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شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني
(أسيج)
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إلى
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املستشار املالي



الصفحة البند

3 املستشارون

4 خلفية عن الشركة

11 تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

13 خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

14 تخفيض رأس املال

18 أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة

19 أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

23 طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

24 الشركةاملخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال

26 املوافقات النظامية الالزمة

27 األنظمة واللوائح ذات الصلة

28 تقرير املحاسب القانوني

29 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

30 معلومات هامة

32 املستندات املتاحة للمعاينة

33
:املرفقات

نسخة من تقرير املحاسب القانوني
نموذج توكيل حضور اجتماع  الجمعية العامة غير العادية

جدول املحتويات



معلومات الشركة
عنوان الشركة

املتحدة للتأمين التعاونيشركة املجموعة
طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -حي حطين -الرياض 

اململكة العربية السعودية11511، الرياض 40523ب .ص
+8001246999966/ 920012331: هاتف
966+4890555:  فاكس 11

www.acig.com.sa: املوقع اإللكترونيcustomercare@acig.com.sa: البريد اإللكتروني

املستشار املالي
شركة فالكم للخدمات املالية

اململكة العربية السعودية–الرياض 
تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود 

اململكة العربية السعودية11421، الرياض 884ب .ص
8004298888: هاتف
 11 966+2054819: فاكس

www.falcom.com.sa: املوقع اإللكترونيinfo@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

املحاسب القانوني
(البسام وشركاؤه)شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد-الرياض حي السليمانية 
اململكة العربية السعودية11557، الرياض 69658ب .ص

+206533311966: هاتف
+206544411966:فاكس

www.pkfalbassam.com: املوقع اإللكترونيInfo.sa@pkf.com: البريد اإللكتروني



خلفية عن الشركة

رقموزراءالمجلسقرار بموجبتأسستسعوديةعامةمساهمةشركةهي"(أسيج"أو"الشركة"بـبعدفيماإليهاويشار )(أسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركة
 (4030171999)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/11املوافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقمامللكيواملرسوم(م2006/10/09املوافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)

املوافق)ه1428/08/14بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتموقد،(م2007/08/22املوافق)هـ1428/08/09بتاريخجدةبمدينةالصادر
.(م2007/08/27

ناء  وب.الرياضمدينةإلىجدةمدينةمنللشركةالرئيساملركز مقر انتقالعلىللشركةالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت(م2014/05/13املوافق)ه1435/07/14بتاريخ 
.(1010417178)ليصبحللشركةالتجاري السجلرقمتعديلتمذلكعلى

السعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالصادر (م2009/05/11املوافق)هـ1430/05/15بتاريخ(21/20095/نمت)رقمالتأميننشاطبمزاولةترخيصعلىالشركةحصلت
.(م2020/12/28املوافق)هـ1442/05/13فيتنتهيأخرى سنواتثالثةملدةالتصريحهذاتجديدتمأنهبالذكر الجدير ومن

السعوديةالعربيةاململكة11511الرياض40523بريدصندوق األول عبدالعزيز بنتركياألمير طريقحطين،حيالرياض،مدينةفيالرئيسالشركةمقر يقع.

املاليةالخسائر ضدينواملسؤولية،التأمالحوادثمناملمتلكات،التأمينعلىالتأمينالعام،الصحي،التأمينالتأمينفيالتجاري السجلفيكماالرئيسالشركةنشاطيتمثل 
.التأمينوكالةالتأمين،إعادةوالديون،

معلومات التواصل
هاني عيد رستم: تصالاسم ضابط اال

+485262611966: هاتف
+489055511966: فاكس

h.rostom@acig.com.sa: البريد اإللكتروني
www.acig.com.sa: املوقع اإللكتروني



خلفية عن الشركة
الواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(20,000,000)مليون عشرينإلىمقسمسعوديريال(200,000,000)مليون مائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعة

الحدث التاريخ

واملرسوم(م2006/10/09املوافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)رقمالوزراءمجلسقرار بموجبسعوديةعامةمساهمةكشركة(أسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةتأسست
.(م2007/08/22املوافق)هـ1428/08/09بتاريخجدةبمدينةالصادر (4030171999)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/11املوافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقمامللكي

هـ1428/08/09
املوافق

م2007/08/22

بقيمةسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةالبالغالشركةمالرأسمن%40تمثلوالتي،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيسهم(4,000,000)ماليينأربعةإدراجبالشركةقامت
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسمية

هـ1428/08/14
املوافق 

م2007/08/27
وذلكسعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت

إصدارمناملتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدار أولويةحقوق أسهمإصدار طريقعن
فيالشركةإعالناتخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوق أسهمإصدار نشرةفياملذكورةالشركةمشاريعفياألولويةحقوق أسهم
.العالقةذات(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقع

هـ1433/10/17
املوافق 

م2012/09/04

وواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)

هـ1441/05/21
املوافق 

م2020/01/16

ريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2020/03/15املوافق)هـ20/07/1441وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

هـ1441/07/20
املوافق 

م2020/03/15
انخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
وتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرها
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألف

هـ24/09/1441
املوافق 

م17/05/2020
بنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت

ماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاض
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائة

هـ07/01/1442
املوافق 

م26/08/2020



خلفية عن الشركة

الشركةفياملساهمينملكيةونسبأسماء:

%النسبة 

تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

القيمة اإلسم
ريال سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
عدد األسهم

20% 28,200,000 2,820,000 40,000,000 4,000,000 البنك اإلسالمي للتنمية

20% 28,200,000 2,820,000 40,000,000 4,000,000
شركة املجموعة املتحدة للتأمين 

**التعاوني

0.08% 109,690 10,969 155,590 15,559 أعضاء مجلس اإلدارة

59.92% 84,490,310 8,449,031 119,844,410 11,984,441 الجمهور 

100% 141,000,000 14,100,000 200,000,000 20,000,000 اإلجمالي

م2020/05/13الشركة وتداول كما في : املصدر

 الشركةساهميملبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم*
ا
 كال

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسب

.(البحرينأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركة**



خلفية عن الشركة

التنظيميالهيكل:

مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية

لجنة املراجعة 

رئيس العمليات والشؤون الفنية

املوارد البشرية والشؤون ارة إدمدير أول 
اإلدارية

ةإدارة الشؤون القانونيمدير

–مساعد الرئيس التنفيذي 
االستراتيجية وتطوير األعمال

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق 
واملبيعات مدير إدارة العناية بالعمالء

لجنة إدارة املخاطر
لجنة االستثمار

نائب الرئيس للمالية واالستثمار

لجنة الترشيحات واملكافآت

الرئيس التنفيذي

املخاطرإدارة مدير املراجعة الداخليةرئيس 

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
املركبات

رئيس أمن املعلومات

رئيس إدارة االلتزام



خلفية عن الشركة
اإلدارةمجلس:

:مالحظة
تمكماركةالشإدارةمجلسفيكأعضاءالتوصيةإصدار تاريخبعدتعيينهمتمحيثالربدي،عبدالرحمنعبدهللا/والسيدجمجوم،محمدعادل/السيدباستثناء)أعالهأسماؤهمواملذكورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

وبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلى،(2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21بتاريخ(أعالهتوضيحه
.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيض

تاريخ العضوية

***قبل التخفيض األسهمملكية

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب نسبة امللكيةاالسم

م2020/05/13في كما
العدد

م2019/05/18 %0.0051250 1,025 41 سعودي غير تنفيذي الرئيس ثامر عبدهللا محمد بن ريس

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 42 سعودي مستقل نائب الرئيس طارق عبدهللا حسين الرميم

م2019/05/18 - - 62 سعودي غير تنفيذي عضو *بكري البكري القادر عبد محمد هاني 

م2019/05/18 - - 43 سعودي مستقل عضو نوف سعود نغميش الحقباني

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 47 سعودي غير تنفيذي عضو آل الشيخعبدالرحمن عبد اللطيف محمد 

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 52 سعودي غير تنفيذي عضو غزاوي أمين طالل حسام 

م2019/05/18 - - 47 سعودي مستقل عضو ناصر الشرعبيمحمد فواز 

م2019/05/18 %0.0100000 2,000 50 سعودي تنفيذي عضو الشريفمحمد عبدهللا هشام 

م2020/03/17 %0.0001700 34 55 سعودي غير تنفيذي عضو **جمجوم عادل محمد 

م2020/03/17 %0.0475000 9,500 47 سعودي  مستقل عضو **الربدي عبدهللا عبدالرحمن 
الشركة و تداول : املصدر

سهم(4,000,000)لعدد(بحرينالأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةتمتلكولكنالشركة،فيأسهمأيةيمتلكوال(البحرينأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةعنممثلهو البكري بكري عبدالقادر هانيمحمد/السيدإن*

.التعميمهذاتاريخفيكماالشركةأسهمإجماليمن%20نسبةتمثلوالتي

 (التعميمهذاتاريخفيكماالشركةأسهمإجماليمن%20نسبةتمثلوالتيسهم(4,000,000)لعدداملالكللتنميةاإلسالميالبنكعنوممثل)تنفيذيغير إدارةمجلسكعضو جمجوممحمدعادل/السيدتعيينتم**
 
اإلدارةمجلسعضو عنبدال

 مستقلإدارةمجلسكعضو الربديعبدالرحمنعبدهللا/السيدوتعيين،(م2019/10/16املوافق)هـ1441/02/17بتاريخاستقالتهاقدمتوالتياإلمامإيادزين/السيدة
 
هاستقالتقدموالذياللبانساميزياد/السيداإلدارةمجلسعضو عنبدال

.(م2020/03/17املوافق)هـ1441/07/22بتاريخالشركةإدارةمجلسقرار بموجبوذلك،(م2019/10/22املوافق)هـ1441/02/23بتاريخ

.التعميمهذاتاريخفيكماالشركةفيمباشرةملكيةغير اإلدارةمجلسألعضاءليس***



خلفية عن الشركة

العليااإلدارة:

الشركة: املصدر

التعيينتاريخ العمرالجنسيةاملنصباالسم

م502011/08/01سعوديالرئيس التنفيذيهشام محمد عبدهللا الشريف

م552012/01/01سعوديرئيس العمليات والشؤون الفنيةمحمد عبدهللا القاض ي

م442009/07/01سعودينائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعاتحسن عوض حسن الحازمي

م482008/12/13هندينائب الرئيس للمالية واالستثمارشاقول حميد شريف

م432013/09/03سعودياالستراتيجية وتطوير األعمال–مساعد الرئيس التنفيذي عمار مقطوف الصحن

م402019/01/01سعوديرئيس أمن املعلوماتماجد محمد الشودري 

م442017/06/18سعودينائب الرئيس التنفيذي لقطاع املركباتعبدالعزيز فريعان العنزي 

م352012/09/08سعوديإدارة االلتزامرئيس فراس محمد سليمان الحمدان

م352014/08/17سعوديإدارة الشؤون القانونيةمديرمعتز منصور عبدالعزيز الجديد

م512008/04/01مصري املراجعة الداخليةرئيس هاني عيد محمد رستم

م352014/01/06سعودياملوارد البشرية والشؤون اإلداريةإدارة مدير أول ماجد أحمد حسين اليماني

م352013/02/02سعوديمدير إدارة العناية بالعمالءطالل علي فرحه الحسني الزهراني

م642012/12/04هندياملخاطرإدارة مدير عبد الرحمن محمد أمير بتشا



خلفية عن الشركة

الشركةأعمالقطاعات:

(21/20095/نمت)رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةترخيصعلىالشركةحصلتحيثالتأمين،أنواعفيمختلفةومنتجاتخدماتتقديمفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل  

:يليمافيالشركةتقدمهاالتيالتأمينمنتجاتوتتمثل.الصحيوالتأمينالعامالتأمينفرعيفيالسعوديةالعربيةاململكةفيالتأميننشاطبمزاولة

أصحاب املحالت التجارية
زائر
التوقف عن األعمال املصاحب للحريق واألخطار املصاحبة
لجميع أخطار املمتلكاتالتوقف عن األعمال املصاحب
 (أفراد)مركبات شامل
 (مؤسسات وشركات)مركبات شامل
 (أفراد)مركبات إلزامي
 (مؤسسات وشركات)مركبات إلزامي
 (منشآت كبيرة)طبي
 (منشآت صغيرة)طبي

خسارة املخزون
الغاليات وأوعية الضغط
خسارة األرباح بسبب عطب اآلالت
 (وثيقة مفتوحة)الشحن البحري
 (وثيقة مفتوحة)النقل البري
نقل البضائع
مسؤولية الناقلين
تأمين السفر
السفر للمجموعات
الحريق
جميع أخطار املمتلكات
املساكن

الشخصيةالحوادث
خيانة األمانة
نقل األموال
تعويض إصابات العمال
املسؤولية العامة
املسؤولية العامة الشاملة
أخطاء املهن الطبية
جميع أخطار املقاولين
جميع أخطار التركيب
اآلت ومعدات املقاولين
عطب اآلالت واملعدات
املعدات اإللكترونية



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

خسارة صافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
انخفاض الخسائر املتراكمة/سبب ارتفاع 

%27,38827.39(22,780)2008م
للوثائقبيعدوجو عدممع(التشغيلبدءماقبلومصروفاتمرتباتأغلبها)الكبيرةالعموميةاملصروفاتإلىاملتراكمةالخسائر سببيعود

.التأمين

%50,10350.10(23,733)2009م
ذلكفيللشركةدوداملحالتشغيلمعالتتناسبوالتي(مرتباتأغلبها)الكبيرةالعموميةاملصروفاتإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود

.الوقت

.(%31604)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود%70,44470.44(19,634)2010م

.(%154)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود%80,92980.93(9,950)2011م

*م .(%47)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود110,09555.05%(23,215)2012

.(%85)بنسبةاملكتتبةاألقساطإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود%98,16449.08(12,583)2013م

الشركة: املصدر

سعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلى(م2012/09/04املوافق)ه1443/10/17تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*
 الشركةمشاريعفياألولويةحقوق أسهمإصدار مناملتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(10,000,000)مليون عشرةبمقدار أولويةحقوق أسهمإصدار طريقعنوذلك

.العالقةذات(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيالشركةإعالناتخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوق أسهمإصدار نشرةفياملذكورة



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

ربحصافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
انخفاض الخسائر املتراكمة/سبب ارتفاع 

.%14بنسبةاألخري واإليراداتاالستثمار إيراداتارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود%20148,93290,89545.44م

%11,13380,48240.24م2015
 املكتتبةالتأمينأقساطصافيفياالرتفاعو %85بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

باإلضافة%21بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع%81بنسبةاملكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%99بنسبة
.سعوديريالألف(10,740)بقيمةآخراكتتابدخلفياالرتفاعإلى

%8,34473,79636.89م2016
التأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%5بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

.%466بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتأرباحصافيفيواالرتفاع%36بنسبةاألخري اإليراداتفيواالرتفاع%13بنسبةاملكتسبة

%18,11757,82728.91م2017
بنسبةوثائقاستحواذتكاليففيواالنخفاض%28بنسبةاملتحملةاملطالباتصافيفياالنخفاضإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

ألف(4,496)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيإلىباإلضافة%33بنسبةأخرى اكتتابإيراداتفيواالرتفاع22%
.السابقالعامخاللسعوديريالألف(0,768)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتخسائر بصافيمقارنةالسنةخاللسعوديريال

%20182,35861,23330.62م

التأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالنخفاض%32بنسبةاملتحملةاملطالباتصافيفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر زيادةسببيعود
مخصصفيالزيادةوكذلك%21بنسبةأخرى اكتتابإيراداتفيواالنخفاض%4بنسبةواإلداريةالعموميةاملصاريففيواالرتفاع%35بنسبة
يالتمحصلةالغير املضافةالقيمةلضريبةمخصصتكوينإلىيرجعوالذيسعوديريالألف(7,499)بقيمةتحصيلهافياملشكوكالديون 
مليون (3.9)بقيمةالشركاتلعمالءمخصصتكوينوكذلكسعوديريالمليون (3.6)بقيمةللعمالءمكتسبةالغير التأمينأقساطعلىقيدت

.سعوديريال

سبتمبر 30
%5,11659,59229.8م2019

املكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%2بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود
بةبنسالوثائقحملةأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيفيواالرتفاع%12بنسبةوثائقاستحواذتكاليففيواالنخفاض%13بنسبة

فيواالنخفاض%9بنسبةواإلداريةالعموميةاملصاريففيواالنخفاض%51بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع22%
ألف(3,930)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحإلىباإلضافة%91بنسبةتحصيلهافياملشكوكللديون املكون املخصص

مناملماثلةالفترةفيسعوديريالألف(760)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةالخسائر مقابلالحاليةالفترةخاللسعوديريال
.املاض يالعام

%20197,11559,51429.76م
 املكتتبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%6بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

فيواالنخفاض%72بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع%7بنسبةاملكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%3بنسبة
.%10بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيفيواالرتفاع%15بنسبةوثائقاستحواذتكاليف

الشركة: املصدر



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

وواحدمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاملال،رأستخفيضعمليةمناالنتهاءوبعد(م2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى 
 مائةقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوق أسهمإصدار طريقعنسعوديريال(291,000,000)مليون وتسعينوواحدمائتينإلىسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

 عربيالالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول بعدوذلك.الشركةنشاطفيالتوسععملياتودعماملاليةاملالءةهامشلتعزيز ،سعوديريال(150,000,000)مليون وخمسين
.العاديةغير العامةوالجمعية(تداول )السعوديةاملاليةوالسوق املاليةالسوق وهيئةالسعودي

أعاله،ماذكرإلىباإلضافة 
 
الخطواتاتخاذتعتزمالشركةفإنالربحيةمستوى ولتحسينم،2019عامحتىو م2013العاممنذأرباحبتحقيقالشركةلنجاحواستمرارا

:التاليةاإلصالحية

وتأمين,والحجمرةالعوتأميناملنزلية،العمالةوتأمين,للمبانيالخفيةالعيوبتأمينمنتجمثلللشركة،الربحهامشمنوتحسنالسوق احتياجتغطيجديدةمنتجاتطرح 
 ,والفعالياتللمؤتمراتاملسؤوليات

 
.املركباتتأمينتحتجديدةمنتجاتطرحوأيضا

التأمينشركاتمعاملشاركةبمبدأوذلكللمبانيالخفيةواألخطاءوالعمرة،الحج،:التاليةالتأمينيةاملنتجاتتقديم.

العامالتأمينمنتجاتفيالربحهامشورفعاالحتفاظنسبتحسين.( 
 
 مناألتعابيراداتإشاملةالغير )املكتتبةالتأمينأقساطصافيقسمةهياالحتفاظنسبةأنعلما

(املكتتبةالتأمينأقساطإجماليعلى(بوحداتاملربوطةاالستثمارات

األتمتةمستوى ورفعالشركةألنظمةاملستمر التطوير عبر التشغيليةالتكاليفتخفيض.

املبيعاتتكاليفلتخفيضاإللكترونيةالقنواتطريقعناملبيعاتنسبةرفع.



تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضعمليةفياملشاركةاألطرافهيكل:

عملية تخفيض رأس املال

الجمعية العامة غير العادية

إعداد التقرير املحاسبي

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

املوافقات النظامية



تخفيض رأس املال
املقترحاملالرأسلتخفيضالعامالهيكل:

سعوديةرياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم(20,000,000)مليون عشرينإلىمقسمسعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينالحاليالشركةمالرأسيبلغ 
 (14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىمقسمسعودي،ريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعة

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم

1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%29.50املالرأستخفيضنسبةتبلغ 
.املتراكمةالخسائر إجماليمن%99إلطفاءالشركة،أسهممنسهم3.3898لكلسهم

سيتمثمومن،حينهفيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم 
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيع

 
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

م2019سبتمبر30فياملنتهيةللفترة(املراجعةغير )املوجزةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ.



تخفيض رأس املال
الشأنهذافياإلدارةوتحليلومنقاشةاملالرأستخفيضأسباب:

 سعوديريال(59,000,000)مليون وخمسينتسعةبقيمةمتراكمةخسائر إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر.

مالرأسهيكلةادةبإعقرار إلىوتوصلتللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمو لدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت 
.تراكمةاملوإطفاءالخسائر املاليةاملالءةهامشلتحسينوذلكأولوية،حقوق أسهمإصدار طريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركة

الشركةإدارةمجلسأعضاءبيان:

 أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى 
 
 رأستخفيضةعمليبأناعتقادهمويؤكدون هذا.الشركةبهاتقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبار أخذا

.املتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيثواملساهمين،الشركةمصلحةفيتصباملال



تخفيض رأس املال
منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(م2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21تاريخفي(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت 

 أسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتين
 منسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركة
..الشركةأسهممنسهم3.3898لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهم

مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2020/03/15املوافق)هـ1441/07/20وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)

علىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت 
.(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقع

تمكما،(م2020/07/27املوافق)هـ1441/12/06بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت 
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمين



أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة

رأستخفيضيةبعملالخاصاملحاسبيالتقرير إلعدادقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيون محاسبون وشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت 
.الشركةالتزاماتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذياملال،

املرفقالقانونياملحاسبتقرير فيكماالشركةالتزاماتعلىاملالرأسلتخفيضأثر هناكيكون لن.



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

سبتمبر30فيكمااملالرأسمن(%29.8)بنسبةأيسعودي،ريال(59,592,000)ألفوتسعينواثنينوخمسمائةمليون وخمسينتسعةاملتراكمةالشركةخسائر بلغت
 الخسائر إجماليليصبحاملتراكمةالخسائر إجماليمن(%99)إطفاءإلىسعوديريال(59,000,000)مليون وخمسينتسعةبمقدار املالرأستخفيضسيؤديم،2019

.سعوديريال(592,000)ألفوتسعينواثنينخمسمائةاملالرأستخفيضعمليةبعداملتراكمة

كالتاليفحصهاتموالتيم2019سبتمبر30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثير يكون سوف:

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املالحقوق املساهمين

(59,000,000)200,000,000141,000,000رأس املال

59,000,000(592,000)(59,592,000)*الخسائر املتراكمة

-1,666,0001,666,000احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

-142,074,000142,074,000اإلجمالي

.م2019سبتمبر30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر

الخسائر ستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعدسعودي،ريال(59,514,000)ألفعشر وأربعةوخمسمائةمليون وخمسينتسعةم2019ديسمبر31فياملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائر بلغت*
 مانسبتهأيسعودي،ريال(514,000)ألفعشر وأربعةخمسمائةإلىاملتراكمة

ا
.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%0.36)تقريبا



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

ماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،29.50%
.الشركةأسهممنسهم3.3898لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائة

ثمومنحينه،يفالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم 
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتم

 
 مالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركة

أسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهو كماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثر لن 
.التخفيضقبلالشركة

تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي24.00ريال سعودي24.00(م2020/08/26إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي24,000ريال سعودي24,000القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%29.50ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم295ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم705سهم1,000األسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي34.04ال ينطبق*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي23,998.20ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي1.80ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سعوديريال 34.04إلى34.0426تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
 يملكيالذاملساهمتأثر أدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 سهما

 
 
:يليكماأسهمخمسةأو أربعةأوثالثةأو سهمينأو واحدا

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم45

ريال سعودي24.00ريال سعودي24.00ريال سعودي24.00ريال سعودي24.00ريال سعودي24.00(م2020/08/26إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

سهم2سهم2سهم1سهم1سهم1األسهم امللغاة

سهم3سهم2سهم2سهم1ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي34.04ريال سعودي34.04ريال سعودي34.04ريال سعودي34.04ريال سعودي34.04*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي120.00ريال سعودي96.00ريال سعودي72.00ريال سعودي48.00ريال سعودي24.00القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ريال سعودي102.12ريال سعودي68.08ريال سعودي68.08ريال سعودي34.04ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي17.88ريال سعودي27.92ريال سعودي3.92ريال سعودي13.96ريال سعودي24.00(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سعوديريال 34.04إلى34.0426تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 السهمسعر يصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(24.00)هو(العاديةغير العامةالجمعيةيوم)(م2020/08/26املوافق)هـ1442/01/07اليومالشركةسهمإغالقسعر 
املوافق)هـ1442/01/12بتاريخاإلثنينيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(34.04)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةحالفياملعدل

.اليومالشركةسهمإغالقسعر عن(%41.83)بنسبةزيادةيمثلالتغير وهذا،(م2020/08/31

املالرأستخفيضبعدالسهمسعر تعديلأثر التاليالجدول يوضح:

القيمةالبند

ريال سعودي24.00(يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م2020/08/26املوافق )هـ 1442/01/07سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي59,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم5,900,000عدد األسهم امللغاة

سهم20,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم14,100,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي480,000,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي34.04*( تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.سعوديريال 34.04إلى34.0426تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  



طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضبعدالسهمسعر حسابكيفيةالتاليالجدول يوضح.

القيمةالبند

ريال سعودي24.00(يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م2020/08/26املوافق )هـ 1442/01/07سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)

سهم20,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي480,000,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم14,100,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي34.0426(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر 



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
 بلغتوالتياملتراكمةخسائرهانتيجةالشركةبهاتمر التيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائر تخفيضقرار بأنالشركةإدارةترى 

 
وبقيمةالشركةمالرأسمن%29.8نسبةتقريبا

.م2019سبتمبر30فيكماسعوديريال(59,592,000)ألفوتسعينواثنينوخمسمائةمليون وخمسينتسعة

سيمثلماوهو سعودي،ريال(514,000)ألفعشر وأربعةخمسمائةاملتراكمةالخسائر حسابرصيدسيصبحالشركةمالرأستخفيضبعد 
 
التخفيض،بعدالشركةمالرأسمن(%0.36)تقريبا

 اإلجراءات"بـالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثر أو (%20)املتراكمةالخسائر نسبةبلغتحالوفيإضافية،خسائر الشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوال 

لعددستخضعالشركةفإنأكثر أو (%50)املتراكمةالخسائر نسبةبلغتحالوفي."مالهارأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليمات

منأكثر أو %50للشركةاملتراكمةالخسائر ببلوغعلمهفور الحساباتمراجعأو الشركةفيمسؤولأيتلزمالتيالشركاتنظاممن(150)املادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثر املتطلباتمن

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسبإبالغمالهارأس
 
 (15)خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
لالجتماعالعاديةغير العامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

 (45)خالل
 
 حلأو كةللشر املدفوعاملالرأسنصفدون ماإلىالخسائر نسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىتخفيضهأو الشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر،املجلسعلمتاريخمنيوما

 فيقرار إصدار عليهاوتعذر اجتمعتإذاأو أعاله،املحددةاملدةخاللالعاديةغير العامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعدوقد.األساس ينظامهافياملحدداألجلقبلالشركة

 (90)خاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالشركاتنظاممن(150)املادةفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأو املوضوع،
 
حالوفي.بالزيادةالجمعيةقرار صدور منيوما

 القانون بموجبالشركةتصفية
 
.الشركةأسهمإدراجسيلغىالعادية،غير العامةالجمعيةمنبقرار أو الشركاتنظاممن(150)باملادةعمال



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

 
 
فيصعوباتكةالشر واجهت.األعمالأنواعملختلفاملاليةاملالءةمنمعينةبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(66)للموادوفقا

:التاليالجدول فيموضحهو كمااألدنى،الحدنعللشركةاملاليةاملالءةهامشانخفض،حيثم2018عاممنالثالثالربعمنذاملاليةاملالءة

 يحلتصحاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةمالءةبمستوياتامللتزمةغير التأمينشركاتعلىالنقدمؤسسةوتفرض.%100وهواملاليةللمالءةاملطلوباألدنىبالحدالشركةالتزامعدمأعالهالجدول يوضح
 الشركةتراهآخر إجراءأياألصول،بعضتسييلجديد،اكتتابأيقبول عنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مالرأسزيادة:ضمنهاومنأوضاعها

 
مؤسسةليهعوتوافقمناسبا

تقتضيهماحسباملشورةلتقديم)مستشاربتعيينالنقدمؤسسةتقومفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعدالنقدمؤسسةتحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي.النقد
 وذلكالشركةترخيصسحبأو (الحاجة

 
.التعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)املادةمن(2)البندمن(د)الفقرةعليهنصتملاوفقا

املوافق)ه1438/02/28تاريخو 381000022826رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةخطاباستالمهاعن(م2016/11/29املوافق)ه1438/02/29بتاريخأعلنتالشركةأنبالذكر الجدير ومن
 وذلكجديدةمركباتتأمينوثيقةأيإصدارمنالشركةبمنعالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقرارواملتضمن(م2016/11/28

 
بسببوذلك،(م2016/11/29املوافق)ه1438/02/29تاريخمناعتبارا

.العقوبةهذهعنهنتجوالذيالثالثالطرفمطالباتسدادفيالتأخر 
السعوديالعربيالنقدمؤسسةخطاباستالمهاعنالشركةأعلنت(م2017/02/02املوافق)ه1438/05/05وبتاريخالداخلياآلليالنظاموتطوير املخالفاتومعالجةوضعهاتصحيحعلىالشركةعملت

تأمينوثائقإصدار وبالتالياملركباتتأمينفيجددمكتتبينبقبول للشركةبالسماحالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقرار واملتضمن(م2017/02/01املوافق)ه1438/05/04وتاريخ381000049215رقم
 املركبات

 
.(م2017/02/02املوافق)ه1438/05/05تاريخمناعتبارا

هامش املالءة املاليةالفترة

%97.18م2018الربع الثالث 

%99.77م2018الربع الرابع 

%95.39م2019الربع األول 

%92.53م2019الربع الثاني 

%86.95م2019الربع الثالث 

%93.73م2019الربع الرابع 

الشركة: املصدر



املوافقات النظامية الالزمة
سعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

.(م2020/03/15املوافق)هـ1441/07/20وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبة

وواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى،(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت 

ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

السوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)

.(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملالية

رأسفيضتخعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غير العامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املال
 
.تماما

التجاري جلالستعديلعلىموافقتهاعلىللحصول التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةعلىحصول التمحالفي

.للشركةاألساس يوالنظام

املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف.



األنظمة واللوائح ذات الصلة
عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادر الشركاتنظام.

عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادر املاليةالسوق نظام.

هيئةمجلسبقرار واملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقرار بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد

.(م2019/09/30املوافق)هـ1441/02/01وتاريخ2019-104-1رقماملاليةالسوق 

2019-104-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسقرار بموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرار عليهااملوافقاإلدراجقواعد

.(م2019/09/30املوافق)هـ1441/02/01وتاريخ

عليهمطرأتيالتوالتعديالتالتنفيذية،ولوائحه(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمامللكيباملرسومالصادر التعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام.

2013-48-4رقمالقرار بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات

السوق هيئةمجلسبقرار واملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادر تعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملالية

للشركةاألساس يالنظام.



تقرير املحاسب القانوني
ذلكوأثر املالسرأتخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقرير بإعدادللقيامقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيون محاسبون وشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت

.ملالارأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةثمومنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيض

القانوني،املحاسبتقرير تالوة 
 
التيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادر الشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

هذهفيتخفيضالأثر وعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهاملوجبةاألسبابعنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقرير تالوةبعدإال التخفيضقرار يصدر ال أنهعلىتنصوالتيعليه،طرأت

.االلتزامات

(م2020/07/27املوافق)هـ1441/12/06بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقععلىالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقرير مننسخةتضمينتم.



الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(141,000,000)إلىسعوديريال(200,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2020/01/16

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةم2020/03/15

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشار تعيينإعالنم2020/03/29

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم2020/04/26

م2020/05/17
لسعوديةااملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة

.(تداول )

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهالدعوةم2020/07/27

.(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغير العامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2020/08/22

م2020/08/26
الجتماعاعقدسيتماألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغير العامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثاني

.الثانياالجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2020/08/27

م**/**/****
تاريخمنيوم(30)خاللوذلك.املستحقيناملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقة



معلومات هامة
بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

السوق هيئةمجلسبقرار واملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادر املاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقرار 

وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادر تعديالتمنعليهوردوماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملالية

علىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائر بلغتإذاأنهعلىتنصوالتيمنه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحساباتمراجعأو الشركةفيمسؤولأي
 
 عشر خمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
منيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغير العامةالجمعيةدعوةبذلكعلمه
 
 تخفيضهأو الشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
الذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا

غير العامةمعيةالجانقضاءتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأو املدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائر نسبةمعهتنخفض

 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأو املوضوع،فيقرار إصدار عليهاوتعذر اجتمعتإذاأو يوم،45خاللالعادية
 
يوما

.بالزيادةالجمعيةقرار صدور من

للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 
 
املتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر %20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوبحاإلفصاتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 
 لهذهوفقا

.السنويةو أاألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرة

للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 
 
املتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر %35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوبحاإلفصاتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 
 لهذهوفقا

.السنويةو أاألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرة



معلومات هامة
للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 

 
املالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر %50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباب
 
الخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائج

إلى(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعحسباملتراكمةالخسائر ذاتالشركاتتصنف:

 العاديةغير العامةالجمعيةانعقاديكون ال 
 
 اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافر لمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإال صحيحا

 الثانياالجتماعويكون ثاٍن،
 
االجتماعويكون الث،ثاجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافر لمفإناألقل،علىاملالرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالث
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةاألسهمعددكانأيا

 القرار هذاكانإذاإال االجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغير العامةالجمعيةقراراتتصدر 
 
 املدةانقضاءقبلركةالشبحلأو الشركةمدةبإطالةأو املالرأسبتخفيضأو بزيادةمتعلقا

 القرار يكون فال أخرى،مؤسسةفيأو شركةفيباندماجهاأو نظامهافياملحددة
 
.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدر إذاإال صحيحا

التخفيضقرار سيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمو وافقحالفي 
 
ثانيتداول بنهاية(ل تداو )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

صوتواأو ايصوتو ولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غير العامةالجمعيةانعقاديوميلييوم

.املالرأستخفيضقرار ضد

 من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 من رأس مالها% 50فأكثر وبما يقل عن % 35بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.



املستندات املتاحة للمعاينة
هيئةموافقةتاريخمنذلكو ،(األول عبدالعزيز بنتركياألمير طريقحطين،حيالرياض،مدينةفيالواقع)الشركةمقر فيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2020/08/26املوافق)هـ1442/01/07فيالعاديةغير العامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441فياملاليةالسوق 

 
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة.

(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبياملحدودالفحصتقرير مننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشار تعيينخطابمننسخة.

(العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة.



املرفقات
القانونياملحاسبتقرير مننسخة

العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعحضور توكيلنموذج


