك إدارة التكافل التعاوين عام 2002م 

والتي قدمت برامج تكافل متنوعة خاصة بالحامية واالدخار للسوق السعودي عىل مدى العرش سنوات املاضية.

وبحسب البيان التوضيحي ملؤسسة النقد يف 1430/08/26هـ املوافق 2009/08/17 م، فقد تم السامح لبنك الجزيرة بتجديد وثائق التأمني الحالية لغاية 
1431/03/03هـ املوافق 2010/02/17 م دون إصدار وثائق تأمني لعمالء جدد، وريثام يتم ترخيص الرشكة حسب األصول واملوافقة عىل الوثائق ذات العالقة 
من قبل مؤسسة النقد كام لن يسمح لبنك الجزيرة بتجديد أعامل التأمني بعد 1431/03/03هـ املوافق 2010/02/17 م. وهذا التوقف ال يؤثر عىل العقود 
السارية املفعول من حيث التمتع مبزايا منافع هذه العقود وخدماتها. واقترصت اعامل إدارة التكافل التعاوين يف بنك الجزيرة بعد ذلك التاريخ عىل خدمة 

الوثائق املصدرة وتحصيل االشرتاكات املرتتبة عليها يف الفرتات الالحقة. 

والجدير بالذكر أن املحفظة التكافلية التابعة لبنك الجزيرة ال متتلك أية أصول غري ملموسة كام أنه ال توجد عىل املحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة أي 
رهونات أو قضايا أو التزامات جوهرية محتملة عدا االلتزامات العادية الناتجة عن العقود التأمينية الصادرة عنها. كام أنه مل تكن للمحفظة أي أعامل أو 

أصول خارج اململكة العربية السعودية

9-3 األداء المالي
يبني الجدول التايل املعامل األساسية لألداء املايل للمحفظة التأمينية لبنك الجزيرة خالل األربع سنوات املاضية:

ديسمبر  2012ديسمبر 2011ديسمبر 2010ديسمبر 2009ديسمبر   2008السنة

180,368,304283,823,769268.841.817233,999,298215,349,422اشرتاكات التأمني املكتتبة

-8%-13%-5%57%-التغري السنوي 

13,472,02519,507,54017,914,71911,352,95211,290,075إشرتاكات إعادة التأمني 

-1%-37%-8%45%-التغري السنوي

166,896,279264,316,229250,927,097222,911,266204,059,347صايف االشرتاكات  املكتتبة

-8%-11%-5%58%-التغري السنوي

268,081,047358,748,218494,200,990580,931,054725,612,614أصول تحت اإلدارة

25%18%38%34%-التغري السنوي

-27,261,905-31,879,014-10,369,309-33,689,7468,739,245صايف الربح قبل الزكاة

14%-207%-19%-126%-التغري السنوي

5,845,6896,327,2854,776,1143,838,9801,967,500إجاميل املطالبات املستحقة

-49%-19%-25%8%-التغري السنوي

9-3-1 االشرتاكات 

 منى إجاميل االشرتاكات املكتتبة يف محفظة بنك الجزيرة يف اململكة العربية السعودية بنهاية عام 2009م بنسبة 57% ليصل إىل حوايل  284 مليون ريال من حوايل 
180 مليون ريال بنهاية عام 2008.2008م ، إال أنه انخفض بنسبة 5% إىل حوايل 269 مليون بنهاية عام 2010م وبنسبة 13% إىل 234 مليون ريال سعودي. بنهاية 
عام 2011م وبنسبة 8% إىل 215 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2012م ، ويعود السبب يف انخفاض اجاميل االشرتاكات املكتتبة خالل السنوات الثالث املاضية اىل 

توقف البنك عن إصدار وثائق تأمني لعمالء جدد حسب توجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي واالكتفاء بتحصيل االشرتاكات من العمالء الحاليني.
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9-3-2 األصول االستثامرية 
بلغ إجاميل األصول االستثامرية تحت اإلدارة بنهاية عام 2009م حوايل 359 مليون ريال مرتفعا بنسبة 34% من حوايل 280 مليون ريال سعودي بنهاية عام 
2008م ، ورغم توقف البنك عن اصدار وثائق جديدة منذ شهر أغسطس 2009م متشياً مع تعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي اال أن االصول تحت اإلدارة 
قد استمرت يف النمو بنسبة 38% إىل 494 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2010م وبنسبة 18% إىل 581 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2011م وبنسبة %25 
إىل 726 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2012م ، ويعود السبب يف ذلك النمو اىل استمرار املشرتكني الحاليني يف دفع االشرتاكات الخاصة بعقودهم وتحسن 

أداء الصناديق االستثامرية التي تستثمر فيها تلك االشرتاكات.

9-3-3 األرباح
بلغت أرباح املحفظة قبل الزكاة بنهاية عام 2008م مبلغاً وقدره 33.7 مليون ريال يف حني سجلت املحفظة خسارة مببلغ 8.7 مليون ريال بنهاية عام 2009م 
وخسارة مببلغ 10.3 مليون ريال بنهاية عام 2010م وخسارة مببلغ 31.8 مليون ريال بنهاية عام 2011م وخسارة مببلغ 27 مليون ريال بنهاية عام 2012م ، 

ويعود ذلك بشكل رئييس إىل التوقف عن إصدار وثائق جديدة وارتفاع إلغاءات العقود وتغيري سياسة احتساب اإليرادات.

9-3-4 املطالبات
رغم ثبات معدل املطالبات يف حدود 6 مليون ريال بنهاية عامي 2008 و 2009م اال أنها انخفضت بنسبة 25% وبنسبة 19% وبنسبة 49% خالل السنوات 
2010 و 2011 و 2012م عىل التوايل ويعود السبب يف ذلك اىل عدم تلقي مطالبات جديدة من املشرتكني حيث أن قيمة املطالبات مرهونه بحدوث وفيات 

او حوادث عجز للمشرتكني املتمتعني بتغطيات تأمينية القدر الله.

9-4 الموارد البشرية 

لخدمة هذه املحفظة بلغ مجموع موظفي إدارة التكافل يف نهاية شهر ديسمرب 2012م عدد 106 موظف، موزعني عىل املستويات اإلدارية املختلفة ويظهر 
الجدول أدناه عدد ونسبة السعودة ملوظفي االدارة خالل االربع سنوات املاضية:

 عدد موظفي شركة الجزيرة تكافل تعاوني

القسم

ديسمرب 2009201020112012

مجموعغري سعودينسعودينالتغريمجموعغري سعودينسعودينالتغريمجموعغري سعودينسعودينمجموعغري سعودينسعودين

0303%202-33%033022مكتب الرئيس التنفيذي

6909%17118-11%1811916117الرثوة البرشية

14141327%281644-%43165935165114العمليات

0202%0101%101101ادارة االلتزام 

0101%0202%202202التدقيق الداخيل

ادارة تطوير االعامل 
والجودة

00000001010314

134-25%0123%224224اإلدارة املالية

53154-46%1864190-29%48484923438351إدارة  قنوات التوزيع

00000000000011إدارة املخاطر

55030580399294282382326108619105املجموع

ومن املالحظ انخفاض عدد العاملني  خالل الفرتة املاضية وذلك بسبب انخفاض العاملني يف قنوات البيع للتوقف عن إصدار الوثائق الجديدة واالقتصار عىل 
خدمة املشرتكني مام يقلل الحاجة للعاملني 

ومن املتوقع انتقال أغلب هؤالء املوظفني إىل رشكة الجزيرة تكافل تعاوين حسب الهيكل التنظيمي املقرتح )الرجاء الرجوع لقسم »الهيكل التنظيمي«(. 
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9-5 اتفاقية إستحواذ المحفظة التأمينية 
تنوي الرشكة بعد إمتام عملية التأسيس أن تربم إتفاقية استحواذ مع بنك الجزيرة والتي مبقتضاها سوف تشرتي الرشكة محفظة البنك التأمينية )مبا فيها من 
أصول والتزامات( وفقاً للتقييم الذي توافق عليه مؤسسة النقد العريب السعودي ، علامً بأن إلتزام كل طرف بتنفيذ عملية االستحواذ يخضع للرشوط املتعارف 

عليها ومن بينها موافقة الجهات املعنية.

وستقوم ادارة الرشكة بعد تأسيسها بتعيني مقيم للمحفظة من أجل عملية االستحواذ وبتزويد املساهمني بقيمة االستحواذ والتفاصيل األخرى املوافق عليها 
من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي يف وقت الحق  بعد تأسيس الرشكة. 

9-6 موافقة المساهمين والجهات التشريعية
سوف تتطلب الصيغة النهائية من أحكام ورشوط االستحواذ موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي قبل أن توقع الرشكة وبنك الجزيرة اتفاقية رشاء املحفظة 
التأمينية والبدء يف عملية انتقالها للرشكة ، وباإلضافة اىل ذلك فإنه مبوجب املادة رقم 69 من نظام الرشكات سوف يكون االستحواذ خاضعاً لتصويت املساهمني 
يف اجتامع الجمعية العامة غري العادية التي ستنعقد بعد تأسيس الرشكة وموافقة الجهات املعنية عىل نقل املحفظة، مع عدم السامح للمساهمني من األطراف 
ذات العالقة بالتصويت عىل هذا القرار، باإلضافة لذلك ولكون الجهة البائعة وهي بنك الجزيرة هي رشكة مساهمة مدرجة يف السوق املالية سوف تخضع عملية 

االستحواذ ملوافقة الجمعية العامة الغري عادية لبنك الجزيرة للموافقة عىل االستحواذ أيضا وفقا للامدة 69 من نظام الرشكات.

9-7 تمويل االستحواذ

إن عملية االستحواذ وكام ورد أعاله سوف تكون خاضعة لعدة مراحل من القرارات واملوافقات بدأ بقرار إدارة الرشكة امليض بعملية االستحواذ وانتهاءاً بعملية 
التقييم ومرورا مبوافقة مؤسسة النقد والجمعية العمومية الغري عادية لكل من الرشكة وبنك الجزيرة وحيث أن هذه االجراءات مل تبدأ بعد مل يتم تقدير  قيمة 
االستحواذ حتى اآلن ومل تحدد املبالغ املطلوبة لتمويله. وتتوقع الرشكة أن متول عملية االستحواذ باإلضافة إىل الرسوم والتكاليف املتعلقة به من خالل اختيار البديل 

األنسب املتوفر للرشكة يف ذلك الحني وسيخضع ذلك ملوافقة الجهات املعنية، وآلية الدفع التي سيتم اعتامده.

10 الرسملة والمديونية
يبلغ رأس مال الرشكة )350,000,000( ثالمثائة وخمسني مليون ريال سعودي يتكون من )35,000,000( خمس وثالثني مليون سهم بقيمة اسمية )10( 
عرشة رياالت للسهم الواحد تم االكتتاب بـ )24,500,000( اربع وعرشين مليون وخمسامئة ألف سهم من قبل املساهمني املؤسسني حيث تم إيداع املبالغ 
املكتتب بها والبالغة )245,000,000( مائتني وخمسة واربعني مليون ريال يف حساب الرشكة لدى بنك الجزيرة يف الحساب رقم 002125866001. وسيتم 
طرح )10,500,000( عرشة ماليني وخمسامئة ألف سهم لالكتتاب العام.  وتؤكد الرشكة بأن رأس مالها أو رأس مال أي رشكة تابعة ليس مشموالً بحق خيار أو 
أي قيد آخر فيام عدا القيود املفروضة وفقا لألنظمة والقوانني السعودية.  وقد قامت الرشكة مبراجعة متطلبات رأس املال العامل املرجح تطبيقها عىل العمل 
بالنسبة لالثني عرش شهراً القادمة وترى بأنه يوجد لدى الرشكة األموال الكافية لتمويل متطلبات رأس املال العامل خالل فرتة االثنى عرش شهراً التالية لنرشة 
االكتتاب. وال توجد عىل الرشكة أي مديونيات أو رهونات أو حقوق أو التزامات محتملة أو ضامنات لتاريخه باستثناء مبلغ يقدر بـ 8,436,410 ريال سعودي 

لبنك الجزيرة لتغطية مصاريف التأسيس. ويفصل الجدول التايل مصاريف التأسيس.

المبلغ بالريال السعودي

926,300مصاريف ورسوم نظامية

2,324,980مصاريف واتعاب مهنية 

2,923,130مصاريف أخرى متعلقة بالطرح

1,572,000مصاريف متويل

690,000تكاليف أخرى

8,436,410املجموع

والجدير بالذكر أنه مل يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب أو أي عوض غري نقدي خالل السنتني السابقتني مبارشة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج املتعلقة 
بإصدار أو بيع أي أوراق مالية ألي طرف.

كام أنه مل يحدث او يتوقع حدوث أي تغري سلبي جوهري يف الوضع املايل والتجاري للرشكة 

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين هي رشكة مساهمة تحت التأسيس وهي حتى تاريخ هذه النرشة ال متتلك أي ممتلكات أو مباين أو معدات. وسوف تقوم 
الجزيرة ومذكرة اإلدارة  اتفاقية نقل األعامل املزمع توقيعها مع بنك  الرشكة باستئجار وامتالك املباين واملعدات حسب احتياجها وبعد تأسيسها ويف ضوء 

والخدمات االنتقالية املوقعة مع بنك الجزيرة وال تعتزم الرشكة رشاء أي ممتلكات يف املستقبل املنظور.  
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11 سياسة توزيع األرباح
11-1 شروط اإلعالن عن توزيع األرباح على المساهمين

ال تتوق الرشكة توزيع أرباح سنوية عىل املساهمني يف السنوات األوىل بعد التأسيس  وهي ال تقدم أي تأكيد بأنها ستوزع فعليا أية أرباح بعد ذلك. وال تعطي 

أي تأكيد بشأن املبلغ الذي سيتم توزيعه يف أي سنة يف املستقبل. 

ميكن أن توزع الرشكة من وقت آلخر أرباحا عىل املساهمني من ارباحها الصافية وذلك وفقا للرشوط التالية املنصوص عليها يف النظام األسايس:

تجنب الزكاة ورضيبة الدخل املقررة نظاما.. 1

يجنب عرشون باملائة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. وللجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى اصبح   . 2

االحتياطي مساويا إلجاميل رأس املال املدفوع.  

للجمعية العامة العادية بناًء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضايف يخصص   . 3
لغرض  أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.  

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل من املساهمني ال تقل عن 5% من رأس املال املدفوع. . 4

يوزع الباقي بعد ذلك عىل املساهمني كحصة يف األرباح أو يحول إىل حساب االرباح املستبقاة.. 5

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من االرباح السنوية املحددة يف الفقرة 4 أعاله وفقا للقواعد واللوائح ذات العالقة   . 6
الصادرة من الجهات املختصة.    

يتعني عىل الرشكة ان تبلغ هيئة السوق املالية دون تأخري مبا ييل: 

قرارات توزيع األرباح عىل املساهمني.. 1

التوصية بتوزيع أرباح عىل املساهمني.. 2

وتدفع هذه األرباح عىل املساهمني يف األماكن واملواعيد التي يحددها املجلس طبقا للتعليامت الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وبعد الحصول عىل 

موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي 

الفرص  تحليل  تشمل  أخرى  وعوامل  العام،  االقتصادي  واملناخ  السوق،  وأحوال  املايل،  ووضعها  الرشكة،  أرباح  عىل  أرباح  أي  توزيع  عن  اإلعالن  يعتمد 

االستثامرية، واحتياجات إعادة االستثامر، واملتطلبات النقدية والرأساملية، وآفاق واحتامالت النشاط، وأثر تلك األرباح املوزعة عىل موقف الرشكة الزكوي، 

وعىل اعتبارات قانونية وتنظيمية أخرى.

11-2 أثر عملية االستحواذ بالنسبة لتوزيع االرباح 

وتجدر مالحظة أنه وفقاً للتعليامت الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي فيام يتعلق بدفع قيم االستحواذ عىل محافظ التأمني املشرتاة من الرشكات 
السعودية املرخصة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي، والتي تم تأسيسها مبوجب نظام التأمني التعاوين، فإنه يتوقع أن تدفع الرشكة 50% من قيمة االستحواذ 

إىل بنك الجزيرة عند اكتامل االستحواذ، فيام يتوقع أن تدفع الرشكة ألـ50% املتبقية من أرباحها الصافية عن طريق أقساط سنوية وفقاً لإلرشادات التالية:

تحدد الدفعات كنسبة ثابتة من األرباح التي تقررها مؤسسة النقد العريب السعودي بعد التشاور مع الرشكة، مع األخذ يف االعتبار خطة عمل الرشكة • 
التي تم رفعها إىل مؤسسة النقد؛

يتم تحديد الفرتة التي ميكن رصف الدفعات فيها؛• 

املبلغ اإلجاميل الذي سيتم دفعه مقابل االستحواذ سيأخذ يف االعتبار القيمة الزمنية لألموال وفقا ملا تقرره مؤسسة النقد يف تاريخ التحويل • 

يجب أال تزيد نسبة األرباح املدفوعة يف كل سنة من السنوات عن 50% من األرباح املكتسبة خالل تلك السنة؛• 

إذا مل تحقق الرشكة أي أرباح يف أي سنة من السنوات، فلن يتم دفع أي مبالغ يف تلك السنة، ولن يتم تسديد أي مبالغ من األرباح املبقاة عن السنوات السابقة؛• 

يتم اعتامد كل دفعة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي قبل دفعها؛• 

وبناًء عىل ما تقدم، فإن دفع أي أرباح من قبل الرشكة ملساهميها سيكون خاضعاً اللتزام الرشكة بتسديد املبلغ املؤجل من قيمة املحفظة البالغة نسبته %50 

من قيمة االستحواذ عىل تلك املحفظة.
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12 استخدام متحصالت االكتتاب
من املتوقع أن يبلغ إجاميل العائدات من طرح األسهم مبلغ 105,000,000 ريال سعودي. وقد بلغت )مصاريف االكتتاب حوايل مبلغ 5,403,311 ريال 

القانوين للطرح واملحاسبون املراجعون  سعودي وهي عبارة عن رسوم ومرصوفات ترتبط بطرح األسهم مبا فيها رسوم كل من املستشار املايل واملستشار 

باإلضافة إىل مرصوفات الجهات املستلمة ومرصوفات التسويق ومرصوفات الطباعة والتوزيع واملرصوفات األخرى املتعلقة بطرح األسهم(، وبذلك سيبلغ صايف 

متحصالت االكتتاب مبلغ 99,596,689 ريال سعودي.  وسوف يتم دفع مصاريف اإلكتتاب من قبل بنك الجزيرة نيابة عن الرشكة كام هو موضح يف قسم راس 

املال واملديونية، ثم تقوم الرشكة بدفع املبلغ بعد إمتام إجراءآت تأسيسها من املبالغ املخصصة للمصاريف التشغيلية ورأس املال العامل واملوضحة ادناه.  إن 

متحصالت االكتتاب سوف تؤول إىل الرشكة ولن يحصل املساهمون املؤسسون عىل أي جزء منها. 

وسوف تستخدم الرشكة متحصالت االكتتاب البالغة مائة وخمسة ماليني )105,000,000( ريال وأموال اكتتاب املساهمني املؤسسني البالغة مائتني وخمس 

وأربعني مليون )245,000,000( ريال، بتكوين رأسامل الرشكة البالغ ثالمثائة وخمسني مليون )350,000,000(ريال وسوف يستخدم رأسامل الرشكة التايل:

ستقوم الرشكة باستثامر 280 مليون ريال يف صناديق استثامرية وفقا ملتطلبات مؤسسة النقد،  وسوف تستخدم هذ املبالغ املستثمرة عند الحاجة يف . 1

االستثامر يف األصول الالزمة لعمل الرشكة، إضافة إىل االحتفاظ بهامش املالءة املطلوب حسب متطلبات نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته 

التنفيذية وذلك للمحافظة عىل الحد األدىن املطلوب من رأس املال، كام قد يستخدم جزء من هذا املبلغ لتمويل االستحواذ عىل املحفظة التأمينية 

التابعة لبنك الجزيرة إذا دعت الحاجة لذلك )الرجاء مراجعة القسم الخاص باالستحواذ ملعلومات عن املحفظة التأمينية(.   

سوف يتم إيداع 35 مليون ريال يف الوديعة النظامية وفقاً ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمني التعاوين.. 2

تم تخصيص 35 مليون ريال من رأس مال الرشكة لتغطية مصاريف ماقبل التأسيس مبا يف ذلك مصاريف التأسيس واملصاريف التشغيلية ومتطلبات . 3

رأس املال العامل.

ويبني الجدول التايل تفصيل متحصالت االكتتاب واستخداماتها:

المبلغ المستخدماالستخدام

280,000,000استثامر

35,000,000الوديعة النظامية للرشكة

35,000,000مصاريف ما قبل التشغيل االخرى واملصاريف التشغيلية وراس املال العامل

350,000,000املجموع

13 ملخص النظام األساسي للشركة
يتضمن النظام األسايس للرشكة البنود املذكورة أدناه. وال يجب االعتامد عىل هذا امللخص إعتامداً تاماً عوضاً عن النظام األسايس الكامل والذي ميكن معاينته 

يف مقر الرشكة الرئييس.

التأسيس: تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين ونظام الرشكات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام رشكة مساهمة سعودية  بني ماليك األسهم 
املبينة أحكامها أدناه.

اسم الرشكة: رشكة الجزيرة تكافل تعاوين. 

أغراض الرشكة: القيام وفقا ألحكام نظام مراقبة رشكات التامني التعاوين والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية يف اململكة العربية السعودية مبزاولة 

أعامل التامني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه األعامل من إعادة تأمينات أو توكيالت أو متثيل أو مراسلة أو وساطة وللرشكة ان تقوم بجميع األعامل التي يلزم 

الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها او تأجريها  التامني أو استثامر أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال  القيام بها لتحقيق أغراضها سواء يف مجال 

بواسطتها مبارشة أو بواسطة رشكات تؤسسها أو تشرتيها أو باالشرتاك مع جهات أخرى . ويجوز للرشكة أن متتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشرتك باى وجه 

من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعامال شبيهة بأعاملها أو األعامل املالية أو التي تعاونها عىل تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشرتيها ، وتبارش الرشكة 

جميع األعامل املذكورة يف هذه املادة سواء داخل اململكة أو خارجها .
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املركز الرئييس: يقع املركز الرئييس للرشكة يف مدينة جدة.

مدة الرشكة: مدة الرشكة هي 99 سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها. يجوز إطالة مدة الرشكة بقرار صادر 
من الجمعية العامة غري العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة عىل األقل.

رأس مال الرشكة: حدد رأس مال الرشكة مببلغ وقدره (350.000.000) ثالمثائة وخمسون مليون ريال سعودي مقسم عىل( 35.000.000) خمسة وثالثون 
مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل سهم عرشة رياالت سعودية.

تخفيض رأس مال: يجوز بقرار من الجمعية العامة الغري عادية، بعد موافقة الجهات املختصة، تخفيض رأس مال الرشكة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت 
بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب املوجبة وعن اإللتزامات التي عىل الرشكة وأثر التخفيض يف هذه اإللتزامات 
ويبني القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الرشكة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء إعرتاضاتهم عليه خالل ستني يوماً 
من تاريخ نرش قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئييس للرشكة. فإذا إعرتض أحدهم وقدم إىل الرشكة مستنداته يف امليعاد 

املذكور وجب عىل الرشكة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو تقدم له ضامناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

مجلس اإلدارة: يتوىل إدارة الرشكة مجلس إدارة مؤلف من )5( خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عىل ثالث سنوات، وال يخل ذلك 
التعيني بحق الشخص املعنوي يف استبدال من ميثله يف املجلس.

واستثناًء من ذلك تعني الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفرتة ثالثة )3( سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الرشكة. 

العضوية الشاغرة مبجلس اإلدارة: تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيني أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت ملجلس اإلدارة إن العضو قد اخل بواجباته 
بطريقة ترض مبصلحة الرشكة ، برشط أن يقرتن ذلك مبوافقة الجمعية العامة العادية ، أو بانتهاء عضويته وفقا ألي نظام أو تعليامت سارية يف اململكة ، أو 
بتغيبه عن حضور أكرث من ثالث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة ، أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره ، أو قدم طلبا للتسوية مع دائنيه ،أو 
توقف عن دفع ديونه ، أو أصبح فاقد الشعور ، أو أصيب مبرض عقيل ، أو إذا ثبت ارتكابه عمال مخال باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير .. وإذا شغر مركز 
احد أعضاء املجلس كان للمجلس أن يعني عضوا يف املركز الشاغر ، عىل أن  يعرض هذا التعيني عىل الجمعية العامة العادية يف أول اجتامع لها ، ويكمل العضو 
الجديد مدة سلفه فقط . وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتامعاته ، وجبت دعوة الجمعية العامة العادية ىف اقرب وقت لتعيني 

العدد الالزم من األعضاء .

سلطة مجلس اإلدارة: مع عدم املساس بصالحيات الجمعية العامة يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة شؤون الرشكة وأعاملها ويجوز كذلك ملجلس 
اإلدارة أن يفوض بعض املهام املحددة إىل عضو أو أكرث من أعضائه أو إىل الغري.

مكافآت مجلس اإلدارة: تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة ومثانون ألف ريال سعودي سنوياً، كام تكون 
مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وعرشون ألف ريال سعودي سنوياً.

ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )3.000( ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتامع يحرضه من اجتامعات املجلس ومبلغ )1.500( ألف وخمسامئة 
ريال سعودي عن كل اجتامع يحرضه من اجتامعات الجان املنبثقة عن املجلس.

كام تدفع الرشكة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتامعات املجلس أو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك 
مرصوفات السفر واإلقامة واإليواء. ويف كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يرصف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن )5%( خمسة باملائة من صايف األرباح 
ويجب عىل الرشكة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات املقرتحة لجميع املساهمني قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تطرح فيها 
التأكد من موافقة  جمعية عمومية ال يكون لعضو مجلس اإلدارة املعنى أو أحد كبار  تلك املكافأت والتعويضات للتصويت عليها. وإن عىل الرشكة أيضاً 

املدراء التنفيذيني حق التصويت فيها عىل هذه الرشوط. ويجوز تعديل مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة مبوافقة الجمعية العمومية غري العادية للمساهمني.  

الرئيس والعضو املنتدب: يعني مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً له، ويعني املجلس عضواً منتدباً للرشكة ، ويحق لهام التوقيع عن الرشكة وتنفيذ قرارات 
املجلس. ويختص رئيس مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب بتمثيل الرشكة أمام القضاء والغري، ألي منهام حق توكيل غريه يف عمل أو أعامل معينة. ويتوىل العضو 

املنتدب اإلدارة التنفيذية للرشكة.

لجنة املراجعة: يشكل مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة مكونة من ثالثة )3( أعضاء عىل األقل وخمسة )5( أعضاء عىل األكرث ممن ال يشغل منصب املدير 
التجارة والصناعة وهيئة  السعودي ووزارة  العريب  النقد  التنفيذي للرشكة، وتكون أغلبية أعضائها من غري أعضاء مجلس اإلدارة ومبوجب موافقة مؤسسة 

السوق املالية.

اللجنة التنفيذية: يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية مكونة من ثالثة )3( أعضاء عىل األقل وخمسة )5( أعضاء عىل األكرث. يرأس اجتامعات اللجنة التنفيذية 
رئيس يعينه أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم ويف حال غيابه تختار اللجنة رئيساً مؤقتاً لها من بني أعضائها الحارضين، ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه 

عضواَ أخر له حق التصويت ولثالثة اجتامعات فقط. وتكون عضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع عضوية املجلس ويسد املجلس أية شواغر يف اللجنة التنفيذية.

ال يكون اجتامع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حرضه اثنان عىل األقل بطريقة األصالة أو اإلنابة برشط أن ال يقل عدد الحارضين بأنفسهم عن اثنان، وتصدر 
قرارات اللجنة التنفيذية باإلجامع، ويف حالة الخالف تصدر بأغلبية أصوات ثالثة أرباع األعضاء الحارضين املمثلني، وتعقد اللجنة اجتامعاتها من وقت آلخر كلام 
رأى رئيسها رضورة عقدها عىل أن تعقد ستة اجتامعات عىل األقل سنوياً، ، ويعقد االجتامع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء عىل األقل. ويصدر 

القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنًة.

يجتمع املجلس يف املركز الرئييس للرشكة بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء من األعضاء، ويجب أن تكون الدعوة  موثقة بالطريقة 
التي يراها املجلس، ويجوز أن ينعقد املجلس خارج مقر الرشكة عىل أن يجتمع املجلس أربعة مرات )عىل األقل( خالل السنة املالية الواحدة وال يجوز أن 

تقيض أربعة أشهر بدون إنعقاد املجلس.
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الجمعية العامة العادية: ال يكون اجتامع الجمعية العامة صحيحاً ما مل يحرضه مساهمون ميثلون 50% عىل األقل من رأس مال الرشكة. إذا مل يكتمل نصاب 

الحضور لالجتامع يتم إرسال إشعار ال جتامع ثان يعقد خالل 30 يوماً من تاريخ االجتامع األول. وتنرش هذه الدعوة بالطريقة املنصوص عنها يف املادة )الثامنة 

والثامنني( من نظام الرشكات. يعترب االجتامع الثاين صحيحاً بغض النظر عن عدد األسهم املمثلة فيه.

الجمعية العامة غري العادية: ال يعد اجتامع الجمعية العامة الغري عادية صحيحاً إذا مل يحرض مساهمون ميثلون 50% عىل األقل من رأس مال الرشكة املرصح 
به. إذا مل يتوافر هذا النصاب يف اإلجتامع األول وجهت الدعوة اىل إجتامع ثان باألوضاع املنصوص عنها يف املادة السابقة، ويعترب االجتامع الثاين صحيحاً إذا 

حرضه عدد من املساهمني ميثلون ربع رأس مال الرشكة.

قرارات الجمعيات العمومية: تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة للحصص املمثلة يف الجمعية.

كام يتم اتخاذ قرارات الجمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي الحصص املمثلة يف الجمعية.

أما القرارات التي تتعلق بزيادة أو تخفيض رأس مال الرشكة أو دمج الرشكة مع رشكة أو مؤسسة أخرى أو إطالة مدة الرشكة أو حل الرشكة قبل املدة املحددة 
يف نظامها أو بإندماجها يف رشكة أو يف مؤسسة أخرى، فإنه يتعني موافقة أغلبية ثالثة أرباع ممثيل األسهم يف االجتامع.

مراقب الحسابات: تعني الجمعية العامة سنوياً إثنني من مراقبي الحسابات املرخصني يف اململكة العربية السعودية وتحدد أتعابهام ويجوز لها إعادة تعيينهام.

عىل مراقب الحسابات أن يقدم تقريراً إىل الجمعية العامة السنوية يبني فيه موقف إدارة الرشكة من متكينه من الحصول عىل البيانات والتوضيحات التي 

طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الرشكات أو نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية أو نظام الرشكة ورأيه عن مدى 

مطابقة حسابات الرشكة للواقع.

السنة املالية: تبدأ السنة املالية للرشكة اعتباراً من أول يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمرب من السنة نفسها، عىل أن تبدأ السنة املالية األوىل للرشكة 

اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الخاص الصادر بإعالن تأسيس الرشكة وتنتهي يف الواحد والثالثني من ديسمرب من العام التايل.

توزيع األرباح: توزع أرباح املساهمني عىل النحو التايل:

تجنب الزكاة ورضبية الدخل املقررة.

يجنب )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور إجاميل رأس 

املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية، بناًء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضايف وتخصيصه لغرض أو 

أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني ال تقل عن )5%( من رأس املال املدفوع.

يوزع من الباقي بعد ذلك عىل املساهمني كحصة يف األرباح أو يحول إىل حساب األرباح املبقاة.

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة  توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة أعاله وفقاً للقواعد املنظمة لذلك والصادرة 

من الجهات املختصة.

خسائر الرشكة: إذا بلغت خسائر الرشكة ثالثة أرباع رأس مالها وجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غري العادية للنظر يف إمكانية إستمرار 

أعامل الرشكة أو حلها قبل إنتهاء مدتها ويتم يف كافة األحوال نرش قرار الجمعية العامة يف الجريدة الرسمية.

حل وتصفية الرشكة: يف حالة إنتهاء مدة الرشكة أو صدور قرار بحلها قبل انتهاء مدتها تقرر الجمعية العامة غري العادية وبناء عىل إقرتاح مجلس اإلدارة 

إجراءات تصفية الرشكة وتعيني مصف أو أكرث تحدد صالحياته ومكافأته مبوجب القرار. تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بإنقضاء الرشكة ومع ذلك يستمر مجلس 

اإلدارة يف إدارة الرشكة حتى يتم تعيني مصف كام وتبقى ألجهزة الرشكة إختصاصاتها بالقدرالذي ال تتعارض فيه مع إختصاص املصفني.

أحكام ختامية: تطبق أحكام نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام الرشكات ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية عىل كل ما مل 

يرد ذكره يف النظام األسايس للرشكة.
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14 المعلومات القانونية
14-1 معلومات عن تأسيس الشركة

املوافق  1431/04/27هـ  وتاريخ   ،137 رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقاً  التأسيس  تحت  مساهمة  سعودية  رشكة  هي  تعاوين  تكافل  الجزيرة   رشكة 

2010/04/11مواملرسوم املليك رقم )م/23( تاريخ 1431/04/28هـ املوافق 2010/04/12م.

يبلغ رأسامل الرشكة 350 مليون ريال سعودي، يتكون من 35 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت سعودي للسهم. وبعد اكتامل عملية الطرح، 

وانعقاد الجمعية العامة التأسيسية، سيتم رفع طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الرشكة. وتعترب الرشكة بأنه تم تأسيسها بالكامل كرشكة مساهمة 

سعودية من تاريخ إصدار قرار وزير التجارة والصناعة الذي يعلن تأسيسها.

14-2 التراخيص

العربية  اململكة  داخل  أنشطتها  متابعة  من  متكنها  والتي  والسلطات  الوزارات  بواسطة  الصادرة  األساسية  والتصاريح  الرتاخيص  من  عدداً  الرشكة  متتلك 

السعودية. الرتاخيص والتصاريح األساسية موضحة أدناه : 

السلطة المصِدرة االنتهاء التاريخ الغرض الترخيص/ التصريح

الديوان املليك
القرار ساري املفعول وال 
يوجد تاريخ إنتهاء للقرار

1431/04/28هـ املوافق 
2010/04/12م

الرتخيص بتأسيس رشكة 
تأمني تعاوين

املرسوم املليك

رقم )م/23(

مجلس الوزراء
القرار ساري املفعول وال 
يوجد تاريخ إنتهاء للقرار

1431/04/27هـ املوافق 
2010/04/11م 

الرتخيص بتأسيس رشكة 
تأمني تعاوين

القرار الوزاري رقم 
)137(

باإلضافة إىل الرتاخيص واملوافقات املذكورة أعاله، تنوي الرشكة بعد تأسيسها وصدور سجلها التجاري تقديم طلب للحصول عىل الرتاخيص الالزمة من مؤسسة 

النقد ملبارشة أعاملها.

وسوف تبارش الرشكة يف أقرب وقت ممكن يف تنفيذ عملية االستحواذ حال )1( االنتهاء من اإلجراءات الرسمية الخاصة بتأسيس الرشكة، )2( إدراج أسهم 

الرشكة يف القامئة الرسمية، )3( الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد عىل املنتجات املزمع تقدميها من قبل الرشكة، )4( موافقة مساهمي الرشكة غري ذوي 

املصلحة، )5( الحصول عىل املوافقات النظامية الالزمة، علام بأن عملية االستحواذ والتقييم النهايئ ملحفظة التأمني سيخضعان إلجراءات املوافقة التي تقررها 

مؤسسة النقد.

يف 1430/08/26 هـ املوافق 2009/08/17 م، أصدرت مؤسسة النقد بيانا توضيحيا  (البيان التوضيحي ملؤسسة النقد) حول وضع رشكات التامني العاملة 

يف اململكة وأوضح قدرة رشكات التامني العاملة عىل مزاولة أعامل التأمني يف اململكة بعد انتهاء الفرتة االنتقالية املمنوحة مبوجب املرسوم املليك رقم 3120 

واملؤرخ يف 1426/03/04هـ املوافق 2005/04/13م. كام تطلب مؤسسة النقد تزويدها بتقارير مالية شهرية حول محافظ التأمني وتقارير مفصلة كل شهرين 

حول عملية الرتخيص.

وبحسب البيان التوضيحي ملؤسسة النقد، فقد تم السامح لبنك لجزيرة بتجديد وثائق التأمني الحالية لغاية 1431/03/03 هـ املوافق 2010/02/17 م. وريثام 

يتم ترخيص الرشكة حسب األصول واملوافقة عىل الوثائق ذات العالقة من قبل مؤسسة النقد، فلن يسمح للرشكة مببارشة أعامل جديدة، كام مل يسمح لبنك 

الجزيرة  بتجديد أعامل التأمني أو االكتتاب يف أعامل تأمني جديدة بعد 1431/03/03هـ املوافق 2010/02/17 م.

علامً بأن الرشكة سوف تتقدم ملؤسسة النقد العريب السعودي للحصول عىل املوافقة النهائية ملامرسة نشاط الـتأمني واملنتجات املزمع تقدميها للعمالء من قبل 

الرشكة بعد طرح أسهم الرشكة لالكتتاب العام و استخراج السجل التجاري.
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14-3 عقود األطراف ذات العالقة
ال يوجد حالياً باستثناء العمليات املوصوفة أدناه أية عمليات أو مجموعة من العمليات القامئة أو املقرتحة، التي يكون أو سيكون فيها ألي مساهم مؤسس، 

أو عضو مجلس إدارة مقرتح، أو مسئول يف الرشكة أو أي منتسب إليهم أو أي عضو من عائالتهم أية مصالح جوهرية مبارشة أو غري مبارشة.

بناًء عىل التحليل التنافيس ألوضاع مقارنة، قررت إدارة الرشكة أنه تم تنفيذ العمليات املوضحة أدناه وفقاً ألحكام ال تقل عام كان من املمكن الحصول 
عليه لو تم تنفيذها من قبل أطراف أخرى غري منتسبة للرشكة. وتعتزم الرشكة التأكد من أن جميع العمليات املستقبلية بينها وبني مسئوليها وأعضاء مجلس 
إداراتها ومساهميها الرئيسيني واألطراف املنتسبة إليهم أو التابعة لهم، معتمدة مسبقاً من مجلس اإلدارة، مبا يف ذلك أغلبية األعضاء املستقلني واألعضاء الذين 
ليست لهم مصالح يف تلك العمليات، وبأحكام ال تقل تفضيالً للرشكة عام ميكنها الحصول عليه من أطراف ثالثة غري منتسبة أو تابعة لألطراف ذات العالقة 
بها. وسيمتنع أعضاء مجلس اإلدارة الذين لهم مصلحة يف القرارات املطروحة للتصويت عن التصويت عليها. وسيطبق األمر نفسه يف الجمعية العمومية وفقاً 

لالئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة السوق املالية.

وتؤكد الرشكة، وأعضاء مجلس إداراتها املقرتحني، ومساهموها املؤسسون عزمهم عىل االلتزام باملادتني 69 و70 من نظام الرشكات. وااللتزام بالئحة حوكمة 
الرشكات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 1 – 212 – 2006 وتاريخ 21/ 10 / 1427هـ املوافق 12/ 11 / 2006م بناء عىل نظام 
السوق املالية الصادر باملرسوم املليك رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ 

املوافق 2010/03/16هـ. 

للنظام األسايس للرشكة، فإن أي عضو مجلس إدارة له مصلحة مبارشة أو غري مبارشة يف أي أمر أو عرض يتم دراسته من قبل املجلس أو اللجنة  ووفقاً 
التنفيذية، حسب الحالة، فإن عليه إبالغ املجلس أو اللجنة التنفيذية بطبيعة مصلحته يف ذلك األمر، وعليه االمتناع عن التصويت أو املشاركة يف أي مداوالت 

تتم يف املجلس أو اللجنة التنفيذية فيام يتعلق بذلك األمر أو العرض.

إضافة ملا تقدم، ال يسمح ألعضاء املجلس إبرام أية عقود تأمني مع الرشكة إذا كانت لهم مصالح يف تلك العقود دون الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد 
العريب السعودي عىل ذلك.

ومبا أن الرشكة هي رشكة مساهمة قيد التأسيس، مل يتم تطبيق املادتني 69 و70 من نظام الرشكات، واملادة 18 من الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة 
السوق املالية، وذلك فيام يتعلق بالعقود املوقعة مع األطراف ذو العالقة. 

تلخص الفقرات التالية العمليات الهامة الخاصة باألطراف ذات العالقة )املتمثلة ببنك الجزيرة( التي سيتم إبرامها بني الرشكة وتلك األطراف:

)أ ( اتفاقية نقل األعامل

فور االنتهاء من تأسيس الرشكة وعند الحصول عىل املوافقات من الجهات ذات الصلة، ستقوم الرشكة بالدخول يف اتفاقية نقل األعامل مع بنك الجزيرة والتي 
تتعلق باالستحواذ عىل املحفظة )مبا فيها الفروع( بقيمة سيتم االتفاق عليها بني األطراف وسيتم اعتامدها من مؤسسة النقد العريب السعودي.

ستكون طريقة تقييم املحفظة والدفع متامشية مع القواعد اإلرشادية الصادرة عن مؤسسة النقد ورهنا ملوافقتها مؤسسة النقد ووفقا لتوجيهاتها واإلجراءات 
التي تحددها.

يقدم بنك الجزيرة لصالح الرشكة ضامنات معينة تتعلق بااللتزام باملتطلبات التنظيمية وصالحية املحفظة التي يتم تحويلها مبوجب هذه االتفاقية وبعض 
املسائل األخرى.

يتوقف تنفيذ هذه االتفاقية وإمتام التحويل عىل عدة عوامل من بينها الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد واستيفاء املتطلبات النظامية واإلشعارات ذات 
العالقة، مبا يف ذلك الرشوط التي تفرضها مؤسسة النقد وموافقة املساهمني من غري ذوي املصلحة.

)ب( اتفاقية إدارة وخدمات انتقالية

فور االنتهاء من تأسيس الرشكة وعند الحصول عىل املوافقات من الجهات ذات الصلة، ستقوم الرشكة بالدخول مع بنك الجزيرة يف اتفاقية إدارة خدمات 
انتقالية ملحفظة عمالء البنك مبوجب املذكرة املؤرخة يف 2012/06/26م  )“املذكرة”( والتي توضح آلية توزيع التكاليف وتقسيم املوارد خالل الفرتة من تاريخ 

تأسيس الرشكة حتى تاريخ نقل األعامل.

ومبوجب هذه املذكرة فقد التزم البنك بتقديم الدعم والتسهيالت لتوظيف وتوزيع املوارد حسبام اتفق عليه الطرفان فيام يخص الخدمات األساسية من 
تقنية املعلومات، الخدمات االكتوارية، االكتتاب، التوزيع وغريها، وسيتحّمل البنك مبوجب املذكرة ذاتها، جزءاً من مصاريف الرشكة مبتوسط   تكلفة شهرية 
تبلغ 3,616,932 ريال سعودي باإلضافة إىل نسبة 20% من إجاميل الدخل املتولد من املحفظة يف الستة أشهر األوىل و 10% للتسعة أشهر التي تليها وذلك 

مقابل الخدمة التي ستقدمها الرشكة إلدارة املحفظة التأمينية للبنك خالل الفرتة من تاريخ تأسيس الرشكة حتى تاريخ نقل األعامل.
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14-4 العقود الجوهرية

14-4-1 عقود التكافل

الواحدة  الدفعة  بالتقاعد والتعليم والزواج واألوقاف وعقود ذات  التكافل لألفراد تتعلق  العديد من عقود  الجزيرة يف سياق أعامله االعتيادية  أبرم بنك 
والحامية، وسيتم نقل هذه الوثائق إىل الرشكة يف إطار عملية االستحواذ وبعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي. 

وترتاوح مدد هذه العقود ما بني خمس سنوات ومثانية واربعني سنة وميكن الغاؤها من قبل أي طرف وفقاُ للبنود الواردة فيها. 

وتخضع تلك العقود ألنظمة اململكة العربية السعودية، ويتم البت يف كافة الخالفات الناشئة عنها وفقاً لنظام التحكيم الصادر باملرسوم املليك رقم 46/م 
وتاريخ 1403/7/12هـ

14-4-2 عقود إعادة التكافل

أبرم بنك الجزيرة عقود إعادة تكافل مع الرشكة السويرسية إلعادة التأمني )سويس ري( تغطي جميع املخاطر يف إطار كامل عقود التكافل الخاصة باالفراد 
واملجموعات.

14-4-3 اتفاقية إعادة التكافل لالفراد

بدأ رسيان هذه االتفاقية اعتباراً من 1 فرباير 2008م، وتغطي منافع محددة مبوجب جميع عقود التكافل الفردية الصادرة عن بنك الجزيرة وتطبق مبارشة 
يف اململكة العربية السعودية. ويرسي مفعول االتفاقية لفرتة غري محددة، غري أنه يجوز إنهاء االتفاقية من قبل أي من الطرفني فيام يتعلق بـ )أ( العقود 
الجديدة من خالل إعطاء إشعار خطي مدته 90 يوماً، )ب( للعقود الحالية من خالل إعطاء إشعار خطي مدته 90 يوماً إذا استحال تلبية الرشوط الجوهرية 
لالتفاقية فيام يتعلق بتلك العقود دون أن يكون هناك تقصري من الطرف الذي يعطي اإلشعار، أو إذا أخل الطرف اآلخر بصورة جوهرية يف تأدية التزاماته 

حسب ما نصت عليه االتفاقية.

يلتزم بنك الجزيرة بالحصول عىل املوافقة من )سويس ري( ومجلس الرقابة الرشعية لديه يف حال قيام البنك بنقل العقود الخاضعة لالتفاقية إىل رشكة أخرى، 
أو إذا تم تعديل ملكية تلك العقود بشكل جوهري من خالل االستحواذ عىل أو االندماج مع رشكة أخرى، كام يتعني عىل )سويس ري( كذلك الحصول عىل 
موافقة الرشكة ومجلس الرقابة الرشعية إذا تم نقل أي من حقوقها والتزاماتها إىل أي مشغل آخر خارج رشكة سويس ري. وإذا أخفق أي من الطرفني يف ذلك، 
يكون للطرف األخر الحق يف إلغاء االتفاقية لجميع العقود املتأثرة اعتباراً من تاريخ النقل أو تغيري امللكية. ولهذه الغاية، سيتم توقيع عقد تجديد بني كل من 

)سويس ري(، بنك الجزيرة والرشكة  توافق مبوجبه )سويس ري( عىل نقل العقود من بنك الجزيرة إىل الرشكة.

تخضع اتفاقية إعادة التكافل لالفراد ألنظمة وقوانني انجلرتا إىل الحد الذي ال تتعارض فيه مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. ويتم تسوية جميع الخالفات من 
خالل التحكيم يف مدينة جدة إذا كان املدعى عليه هو بنك الجزيرة، ويف زيوريخ إذا كان املدعي عليه هو سويس ري، بواسطة مجلس مكون من ثالثة محكمني 

إال إذا وافق الطرفان عىل محكم واحد.

وقد تم توقيع عدد من امللحقات لهذه اإلتفاقية، أخرها يف 2012/01/18، حيث تم متديد مدة حدود اإلستبقاء للبنك لغاية 2012/09/30.

14-4-4 اتفاقية إعادة التكافل الجامعي

بدأ رسيان هذه االتفاقية اعتباراً من 1 يناير 2008م، وتغطي منافع محددة مبوجب جميع عقود التكافل الجامعي الصادرة عن بنك الجزيرة وتطبق مبارشة يف 
اململكة العربية السعودية. ويرسي مفعول االتفاقية لفرتة غري محددة، غري أنه يجوز إنهاء االتفاقية من قبل أي من الطرفني فيام يتعلق بـ )أ( العقود الجديدة 
من خالل إعطاء إشعار خطي مدته 90 يوماً، )ب( للعقود الحالية من خالل إعطاء إشعار خطي مدته 90 يوماً إذا وقع هناك انقطاع يف االتصال أو منع يف 
التعامالت املالية والتجارية، سواء كان ذلك بحكم الواقع أو القانون بني املناطق التي تتواجد فيها املقرات الرئيسية للطرفني، أو إذا أخل الطرف اآلخر بصورة 

جوهرية يف تأدية التزاماته حسب ما نصت عليه االتفاقية.

يلتزم بنك الجزيرة بالحصول عىل املوافقة من سويس ري ومجلس الرقابة الرشعية يف حال قيام البنك بنقل العقود الخاضعة لالتفاقية إىل رشكة أخرى، أو إذا 
تم تعديل ملكية تلك العقود بشكل جوهري من خالل االستحواذ عىل أو االندماج مع رشكة أخرى، كام يتعني عىل سويس ري كذلك الحصول عىل موافقة 
الرشكة ومجلس الرقابة الرشعية لديها إذا تم نقل أي من حقوقها والتزاماتها إىل أي مشغل آخر خارج مجموعة سويس ري. وإذا أخفق أي من الطرفني بذلك، 
يكون للطرف األخر الحق يف إلغاء االتفاقية لجميع العقود املتأثرة اعتباراً من تاريخ النقل أو تغيري امللكية.  ولهذه الغاية، سيتم توقيع عقد تجديد بني كل 

من )سويس ري(، بنك الجزيرة والرشكة  توافق مبوجبه )سويس ري( عىل نقل العقود من بنك الجزيرة إىل الرشكة.

تخضع اتفاقية التكافل الجامعي ألنظمة وقوانني انجلرتا إىل الحد الذي ال تتعارض فيه مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية. ويتم تسوية جميع الخالفات من خالل 
التحكيم يف مدينة جدة إذا كان املدعى عليه هو بنك الجزيرة، ويف زيوريخ إذا كان املدعي عليه هو سويس ري، بواسطة مجلس مكون من ثالثة محكمني إال 

إذا وافق الطرفان عىل محكم واحد.

بشكل عام، تبدو االتفاقيات صالحة، وأنها أبرمت وفقاً ملامرسات العمل االعتيادية املتعقلة. وسيتم نقل اتفاقيات إعادة التكافل مع سويس ري إىل الرشكة 
بعد تأسيسها.
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14-4-5 اتفاقيات تقنية املعلومات

ماليزيا  بينتاسوفت  بـ  سابقاً  املعروفة  )»أيتنز«(  أيتنز  الجزيرة ورشكة  بنك  بني   2009/06/01 يف  الربامج«(  )»اتفاقية  والتطوير  الربامج  اتفاقية  إبرام  تم 
إيجنت(  وبينتا  إلالسرتيت  )بينتا  تكافل  وبنكا  فاينانشالز،  بينتا  النسخة2،  تكافل  بينتا  التالية:  الربامج  إلستعامل   )Pentasoft Malaysia Sdn. Bhd(
االتفاقية  هذه  نقل  وسيتم  االتفاقية.  تضمنته  حسبام  الجزيرة  بنك  ومتطلبات  ملواصفات  وفقاً  سوفت  بينتا  قبل  من  تطويرها  سيتم  والتي  )“الربامج«( 

للرشكة عند تأسيسها.

يدفع بنك الجزيرة مبوجب هذه اإلتفاقية مبلغ وقدره 119،826 رينغيت ماليزي  )ما يعادل حوايل  147,785 ريال سعودي( مقابل الدعم التقني، باإلضافة 
اىل مبلغ املحدد يف الجدول الثالث امللحق باإلتفاقية فيام يتعلق بالخدمات اإلضافية. ويجوز مراجعة هذه الرسوم سنوياً من قبل أيتنز بسبب التضخم وفقاً 

 .)CPI( ملؤرش أسعار املستهلكني املاليزي

يسمح لبنك الجزيرة استخدام الربامج لتطوير أعامله اإللكرتونية عاملياً، رشيطة االلتزام مبا ييل: )أ( أن يكون هناك خادم إنتاج واحد فقط؛ )ب( أن يتم إنشاء 
وإدارة طلبات الدعم والصيانة الصادرة إىل بينتا سوفت بشكل مركزي؛ و )ج( أن يكون حجم الطلبات كام لو أن عمليات املبيعات مقصود بها أصالً اململكة 

العربية السعودية فقط.

تأيت الربامج مع ضامن ملدة 90 يوماً من تاريخ القبول أو اعتبار القبول وفقاً ألحكام اتفاقية الربنامج.

إضافة إىل األحكام القياسية إلنهاء االتفاقية، فإنه ميكن إنهاؤها يف األحوال التالية: )أ( فوراً ومبجرد إرسال إشعار بذلك من قبل الطرف غري املقرص عند ارتكاب 

الطرف املقرص مخالفة يكون غري قادر عىل تصحيحها، أو يف حالة إمكانية تصحيح املخالفة، وكان الطرف املقرص مل يتخذ أي إجراء مناسب إلصالح ذلك التقصري 

خالل 30 يوماً من اإلشعار املقدم له من الطرف غري املقرص بهذا الشأن، أو أنه مل يواصل بذل جهوده بهذا الخصوص؛ )ب( أو من قبل أي طرف إذا تم حل 

الطرف األخر، أو تم تعني حارس قضايئ لكل أو بعض أصوله، أو إذا صدر قرار بحله، أو تقدم بطلب إعالن إفالسه، أو توصل اىل أي إتفاق مع دائنيه )ج( من 

قبل بنك الجزيرة إذا مل تقم إيتنز بإلتزاماتها ضمن الوقت املتفق عليه، إال إذا تم اإلتفاق عىل خالف ذلك؛ )د( عند إرسال ايتنز إشعار مدته 30 يوماً عندما 

يقرص بنك الجزيرة يف دفع أية مبالغ مستحقة عليه ملدة تتجاوز 30 يوماً بعد تاريخ استحقاقها.

كام يتم إنهاء اإلتفاقية دون أي تعويض ألي طرف يف حال )أ( إذا تم هذا اإلنهاء بقرار إداري أو وفقاً ألي قانون من قبل أي حكومة أو سلطة لها الصالحية 
أو )ب( صدور قرار عن أي سلطة يلزم أي طرف بعدم إداء واجباته املنصوص عليها يف اإلتفاقية.

خالل )30( يوما من تاريخ إنهاء اإلتفاقية عىل بنك الجزيرة التوقف عن إستعامل الربامج، اتالف الربنامج والوثائق مبا فيها جميع النسخ وإعالم أيتنز بذلك.

ال يجوز لبنك الجزيرة التنازل عن االتفاقية دون املوافقة الخطية املسبقة من أيتنز، لكنه يحق أليتنز التنازل عن اإلتفاقية بعد الحصول عىل موافقة البنك، 
كام يحق أليتنز املشاركة مع أفراد من أجل تنفيذ اإلتفاقية. علامً بأن الرشكة قد حصلت عىل عدم مامنعة رشكة أيتنز عىل انتقال االتفاقية لها بعد التأسيس.

تخضع االتفاقية إىل القانون املاليزي، وأي خالف ينشأ عنها يحل عرب مندويب الطرفني بطريقة ودية، ويف حال تعذر ذلك يحال الخالف اىل املدير التنفيذي 
لكل طرف.

التحكيم يف مركز كواالالمبور  الصادر سنة 2005، ويكون  التحكيم  لقانون  التحكيم وفقاً  ويف حال تعذر حل الخالف بطريقة ودية، يتم حل الخالف عرب 
للتحكيم. 

14-4-6 اتفاقية الخدمات االكتوارية

أبرم بنك الجزيرة ورشكة منار سيجام لالستشارات املالية )»منار«( يف 25 مارس 2012م، إتفاقية تطوير املنتجات/خدمات واختبار الربح والحصول عىل موافقة 
مؤسسة النقد العريب السعودي عىل املنتج وذلك مقابل مبلغ 400,000 ريال سعودي. 

ال يجوز ألي طرف التنازل عن اإلتفاقية دون الحصول عىل املوافقة الخطية للطرف األخر إال إذا كان التنازل لرشكة تابعة، أو يف عملية إستحواذ.

تنتهي هذه االتفاقية عند االنتهاء من هذه الخدمات، ويجوز إنهائها من قبل أي طرف يف أي وقت بتقديم إشعار خطي إىل الطرف اآلخر يف مدة ال تقل عن 
ثالثني يوما قبل تاريخ نفاذ اإلنهاء. وميكن ملنار إنهائها يف حال صدور أي قرار عن أي سلطة أو هيئة أو صدور اي قانون و قرار سيمنع منار من تنفيذ إلتزاماتها، 

أو يف حال أصبح أحد عمالء منار ميلك 20% من الرشكة.

تفرس هذه اإلتفاقية وفقاً ألحكام القانون السعودي، ويف حال أي خالف إتفق الطرفان عىل محاولة حله ودياً خالل 30 يوما من توجيه كتاب خطي بذلك 
للطرف األخر، ويف حال تعذر ذلك يتم اللجوء اىل القضاء.

وسيتم تحويل هذا االتفاق إىل الرشكة بعد تأسيسها.
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14- 5 العقارات
14-5-1 صكوك ملكية العقارات

ال متلك الرشكة أي عقارات. وستامرس الرشكة أعاملها من خالل العقارات املستأجرة واملذكورة يف الفقرة أدناه.

14-5-2 اتفاقيات اإليجار
أبرم بنك الجزيرة ، بصفته مستأجر، سبعة عقود إيجار تتعلق مبكاتب الدارة التكافل التعاوين تغطي تسعة مواقع يف الرياض وجدة والدمام ومكة املكرمة 

واملدينة املنورة، وترتاوح مدد اتفاقيات اإليجار بني سنة وخمس عرشة سنة، فيام يرتاوح اإليجار السنوي للعقارات من 100,000 إىل 750,000 ريال، وتخضع 

جميع هذه العقود للقانون السعودي. علامً بأن الرشكة قد حصلت عىل عدم مامنعة املالك عىل انتقال االتفاقية لها بعد التأسيس.

وسيتم نقل اتفاقيات اإليجار للرشكة عند تأسيسها.

14-6 الملكية الفكرية
بصفتها رشكة مساهمة تحت التأسيس، فالرشكة ليس لديها حالياً أية عالمة تجارية )مبا يف ذلك شعارها( أو حقوق تأليف أو براءة اخرتاع أو أي حقوق ملكية 

فكرية أخرى مسجلة باسمها يف أي منطقة تعمل فيها الرشكة باستثناء اسمها التجاري املسجل لدى وزارة التجارة.

تخطط الرشكة التخاذ الخطوات الرضورية عقب تأسيسها لحامية عالماتها التجارية من خالل تسجيل تلك العالمات يف اململكة العربية السعودية واألسواق 

األخرى الرئيسية التي تعمل فيها الرشكة يك يتسنى لها الحفاظ عىل اسمها التجاري وتعزيز صورتها يف السوق.

فيام ييل منوذج العالمة التجارية للرشكة، والتي تنوي الرشكة تسجيلها بعد تأسيسها:

.

14-7 التقاضي
يؤكد املساهمون املؤسسون، مبا فيهم بنك الجزيرة، كام يف تاريخ هذه النرشة، بأن أياً منهم ليس طرفاً يف أي دعوى قضائية أو تحكيم أو مطالبة أو إجراءات 
إدارية من شأنها أن تؤثر تأثرياً سلبياً جوهرياً عىل نشاط الرشكة أو وضعها املايل، أو عىل املحفظة التأمينية وأنه ولحد علمهم، فليس هناك أي دعوى قضائية 

أو تحكيم، أو مطالبة، أو إجراءات إدارية مامثلة قامئة أو متوقع إقامتها.

فيام يتعلق بادارة التكافل التعاوين ببنك الجزيرة، وضمن سياق األعامل االعتيادية، تم تقديم مثاين دعاوي تتعلق بعمليات بنك الجزيرة التأمينية وتتعلق 
بأحكام التغطيةوأخرى باملوظفني، وال تتجاوز القيمة القصوى الي من هذه الدعاوى مبلغ الـ 295,000 ريال سعودي. وباإلضافة إىل ذلك، إن هذه الدعاوى 
لن يتم نقلها إىل الرشكة بعد تأسيسها، ومبوجب تعهدخطي مؤرخ يف 2012/07/09م، التزم فيه بنك الجزيرة بإخالء ذمة ومسؤولية الرشكة وبتحمله كامل 

املسؤولية عن أي موجب قانوين أو مايل قد ينتج عن هذه الدعاوى حتى تاريخ االستحواذ.

15 وصف األسهم
15-1 رأس المال

حدد رأس مال رشكة الجزيرة تكافل تعاوين مببلغ )350,000,000( ثالمثائة وخمسون مليون ريال سعودي يتكون من )35,000,000( خمسة وثالثني مليون 
سهم بقيمة اسمية )10( عرشة رياالت للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية. لقد اكتتب املساهمون املؤسسون يف عدد من أسهم الرشكة تبلغ )24,500,000( 
أربع وعرشين مليون وخمسامئة ألف سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة األسهم وتم إيداع املبلغ يف حساب الرشكة رقم 0021258566001 لدى بنك الجزيرة 

وباقي مبلغ رأس املال البالغ )105,000,000( مائة وخمسة ماليني ريال سعودي مقسومة عىل )10,500,000( سهم سيتم طرحها لالكتتاب العام.

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الرشكة مرة أو عدة مرات 
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية برشط أن يكون رأس املال األصيل قد دفع بأكمله ومبراعاة ما يقيض به نظام مراقبة رشكات التأمني 
التعاوين والئحته التنفيذية ونظام الرشكات ونظام الهيئة.  ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمساهمني األصليني أولوية االكتتاب يف األسهم 
الجديدة النقدية. وتوزع تلك األسهم الجديدة عىل املساهمني األصليني الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية برشط أال يتجاوز ما يحصلون 
عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة  عىل املساهمني األصليني الذين طلبوا أكرث من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم 

أصلية عىل أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام.

يجوز بقرار من الجمعية العامة غري العادية بناًء عىل مربرات مقبولة، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والهيئة، تخفيض رأس مال الرشكة 
إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الرشكة بخسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي عىل 
الرشكة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات ومبراعاة ما يقيض به نظام الرشكات. ويبني القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال 
عن حاجة الرشكة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعرتاضاتهم عليه خالل ستني )60( يوماً من تاريخ نرش قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي 
يقع فيها املركز الرئييس للرشكة، فإذا اعرتض أحد الدائنني وقدم إىل الرشكة مستنداته يف املوعد املذكور وجب عىل الرشكة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو 

أن تقدم ضامناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.
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15-2 األسهم والقيود المترتبة عليها

تكون أسهم الرشكة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اإلسمية، ولكن يجوز أن تصدر بقيمة أعىل عىل أن يضاف فرق القيمة إىل االحتياطي 
اإللزامي للرشكة حتى ولو بلغ حّده األقىص. ال يتم تجزئة السهم يف حالة امتالكه من قبل عدة أشخاص إال إذا قاموا بتعيني شخص واحد للترصف نيابة عنهم 

يف مامرسة حقوقهم التي تتعلق بهذا السهم ويف هذه الحالة يكونوا مسؤولني بالتضامن عن أية التزامات ترتتب عىل ملكية السهم. 

يخضع تحويل ملكية األسهم للوائح السارية عىل الرشكات املسجلة يف تداول. ويعد الغياً تحويل امللكية الذي ال يتم وفقاً لهذه اللوائح. 

سوف يخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة عىل الرشكات املدرجة يف سوق األسهم السعودية “تداول” ويعترب أي تداول ال يتفق مع تلك األحكام 
الغياً. كام يتعني عىل الرشكة وفقاً للامدة 38 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمني أن تخطر مؤسسة النقد العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

5% أو أكرث من الرشكة وذلك من خالل التقرير الربع السنوي. 

كام يتعني عىل كل شخص طبيعي أو قانوين ميتلك نسبة 5% أو أكرث من أسهم الرشكة أن يخطر مؤسسة النقد العريب السعودي خطياً بالنسبة املئوية للملكية 
وأية تغيريات تطرأ عليها خالل خمسة أيام عمل من حدوث ذلك.

ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها املؤسسون قبل نرش القوائم املالية عن ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عرش شهراً من 
تاريخ تأسيس الرشكة وترسي هذه األحكام عىل ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل انقضاء فرتة الحظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة الحظر، 
نقل ملكية األسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو إىل أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقدميها كضامن لإلدارة أو من ورثة 

أحد املؤسسني يف حالة وفاته إىل الغري. 

15-3 حقوق المساهمين

يحق لكل مساهم ميتلك عرشين سهامً عىل األقل حضور الجمعيات العامة للمساهمني، باألصالة أو النيابة، ويجوز ألي مساهم أن يوكل مساهامً آخر من 
غري أعضاء مجلس اإلدارة  وذلك لحضور اجتامع الجمعية العامة للمساهمني بالنيابة عنه.

ومل يتناول النظام االسايس للرشكة قابلية اعادة رشاء أسهمها وبناًء عليه فإنه ينبغي الرجوع اىل نظام الرشكات وتحديداً نص املادة )104( الذي يجيز أن يكون 
استهالك االسهم برشاء الرشكة السهمها برشط أن يكون سعرها أقل من قيمتها األسمية أو مساوياً لهذه القيمة اذا كان مرشوعاً يهلك تدريجياً أو يقوم عىل 
حقوق مؤقتة، مقرؤاً مع نص املادة )105( من نظام الرشكات التي تجيز للرشكة أن تشرتي اسهمها اذا كان الغرض من الرشاء استهالك االسهم أو تخفيض رأس 

املال أو اذا كانت األسهم ضمن مجموعة من األموال التي تشرتيها الرشكة مبالها من أصول وما عليها من خصوم.

15-4 حقوق التصويت
لكل مساهم ميتلك عرشين )20( سهامً عىل األقل حق حضور الجمعيات العامة، باألصالة أو بالنيابة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهامً آخر من غري 
أعضاء مجلس اإلدارة  يف حضور الجمعية العامة. وتحسب األصوات يف الجمعيات العامة العادية وغري العادية عىل أساس صوت واحد لكل سهم ممثل يف 

االجتامع.  أما فيام يتعلق بالجمعية العامة التأسيسية فإنه يحق ألي مساهم حضورها دون حد أدىن لعدد األسهم اململوكة.

تصدر القرارات يف الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها. تصدر قرارات الجمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة 
يف االجتامع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الرشكة أو بحل الرشكة قبل انقضاء املدة املحددة يف نظامها األسايس أو 

باندماج الرشكة أو دمجها يف رشكة أو مؤسسة أخرى  فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتامع.

اإلدارة ومراقب  أعضاء مجلس  إىل  بشأنها  األسئلة  توجيه  و  العامة  الجمعيات  أعامل  املدرجة يف جدول  املوضوعات  مناقشة  الحق يف  ميتلك كل مساهم 
الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عىل أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الرشكة للرضر، وإذا رأى املساهم أن الرد عىل 

سؤاله غري مقنع احتكم إىل الجمعية، ويكون قرار الجمعية يف هذا الشأن نافذاً.

15-5 الجمعية العامة للمساهمين

الجمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل جميع املساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئييس للرشكة.

تكون الجمعيات العامة للمساهمني إما عادية أو غري عادية.  وفيام عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غري العادية، تختص الجمعية العامة العادية 
بجميع األمور املتعلقة بالرشكة وتنعقد مرة عىل األقل يف السنة خالل الستة )6( أشهر التالية النتهاء السنة املالية للرشكة كام يجوز الدعوة اىل عقد جمعيات 

عامة عادية أخرى كلام دعت الحاجة إىل ذلك.

تختص الجمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الرشكة األسايس باستثناء األحكام املحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات يف األمور الواقعة 
ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الرشوط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية.

ويتم نرش محرض اجتامع الدعوة النعقاد الجمعية العامة يف الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر الرشكة الرئييس قبل 
املوعد املحدد لالنعقاد بخمسة وعرشين )25( يوماً عىل األقل. وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعامل إىل الجهات املختصة خالل املدة املحددة للنرش.
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وال يكون اجتامع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون خمسون يف املائة )50%( عىل األقل من رأس املال، فإذا مل يتوفر هذا النصاب 
يف االجتامع وّجهت الدعوة إىل اجتامع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يوماً التالية لالجتامع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة )88( من 

نظام الرشكات ويعترب االجتامع الثاين صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه.

وال يكون اجتامع الجمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حرضه مساهمون ميثلون خمسون يف املائة )50%( عىل األقل من رأس املال، فإذا مل يتوفر هذا 
النصاب يف االجتامع األول وجهت الدعوة إىل اجتامع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يوماً التالية لالجتامع السابق ويكون االجتامع الثاين صحيحاً إذا حرضه عدد 

من املساهمني ميثل ربع رأس املال عىل األقل. 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه يف حالة غيابه، وتعني الجمعية سكرترياً لالجتامع وجامعاً لألصوات ويحرر باجتامع الجمعية محرض 
يتضـمن أسمــاء املساهمني الحاضـرين أو املمثلني وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 
وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت يف االجتامع، وتدون املحارض بصفة منتظمة عقب كل اجتامع يف سجل 

خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتريها وجامع األصوات.

 15-6 مدة الشركة وتصفيتها 
مدة الرشكة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها، ويجوز دامئاً إطالة مدة الرشكة بقرار 

تصدره الجمعية العامة غري العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة عىل األقل.  وذلك بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد والهيئة.

عند انتهاء مدة الرشكة ويف حال حلها قبل األجل املحدد تقرر الجمعية العامة غري العادية بناًء عىل اقرتاح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعيني مصفياً أو 
أكرث وتحدد صالحيتهم وأتعابهم.

تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الرشكة، ومع ذلك يستمر قامئاً عىل إدارة الرشكة إىل أن يتم تعيني املصفي، وتبقى ألجهزة الرشكة اختصاصاتها بالقدر 
الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني.

 ويراعى يف التصفية حفظ حق املشرتكني يف فائض عمليات التكافل واالحتياطات املكونة حسب املنصوص عليه يف النظام األسايس .

16 التعهد بتغطية االكتتاب

اسم متعهد التغطية:
رشكة البالد لالستثامر

حي الورود – طريق امللك عبد الله
ص.ب. 140 الرياض 11411 

اململكة العربية السعودية
تليفون: 96612039888+
فاكس: 96612039899+

www.albiladinvest.com :موقع إلكرتوين
عدد أسهم االكتتاب :              10,500,000 سهم عادي .
سعر السهم :                           10 ريال للسهم الواحد.

املبلغ املتعهد بتغطيته:                105 مليون ريال

متعهد التغطية   

16-1 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب

مبوجب الرشوط والتعليامت الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني الرشكة ومتعهد تغطية االكتتاب:

أ - تتعهد الرشكة ملتعهد تغطية االكتتاب بأنه يف تاريخ التخصيص، سوف تصدر وتخصص ملتعهد التغطية جميع األسهم املطروحة املتعهد بتغطيتها يف هذا  
    االكتتاب التي مل يكتتب بها املساهمون املستهدفون، وذلك بسعر االكتتاب.

ب - يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للرشكة بأنه يف تاريخ التخصيص، سوف يقوم برشاء األسهم املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب، والتي يتم االكتتاب بها    
       من قبل املساهمني املستحقني والتي مل يكتتب بها املساهمني املستحقني كأسهم إضافية، وذلك بسعر االكتتاب.
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17 الرسوم والمصاريف للطرح
بلغ مجموع مصاريف الطرح 5,403,311 خمسة ماليني وأربعامئة وثالثة أالف وثالمثائة وأحد عرش ريال سعودي ، مبا يف ذلك رسوم املستشار املايل ومدير 

االكتتاب ومتعهد التغطية والبنوك املستلمة. 

وستدفع الرشكة ملتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية عىل أساس إجاميل العوائد من طرح االكتتاب، والتي سيتم دفعها ملتعهد التغطية وفقاً لرشوط تغطية 
االكتتاب املتفق عليها. كام ستقوم الرشكة بدفع الرسوم واملصاريف )املعقولة( املتعلقة بطرح االكتتاب إىل متعهد تغطية االكتتاب.

18 اإلعفاءات
مبوجب املادة 26 )د( )1( من قواعد التسجيل واالدراج، أعفت الهيئة الرشكة من بعض بنود قواعد التسجيل واالدراج وذلك لكون الرشكة حالياً هي رشكة 

مساهمة تحت التأسيس وال تنطبق عليها تلك املتطلبات. أدناه تفاصيل عن جميع املتطلبات التي أعفت الهيئة املصدر منها:

الوصفالمادة

11 )ب(
يجب أن يكون املصدر مارس بنفسه مبارشة أو من خالل واحدة أو أكرث من رشكاته التابعة نشاطا رئيسا خالل 

ثالث سنوات مالية عىل األقل تحت إرشاف إدارة مل تتغري يف مجملها تغريا جوهريا.

يجب أن يكون املصدر قد نرش قوامئه املالية املراجعة عن السنوات املالية الثالث السابقة عىل األقل.11 )جـ(

19 شروط وتعليمات االكتتاب
يجب عىل جميع املكتتبني املحتملني قراءة رشوط وتعليامت االكتتاب بعناية تامة قبل استكامل تعبئة طلب االكتتاب، حيث يعد التوقيع عىل طلب االكتتاب 

وتقدميه مبثابة إقرار بالقبول واملوافقة عىل رشوط وتعليامت االكتتاب املذكورة.

19-1 معلومات عن االكتتاب

تم تقديم طلب لهيئة السوق املالية لقبول اإلدراج وتسجيل األسهم ومتت املوافقة عىل ذلك وفقا لنظام السوق املالية الصادر باملرسوم املليك رقم م/30 
وتاريخ 1424/6/2هـ وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 1425/8/20 هـ واملعدلة 

بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1-4-2012 وتاريخ 1433/2/28هـ.

وسيتم طرح )10,500,000( سهم عادي بقيمة إجاملية تبلغ )105,000,000( ريال. بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت للسهم الواحد وسعر طرح يبلغ 10 
رياالت للسهم الواحد.  

سيتم الطرح يف السوق السعودية حرصا ولن يتم طرح األسهم يف أي سوق أخرى يف نفس الوقت. 

19-2 االكتتاب في األسهم

إن التوقيع عىل طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب أو الجهات املستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني الرشكة واملكتتب.

مبوجب هذا االكتتاب سيتم طرح  )30%( من إجاميل أسهم الرشكة لالكتتاب العام .  

وقد تم تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج لهيئة السوق املالية يقترص االكتتاب عىل األشخاص السعوديني الطبيعيني، كام يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو 
األرملة التي لها أوالد قرص من زوج غري سعودي أن تكتتب بأسامئهم لصالحها، عىل أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القرص.

ولن يتم القبول باالكتتاب باسم األشخاص االعتباريني كالرشكات أو البنوك أو صناديق االستثامر أو املؤسسات الفردية، وستتوفر استامرات االكتتاب خالل 
فرتة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والجهات املستلمة.  كام ميكن االكتتاب عن طريق اإلنرتنت أو الهاتف املرصيف أو أجهزة الرصاف اآليل لدى أي من 

الجهات املستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبني الذين سبق لهم االكتتاب يف إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخراً و ذلك برشطني أساسيني:

وجود حساب مرصيف يتيح تلك الخدمات لدى الجهة املستلمة.. 1

عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات املكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األرسة.. 2
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ميكن طلب نرشة اإلصدار هذه، ومناذج طلب االكتتاب من الجهات املستلمة التالية:

بنك الجزيرة

املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.6277، جدة21442، اململكة العربية السعودية

هاتف: 6098888 2 966+، 

فاكس: 6098881 2 966+

www.baj.com.sa :املوقع اإللكرتوين

مرصف الراجحي

املركز الرئييس: شارع العليا العام

ص.ب.28، الرياض 11411، اململكة العربية السعودية

هاتف:   96612116000+،

 فاكس:4600705 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع اإللكرتوين

بنك الرياض

املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.22622، الرياض 11416، اململكة العربية السعودية

هاتف: 4013030 1 966+، 

فاكس: 4042707 1 966+

www.riyadbank.com  :املوقع اإللكرتوين

البنك السعودي الهولندي 

املركز الرئييس: طريق امللك عبد العزيز

صندوق بريد 1467 , الرياض 11431 ، اململكة العربية السعودية

هاتف: 00966-1-4010288، 00966-1-4067888

فاكس: 00966-1-4031104

www.shb.com.sa  :املوقع اإللكرتوين

 بنك البالد 

حي امللز، شارع الستني

ص ب 140

الرياض 11411

هاتف 4798888 1 00966

فاكس 4798898 1 00966

www.bankalbilad.com

 www.cma.org.sa :كام ميكن الحصول عىل هذه النرشة من موقع هيئة السوق املالية
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1434/7/9هـ  تاريخ  إىل  املوافق2013/5/13م  1434/7/3هـ  تاريخ  من  اململكة  يف  املستلمة  الجهات  فروع  يف  االكتتاب  طلبات  باستالم  البدء  سيتم 
املوافق2013/5/19م، وتستمر ملدة ]7[ أيام. عند تقديم طلب االكتتاب املوقع فإن مدير االكتتاب أو الجهة املستلمة سيقوم بختم الطلب وتزويد املكتتب 

بصورة منه. سوف يعترب طلب االكتتاب الغيا يف الحاالت التالية: 

ثبوت عدم صحة أو عدم اكتامل املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب• 

عدم سداد كامل قيمة االسهم املطلوب االكتتاب بها كام هو محدد يف طلب االكتتاب وهو ما يعادل عدد االسهم املطلوب االكتتاب بها مرضوبا بسعر • 
االكتتاب ويخصم هذا املبلغ من حساب املكتتب لدى إحدى الجهات املستلمة وإذا مل يكن للمكتتب حساب لدى اي من الجهات املستلمة وجب عليه 

ان يفتح حسابا وفقا لتعليامت مؤسسة النقد.

عدم ختم طلب االكتتاب بواسطة الجهة املستلمة• 

إذا كان عدد األسهم املطلوب االكتتاب فيها أكرث من مائة ألف سهم أو أقل من خمسني سهم.• 

أثناء فرتة االكتتاب ال تقبل أي وثيقة اثبات شخصية سوى إقامة سارية املفعول بالنسبة للتابعني غري السعوديني وال يقبل جواز السفر او شهادة امليالد علام 
بأنه ال يجوز للتابعني غري السعوديني االكتتاب بصفة مكتتبني رئيسيني بل ميكن فقط ان يكونوا مشمولني مع األم برشط ان يكونوا دون سن 18 سنة. ويف حال 

تقديم أي وثيقة صادرة عن حكومة أجنبية يجب ان تكون تلك الوثيقة مصدقة من القنصلية أو السفارة السعودية يف البلد املعني.

يتعني عىل كل مساهم تقديم منوذج طلب االكتتاب خالل فرتة العرض مشفوعاً باملستندات التالية، حسبام ينطبق:

أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية )للمكتتب الفرد(؛• 

أصل وصورة دفرت العائلة )عندما يكون املكتتب عضواً يف أرسة(؛• 

مبلغ كاف يعادل عدد األسهم املطلوب االكتتاب بها مرضوبا بسعر االكتتاب• 

أصل وصورة صك الوكالة الرشعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن آخرين(؛• 

أصل وصورة صك الوالية الرشعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام(؛• 

أصل وصورة وثيقة الطالق )عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة املطلقة السعودية(؛• 

أصل وصورة شهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة األرملة السعودية(؛• 

أصل وصورة شهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب عن أبناء املرأة السعودية املطلقة أو األرملة من غري سعودي(؛• 

تقبل الوكالة الرشعية من احد اقارب الدرجة األوىل فقط )اآلباء واألبناء(. ويف حال تقديم طلب اكتتاب نيابة عن املكتتب يجب ذكر اسم الشخص املوقع نيابة 
عن املكتتب يف منوذج طلب االكتتاب وإرفاق أصل وصورة وكالة تثبت صالحية هذا الشخص بالترصف نيابة عن املكتتب. ويجب ان تكون الوكالة صادرة عن 
كاتب عدل بالنسبة لألشخاص املقيمني داخل اململكة. وبالنسبة لألشخاص املقيمني خارج اململكة، يجب تصديق الوكالة من السفارة أو القنصلية السعودية 

يف الدولة املعنية. وستقوم الجهات املستلمة مبطابقة الصور مقابل األصول وإعادة األصول إىل مقدم الطلب.

وفقاً لتعليامت مؤسسة النقد العريب السعودي، فإنه يجب دفع إجاميل قيمة أسهم الطرح املكتتب فيها بالكامل ألحد فروع الجهات املستلمة من خالل 
التفويض بخصمها من حساب املكتتب لدى تلك الجهة املستلمة، عندما يتم تقديم منوذج طلب االكتتاب.

إن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس سيكون كافياً للمكتب الرئيس وأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون بعدد 
األسهم نفسها التي سيتقدم املكتتب الرئيس بطلبها.  ويرتتب عىل ذلك ما ييل:

جميع األسهم املخصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني سيتم تسجيلها باسم املكتتب الرئيس• 

سيتم إعادة جميع املبالغ الفائضة عن األسهم غري املخصصة إىل املكتتب الرئيس• 

إن املكتتب الرئيس سيحصل عىل كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة له وللمكتتبني التابعني. • 

يجب تقديم طلب اكتتاب منفصل يف الحاالت التالية • 

إذا كان مطلوب تسجيل األسهم التي سيتم تخصيصها باسم فرد آخر غري املكتتب الرئييس / رب العائلة• 

إذا رغب املكتتبون التابعون يف االكتتاب يف عدد من األسهم يختلف عام يكتتب به املكتتب الرئيس• 

يف حال رغبت الزوجة باالكتتاب باسمها لحسابها، فإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، حيث سيجري حينها اعتامد طلب االكتتاب املقدم • 
منها وستتم إضافة األسهم املخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

سيكون عىل املكتتب اإلقرار مبوافقته عىل االكتتاب يف األسهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ • 
يساوي عدد األسهم املطلوب االكتتاب فيها مرضوباً بسعر االكتتاب )10( عرشة رياالت سعودية لكل سهم. 

يجب تحقق الرشوط التالية يك يتمكن املكتتب من متلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له:• 

أن يقوم املكتتب بتقديم استامرة طلب االكتتاب إىل أي من الجهات املستلمة• 

أن يقوم املكتتب بدفع القيمة اإلجاملية لألسهم التي اكتتب بها كاملًة للجهة املستلمة• 
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19-3 التخصيص ورد الفائض

سيقوم مدير االكتتاب والجهات املستلمة بفتح وتشغيل حسابات مؤقتة خاصة باسم “االكتتاب العام يف رشكة الجزيرة تكافل تعاوين”. ويجب عىل مدير 

االكتتاب والجهات املستلمة أن تودع املبالغ التي قامت بتحصيلها من املكتتبني يف الحساب املذكور. 

وسيتم تخصيص )50( سهم كحد أدىن لكل مكتتب وسيتم تخصيص ما تبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب عىل أساس تناسبي من كل طلب.  إن الرشكة ال 

تضمن الحد األدىن للتخصيص لـ )50( سهم ويف حال تجاوز عدد املكتتبني )210,000( مائتني وعرشة آالف مكتتب،   فسوف يتم التخصيص حسب ما تقرره 

هيئة السوق املالية.  وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إىل املكتتبني دون أي عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات املستلمة.

من املتوقع أن يتم اإلعالن عن تخصيص أسهم الطرح إىل كل متقدم بطلب وإعادة األموال الفائضة للمتقدم بالطلب دون إستقطاع أي عموالت يف موعد 

أقصاه يوم 1434/7/16هـ املوافق2013/5/26م، سيقوم مدير االكتتاب باإلعالن يف الصحف املحلية التي تصدر يف اململكة العربية السعودية تبلغ املتقدمني 

بالطلبات املذكورة ويطلب من الجهات املستلمة بدء عملية رد املبالغ الفائضة.

ستقوم الجهات املستلمة بإرسال خطابات تأكيد/ إشعارات للمكتتبني لديهم تفيدهم بالعدد النهايئ لألسهم املخصصة ومبلغ فائض االكتتاب إن وجد. وسريد 

املبلغ الفائض بالكامل دون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها يف حسابات املكتتبني لدى البنك املستلم.  يجب عىل املكتتبني االتصال بفروع الجهات 

املستلمة التي تم تقديم طلب االكتتاب فيه للحصول عىل أي معلومات إضافية.

19-4 اإلقرارات

باستيفاء وتوقيع منوذج طلب االكتتاب، يقر املتقدم بالطلب مبا ييل:

يوافق عىل االكتتاب يف أسهم الطرح بالعدد املحدد يف منوذج طلب االكتتاب.• 

يقر بأنه قد اطلع عىل نرشة اإلصدار وعىل كافة محتوياتها وفهم مضمونها.• 

وافق عىل النظام األسايس للرشكة وعىل جميع تعليامت ورشوط االكتتاب الواردة يف نرشة اإلصدار واستامرة طلب االكتتاب. • 

إغفال •  أو بسبب  أو غري كاملة وردت يف نرشة اإلصدار،  به بسبب معلومات غري صحيحة  تلحق  التي  الرشكة عن األرضار  يحتفظ بحقه يف مقاضاة 
معلومات جوهرية يفرتض أن تكون جزءا من نرشة اإلصدار وتؤثر عىل قرار االستثامر للمتقدم بطلب االكتتاب.

يقر بأنه مل يكتتب هو أو أي من أفراد عائلته املشمولني يف منوذج طلب االكتتاب سابقاً يف أسهم الرشكة. • 

يقبل عدد األسهم التي يتم تخصيصها له وجميع رشوط وتعليامت االكتتاب املوجودة يف النرشة ويف استامرة طلب االكتتاب، وبأنه يعلم أن للرشكة • 

الحق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب؛

 يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل استامرة طلب االكتتاب بعد تسليمها ملدير االكتتاب أو الجهات املستلمة.• 

19-5 بنود متفرقة

إن طلب االكتتاب وكافة الرشوط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ستكون ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا 

ومديري الرتكات والورثة، ويُشرتط أنه فيام عدا ما جرى النص عليه تحديداً يف هذه النرشة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو 

التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم يف هذه النرشة دون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع الرشوط واألحكام هذه واستالم طلبات االكتتاب أو العقود املرتتبة عليها وتفرس طبقا للقوانني واالنظمة املعول بها يف اململكة.

19-6 تسجيل األسهم وترتيبات التعامل

تحتفظ تداول بسجل للمساهمني يحتوي عىل اسامئهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام تسلسل األسهم التي ميلكونها واملبالغ املدفوعة من 
قيمة هذه األسهم.
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19-7 سوق األسهم السعودية )تداول(
ظلت السوق املالية السعودية غري رسمية حتى أوائل الثامنينات امليالدية عندما بارشت الحكومة النظر يف إيجاد سوق منظم للتداول وإيجاد األنظمة الالزمة 
النقد بهدف تنظيم وتطوير السوق.وكانت  التجارة ومؤسسة  لذلك،إذ تم يف عام 1984م تشكيل لجنة وزارية من وزارة املالية واالقتصاد الوطني ووزارة 
مؤسسة النقد الجهة الحكومية املعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تأسست هيئة السوق املالية بتاريخ 2/ 6/ 1424هـ املوافق 8/ 1/ 2003 م مبوجب » نظام 
السوق املالية » الصادر باملرسوم املليك رقم ) م/ 30 ( التي ترشف عىل تنظيم ومراقبة السوق املالية من خالل إصدار اللوائح والقواعد الهادفة إىل حامية 

املستثمرين وضامن العدالة والكفاءة يف السوق.

وافق مجلس الوزراء السعودي يف الجلسة املنعقدة يوم األثنني  29 صفر 1428هـ املوافق 19 / 3/ 2007 م برئاسة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبد الله بن 
عبدالعزيز عىل تأسيس رشكة مساهمة سعودية باسم  “ رشكة السوق املالية السعودية )تداول(”، يأيت القرار تنفيذاً للامدة العرشين من نظام السوق املالية 

التي تقيض بأن تكون الصفة النظامية للسوق املالية رشكة مساهمة.

ويغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسوية. ويتم التداول عىل فرتة واحدة من الساعة 11 صباحاً وحتى 3:30 
عرصاً. و يتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة العارشة صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً كام 
ميكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة 3:30 عرصاً وحتى الساعة 4:30 عرصاً. وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 10 صباحاً لجلسة 

االفتتاح )التي تبدأ الساعة 11 صباحاً(. وقد تتغري هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر.  وبشكل عام، تنفذ أوامر السوق أوالً، وتليها األوامر محددة 
السعر. ويف حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول عىل اإلنرتنت، وتوفري بيانات السوق بشكل فوري ملزودي 
املعلومات املرخصني. وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم مبارشة بعد تنفيذ الصفقة.

و يجب عىل الرشكة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات األهمية للمستثمرين عرب نظام تداول. وتقع عىل عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق 
بهدف ضامن عدالة التداول و كفاءة عمليات السوق.

19-8 تداول األسهم

يَُتوقع البدء بتداول أسهم الرشكة بعد التخصيص النهايئ ألسهم الرشكة وإعالن تأسيس الرشكة. وسيتم اإلعالن يف سوق األسهم »تداول« بهذا الخصوص.  
وتعترب التواريخ واألوقات املذكورة يف هذه النرشة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، وميكن تغيريها أو متديدها مبوافقة هيئة السوق املالية.

ال ميكن التداول يف األسهم املطروحة إال بعد اعتامد تخصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف السوق. وتسجيل الرشكة يف القامئة الرسمية وإدراج أسهمها 
يف السوق املالية “تداول” ويحظر التداول فيها حظراً تاماً، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك األنشطة املحظورة من التداول املسؤولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل الرشكة أي مسؤولية قانونية يف هذه الحالة. 

يخضع املساهمون املؤسسون لقيد عدم جواز الترصف يف أسهمهم لفرتة ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عرش شهراً )“فرتة الحظر”( من 
تاريخ تأسيس الرشكة. ويجب الحصول عىل موافقة هيئة السوق املالية ومؤسسة النقد عىل أي بيع لألسهم من قبل املساهمني املؤسسني بعد انتهاء فرتة 

الحظر، كام ينبغي إبالغ مؤسسة النقد والجهات املختصة بنسب امللكية التي تزيد عن )5%( خمسة باملائة وأي تغيري يطرأ عىل هذه النسب

لكون األسهم مل تكن متداولة سابقا، سوف لن يكون هناك أي تغري يف سعر السهم قبل إدراجها يف السوق املالية. 

19–9 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح

بناًء عىل املادة 35 من قواعد التسجيل واإلداراج فإن للهيئة تعليق اإلدارج أو إلغائه يف أي وقت وذلك يف حاالت معينة والتي منها عىل سبيل املثال ال الحرص 
)متى ما رأت رضورة ذلك لحامية املساهمني أو السوق، أو إذا أخفقت الرشكة بااللتزام بالنظام ولوائحه إخفاقاً جوهرياً، أو أنها مل تُستوف متطلبات السيولة، 
أو يف حال كانت مستويات عمليات الرشكة وأصولها ال تسّوغ التداول املستمر من وجهة نظر الهيئة، أو أيضاً إذا رأت الهيئة أنه مل يُعد مناسباً استمرار إدارج 

أسهم الرشكة يف السوق(.

كام أنه وبناًء عىل املادتني 36 و37 من قواعد التسجيل واإلدارج، فإن للرشكة اإللغاء أو التعليق االختياري إلدراج أسهمها بعد حصولها عىل موافقة الهيئة، 
عىل أن تلتزم بعد ذلك بالحصول عىل موافقة الجمعية العامة غري العادية للمساهمني، وتلتزم باملبادرة برسعة اإلعالن عن سبب تعليق األدراج ومدته أو سبب 
اإللغاء وطبيعة الحدث الذي سبب التعليق أو اإللغاء وتأثري ذلك يف نشاطات الرشكة وذلك مبا يتوافق مع نظام الهيئة ولوائحها، كام أنه للرشكة رفع طلب 

للهيئة للتعليق املؤقت ولها قبول الطلب أو رفضه بحسب تقديرها وما تراه مناسباً يف ذلك.
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20 الوثائق المتاحة للمعاينة
ستتوفر املستندات التالية للفحص يف املركز الرئييس للرشكة الكائن يف مدينة جدة طريق املدينة – مركز املساعدية  بني الساعة 10 صباحاً إىل الساعة 4 مساًء 

قبل أسبوعني من فرتة االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب:

  عقد تأسيس الرشكة

)النظام األسايس املقرتح للرشكة(• 

)قرار مجلس الوزراء رقم )137( بتاريخ 1431/4/24هـ( باملوافقة عىل ترخيص الرشكة(• 

املرسوم املليك القايض بالرتخيص بتأسيس الرشكة رقم )م/23( بتاريخ 1431/4/28هـ• 

موافقة هيئة السوق املالية عىل طرح الألسهم لالكتتاب العام(• 

املوافقات الخطية من املستشارين عىل االشارة إليهم ضمن نرشة االصدار• 

صورة من موافقة مؤسسة النقد املبدئية• 

اتفاقية التعهد بالتغطية• 

)تقرير املحاسب القانوين للمركز املايل املستقبيل(• 

اتفاقية إدارة خدمات انتقالية ملحفظة عمالء البنك مبوجب املذكرة املؤرخة يف 2012/6/26م• 

خطاب التعهد الصادر من بنك الجزيرة املؤرخ يف 2012/7/9م واملتعلق بإخالء ذمة ومسؤلية الرشكة • 

)مسودة اتفاقية نقل األعامل مع بنك الجزيرة(  • 

)تقارير التأمني العاملي لعام 2011 من رشكة سويس ري(• 

)تقرير سوق التأمني السعودي ملؤسسة النقد العريب السعودي(• 
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الملحق 1 : تقرير المركز المالي المستقبلي  
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع(

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

  اإليضاح

الموجودات                                                                          

املوجودات املتداولة

351,732,740 3 النقد و ما يعادله                                                 

1,182,107 3 األرباح املستحقة عىل وديعة نقاء

352,914,847

املوجودات غري املتداولة      

5,521,563 4 مصاريف ما قبل التشغيل – صايف

358,436,410 مجموع املوجودات

المطلوبات

املطلوبات املتداولة

8 . 4 3 6 . 4 1 0 5 املطلوبات ألطراف ذوي عالقة

8,436,410 مجموع املطلوبات

حقوق المساهمين

 350,000,000 6 رأس املال

 350,000,000 مجموع حقوق املساهمني

358,436,410 مجموع املطلوبات و حقوق املساهمني

تعترب االيضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزاْ من قامئة املركز املايل املستقبلية
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

1- التنظيم والنشاط

إن رشكة الجزيرة تكافل تعاوين )»الرشكة«(، هي رشكة مساهمة سعودية تحت التأسيس مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 137 بتاريخ 27 ربيع الثاين 1431هـ 
املوافق 12 أبريل 2010 املصادق عليه مبوجب املرسوم املليك رقم م/23 بتاريخ 28 ربيع الثاين 1431هـ املوافق 13 أبريل 2010.

إن أهداف الرشكة هي توفري منتجات الحامية واالدخار التأمينية والخدمات ذات الصلة وفقا لعقد تأسيسها، واألنظمة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

يبلغ اجاميل رأس مال الرشكة املرصح به 350 مليون ريال سعودي )35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد(.

ميتلك املؤسسون املدرجة أسامؤهم يف إيضاح 6 مجتمعون حصة إجاملية قدرها % 70 من رأس مال الرشكة. أما النسبة املتبقية والبالغة %30 من رأس املال 
سيتم  طرحها لالكتتاب العام )أنظر إيضاح 6(.

يتوقع أن يكون تاريخ بدأ الرشكة هو 1 يوليو 2013 )»تاريخ البداية املتوقع«( وهو التاريخ الذي تتوقع الرشكة أن تحصل فيه عىل السجل التجاري.

2- ملخص السياسات املحاسبية الهامة 

أعدت قامئة املركز املايل املرفقة طبقاً للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني و وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية الدراجها 
يف نظام تداول.

ستقوم الرشكة باعداد القوائم املالية األوىل بعد تأسيسها وفقا لـ »للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية« عىل النحو املطلوب من قبل مؤسسة النقد العريب 
السعودي.

وفيام ييل ملخص لسياسات الرشكة املحاسبية الهامة التي طبقت وفقا للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني:

أ - العرف املحاسبي  

تم إعداد قامئة املركز املايل املستقبلية بالريال السعودي بناءاً عىل أساس التكلفة التاريخية وطبقاً ملبدأ االستحقاق املحاسبي ومبدأ استمراريةالنشاط.  

ب - تقديرات اإلدارة  

إن إعداد قامئة املركز املالية املستقبلية وفقاً للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها يتطلب استخدام التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل بعض    

أرصدة املوجودات واملطلوبات بتاريخ املركز املايل، إضافة إىل أرصدة اإليرادات واملصاريف خالل نفس  الفرتة. وبالرغم من أن هذه التقديرات     

مبنّية عىل املعلومات املتعلقة باألحداث الحالية واملستقبلية املتوفرة لدى اإلدارة إالّ أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.  
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين  

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(  

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

ج- نقد ومايعادله  

يتكون من النقديه بالصندوق ولدى البنوك واالستثامرات ذات السيولة العالية التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء.   

د- مصاريف ما قبل التشغيل  

يتم رسملة املصاريف املحملة عىل الرشكة خالل فرتة التأسيس وعملية الرتخيص ومصاريف الطرح األويل واالكتتاب، وتقيد كمصاريف ما قبل     
التشغيل.  

طبقاً للمعايري املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني، سيتم تحميل مصاريف ما قبل التشغيل التي ال توجد لها منافع     
مستقبلية عىل قامئة الدخل يف أول فرتة مالية بعد تأسيس الرشكة و يتم إستنفاذ مصاريف ما قبل التشغيل التي لها منافع مستقبلية     
بطريقة القسط الثابت عىل فرتة 7 سنوات أو الفرتة املستقبلية املتوقعة ملنافعها االقتصادية، أيهام أقرص.عندما تقوم الرشكة بتطبيق     

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية سيتم تحميل مصاريف ما قبل التشغيل عيل قامئة الدخل خالل الفرتة املالية األوىل للرشكة.  

هـ - ذمم دائنة ومصاريف مستحقة  

يتم قيد املطلوبات للمبالغ املستحقة الدفع يف املستقبل عن النفقات التي قام بها املؤسسني نيابة عن الرشكة.  

3- النقد و ما يعادله

          246,732,740 النقد و ما يعادله يف حساب الضامن                                            

           105,000,000 النقد املتوقع من الطرح العام االوىل

351,732,740  

يشمل النقد وما يعادله كام يف تاريخ البداية املتوقع عىل النقد املودع من قبل املساهمني املؤسسني بحساب الضامن نيابة عن الرشكة باإلضافة إىل العائد 

املحقق عىل هذا الحساب من خالل ودائع نقاء، ميثل العائد املستحق عىل وديعة نقاء العائد املحقق عن الفرتة من 03 أبريل 2013م حتى تاريخ البداية 

والذي مل يتم استالمه كام يف تاريخ البداية املتوقع.

يشمل النقد املتوقع من الطرح األوىل العام النقد الذي يتوقع أن تستلمه الرشكة من الطرح العام األوىل. 
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

4- مصاريف ما قبل التشغيل، صايف

926,300 مصاريف نظامية

2,324,980 االتعاب املهنية *

2,923,130 مصاريف طرح أويل**

1,572,000 مصاريف متويلية***

690,000 أخرى

8,394,853

(2,914,847) )يخصم( : العائد املستحق عىل وديعة نقاء 

5,521,563 مصاريف ما قبل التشغيل، صايف 

*     تشمل املصاريف القانونية ومصاريف تأسيس الرشكة. 

**    تشمل مصاريف املستشار املايل واملحاسبني ومصاريف رشكة العلم ومصاريف نرشة اإلصدار.

***   تشمل مصاريف التغطية ومصاريف مدير االكتتاب ومصاريف البنوك املستلمة.

وبلغ إجامىل مصاريف ما قبل التشغيل التي تحملتها الرشكة حتى تاريخ 23 فرباير 2013 مبلغاً وقدره 2,528,084  ريال سعودي.

5- معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي العالقة 

إن الرصيد املستحق لطرف ذي عالقة كام يف 1 يوليو 2013، ميثل مبلغ مستحق لبنك الجزيرة فيام يتعلق مبصاريف ما قبل التشغيل والتي سيتحملها بنك 
الجزيرة نيابة عن الرشكة قبل 1 يوليو 2013. يشمل الرصيد اإلجاميل املستحق مبلغ 2,528,084 ريال سعودي والذي تم تكبده من قبل البنك كام يف 23 فرباير 

2013. إن بنك الجزيرة هو من املساهمني املؤسسني للرشكة )أنظر إيضاح 6(.

اتفق بنك الجزيرة مع املساهمني املؤسسني يف تاريخ 27 يونيو 2012 عىل ترتيب انتقايل مقرتح. اتفق الطرفان طبقا للرتتيب االنتقايل املقرتح، عىل تقاسم 
موارد معينة والرشوط املتعلقة بكيفية توزيع التكاليف وذلك لفرتة تبدأ عند تاريخ بداية الرشكة وتنتهي يف تاريخ بدء اتفاقية نقل األعامل. باإلضافة إىل ذلك، 

ستدير الرشكة املحفظة االئتامنية لبنك الجزيرة حتى أن تحول للرشكة يف تاريخ يحدد يف اتفاقية نقل األعامل.

تشمل التكاليف واملوارد القابلة للتقاسم مصاريف الرواتب التي خصصها بنك الجزيرة للرشكة وتكاليف املوارد املشرتكة األخرى مثل االستهالك، واإليجار، 
وحساب الصيانة وغريها من املصاريف اإلدارية والعمومية.

يتحمل بنك الجزيرة جميع املصاريف العمومية واإلدارية التي تكبدتها الرشكة  قبل بداية الرشكة وحصول منتجاتها عىل موافقة من قبل مؤسسة النقد العريب 
السعودي، حتى االنتهاء من املوافقة عىل اتفاقية نقل االعامل املقرتحة فان رشوط الرتتيب االنتقايل املقرتح تبقى صالحة.

ستقوم الرشكة بتحميل رسوم ادارة عىل بنك الجزيرة ملدة خمسة عرش شهراً من تاريخ بدء األعامل التجارية عىل النحو املتفق عليه كنسبة مئوية من إجاميل 
الدخل املتولد من املحفظة التأمينية لبنك الجزيرة. 
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رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

)رشكة مساهمة تحت التأسيس(

إيضاحات حول قامئة املركز املايل املستقبلية

كام يف 1 يوليو 2013 )تاريخ بدأ النشاط املتوقع( 

)جميع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر خالف ذلك(

6. رأس املال

يبلغ إجاميل رأس مال الرشكة املرصح به 350 مليون ريال سعودي )35 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10ريال سعودي لكل سهم( يبلغ رأس املال املصدر 

منه 245 مليون ريال سعودي )24.5 مليون سهم بقيمة مدفوعة تبلغ 10ريال سعودي لكل سهم( وميتلكها املساهمون كام ييل:

رأس المال المدفوع
)غير مدققة(

عدد االسهم
)غير مدققة( اسم المساهم م

105,000,000 10,500,000 بنك الجزيرة  1

17,500,000 1,750,000 الجزيرة كابيتال 2

17،500،000 1،750،000 رشكة خليفة عبدالله امللحم ورشكاه 3

17,500,000 1,750,000 رشكة اتحاد االخوة للتنمية  4

17,500,000 1,750,000 رشكة القصبى للمقاوالت املحدودة 5

17,500,000 1,750,000 رشكة مجموعة خالد البلطان لالستثامر التجاري املحدودة  6

17500,000 1,750,000 7 رشكة التاج االقليمية للتنمية والتطوير املحدودة

17,500,000 1,750,000 رشكة الفواصل االقليمية لالستثامر املحدودة  8

17,500,000 1,750,000 رشكة صكوك االقليمية االستثامر املحدودة 9

245,000,000 24,500,000 إجاميل املدفوع من املساهمني املؤسسني 

105,000,000 10,500,000 إجاميل املحصل من الطرح العام األويل

350,000,000 35,000,000

إجامىل املخصص للطرح العام األويل ميثل 30% من رأس مال الرشكة والبالغ 350 مليون ريال سعودي مبا يعادل مبلغ 105 مليون ريال سعودي، والذي يتألف 

من 10.50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم  من خالل االكتتاب العام األوىل. وسوف يتم اثبات النقدية املتوقع استالمها يف قامئة 

املركز املايل املستقبلية تحت بند املوجودات املتداولة.

7- املوافقة عىل قامئة املركز املايل املستقبلية

قامت إدارة الرشكة باعتامد إصدار قامئة املركز املايل املستقبلية نيابة عن املساهمني املؤسسني يف تاريخ 3 مارس 2013. 
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الملحق 2 : تقرير الفحص الخاص 
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