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الصفحة البند

3 املستشارون

4 املصطلحات والتعريفات

5 خلفية عن الشركة

12 تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

13 خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

14 تخفيض رأس املال

18 أثر تخفيض رأس املال على مطلوبات 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

25 املوافقات النظامية الالزمة

26 األنظمة واللوائح ذات الصلة

27 تقرير املحاسب القانوني

28 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

29 معلومات هامة

31 املستندات املتاحة للمعاينة

32
:املرفقات

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

جدول املحتويات
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(يقين كابيتال)شركة يقين املالية 
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املستشار املالي

عنوان الشركة

املحاسب القانوني



التعريف املصطلح

التعاونيللتأمينسالمةشركة صدر/ الشركة 
ُ
امل

.الشركةفيللمساهمينالعاديةغير العامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

.السعوديةالعربيةباململكةاملاليةالسوق هيئة هيئة السوق املالية 

 السعوديةاملاليةالسوق شركة)السعوديةتداول شركة
 
 املؤسسةالسعودية،تداول مجموعةشركاتإحدى(سابقا

 
الوزراءمجلسلقرار وفقا

افق)ه1428/02/29بتاريخ  وذلك،(م2007/03/19املو
 
رحاملصالوحيدةوالجهةسعودية،مساهمةشركةوهياملالية،السوق لنظامتنفيذا

.وتداولهااملاليةاألوراقبإدراجتقومحيثالسعودية،العربيةاململكةفياملاليةلألوراقكسوق بالعمللها
شركة تداول السعودية

.األسهملتداول السعوديةاملاليةالسوق 
أو السوق املالية السعودية أو السوق 

تداول 

.السعوديةالعربيةباململكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

 السعوديالعربيالنقدمؤسسة)السعودياملركزي البنك
 
(سابقا البنك املركزي السعودي

.ةالشركمالرأستخفيضبخصوصالشركةملساهميالعاديةغير العامةللجمعيةواملقدمالشركةقبلمناملعداملستندهذا تعميم املساهمين/ التعميم 

ذلكوأثر الاملرأستخفيضأسبابلدراسةللشركةالقانونياملحاسبقبلمنيعداملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر هو
.املساهمينحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض

تقرير املحاسب القانوني

الجمعيةعقادانيوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميع
رواحضالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غير العامة

.املالرأستخفيضقرار ضدصوتواأو يصوتواولماالجتماع
املساهمين املستحقين

جدول بنودعلىويتالتصفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،املاليةالسوق فياملدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة
،حضورهمدون العامةالجمعياتأعمال

 
.املاليةاألوراقإيداعمركز لشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصيا

التصويت اإللكتروني

املصطلحات والتعريفات 



وتاريخ60/مقمر امللكياملرسومبموجبعامةمساهمةكشركةتأسست(«سالمة»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)التعاونيللتأمينسالمةشركة•
العامةالهيئةوترخيص(م2006/10/09)املوافقهـ1427/09/16وتاريخ(233)رقـمالوزراءمجلسوقرار(م2006/10/11املوافق)ه1427/09/18

بتاريخالرياضبمدينةالصادر(4030169661)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/09املوافق)ه1426/09/16وتاريخ(1/870)رقملالستثمار
املوافق)ه1428/05/06بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتموقد.(م2007/05/23املوافق)ه1428/05/06
.(م2007/05/23

بقيمةعاديسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةإلىمقسمسعودي،ريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ•
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسمية

.السعوديةالعربيةاململكة21491جدة4020بص،سالمةبرج–املدينةطريق–جدةمدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع•

.الصحيوالتأمينالعامالتأمينفيالتجاري السجلفيكماالرئيسالشركةنشاطيتمثل•

خلفية عن الشركة

عبدالرحمن عبدهللا الزهراني: االتصالضابطاسم•
+0126845653966: هاتف•
+0126970470966: فاكس•
 abdulrhman.alzahrani@salama.com.sa: اإللكترونيالبريد•

www.salama.com.sa: اإللكترونياملوقع

معلومات التواصل  



خلفية عن الشركة

رياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةإلىمقسمسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعودية

الحدث التاريخ

وتاريخ(233)رقـمالوزراءمجلسوقرار(م2006/10/11املوافق)ه1427/09/18وتاريخ60/مرقمامللكياملرسومبموجبعامةمساهمةكشركةالتعاونيللتأمينسالمةشركةتأسست
(4030169661)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/09املوافق)ه1426/09/16وتاريخ(1/870)رقملالستثمارالعامةالهيئةوترخيص(م2006/10/09)املوافقهـ1427/09/16

.(م2007/05/23املوافق)ه1428/05/06بتاريخالرياضبمدينةالصادر

ه1428/05/06
املوافق

م2007/05/23

بتاريخوذلك.العاملالكتتابسعوديريال(100,000,000)مليون مائةالبالغالشركةمالرأسمن%40نسبتهماتمثلعاديسهم(4,000,000)ماليينأربعةعددطرحتم
.السعودياملركزي البنكموافقةعلىالحصول بعد(م23/05/2007املوافق)ه06/05/1428

ه 1428/05/06
املوافق

م2007/05/23

سعودي،ريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةبمقدارأولويةحقوق أسهمإصدارطريقعنوذلك

ه 1436/09/13
املوافق

م2015/06/30

مائةإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%60قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون 
.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنسهم

ه1443/08/13
املوافق

م2022/03/16

سعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمناملالرأستخفيضعلىالسعودياملركزي البنكموافقةعلىالشركةحصلت
.(م22/05/2022املوافق)ه21/10/1443وتاريخ(43089045)رقمالخطاببموجبوذلك،%60قدرهاانخفاضبنسبة

ه 21/10/1443
املوافق

م22/05/2022

انخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%60قدرها

.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)

ه22/12/1443
املوافق

م21/07/2022

بنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%60قدرهاانخفاض

.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)

هـ 1444/01/18
املوافق 

م2022/08/16



خلفية عن الشركة

%امللكيةنسبة تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

اإلسم
غير مباشرة مباشرة

القيمة 
ريال سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
عدد األسهم

- %12.0000 12,000,000 1,200,000 30,000,000 3,000,000 (سالمة)الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

- %0.00440 4,400 440 11,000 1,100 أعضاء مجلس اإلدارة

- %87.99560 87,995,600 8,799,560 219,989,000 21,998,900 الجمهور 

100% 100,000,000 10,000,000 250,000,000 25,000,000 اإلجمالي

.م15/08/2022الشركة وتداول كما في : املصدر

حسبكلاملستحقينلىعقيمتهاتوزيعوسيتمحينه،فيالسائدبالسعر (تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيلتباعواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم•
افقةيوممنيوم(30)ثالثينخاللاألسهمكسور فيملكيته .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينمو

ملكية املساهمين



خلفية عن الشركة
الهيكل التنظيمي

الجمعية العامةلجنة املراجعة

يةاإلدارة التنفيذ
إدارة املراجعة 

الداخلية

مجلس اإلدارة 

لجنة املكافآت 
والترشيحات

اللجنة التنفيذية

لجنة املخاطر

لجنة االستثمار

إدارة العناية إدارة املبيعات
بالعمالء

إدارة الشئون 
املالية

إدارة الشئون 
القانونية

إدارة تقنية 
املعلومات 

إدارة املخاطرإدارة االلتزامإدارة الحوكمة إدارة املوارد إدارة العمليات
البشرية

إدارة أمن 
املعلومات

الشركة : املصدر



خلفية عن الشركة
مجلس اإلدارة

*تاريخ العضوية 

ملكية األسهم قبل التخفيض

م2022/08/15كما في 

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب غير مباشرةاالسم مباشرة

نسبة 

ةامللكي
العدد يةنسبة امللك العدد

م2019/07/25 - - 0.0004% 100 61 سعودي غير تنفيذي مستقل ***رئيس مجلس اإلدارة  أحمد طارق عبدالرحمن مراد

- - - - - - - - *****نائب رئيس مجلس اإلدارة شاغر

م2020/06/20 - - - - 47 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة **رائد عبدامللك آل قاسم

م12/10/2020 - - - - 50 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة ****خالد جبر خلف هللا الزايدي

م2020/06/20 - - - - 55 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة **أكرم عمر جاد

م2019/07/25 - - 0.0040% 1,000 43 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة  مازن إبراهيم محمد عبدالسالم

- - - - - - - - *****عضو مجلس اإلدارة  شاغر

الشركة: املصدر

فيتنتهيسنواتثالثوملدة(م2019/07/25املوافق)ه440/11/22تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةاإلدارةمجلسأعضاءانتخاب(م2019/07/25املوافق)ه440/11/22بتاريخفياملنعقداجتماعهافيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*
.(م2022/07/24املوافق)ه1443/12/25تاريخ
.(م2020/02/13املوافق)ه1441/06/19بتاريخإدارةمجلسكعضومنصبهمنباستقالتهتقدمحيثالراشد،سعدوائل/السيدإدارتهامجلسعضواستقالةعنالشركةأعلنت(م2020/02/17املوافق)ه1441/06/23بتاريخ•
.(م2020/06/09املوافق)ه1441/10/17بتاريخإدارةمجلسكعضومنصبهمنباستقالتهتقدمحيثالهباش،سعدمريع/السيدإدارتهامجلسعضواستقالةعنالشركةأعلنت(م2020/06/10املوافق)ه1441/10/18بتاريخ•
منثالثلترشيحاملمانعةعدمبإلغاءاملتضمن(م2022/06/22املوافق)ه1441/11/01بتاريخ،ه1440/09/02وتاريخ(31655/89)رقماملركزي البنكمنخطابتلقيهاعنالشركةأعلنت(م2020/06/23املوافق)ه1441/11/02بتاريخ•

.(الشتيفيعليأحمد/السيد–بياري حسنحسين/السيد–بصروايحمزةلؤي /السيد)وهماإلدارة،مجلسأعضاء
.م2020/06/20املوافق)ه1441/10/28تاريخكمابتداء  اإلدارةمجلسفيمستقلينكعضوينقاسمآلهللاعبدرائد/واألستاذجادعمرأكرم/األستاذبتعيينالشركةإدارةمجلسقرارعلىالعامةالجمعيةوافقت**

 مرادعبدالرحمنطارق أحمد/السيدتعيين(م2020/10/13املوافق)ه1442/03/26بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر ***
 
 مخارشناصرعمر/السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
.اإلدارةمجلسلرئيسنائبا

.(الزايديهللاخلفجبرخالد/السيد–مخارشناصرعمر/السيد–خريبةغازي مصطفى/السيد)وهماإلدارة،مجلسفيأعضاءثالثةانتخابعلى(م12/10/2020املوافق)ه25/02/1442بتاريخالعامةالجمعيةوافقت****

.(م2020/12/26املوافق)ه1442/05/11بتاريخإدارةمجلسكعضومنصبهمنباستقالتهتقدمحيثخريبة،غازي مصطفى/السيدإدارتهامجلسعضواستقالةعنالشركةأعلنت(م2020/12/27املوافق)ه1442/05/12بتاريخ•
املوافق)ه1443/04/20بتاريخإدارةمجلسرئيسونائبإدارةمجلسكعضومنصبهمنباستقالتهتقدمحيثمخارش،ناصرعمر/السيدإدارتهامجلسعضواستقالةعنالشركةأعلنت(م2021/11/28املوافق)ه1443/04/23بتاريخ•

.(م2021/11/25
 أنهاإلشارةتجدركمامخارش،ناصرعمر/السيدالعضواستقالةبعداإلدارةمجلسرئيسنائبتعيينيتملم*****

 
.أعضاءسبعة(7)منمكون إدارةمجلسالشركةإدارةيتولىاألساس يللنظاموفقا

:مالحظة
مليون وخمسينمائتانمن،(%60)بنسبةالشركةمالرأستخفيضعلى(م2022/03/16املوافق)ه1443/08/13بتاريخاملنعقداإلدارةمجلساجتماعفيأعالهاملذكورينالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

القيمةمتساويةعادية،أسهم(10,000,000)ماليينعشرةإلىعادية،اسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعودي،ريال(250,000,000)
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكالشركة،أسهممنسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمة



خلفية عن الشركة
 اإلدارة التنفيذية

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

ملكية األسهم قبل التخفيض 

م2022/08/15كما في 

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

----م442021/12/01سعوديالرئيس التنفيذيبدر خالد ذعار العنزي 

----م4906/05/2016سعوديمدير إدارة قطاع العملياتعمار أحمد حمزة غراب

----م402021/06/03سعوديمدير إدارة تقنية املعلوماتخالد جهاد محمد الرواف

----م4901/07/2017سعوديمدير إدارة العناية بالعمالءمحمد ناصر عبدالعزيز الوهبي

-------مدير إدارة أمن املعلومات املكلفشاغر

----م4606/09/2017سعوديمدير إدارة املوارد البشرية املكلفعفاف حماد الذبياني

----م3808/03/2020سعوديمدير إدارة املبيعات املكلفسارة علي الشهري 

-------مدير اإلدارة املاليةشاغر

----م3922/01/2018سعوديمدير إدارة الشؤون القانونيةاحمد خالد مرداد

----م4001/09/2020سعوديمدير إدارة الحوكمةعبدالرحمن عبدهللا الزهراني

----م3527/02/2022سعوديمدير إدارة املراجعة الداخليةناهل بكري 

----م3301/10/2015سعوديمدير إدارة االلتزامحسن احمد الزهراني 

----م3301/09/2021سعوديمدير إدارة املخاطر املكلفثامر العباس ي

الشركة: املصدر



خلفية عن الشركة
قطاعات أعمال الشركة

(   20079/ 4/ت م ن)يتمثل نشاط الشركة الرئيس في تقديم خدمات ومنتجات مختلفة في أنواع التأمين، حيث حصلت الشركة على ترخيص البنك املركزي السعودي رقم 
:ا يليوتتمثل منتجات التأمين التي تقدمها الشركة في م. بمزاولة نشاط التأمين في اململكة العربية السعودية في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي

الشركة: املصدر

تأمين خيانة األمانة
تأمين الحريق
تأمين جميع أخطار املمتلكات
تأمين األموال النقدية
 تأمين املنازل
تأمين الحوادث الشخصية لألفراد
تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
تأمين خسارة الربحية وتعطل اآلالت
 تأمين األخطاء الطبية

 ب تأمين تعويض العمال ومسئولية ر
العمل

 تأمين الطرف الثالث للمركبات
الحكومية

 تأمين املسئولية التجارية
التأمين الطبي
تأمين السفر
تأمين أخطار املقاولين
تأمين أخطار التركيب
تأمين املعدات اإللكترونية
تأمين تعطل اآلالت
تأمين معدات املقاولين
تامين املسئولية العامة

 (جميع املخاطر)تأمين النقل البري
 (اسيةاملخاطر األس)تأمين النقل البري
 (اطرجميع املخ)تأمين مسئولية الناقل
 مخاطر )تأمين مسئولية الناقل

(مسماه
 التأمين البحري
تأمين هياكل السفن
تأمين املسئولية املهنية
تأمين املركبات التشغيلية
ينتأمين مسئولية املدراء والتنفيذ
تأمين الطرف الثالث للمركبات
التأمين الشامل للمركبات



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة املالية
خسارة صافي

بآالف الرياالت )
(السعودية

الخسائر /األرباح املبقاه
املتراكمة

(بآالف الرياالت السعودية)

األرباح نسبة
الخسائر /املبقاه

املتراكمة إلى رأس املال 
)%(

الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

%20.96(52,407)(60,115)م2019
انخفاض صافي االقساط املكتسبة

ارتفاع املصروفات العمومية واالدارية

%18.54(46,357)6,050م2020

انخفاض صافي املطالبات املتكبدة

انخفاض في صافي األقساط املكتسبة

 انخفاض دخل استثمارات حملة األسهم

%63.51(158,767)(112,410)م2021

ارتفاع صافي املطالبات املتكبدة

 الزيادة في االحتياطيات الفنية

 ارتفاع املصاريف التشغيلية األخرى

%66.84((167,092(8,325)م31-03-2022

ارتفاع أقساط التأمين الغير مكتسبة

 ارتفاع املصاريف التشغيلية األخرى

الشركة: املصدر



خطة الشركة
والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

:تعتزم الشركة اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية

تخفيض املصاريف العمومية واإلدارية.

مراجعة تسعير منتجات التأمين.

 (.التأمين الطبي للزائرين، تأمين الحياة للمجموعات) إضافة منتجات جديدة مثل



تخفيض رأس املال
هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال

عملية تخفيض 
رأس املال

الجمعية العامة
غير العادية

تقرير املحاسب إعداد 
تقریر تأكید محدود حول )

(التخفیض في رأس املال

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

افقات النظامية املو



الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

(25,000,000)مليون وعشرينخمسةإلىمقسمسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ•
مائةبحليصالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم

سعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىمقسمسعودي،ريال(100,000,000)مليون 
.سهملكل

األسهممنسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%60املالرأستخفيضنسبةتبلغ•
31فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%94.48)إلطفاءأسهم،5لكلأسهم3إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرة
.سعوديريال(000158,767,)ألفوستينوسبعةوسبعمائةمليون وخمسينوثمانيةمائةم2021ديسمبر

فيالسائدربالسع(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيلتباعواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم•
فياملساهمينموافقةيوممنيوم(30)ثالثينخاللاألسهمكسور فيملكيتهحسبكلاملستحقينعلىقيمتهاتوزيعوسيتمحينه،

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية

املنتهيةاملاليةلسنةلاملراجعةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ•
.م2021ديسمبر31في

تخفيض رأس املال



أسباب تخفيض رأس املال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:

تخفيض رأس املال

قيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%94.48)إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر •
.سعوديريال(158,767,000)ألفوستينوسبعةوسبعمائةمليون وخمسينوثمانيةمائةم2021ديسمبر31فيكما

مليون وخمسينوثمانيةمائةمبلغم2021ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةللسنةاملراجعةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت•
ستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعداملال،رأسمن(%63.51)بنسبةأيسعوديريال(158,767,000)ألفوستينوسبعةوسبعمائة
بعدالشركةمالرأسمن(%8.77)نسبتهماأيسعودي،ريال(8,767,000)ألفوستينوسبعةوسبعمائةمليون ثمانيةإلىاملتراكمةالخسائر

.التخفيض

وتوصلتللشركة،ملالياواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•
.املتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءاملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلى

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

.واملساهمينالشركةمصلحةفييصباملالرأستخفيضبأنواعتقادهمعلمهمبحسبالشركةإدارةمجلسأعضاءيؤكد•



تخفيض رأس املال

فيإدارتهامجلستوصيةعن(م2022/03/17املوافق)ه1443/08/14تاريخفي(تداول )السعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
مليون وخمسينمائتانمن،(%60)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2022/03/16املوافق)ه1443/08/13بتاريخاملنعقداجتماعه

مليون وعشرينخمسةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعودي،ريال(250,000,000)
عنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(10,000,000)مليون عشرةإلىعادي،سهم(25,000,000)

بغرضوذلكأسهم،5لكلأسهم3تخفيضأياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةعددإلغاءطريق
مائةقيمتهاوالبالغةم،2021ديسمبر31تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن%94.48إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادة

النظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلك،سعوديريال(158,767,000)ألفوستينوسبعةوسبعمائةمليون وخمسينوثمانية
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمة

(م21/07/2022املوافق)ه22/12/1443بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت،
املوافق)ه22/12/1443بتاريخ(تداول )السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد
.(م21/07/2022

املوافق)ه1443/12/27بتاريخ(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م2022/07/26



أثر تخفيض رأس املال
على مطلوبات الشركة

تقريرالإلعدادقانونيكمحاسبقانونيون ومراجعون محاسبون –وشركاؤهمالشيخوآلوالسديري العظمشركةبتعيينالشركةقامت
التخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبي

.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثره

املساهمينوق حقصافيعلىتأثيرهناكيكون لنأنهإلىباإلضافةالنقدية،الشركةحساباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن
.(املرفق)القانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةعلىواملطلوبات



أثر تخفيض رأس املال
على حقوق مساهمي الشركة 

بنسبةأي،سعوديريال(000158,767,)ألفوستينوسبعةوسبعمائةمليون وخمسينوثمانيةمائةم2021ديسمبر31فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت
الخسائرإجماليمن(%94.48)إطفاءإلىسعوديريال(150,000,000)مليون وخمسينمائةبمقداراملالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن(63.51%)

.م2021ديسمبر31فيكمااملتراكمة

كالتاليفحصهاتموالتيم2021ديسمبر31فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف:

حقوق املساهمين
(الرياالت السعوديةباآلف)

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال

(150,000)250,000100,000رأس املال

150,000(8,767)(158,767)الخسائر املتراكمة

-5,0035,003احتياطي نظامي

-96,23696,236إجمالي حقوق املساهمين

م2021ديسمبر 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



أثر تخفيض رأس املال
على حقوق مساهمي الشركة 

وبالتالي،%60قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون مائهإلىسعودي،ريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
منسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيض
مليون وخمسينوثمانيةمائةم2021ديسمبر31فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%94.48إلطفاءسهم،5لكلأسهم3إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهم

.سعوديريال(000158,767,)ألفوستينوسبعةوسبعمائة

كلاملستحقينعلىهاقيمتتوزيعوسيتمحينه،فيالسائدبالسعر(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيلتباعواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةيوممنيوم(30)ثالثينخاللاألسهمكسور فيملكيتهحسب

الشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن
.التخفيضقبل

تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي12.98ريال سعودي12.98(م2022/08/16إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي12,980ريال سعودي12,980القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%60ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم600ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم400ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي32.45ال ينطبق(تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي12,980ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي00.00ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 



أثر تخفيض رأس املال
على حقوق مساهمي الشركة 

يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
الجدول ويوضحوتعويضه،هذهأسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنثالثةأوسهمينأوواحدا

 أوسهمألفيملكالذياملساهمتأثرأدناه
 
 سهما

 
:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوواحدا

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم45

(م2022/08/16إغالق  )سعر السهم قبل التخفيض 
12.98

ريال سعودي
12.98

سعوديريال 
12.98

سعوديريال 
12.98

سعوديريال 
12.98

سعوديريال 

سهم3سهم3سهم2سهم2سهم1األسهم امللغاة

سهم2سهم1سهم1ال ينطبقال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

(تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 
32.45

ريال سعودي
32.45

ريال سعودي
32.45

سعوديريال 
32.45

سعوديريال 
32.45

سعوديريال 

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض
12.98

سعوديريال 
25.96

سعوديريال 
38.94

سعوديريال 
51.92

سعوديريال 
64.90

سعوديريال 

ال ينطبقال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 
32.45

سعوديريال 
32.45

سعوديريال 
64.90

سعوديريال 

(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
12.98

ريال سعودي
25.96

سعوديريال 
6.49

سعوديريال 
19.47

سعوديريال 
00.00

ريال سعودي



أثر تخفيض رأس املال
على حقوق مساهمي الشركة 

املتوقعومنسعودي،ريال(12.98)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2022/08/16املوافق)هـ1444/01/18اليومالشركةسهمإغالقسعر•
السوق افتتاحفيسعوديريال(32.45)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفياملعدلالسهمسعريصلأن
.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%150)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م2022/08/21املوافق)هـ1444/01/23بتاريخاألحديوم

:يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي12.98(يوم الجمعية العامة غير العادية( )م2022/08/16املوافق )هـ 1444/01/18سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي150,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم15,000,000عدد األسهم امللغاة

سهم25,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم10,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي324,500,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي32.45(تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 



م طريقة احتساب سعر السه
بعد تخفيض رأس املال 

:يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
(يوم الجمعية العامة غير العادية)( م2022/08/16املوافق )هـ 1444/01/18إغالق  

ريال سعودي12.98

سهم 25,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي324,500,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم10,000,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي32.45(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر



املخاطر املحتملة 
نتيجة تخفيض رأس مال الشركة 

• 
 
املاليةالءةاملمنمعينةبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(66)للموادوفقا

بالحدالشركةالتزامعدمبعنيماوهو،%73بلغحيثاألدنى،الحدعنللشركةاملاليةاملالءةهامشانخفاضالشركةواجهت.األعمالأنواعملختلف
.%100وهواملاليةللمالءةاملطلوباألدنى

رأسزيادة:ضمنهامنو أوضاعهالتصحيحاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةمالءةبمستوياتامللتزمةغيرالتأمينشركاتعلىالسعودياملركزي البنكويفرض•
 مالشركةتراهآخرإجراءأياألصول،بعضتسييلجديد،اكتتابأيقبول عنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مال

 
ويوافقناسبا

.السعودياملركزي البنكعليه
املركزي البنكيقومفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعدالسعودياملركزي البنكيحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي•

 وذلكالشركةترخيصسحبأو(الحاجةتقتضيهماحسباملشورةلتقديم)مستشاربتعيينالسعودي
 
من(2)البندمن(د)الفقرةعليهنصتملاوفقا

.التعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)املادة



ةاملوافقات النظامية الالزم
مليون مائهإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتانمناملالرأستخفيضعلىالسعودياملركزي البنكموافقةعلىالشركةحصلت•

.(م2022/05/22املوافق)هـ1443/10/21وتاريخ(43089045)رقمالخطاببموجبوذلك،%60قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)

وخمسينمائتانمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م21/07/2022املوافق)ه22/12/1443بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت•

منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%60قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون مائهإلىسعودي،ريال(250,000,000)مليون 

املصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةإلغاءطريقعنسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسة

املوافق)ه1443/12/22بتاريخ(السعوديةتداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركة

.(م2022/07/21

العامةجمعيةالموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن•

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير
 
.تماما

علىلحصول لالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي•

.للشركةاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلىموافقتها

.املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف•



األنظمة واللوائح ذات الصلة 

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام•

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

املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد•
.عليهاتطرأتعديالتوأي(م05/01/2022املوافق)ه02/06/1443وتاريخ(2022-5-5)رقمالهيئةمجلسبقرارواملعدلة،(م2017/12/27

قرارهبموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد•
.عليهاتطرأتعديالتوأي(م2022/04/13املوافق)ه1443/09/12بتاريخ(2022-52-1)رقم

والتعديالتالتنفيذية،ولوائحه(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام•
.عليهمطرأتالتي

هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•
تعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 
املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادر

.(م2018/07/18

.للشركةاألساس يالنظام•



تقرير املحاسب القانوني 

تأكیدقریرتبإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيون ومراجعون محاسبون –وشركاؤهمالشيخوآلوالسديري العظمشركةبتعيينالشركةقامت•
أجلمنمين،املساهحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسبابلدراسةاملالرأسفيالتخفیضحول محدود

.املالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول 

 القانوني،املحاسبتقريرتالوة•
 
وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

ُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهاملوجبةاألسبابعنالحساباتمراجع

بتاريخ(ل تداو )السعوديةتداول موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•
.(م2022/07/26املوافق)ه1443/12/27



الفترة الزمنية 
لعملية تخفيض رأس املال 

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(100,000,000)إلىسعوديريال(250,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم16/03/2022

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم05/04/2022

.املالرأستخفيضعلىالسعودياملركزي البنكموافقةعلىالحصول م22/05/2022

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم25/05/2022

م21/07/2022
وموقعاليةاملالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة
.(تداول )السعوديةتداول 

م2022/07/26
فيضالعر هذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالن

.(األول جتماعاال )املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2022/08/14

م2022/08/16

االجتماعدلعقالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،

النعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي
.الثانياالجتماع

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2022/08/17

م**/**/****
وذلك.تحقيناملساملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خالل



معلومات هامة 

السوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة•
وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملالية

منعليهوردوماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02
أنهعلىتنصوالتي)منه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالت

مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،

 
 عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
لالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

 وأربعينخمسةخالل
 
 تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
ماإلىالخسائرسبةنمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا

خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفدون 
تسعينخاللاملالسرأزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45

 
 
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوما

 للجمهور تفصحأن•
 
املتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

اإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 املطلوب

 
بالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملالية

 للجمهور تفصحأن•
 
املتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

اإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 املطلوب

 
بالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملالية

 للجمهور تفصحأن•
 
رأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

 املطلوبفصاحاإل تزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملال
 
لهذهوفقا

أواألوليةاملاليةنتائجبالالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرة
.السنوية



معلومات هامة 

:إلى(تداول )السعوديةتداول موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف•

• 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
األقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإن  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
املالرأسربعلون يمثاملساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،على
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةسهماأل عددكانأيا

• 
 
 متالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
أوبزيادةعلقا

القراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأواملالرأسبتخفيض
 
 
.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا

 التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي•
 
املاليةالسوق لدىةالشركبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

غيرالعامةةالجمعياجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعودية
.املالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،

 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.



اينة املستندات املتاحة للمع
 قبـــل موعــد انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر ( 14)ســيتم نشـــر تعمـــيم املســـاهمين والتأكــد مـــن إتاحتـــه للجمهـــور خـــالل فتــرة التقـــل عـــن •

 
يومـــا

الع عليهــا فــي مقــر لالطــوســوف تقــوم الشــركة بإتاحــة املســتندات التاليــة ملســاهمي الشــركة . العاديــة الخاصــة بتخفــيض رأس مــال الشــركة

.اململكة العربية السعودية21491جدة 4020برج سالمة ، ص ب –طريق املدينة –الشركة في مدينة جدة 

وحتـــا تـــاريخ انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر ( م21/07/2022املوافـــق )ه 22/12/1443وذلـــك مـــن تـــاريخ موافقـــة هيئـــة الســـوق املاليـــة فـــي  •

 وحتا الساعة 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة ( م2022/08/16املوافق )ه 1444/01/18العادية في 
 
.مساء  4صباحا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب موافقة البنك املركزي السعودي بتخفيض رأس مال الشركة.

 قع هيئة نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، واملنشور على مو

(.تداول )السوق املالية وموقع تداول السعودية 

نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

 (.العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من تعميم املساهمين



املرفقات

(تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)نسخة من تقرير املحاسب القانوني •

نموذج توكيل حضور اجتماع  الجمعية العامة غير العادية •







 

 

 نموذج توكيل 
ــــ.         :        /           /          تاريخ تحرير التوكيل ــ  هــ

 :           /             /                  م. املوافق 

 

 .......... بموجب هوية شخصية  ..........................)اإلسم الرباعي( الجنسية..............................................أنا املساهم .......................

 أو   (الشخصية )بصفتيرقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادرة من ........................... ....... ، أو ....................رقم .............

 ...........( ............إسم الشركة املوكلة)ر/ رئيس مجلس إدارة شركةمفوض بالتوقيع عن / مدي
 
 ................ومالك )ة( لعدد...................سهما

وإستنادا    4030169661  رقمب  أسهم شركة سالمة للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية ( واملسجلة في السجل التجاري في جدةمن  

  ( لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة.......................................من النظام األساس ي للشركة فإنني بهذا أوكل السيد )  25إلى املادة  

في مقر الشركة الرئيس الواقع  …………………م في تمام الساعة           /   /   هـــ املوافق           /     /       ................ميو   اعقده العادية املقرر    غير

، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال    12الدور    -برج سالمة  -طريق املدينة النازل   -بمدينة جدة

واملستندات املتعلقة بهذه  التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات  وغيرها من املواضيع  

 اإلجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا اإلجتماع أو أي إجتماع الحق يؤجل إليه. 

 إسم موقع التوكيل: 

 

............................................................................................................................. .................................. 

 

 :  ) أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين(  رقم السجل املدني ملوقع التوكيل

 

.............. ...................................................................................................... 

 : صفة موقع التوكيل 

 

 ........................................................................................... 

(توقيع املوكل)باإلضافة إلى الختم 
 
 معنويا

 
 :الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصيا

 

................................................................................................................................................................................................................... .. 
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