
تعميم المساهمين
"(الشركة)"شركة الصقر للتأمين التعاوني 

لاير سعودي  من أربعمائة مليون ( 260,000,000)تخفيض رأس مال الشركة  بقيمة مائتين وستون مليون 

لاير سعودي( 140,000,000)لاير سعودي  إلى مائة وأربعين مليون ( 400,000,000)

المستشار المالي 
الجمعية العامة غير العادية

م2022/10 /13 الموافق هـ  1444/03/17



3 المستشارون

4 والتعريفاتالمصطلحات

5 الشركةعنخلفية

13 وأسبابهاللشركةالمتراكمةالخسائرتطور

14 الخسائرإليقافاإلصالحيةوالخطواتالشركةخطة

15 المالرأستخفيض

19 الشركةمطلوباتعلىالمالرأستخفيضأثر

21 الشركةمساهميحقوقعلىالمالرأستخفيضأثر

24 المالرأستخفيضبعدالسهمسعراحتسابطريقة

25 الشركةمالرأستخفيضنتيجةالمحتملةالمخاطر

26 الالزمةالنظاميةالموافقات

27 الصلةذاتواللوائحاألنظمة

28 القانونيالمحاسبتقرير

29 المالرأستخفيضلعمليةالزمنيةالفترة

30 هامةمعلومات

32 للمعاينةالمتاحةالمستندات

33
:المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج

جدول المحتويات

2



،آتكوشارع الملك خالد، مبنى -اإلدارة الرئيسية بمنطقة الدمام 
3501ب .ص 31952الرمز البريدي الخبر 

المملكة العربية السعودية 
+830229413966: هاتف
+830229613966: فاكس

sh.relation@alsagr.com:البريد اإللكتروني
www.alsagr.com: الموقع اإللكتروني

شركة الصقر للتأمين التعاوني

(  2)برج العنود -الرياض، طريق الملك فهد 
11544الرياض 55560ب .ص

المملكة العربية السعودية
+966( 11)2185999: هاتف
+966( 11)2185970: فاكس

 info@alinmainvestment.com:البريد اإللكتروني
www.alinmainvestment.com: الموقع اإللكتروني

شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

حي الضباط-الرياض 
11482الرياض 8306. ب.ص

المملكة العربية السعودية 
+478400911966: هاتف
+477492411966: فاكس

general@alkharashicaa.com: البريد اإللكتروني
https://www.alkharashicaa.com: الموقع اإللكتروني

شركة اإلنماء لالستثمار
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المصطلحات والتعريفات

التعريف المصطلح

التعاونيللتأمينالصقرشركة المصدر/ الشركة 

الشركةفيللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

السعوديةالعربيةبالمملكةالماليةالسوقهيئة هيئة السوق المالية أو الهيئة

بتاريخوزراءالمجلسلقراروفقاالمؤسسةالسعودية،تداولمجموعةشركاتإحدى(سابقا  السعوديةالماليةالسوقشركة)السعوديةتداولشركة

لهاالمصرحالوحيدةوالجهةسعودية،مساهمةشركةوهيالمالية،السوقلنظامتنفيذاوذلك(م2007/03/19الموافق)هـ29/02/1428

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالماليةاألوراقكسوقبالعمل
شركة تداول السعودية

األسهملتداولالسعوديةالماليةالسوق السوق المالية السعودية أو السوق أو تداول

السعوديةالعربيةبالمملكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

(سابقاالسعوديالعربيالنقدمؤسسة)السعوديالمركزيالبنك البنك المركزي السعودي

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالشركةلمساهميالعاديةغيرالعامةللجمعيةوالمقدمالشركةقبلمنالمعدالمستندهذا تعميم المساهمين/ التعميم 

ذلكأثروالمالرأستخفيضأسبابلدراسةللشركةالقانونيالمحاسبقبلمنيعدالمالرأسفيالتخفيضحولمحدودتأكيدتقريرهو

المساهمينحقوقوعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض
تقرير المحاسب القانوني

غيرالعامةمعيةالجانعقاديوميلييومثانيتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميع

أوصوتوايولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،

المالرأستخفيضقرارضدصوتوا

المساهمين المستحقين

أعمالجدولبنودعلىالتصويتفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،الماليةلسوقفياالمدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة

الماليةاألوراقإيداعمركزلشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصياحضورهمدونالعامةالجمعيات
التصويت اإللكتروني
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خلفية عن الشركة

هـ1429/01/26بتاريخسجلتوالسعوديةالعربيةبالمملكةالدماممدينةفيتأسستسعوديةعامةمساهمةشركةهي"(الصقر"أو"الشركة"بـبعدفيماإليهاويشار)التعاونيللتأمينالصقرشركة

الشركةرخصت,م2008/03/30الموافقهـ1429/03/22بتاريخ2051036871الرقمالىالحقا  عدلالذيو1010243765رقمالتجاريالسجلبموجبم2008/02/04الموافق

مجلسقرارو,م2006/10/11الموافقهـ1427/09/18بتاريخالصادر60/مرقمالملكيللمرسوموفقا  التعاونيالتأمينمبادئحسبالسعوديةالعربيةبالمملكةالتعاونيالتأمينأعماللمزاولة

.م2006/10/09الموافقهـ1427/09/16بتاريخالصادر233رقمالوزراء

الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهاأسميةبقيمةعاديسهم(40,000,000)مليونأربعينإلىمقسمسعودي،لاير(400,000,000)مليونأربعمائةالشركةمالرأسيبلغ.

معاالماراتيةالصقرشركةتوافقتم1998عامأواخروفي،(المتحدةالعربيةاالمارات)دبيللتأمينالصقرلشركةفروعا  حينذاككانتوقدم1983عاممنذالسعوديةالعربيةالمملكةفيتعملالشركة

بمزاولةالبحرينفيلمسجلةاللتأمينالسعوديةالصقرشركةوقامت.الجديدةالبحرينيةالشركةإلىالمحفظةتحويلتموقدالبحرينفيجديدةشركةوتسجيلشراكةفيللدخولسعوديينأعمالرجالمجموعة

وتقدم.والجبيلاإلحساءمدينتيمنكلفياخرىفروعوفتحوجدةالرياضمنكلفيبيعنقاطبفتحاإلدارةمجلسوافقوقدوجدة،الرياض،الدمام،الخبر،منكلفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيأعمالها

الصحيوالتأمينالعامالتأمينمجالفيالتأمينيةالمنتجاتمنواسعةمجموعةالشركة

السعوديةالعربيةالمملكة-الدماممدينةفيالرئيسيالشركةمقريقع.

معلومات التواصل

+138302294966( 600تحويلة ): هاتف

+138302296966: فاكس

sh.relation@alsagr.com:البريد اإللكتروني

www.alsagr.com:الموقع اإللكتروني
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خلفية عن الشركة

 رياالت سعودية للسهم الواحد ( 10)سهم عادي بقيمة أسمية قدرها عشرة ( 40,000,000)لاير سعودي، مقسم إلى أربعين مليون ( 400,000,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون

:وفيما يلي تطور رأس المال منذ تأسيس الشركة. مدفوعة قيمتها بالكامل

لعدم النظامية نظرا  خالل المدة ( ثالثة أشهر)م 2022مارس 31م نظرا لعدم التزام الشركة باإلعالن عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 2022يونيو 22تم تعليق تداول أسهم الشركة في تاريخ : مالحظة

.المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة مكتمل النصاب ومخول باعتماد القوائم المالية األولية طبقا  للنظام األساسي للشركةواالشرافيةاالنتهاء من اإلجراءات التنظيمية 

6

الحدث التاريخ

م بموجب 2008/02/04هـ الموافق 1426/01/26السعودية وسجلت بتاريخ تأسست الشركة كمساهمة سعودية في مدينة الدمام بالمملكة العربية

م2008/03/30هـ الموافق 1429/03/22بتاريخ 2051036871و الذي عدل الحقا  الى الرقم 1010243765السجل التجاري رقم 

هـ1426/01/26

(م2008/02/04الموافق )

لاير سعودي  ( 200,000,000)برأس مال يبلغ مائتين مليون تم تسجيل وإدراج كامل أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
هـ1426/02/03

(م2008/02/10الموافق )

لاير سعودي عن طريق إصدار أسهم منحة ( 50,000,000)وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال للشركة بقيمة خمسين مليون 

.لاير سعودي( 250,000,000)ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مائتين وخمسون مليون %( 25)إضافية وبنسبة زيادة بلغت 
هـ 1434/06/26

(م2013/05/06الموافق)

مليون لاير سعودي عن طريق إصدار أسهم ( 150,000,000)وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال للشركة بقيمة مائة وخمسون 

.لاير سعودي( 400,000,000)أربعمائة مليون ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة %( 60)منحة إضافية وبنسبة زيادة بلغت 
هـ 1439/11/16

(م2018/07/29الموافق )

م2022/09/20الشركة وتداول كما في : المصدر



خلفية عن الشركة

ملكية المساهمين في الشركة:
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يض نسبة الملكية بعد تخف

رأس المال

فيض نسبة الملكية قبل تخ

رأس المال

بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال
االسم

(لاير سعودي)القيمة  عدد األسهم (لاير سعودي)القيمة  عدد األسهم

26.00% 26.00% 36,400,000
3,640,000

104,000,000 10,400,000 نشركة الصقر الوطنية للتامي

74.00% 74.00% 103,600,000 10,360,000 296,000,000 29,600,000 الجمهور

م2022/09/20الشركة وتداول كما في : المصدر



خلفية عن الشركة

منتجات الشركة التأمينية

السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاونيالصحيالضمانمجلسوأنظمةوأحكامشروطمعيتوافقبماالصحيةالرعايةتأمينبرامجتوفير:الصحيالتأمين•

:يليكماوهي:الممتلكاتتأمين•

oوالصواعقالحريقأخطارعلىالتأمين

oالممتلكاتلهاتتعرضالتياألخطاركافةعلىالتأمين

oحادثنتيجةالعملعنالتوقفضررخسارةتغطية:(العملعنالتوقف)األرباحخسارةعلىالتأمين.

.السفرعنالناتجةالخسائرضدالحماية:السفرتأمين•

:يليكماوهي:البحريالتأمين•

oالبحريالنقلضررضدالبضائعحماية:البحريالشحنتأمين.

oالبحريةالحوادثضدالسفنهيكلحماية:السفينةجسمتأمين.

:يليكماوهي:المسؤوليةتأمين•

oالعملصاحبومسؤوليةالعمالتعويضعلىتأمين

oضدهالمقدمةالمطالباتضدلهالمؤمنحماية:العامةالمسؤوليةتأمين

oالمهنيةأخطائهمنلهالمؤمنحماية:المهنيةاألخطاءتأمين

oوالمسؤولينالمدراءمسؤوليةتأمين

oوالشغباإلرهابأخطارضدتأمين

:يليكماوهي:المركباتتأمين•

oالثالثالطرفضدالمسؤوليةتأمين

oالشاملالمركباتتأمين
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خلفية عن الشركة

التأمينيةالشركةمنتجات

:يليكماوهي:المتنوعةالحوادثتأمين•

oالوفاةأواإلصاباتأضرارعنالتعويض:الشخصيةالحوادثتأمين

oلهالمؤمنمالحماية:األموالتأمين

oكاالحتيالاألمواللخسارةالمسببةاألعمالضررضدالتعويض:األمانةخيانةتأمين

oالسارقيسببهاالتيواألضرارللخسائرتعويضاتضمنالوثيقةهذه:السطوأوالسرقةعملياتضدالتأمين

:يليكماوهي:الهندسيالتأمين•

oالحوادثضررضدالمقاولينأعمالعلىالتأمين:للمقاولينشاملتأمين

oالخارجيةاألضرارضدالمعداتعلىالتأمين:المقاولوآلياتمصانععلىالتأمين

oالمفاجئالعطلضدالمعداتعلىالتأمين:المعداتأعطالعلىالتأمين

oاألجهزةعطبعنالناتجةالخسارةعنتعويض:واآلالتاألجهزةعطلنتيجةاألرباحفقدانعلىالتأمين

oالضغطوأوعيةالمراجلبسببضررأيعنالتعويض:الضغطوأوعيةالمراجلعلىالتأمين

oالبضاعةتلفنتيجةالضررالتعويض:المخزنةالبضاعةتلفتأمين

oااللكترونيةاألجهزةعنالناتجالضررضدالتأمين:االلكترونيةوالمعداتاألجهزةتأمين

الطبيةالممارساتأخطاءتأمين•

:يليكماوهي:الطاقةتأمين•

o(اليابسةنطاق)الطاقةشركاتتأمين

o(البحريالنطاق)الطاقةشركاتتأمين
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خلفية عن الشركة

الهيكل التنظيمي:

10

إدارة التأمين 

الطبي 

رئيس واعضاء مجلس االدارة  
أمين سر مجلس االدارة  اللجان

التنفيذية

االستثمار

تالترشيحات و المكافئا

المخاطر

المراجعة
الرئيس التنفيذي

إدارة الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية
إدارة المبيعات 

إدارة األمن 

السيبراني

إدارة العناية 

بالعمالء 
إدارة المخاطر 

إدارة المراجعة 

الداخلية

إدارة الموارد 

البشرية

قسم الشؤون اإلدارية

إدارة اإللتزام 

و مكافحة 

غسل االموال

وحدة مبيعات التجزئة 

وحدة مبيعات 

الشركات 
وحدة ضمان الجودة 

والدعم

وحدة التسويق 

اإلدارة 

اإلكتوارية

اإلدارات اإلقليمية 

اإلستراتيجية 

وتطوير االعمال

إدارة المشاريع

إدارة تقنية 

المعلومات

إدارة تقنية المعلومات 

اإلدارة الفنية

إدارة تأمين 

المركبات

إدارة التأمين العام

إدارة المطالبات

إدارة إعادة التأمين

إدارة المحاسبة والمالية

قسم مراقبة اإلئتمان

اإلدارة المالية

الشركة: المصدر



خلفية عن الشركة

مجلس اإلدارة:

تاريخ العضوية

ملكية األسهم قبل التخفيض

العمر الجنسية الصفة المنصب االسم
)%(النسبة  غير مباشر )%(النسبة  مباشر

م2020/06/16 1.53% 612,040 - - 47 اإلمارتية غير تنفيذي الرئيس مجلس اإلدارة *السريماجد بن عبدهللا 

م2020/06/16 - - - - 76 اإلمارتية غير تنفيذي عضو عبدهللا بن جمعة السري 

م2020/06/16 - - - - 33 السعودية  غير تنفيذي عضو سلطان بن عبدالعزيز السويدي

م2020/06/16 - - - - 50 الكندية غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدالمحسن بن نافذ جابر

م2022/08/29 - - - - 43 السعودية  مستقل عضو عبدهللا سليمان الهندي

م2022/08/29 - - - - 52 السعودية  مستقل عضو منتدب ياسر محمد الحربي

م2022/08/29 - - - - 41 السعودية  مستقل عضو فهد طالل كردي

م2022/08/29 - - - - 60 السعودية  مستقل عضو محمد عبدالرحمن الجبرين

م2022/08/29 - - - - 68 السعودية  مستقل عضو سعود صالح العريفي

بنسلطان/واألستاذ،(اإلدارةمجلسلرئيسنائب)السريعبدهللاماجد/واألستاذ،(اإلدارةمجلسرئيس)التركيعبدالرحمنفهد/األستاذ:وهماإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م01/06/2020الموافق)هـ09/10/1441تاريخفيالمنعقداجتماعهافيالعاديةالعامةالجمعيةوافقت•

،(إدارةمجلسعضو)عرالشويعبدالحميدبنخالد/واألستاذ،(إدارةمجلسعضو)القاضيعبدالعزيزبنياسر/واألستاذ،(إدارةمجلسعضو)البسامعبدالرحمنبنعبدهللا/واألستاذ،(إدارةمجلسعضو)السريماجدجمعهعبدهللا/واألستاذ،(إدارةمجلسعضو)السويديعبدالعزيز
عدمإلىاستنادا  وذلك.(م15/06/2023الموافق)هـ1444/11/26بتاريخوتنتهيسنواتثالثلمدة(م16/06/2020الموافق)هـ24/10/1441تاريخمنبدأتوالتي(اإلدارةمجلسعضو)جابرعبدالمحسن/واألستاذ،(اإلدارةمجلسعضو)التركيخالدسلطان/واألستاذ

.(م2020/04/28الموافق)1441/09/05بتاريخاإللكترونيالبريدطريقعنالمستلمةالسعوديالمركزيالبنكممانعة
/األستاذالسري،عبدهللاماجد/األستاذ)وهماإلدارةمجلسأعضاءمنأربعةلعزلعاديةعامةجمعيةاجتماععقدبطلبوذلكالشركةأسهممنتقريبا  %5.15نسبةيمثلونالمساهمينمنلمجموعةخطابا  الشركةاستلمت(م2022/05/10الموافق)هـ1443/10/09بتاريخ•

.الشركةأسهممن%5نسبتهمامجموعوهونظاما  عليهالمنصوصالعاديةالعامةالجمعيةعقدتحققشرطانتفىالعزللطالبيالملكيةنسبةالنخفاضونظرا  (السويديعبدالعزيزسلطان/واألستاذجابر،نافذعبدالمحسن/األستاذالسري،جمعهعبدهللا
اإلدارةمجلسمنأعضاء4لعزلعاديةعامةجمعيةعقدبطلبالشركةمالرأسمنتقريبا%6.9نسبتهمايمثلونالمساهمينمنلمجموعةخطابينالشركةتلقت(م2022/06/23الموافق)هـ1443/11/24وتاريخ(م2022/06/22)الموافقهـ1443/11/23بتاريخ•

.(م2022/09/29)الموافقهـ1444/04/03بتاريخعقدهاالمزمعالعاديةالعامةالجمعيةأعمالجدولضمنمنالبندهذاإدراجوتم(السويديعبدالعزيزسلطان/واألستاذجابر،نافذعبدالمحسن/األستاذالسري،جمعهعبدهللا/األستاذالسري،عبدهللاماجد/األستاذ)وهم
/األستاذالجبرين،عبدالرحمنمحمد/األستاذكردي،طاللفهد/األستاذالحربي،محمدياسر/األستاذالهندي،سليمانعبدهللا/األستاذ)اإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م29/08/2022الموافق)هـ02/02/1444تاريخفيالمنعقداجتماعهافيالعاديةالعامةالجمعيةوافقت•

فيالجدداإلدارةمجلسأعضاءتعيينعلىالسعوديالمركزيالبنكممانعةعدمالشركةاستلمتوقد(م2023/06/15الموافق)هـ1444/11/27فيوتنتهي(م2020/06/16الموافق)هـ1441/10/24بتاريخبدأتالتيالحاليةالدورةالستكمال(العريفيصالحسعود

م2022/07/28الموافقهـ1443/12/29تاريخ

فيبدأتالتيالحاليةللدورةوذلكاللجانوتشكيلاإلدارة،مجلسرئيسنائبواإلدارة،مجلسرئيستعيينعلىم2022/09/08بتاريخاإلدارةمجلسقرارعلىم2022/09/18بتاريخالمركزيالبنكممانعةعدماستالمهاعنالتعاونيللتأمينالصقرشركةأعلنت•

.أعالهالجدولفيموضحكماالمنتدبالعضوتعيينعلىم2022/09/07بتاريخاإلدارةمجلسوقرار2023/06/15فيوتنتهي2020/06/16
من%26تمتلكبدورهاوالتيالوطنيةالصقرشركةمن%47.08تمتلكبدورهاوالتيالعامةلالستثماراتالخليجيةشركةمن%50تمتلكبدورهاوالتيالمحدودةالخصوصيةاالستثماريةالمجموعةفي%25البالغةملكيتهنسبةناتجةالسريعبدهللابنماجدللسيدالمباشرةغيرالملكيةإن*

التعاونيللتأمينالصقرشركة
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الشركة: المصدر



خلفية عن الشركة

اإلدارة التنفيذية:

تاريخ االلتحاقالعمرالجنسيةالمنصباالسم

م522020/07/14سعوديالرئيس التنفيذيسران أبو ساق

م572019/12/01سعوديمدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندةفايز حسن العصفور

م382018/11/25سعوديالرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة الداخليةعماد مهدي عواني

م502020/02/02سعوديرئيس إدارة االلتزام التنفيذيمازن بن عبدهللا الفارس

م412013/04/10باكستانيالمدير المالي المكلفبهاتيمسعود أحمد 

م272015/08/16سعوديةمديرة إدارة العناية بالعمالءياسمين محمد الزهراني

م332021/03/15سعوديمدير تقنية المعلوماتعبد الرحمن إبراهيم المنصور

م532020/10/18هنديرئيس اإلدارة الفنيةطارق ودود صديقي
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الشركة: المصدر



تطور الخسائر المتراكمة للشركة وأسبابها

يوضح الجدول أدناه تطور الخسائر المتراكمة للشركة:
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الفترة المالية /السنة
الربح(/الخسارة)صافي 
(لاير سعودي)

الخسائر المتراكمة
(لاير سعودي)

نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس
)%(المال 

سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة

.يزيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطب%9,792,3529,173,5442.29م2018ديسمبر 31

.يزيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطب%48,261,30657,434,85014.35م2019ديسمبر 31

.يزيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطب%112,479,227122,571,87530.64*م2020ديسمبر 31

%74,471,147197,043,02249.26م2021ديسمبر 31
المركبات ي وتأمين زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطب

.باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية

%63,039,882260,082,90465.02**م2022يونيو 30
الل النصف زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خ

.م باإلضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية2022األول من عام 

.م2020لاير سعودي إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة في عام 47,342,202تم تحويل االحتياطي النظامي والبالغ * 
.م2022/06/30بحسب دفاتر حسابات الشركة المحدثة حتى تاريخ ** 

الشركة: المصدر



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

مذكرةبتوقيع(م2022/09/19الموافق)هـ1444/02/23بتاريخقيامهاعنالتعاونيللتأمينالصقرشركةأعلنتحيثالتعاوني،للتأميناألهليةالخليجاتحادشركةمعاالندماجعمليةدراسة

.الشركتيناندماججدوىلتقييموذلكالتعاوني،للتأميناألهليةالخليجاتحادشركةمعملزمةغيرتفاهم

التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتعتزماتمامها،عدمأوالدمجعمليةإتمامحالفي:

مستمربشكلاالكتتابأسعارومراقبةالتحكم•

األفرادبيعمنبدال  الشركاتسياراتألساطيلتأمينوثائقبيععلىالتركيز•
الماضيالعاممنذمربحةوثائقإلىتحولتالتيوالمتوسطةالصغيرةالشركاتتأمينوثائقمنالمزيدبيع•

الماضيالعامبهاالبدأتموالتيالتكاليفلخفضمبادراتنافياالستمرار•
مستمربشكلالتأمينمطالباتبمراقبةالخاصةاألنظمةوتطويرتأسيس•

اإللكترونيوموقعناالتأمينمنصاتعبرللبيعاألخرىالمنتجاتمنالمزيدوتوفيراإلنترنتعبرالتأمينوثائقمنالمزيدبيع•

التأمينوسطاءكبارمعوعالقاتناأعمالناتحسين•
الشركةلمنتجاتالمبيعاتلزيادةذلكوالمملكةمستوىعلىالشركاتمبيعاتقوىمنالمزيدتوظيف•

14



تخفيض رأس المال

هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:
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عملية تخفيض رأس المال
المستشار المالي

إعداد التقرير 

المحاسبي

س الخاص بتخفيض رأ

المال 

تصويت مساهمي الشركة

الجمعية العامة غير العادية

الموافقات النظامية



تخفيض رأس المال

المقترحالمالرأسلتخفيضالعامالهيكل:

تخفيضوسيتمللسهم،رياالت(10)اسميةبقيمةعاديسهم(40,000,000)مليونأربعينإلىمقسم،سعوديلاير(400,000,000)مليونأربعمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ•

.للسهمرياالت(10)اسميةبقيمةعاديسهم(14,000,000)مليونعشرأربعةعددتمثلسعوديلاير(140,000,000)مليونأربعينومئةليصبحالشركةمالرأس

سهم(1)إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنعاديسهم(26,000,000)مليونوعشرينستةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،(%65)المالرأستخفيضنسبةتبلغ•

واثنانمليونستونومئتانم2022يونيو30فيكماقيمتهاوالبالغالمتراكمةالخسائرإجماليمن(%99.97)البالغةالمتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءتقريبا،سهم(1.54)لكل

.سعوديلاير(260,082,904)وأربعةوتسعمائةألفوثمانون

أسهمتداوللتعليقنتيجةوذلكالسوقفياألسهمكسوربيعحاليا  للشركةيمكنال.المالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

تعليقرفعلحينارواالنتظواحدةمحفظةفيالكسورتلكبتجميعالشركةستقوملذا،(الشركةأسهمتداولتعليقحولالتفاصيلمنللمزيدالتعميمهذهمن(6)رقمالصفحةراجعفضال)الشركة

عنالتعليقرفعمنيوم(30)ثالثينخاللملكيتهحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالشركةأسهمنعالتداول

.الشركةأسهمتداول

م2022/06/30يفالمنتهيةالماليةللفترة(المراجعةغير)اإلدارةقبلمنالمعدةالماليةالقوائم:المالرأستخفيضألغراضتحديدهاالمطلوبالقيممنهاأخذتالتيالماليةالقوائمتاريخ•
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17

تخفيض رأس المال

الشأنهذافياإلدارةوتحليلومناقشةالمالرأستخفيضأسباب:

وستونمائتانم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغالمتراكمةالخسائرإجماليمن(%99.97)إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالراستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر•

سعوديلاير(260,082,904)ألفوثمانونواثنانمليون

ألفوثمانونواثنانمليونوستونمائتانمبلغ(م2022/06/30فيالمنتهيةالماليةللفترة(المراجعةغير)اإلدارةقبلمنالمعدةالماليةالقوائمفيكما)المتراكمةالخسائربلغت•

لاير(82,904)وأربعةوتسعمائةألفوثمانياثنينإلىالمتراكمةالخسائرستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعدالمال،رأسمن(%65)نسبةأيسعوديلاير(260,082,904)

التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%0.06)نسبتهماأيسعودي،

عنالشركةمالرأسةهيكلبإعادةقرارإلىوتوصلتللشركة،الماليواألداءالمستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•

.المتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءالمالرأستخفيضبعمليةالبدءطريق

الشركةأعلنتالشركات،نظاممن(150)المادةألحكاماالمتثالولغرض.المالرأسمن%65يقاربماالمتراكمةالشركةخسائربلوغم2022سبتمبر4بتاريخاإلدارةمجلسأعلن•

مليون400منالشركةمالرأسبتخفيضالعاديةغيرالعامةللجمعيةبالتوصيةم2022سبتمبر1بتاريخالمنعقداجتماعهفيبالتمريراإلدارةمجلستوصيةعنم2022سبتمبر5بتاريخ

بالخسائرعلمهتاريخمنيوما45خالللالنعقادالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيجبالشركات،نظاممن(150)للمادةوفقا.سعوديلايرمليون140إلىسعوديلاير

فيالمحدداألجلبلقالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماالىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدالىوذلك-النظامألحكاموفقا–تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةأمالتقرير

يةمنقضالشركةفستُعد  الموضوع؛فيقرارإصدارعليهاوتعذرالجمعيةاجتمعتإذاأوم2022أكتوبر16بتاريخالعاديةغيرالعامةالجمعيةتعقدلمحالفيأنهبالذكرالجدير.األساسينظامها

.الشركاتنظاممن150المادةفيوردمابحسبالنظامبقوة

الشركةإدارةمجلسأعضاءمنبيان:

.والمساهمينالشركةمصلحةفييصبالمالرأستخفيضبأنواعتقادهمعلمهمبحسبالشركةإدارةمجلسأعضاءيؤكد•



تخفيض رأس المال

هـ1444/02/05بتاريخالمنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(م2022/09/05الموافق)هـ1444/02/09تاريخفي(تداول)السعوديةتداولشركةموقعخاللمنالشركةأعلنت

سعودي،لاير(140,000,000)مليونأربعينومئةإلىسعودي،لاير(400,000,000)مليونمائةأربعمن،(%65)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2022/09/01الموافق)

عنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكلقيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(14,000,000)مليونعشرأربعةإلىعادي،سهم(40,000,000)مليونأربعينمناألسهمعددتخفيضوبالتالي

وإطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضوذلك.تقريباسهم(1.54)لكل(1)واحدسهمتخفيضيتمبحيثالشركة،أسهممنسهم(26,000,000)مليونوعشرينستةعددإلغاءطريق

العامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدوذلك،سعوديلاير(260,000,000)مليونستينومئتينبقيمةوم2022/06/30تاريخفيكماالمتراكمةالخسائر

.العاديةغير

لاير(140,000,000)مليونأربعينومئةإلىسعودي،لاير(400,000,000)مليونأربعمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت

الموافق)هـ1444/02/24وتاريخ(44015739)رقمالخطاببموجبوذلكللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(26,000,000)مليونوعشرينستةعددإلغاءطريقعنسعودي

(م2022/09/20

السوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد,(م2022/10/05الموافق)هـ1444/03/09بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

.(م2022/10/05الموافق)هـ1444/03/09بتاريخالسعوديةتداولوموقعالمالية

اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما.(م09/10/2022الموافق)هـ13/03/1444بتاريختداولموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت.
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أثر تخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة

 والذي تم من (ي رأس المالتقرير تأكيد محدود حول التخفيض ف)قامت الشركة بتعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال ،

.  خالله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع على مطلوبات الشركة

ة كما في تقرير المحاسب اهمين والمطلوبات على الشركلمسلن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على حسابات الشركة النقدية وما في حكمها، باإلضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق ا

(من هذا التعميم( 36)في الصفحة رقم " تقرير المحاسب القانوني( "ملحق أ)لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة )القانوني 
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أثر تخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة

اإلدارةقبلمنالمعدةالماليةالقوائمفيكماسعوديلاير(260,082,904)وأربعةوتسعمائةألفوثمانونواثنانمليونوستونمئتانم2022يونيو30فيكماللشركةالمتراكمةالخسائربلغت

سعوديلاير(260,000,000)مليونوستونمئتانبمقدارالمالرأستخفيضوسيؤديالمال،رأسمن(%65.02)نسبتهماأي،(م2022/06/30فيالمنتهيةالماليةللفترة(المراجعةغير)

سعوديلاير(82,904)وأربعةوتسعمائةألفوثمانوناثنانالمالرأستخفيضعمليةبعدالمتراكمةالخسائرإجماليليصبحالشركةلدىالمتراكمةالخسائرمن(%99.97)نسبتهماإطفاءإلى

.(التعميمهذامن(36)رقمالصفحةفي"القانونيالمحاسبتقرير"(أملحق)مراجعةيرجىالمعلومات،منلمزيد)

سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين  بناء على تقرير المحاسب القانوني المعد ألغراض تخفيض رأس المال على النحو التالي:
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حقوق المساهمين 

(لاير سعودي)
التأثيربعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المال

(260,000,000)400,000,000140,000,000رأس المال

260,000,000(82,904)(260,082,904)الخسائر المتراكمة

-3,375,2303,375,230احتياطي قياس التزامات منافع الموظفين

-(4,318,811)(4,318,811)احتياطي التغير في القيمة العادلة

-138,973,515138,973,515إجمالي حقوق المساهمين

تقرير المحاسب القانوني: المصدر



أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

األسهمعددتخفيضوبالتالي،(%65)انخفاضبنسبةسعوديلاير(140,000,000)مليونربعينأومئةإلىسعودي(400,000,000)مليونأربعمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

أيالشركة،أسهممنسهم(26,000,000)مليونينعشروستةعددإلغاءطريقعنعاديا  سهما  (14,000,000)مليونعشرأربعةإلىعاديسهم(40,000,000)مليونأربعينمن

30تاريخفيكماقيمتهاوالبالغة(%99.97)بنسبةالشركةلدىالمتراكمةالخسائرمننسبتهماإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةوسيتم،تقريباعاديسهم(1.54)لكلسهم(1)إلغاءبمعدل
.سعوديلاير(260,082,904)وأربعةوتسعمائةألفوثمانونواثنانمليونوستونمئتانم2022يونيو

الشركةأسهمتداولعليقلتنتيجةوذلكالسوقفياألسهمكسوربيعللشركةيمكنال.المالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

سيتمثمومنحينه،فيالسائدلسعرباالسوقفيبيعهاثمومنالشركةأسهمنعالتداولتعليقرفعلحينواالنتظارواحدةمحفظةفيالكسورتلكبتجميعالشركةستقوملذا،(التعميمهذافيسابقاوالموضح)

.الشركةأسهمتداولعنالتعليقرفعمنيوم(30)ثالثينخاللملكيتهحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيع

التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1,000)ألفعددمحفظتهفييملكلمساهمكمثالوذلكالمال،رأستخفيضأثرالتاليالجدوليوضح:*

.ينهحفيالسوقأوضاعبحسبلألسهمالفعليةالقيمةوستكونفيهالواردةالمعلوماتعلىبناءاستثماريقراراتخاذيجبوالاسترشاديوبهدفتقديريةقيمعلىأعالهالجدوليحتوي:مالحظة*
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بعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المال(تقديري)البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي27.97لاير سعودي9.79(م2022/06/22الموافق )هـ 1443/11/23سعر إغالق السهم اليوم 

لاير سعودي9,790لاير سعودي9,790القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%65ال ينطبقنسبة التخفيض 

سهم 650ال ينطبقعدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية 

سهم المملوكة بعد التخفيض سهم 350ال ينطبقاألأ

لاير سعودي27.97ال ينطبق(*تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي9,790ال ينطبق(  تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي0ال ينطبق(  تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 



أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

الجدولويوضح،المالرأستخفيضبعدالمستحقةاألسهمكسورعنوتعويضهأسهمهجميعإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممناثنينسهمينأوواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

*:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمتأثرأدناه
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القيمة(تقديري)البند 

سهم5سهم4سهم3سهم2سهم1األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي9.79لاير سعودي9.79لاير سعودي9.79لاير سعودي9.79لاير سعودي9.79(**م2022/06/22إغالق )سعر سهم الشركة قبل التخفيض 

سهم4سهم3سهم3سهم2سهم 1األسهم الملغاة

سهم1سهم1سهم1ال ينطبقال ينطبقاألسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97(***تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي48.95لاير سعودي39.16لاير سعودي29.37لاير سعودي19.58لاير سعودي9.79القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97لاير سعودي27.97ال ينطبقال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي20.98لاير سعودي11.19لاير سعودي1.4لاير سعودي19.58لاير سعودي9.79(  تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ية لألسهم بحسب أوضاع السوق في حينهفعليحتوي الجدول أعاله على قيم تقديرية وبهدف استرشادي وال يجب اتخاذ قرار استثماري بناء على المعلومات الواردة فيه وستكون القيمة ال: مالحظة*

2022يونيو 22سعر إغالق آخر يوم تداول لسهم الشركة قبل قرار التعليق الصادر بتاريخ ** 
.لاير سعودي 27.97إلى27.9714تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من *** 



أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

 وهو سعر إغالق السهم آخر يوم تداول لسهم )لاير سعودي( 9.79)هو ( يوم الجمعية العامة غير العادية( )م13/10/2022الموافق )هـ 17/03/1444باحتساب أن سعر إغالق سهم الشركة بتاريخ

لاير( 27.97)، من المتوقع أن يصل سعر السهم المعدل في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال إلى (2022يونيو 22الصادر بتاريخ  تداول الشركة قبل قرار تعليق 

.  سعودي

يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس المال:*
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القيمة(تقديري)البند 

لاير سعودي 9.79**م2022/06/22سعر إغالق السهم يوم 

لاير سعودي 260,000,000قيمة تخفيض رأس المال 

سهم26,000,000عدد األسهم الملغاة 

سهم 40,000,000عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم 14,000,000عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي 391,600,000القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال 

لاير سعودي27.97***(تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

.ية لألسهم بحسب أوضاع السوق في حينهفعليحتوي الجدول أعاله على قيم تقديرية وبهدف استرشادي وال يجب اتخاذ قرار استثماري بناء على المعلومات الواردة فيه وستكون القيمة ال: مالحظة* 

2022يونيو 22سعر إغالق آخر يوم تداول لسهم الشركة قبل قرار التعليق الصادر بتاريخ ** 
.  لاير سعودي 27.97إلى27.9714تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من *** 



طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال:*
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القيمة(تقديري)البند 

لاير سعودي 9.79**م2022/06/22سعر إغالق السهم يوم ( أ)

سهم 40,000,000عدد األسهم قبل تخفيض رأس المال( ب)

لاير سعودي391,600,000(  ب)x(أ= )القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال ( ج)

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

لاير سعودي 27.97***(د)÷(ج= )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

.ية لألسهم بحسب أوضاع السوق في حينهفعليحتوي الجدول أعاله على قيم تقديرية وبهدف استرشادي وال يجب اتخاذ قرار استثماري بناء على المعلومات الواردة فيه وستكون القيمة ال* 

2022يونيو 22سعر إغالق آخر يوم تداول لسهم الشركة قبل قرار التعليق الصادر بتاريخ ** 
.  لاير سعودي 27.97إلى27.9714تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من *** 



المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

مخاطر االلتزام بمستويات المالءة المالية  :

اض هامش المالءة المالية واجهت الشركة انخف. األعمالواعمن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب على الشركة االحتفاظ بمستويات معينة من المالءة المالية  لمختلف أن( 68)و( 66)وفقا  للمواد 

ويفرض البنك المركزي السعودي على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة % . 100، وهو ما يعني عدم التزام الشركة بالحد األدنى المطلوب للمالءة المالية وهو %71.88للشركة عن الحد األدنى، حيث بلغ 

ناسبا  ويوافق ر تراه الشركة مزيادة رأس مال الشركة، تعديل األسعار، تخفيض التكاليف، التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد، تسييل بعض األصول، أي إجراء آخ:مناسبة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها و من ضمنها 

لتقديم المشورة )تعيين مستشار ك المركزي السعودي بلبنوفي حال عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات المالءة لفترة يحددها البنك المركزي السعودي وبعد اتخاذ اإلجراءات أعاله، فقد يقوم ا. عليه البنك المركزي السعودي

.من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني( 68)من المادة ( 2)من البند ( د)أو سحب ترخيص الشركة وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة ( حسب ما تفتضيه الحاجة

المخاطر النظامية المتعلقة باستمرارية الشركة في حال عدم اكتمال التخفيض:

مجلسرئيسغابالبذلكعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيالمسؤولعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفمساهمةشركةخسائربلغتاذاالشركات،نظاممن(150)للمادةوفقا

علمهمريختامنيوماواربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماعشرخمسةخاللاالدارةمجلسوعلىبذلك،فوراالمجلسأعضاءابالغاالدارةمجلسرئيسوعلىاالدارة،

.األساسينظامهافيمحددالاألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماالىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدالىوذلك-النظامألحكاموفقا–تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةأمالتقريربالخسائر

32صفحةراجعفضال).األساسينظامهافيالمحدداألجلقبلالنظامبقوةالشركةوتحلاستمراريتهاعلىسيؤثرالشركات،نظاممن(150)المادةبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالفيأنهبالذكرالجدير

(مالهارأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتحولالمعلوماتمنللمزيد

المخاطر المتعلقة بعدم اكتمال النصاب النظامي في اجتماع الجمعية العامة غير العادية  :

فاء يوما من االجتماع الثاني والذي من شأنه أن يؤثر على توقيت تنفيذ اإلجراءات التصحيحية إلط21في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية العامة غير العادية في االجتماع األول أو الثاني، ستدعو الشركة لعقد اجتماع ثالث بعد 

في حال اللجوء لعقد اجتماع ثالث حيث يكتمل النصاب بمن . من نظام الشركات المذكورة أعاله( 150)الخسائر المتراكمة لتصل إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع خالل المدد الزمنية المحددة حسب متطلبات المادة 

. حضر، فإنه من المحتمل أن يؤثر قرار عدد من المساهمين ال يملكون نسبة جوهرية في الشركة على استمراريتها
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

المخاطر المتعلقة بسعر السهم بالسوق في حال اكتمال التخفيض:

بلقاألسهمبعددمقارنةالحرةاألسهمعددلقلةنظراالمضاربةممارساتلبعضالشركةأسهميعرضمماالتخفيضعمليةاكتمالبعد(%65)بنسبةعاديسهممليون14إلىالشركةأسهمعددتخفيضسيتم

.الشركةأسهمفياستثماراتهمقيمةمنجزءالمساهمينخسارةيسببشأنهمنوالذيسلبيبشكلبالسوقالسهمسعرعلىالممارساتهذهتؤثرقد.عاديسهممليون40البالغةالتخفيض

 (:  ان وجدت)المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر السهم في السوق واالثر المترتب على تعويض كسور االسهم

تنفيذعلىالقدرةوعدمشركة،الأعمالنتائجوتدهورالقطاع،فيتنظيميةوتغييراتباألسهم،المتعلقةالسوقظروفتشملعوامللعدةنتيجةاالستقراروعدمالتذبذبمنكبيرةلدرجةالشركةسهمسعريتعرضقد

أسهمفياستثماراتهمةقيممنالمساهمونيخسرسوفالمالرأستخفيضعمليةبعدللسهمالسوقيالسعرانخفاضحالوفي.الشركةعملياتعلىوالمضاربةجديدةمنافسةشركاتودخولالمستقبلية،الخطط

.حينهفيالسائدالسوقبسعرالكسورهذهبيعسيتمحيثالشركةسهمسعرفيالتذبذبألثرمماثليعتبراألسهمكسورتعويضقيمةعلىاألثرفإنذلك،إلىباإلضافة.الشركة

 مفحوصة ذات العالقة بتوصية تخفيض رأس المالالالمخاطر المتعلقة بالقوائم المالية االولية غير  :

جوهريتغيرأيحدوثإن.م2022يونيو30فيالمنتهيةللفترةداخلياالمعدةالشركةبياناتعلىسعوديلايرمليون140إلىسعوديلايرمليون400منالمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةاعتمدت

يونيو30فيالمنتهيةترةللفداخلياالمعدةالشركةبيانات)المتراكمةالخسائرتحديدفيعليهاالعتمادتمبمامقارنةالشركةستصدرهاالتيالمراجعةالماليةالقوائمبموجبالمتراكمةالخسائرقيمةعلىسلبي

.المساهمينحقوقانخفاضإلىسيؤدي(2022

المخاطر المتعلقة بامتالك سهمين أو اقل للمساهمين المسجلين :

بيعفيالشركةفشلإن.الشركةأسهمنعالتداولتعليقرفعبعدحينهفيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاسيتمالتياألسهمبكسورتعويضهوبالتاليأسهمهجميعإلغاءسيتماقل،أوسهمينلعددالمساهمامتالكحالفي

حقوقعلىالمالرأستخفيضأثرحولالتفاصيلمنللمزيد(22)رقمصفحةراجعفضال)التخفيضلعمليةنتيجةكلياألسهمهالتخفيضعمليةقبلأقلأولسهمينالمالكالمساهمخسارةإلىسيؤدياألسهمكسور

(الشركةمساهمي
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

المخاطر المتعلقة في حال عدم القدرة على تنفيذ خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر:

فإناألسبابمنسببألييجيةاالستراتخططهامنأيتنفيذفيالشركةإخفاقأوالتوسعيةخططهاتنفيذمنالمرجوةالربحيةتحقيقعدمأوالخسائرإليقافاإلصالحيةوخطواتهاطهاخطتنفيذفيالشركةفشلإن

.المستقبليةوتوقعاتهاوربحيتهاأعمالهاونتائجالماليوضعهاعلىوبالتاليللشركة،التنافسيالوضععلىسلباسيؤثرذلك

27



الموافقات النظامية الالزمة

 لاير سعودي بنسبة ( 140,000,000)لاير سعودي إلى مائة وأربعين مليون ( 400,000,000)حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على تخفيض رأس المال من أربعمائة مليون

(م2022/09/20الموافق )هـ 1444/02/24وتاريخ ( 44015739)، وذلك بوجب الخطاب رقم %(65)تخفيض قدرها 

 لاير ( 400,000,000)على طلب تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون ( م2022/10/05الموافق )هـ 1444/03/09بتاريخحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ

سهم عادي، إلى أربعة عشر ( 40,000,000)، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من أربعين مليون %(65)لاير سعودي، بنسبة انخفاض قدرها ( 140,000,000)سعودي، إلى مائة وأربعين مليون 

الموافق )هـ 1444/03/09بتاريخبتاريخ ( تداول)سهم عادي، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع تداول السعودية ( 14,000,000)مليون 

(.  م2022/10/05

 خفيض رأس المال هذه، فإن معية العامة غير العادية على عملية تالجإن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة

.عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما  

سجل التجاري والنظام ول على موافقتها على تعديل اللحصفي حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس المال، فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة ل

.  األساسي للشركة

بخالف ما تم ذكره أعاله، ال توجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس المال.
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

وتعديالته( م2015/11/10الموافق )هـ 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  .

وتعديالته(م2003/07/31الموافق )هـ 1424/06/02بتاريخ 30/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ،.

 والمعدلة ( م2017/12/27الموافق )هـ 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم

.وأي تعديالت تطرأ عليها( م2022/01/05الموافق )هـ 1443/06/02وتاريخ ( 2022-5-5)بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 52-1)، والمعدلة بموجب قراره رقم (م2017/12/27الموافق )هـ 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم-

.وأي تعديالت تطرأ عليها( م2022/04/13الموافق )هـ 1443/09/12بتاريخ ( 2022

 ولوائحه التنفيذية، والتعديالت التي طرأت عليهم( م2003/07/31الموافق )هـ 1424/06/02وبتاريخ ( 32/م)نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .

 وتاريخ 2013-48-4فأكثر من رأس مالها صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم % 20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة

هـ، والمعدلة بقرار مجلس 1424/06/02وتاريخ 30/، بناء  على نظام السوق المالية وما ورد عليه من تعديالت الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م(م2013/11/18الموافق )هـ 1435/01/15

(.  م2018/07/18الموافق )هـ 1439/11/05وتاريخ 2018-77-1الهيئة رقم 

النظام األساسي للشركة.
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تقرير المحاسب القانوني

ذلكوأثرالمالرأسيضتخفأسبابلدراسةالمالرأسفيالتخفيضحولمحدودتأكيدتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيونومراجعونمحاسبونوشركاهالخراشيشركةبتعيينالشركةقامت

تقرير"(أملحق)مراجعةيرجىالمعلومات،منلمزيد)المالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض

.(التعميمهذامن(36)رقمالصفحةفي"القانونيالمحاسب

(  م2015/11/10الموافق )هـ 1437/01/28وتاريخ 3/تالوة تقرير المحاسب القانوني، استنادا  إلى المادة الرابعة واألربعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

.  لتخفيضات التي على الشركة وعن أثر ازاموتعديالته، والتي تنص على أنه ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلت

 (.  م09/10/2022الموافق )هـ 13/03/1444بتاريخ ( تداول)تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول السعودية
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

31

الحدثالتاريخ

هـ 1444/02/05

(م2022/09/01الموافق)
لاير سعودي إلى مئة و أربعين مليونا  لاير سعودي ( 400,000,000)توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من اربعمائة مليون 

.  لاير سعودي( 140,000,000)

الموافق )هـ 1444/02/11

(م2022/09/07
.  إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة

.الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي على تخفيض رأس المال(م2022/09/20الموافق )هـ 02/24/1444

.تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية(م2022/09/21الموافق )هـ 02/25/1444

الموافق )هـ 1444/03/09

(م2022/10/05
سعودية داول الموافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع ت

(.  تداول)

هـ 03/13/1444

(م2022/10/09الموافق )
.، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن(تداول)الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية 

هـ 03/13/1444

(م2022/10/09الموافق )
(.االجتماع األول)اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال 

هـ 03/17/1444

(م2022/10/13الموافق )

د ، سيتم انعقا، وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول(األولاالجتماع)انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال 

.المحددة النعقاد االجتماع األولاالجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة
.يوم من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني( 30)االجتماع الثالث خالل ، سيتم عقدوفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني

هـ 03/20/1444

(م2022/10/16الموافق )
.  اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

هـ ****/**/**

(م**/**/****الموافق )
( 30)في خالل وذلك. اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

.  يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة



معلومات هامة

2013-48-4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

نظامعلىوبناء  .وتعديالته،(م2003/07/31الموافق)هـ1424/06/02بتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناء  (م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ

خسائربلغتإذا)أنهعلىتنصوالتي(150)المائةبعدالخمسونالمادةالخصوصوجهوعلىوتعديالته،(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وتاريخ3/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالشركات

أعضاءبالغإاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالمساهمةشركة

أوالشركةمالأسرزيادةإمالتقرربالخسائر؛علمهتاريخمنيوما  وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوة-بذلكعلمهمنيوما  عشرخمسةخالل-اإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا  المجلس

تجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعد.األساسنظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلك-النظامألحكاموفقا  -تخفيضه

المالرأسزيادةلكفياالكتتابيتمولمالمادةهذهفيالمقررةاألوضاعوفقالمالرأسزيادةقررتإذاأوالموضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوما ،وأربعينخمسةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعية

:يليماالشركةعلىويجب(بالزيادةالجمعيةقرارصدورمنيوما  تسعينخالل

المالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأن•

بالنتائجالخاصاإلعالنعمالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسباب

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالمالية

المالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأن•

بالنتائجالخاصاإلعالنعمالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسباب

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالمالية

يالتالرئيسيةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأن•

السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدت

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفى
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معلومات هامة

إلى(تداول)السعوديةتداولموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنيف:

  الدعوةوجهتألولااالجتماعفيالنصابيتوفرلمفإناألقل،علىللشركةالمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرإذاإالصحيحا  العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعيكونالالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناء

الثالثاالجتماعويكون،ثالثاجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإذااألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا  الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلى

.المختصةالجهةموافقةبعدفيهالممثلةاألسهمعددكانأيا  صحيحا  

  بحلأوالشركةدةمبإطالةأوالمالرأستخفيضأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)المادةعلىوبناء

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا  القراريكونفالأخرى،مؤسسةأوشركةمعباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركة

الجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا  التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي

العامةالجمعيةاجتماعروايحضلمالذينالمساهمينذلكويشملالمال،رأسلتخفيضالمنعقدةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديلييومثانيبنهايةإيداعمركزلدىالشركةمساهميسجلفيوالمقيدينالعاديةغيرالعامة

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غير
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من % 35فأكثر بما ال يقل عن % 20بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 

.رأس مالها

من % 50فأكثر بما ال يقل عن % 35بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 

.رأس مالها

.فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 



المستندات المتاحة للمعاينة

الشركةميلمساهالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقوموسوف.الشركةمالرأسبتخفيضالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادقبليوما  (14)عنتقلالفترةخاللللجمهورإتاحتهمنوالتأكدالمساهمينتعميمنشرسيتم

السوقهيئةموافقةتاريخمنوذلكالسعودية،العربيةالمملكة11412الرياض4681.ب.صالرابعالدور-األولىمبنى-فهدالملكطريق-المحمديةحي-الرياضمدينةفيالشركةمقرفيعليهالالطالع

8الساعةمنالرسميةالعملفترةخالل.(م13/10/2022الموافق)هـ17/03/1444تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى،(م2022/10/05الموافق)هـ1444/03/09بتاريخفيالمالية

:عصرا  4الساعةوحتىصباحا  

.الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة•

الشركةرأسمالبتخفيضالسعوديالمركزيالبنكموافقةخطابمننسخة•

.(تداول)السعوديةوتداولالماليةالسوقهيئةموقععلىوالمنشورالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىبالموافقةالماليةالسوقهيئةإعالنمنمطبوعةنسخة•

.الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة•

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة•

.(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة•
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المرفقات

 (.تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس المال)نسخة من تقرير المحاسب القانوني

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
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(أ)ملحق 

نسخة من تقرير المحاسب القانوني .
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(ب)ملحق 
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نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية


