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المستشارون

المستشار المالي

مجموعة بي أم جي المالية

المخمل بالزا، شارع فلسطين

21573، جدة 52972. ب.ص

المملكة العربية السعودية

+177766812966: هاتف

+188866812966: فاكس
www.bmg.com.sa: الموقع االلكتروني

info@bmg.com.sa:االلكترونيالبريد

المستشار القانوني 

شركة النويصر والسويلمي محامون ومستشارون قانونيون 

(A-2)الثاني الطابق -حي النعيم ، مبنى الجوهرة التجاري –شارع األمير سلطان 

21492جدة -8659. ب. ص

العربية السعوديةالمملكة 

+634460712966: هاتف

www.nsac-law.com: الموقع االلكتروني

 info@nsac-law.com: البريد االلكتروني

المحاسب القانوني

محاسبونالاليد –البسام والنمر محاسبون قانونيون بالتعاون مع بي كي اف 

مركز المتاوي، شارع المعادي، حي الرويس

21454جدة –15651. ب.ص

المملكة العربية السعودية

+270365212966: هاتف

+289465212966: فاكس

www.aacpa-sa.com: الموقع االلكتروني

Ibrahim.albassam@sa-uhy.com: البريد االلكتروني
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خلفية عن الشركة

رقمتجاريبسجلالسعوديةالعربيةالمملكةفيمسجلةعامةسعوديةمساهمةشركةهيالتعاونيللتأمينالمتحدةالشركة
ها4030179955 ّةمدينةفيالرئيسيومقّر لشركةاتأسست.المخملبرج–الفيصلسعوداألميرشارع–الخالديةحي–جد

(24/م)رقمالملكيوالمرسوم(م2007/04/01الموافق)هـ1428/03/14وبتاريخ(94)رقمالوزراءمجلسقراربموجب
ادرالصالشركاتلنظاموفقاالشركةتأسيسعلىبالموافقةوالقاضي(م2007/04/02الموافق)هـ1428/3/15بتاريخالصادر

32رقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةولنظامهـ1385/03/22وتاريخ(6/م)الملكيبالمرسوم
.هـ1425/03/01وتاريخ596/1رقمالوزاريالقراربموجبالصادرةالتنفيذيةوالئحتههـ1424/06/02وتاريخ

والتطوراتالتواريخأهم

 ّمجلسقراروصدور،(م2007/04/02الموافق)هـ1428/03/15فيوالصادر24/مرقمالملكيالمرسومبموجبالشركةبتأسيسالترخيصتم
.(م2007/04/01الموافق)هـ14/3/1428بتاريخ94رقمالوزراء

 ّ(م2008/03/08الموافق)هـ1429/02/30بتاريخأوليطرحفيالعاملإلكتتابالشركةأسهمطرحتم.

 ّ(م2008/06/22الموافق)هـ1429/06/10بتاريخ"تداول"السعوديالسوقفياألوليالطرحأسهمإدارجتم.

(م2009/01/01)هـ1430/01/04بتاريخالتأمينأعمالمزاولةالشركةبدأت.

6



خلفية عن الشركة

وذلكأسهم5لكلمجانيسهم2بمنحوذلكسعوديلاير(280,000,000)إلىسعوديلاير(200,000,000)منرأسمالهابزيادةالشركةقامت

.(م2013/06/26الموافق)هـ1434/08/17بتاريخالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةبعد

بموجبأولويةحقوقإصدارطريقعنلاير(210,000,000)بـمالهارأسبزيادةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

هـ1436/03/02بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةوعلى،(م2014/08/05الموافق)هـ1435/10/09بتاريخ(351000126033)رقمالخطاب

.(م2015/02/18الموافق)هـ1436/04/29بتاريخالعاديةالغيرالجمعيةلموافقةباإلضافة،(م2014/12/24موافق)

رأسبتخفيضالعاديةغيرالعامةللجمعية(م2017/06/08الموافق)هـ1438/09/13بتاريخالمنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلستوصية

.عاديسهممليون(9)إلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير(400,000,000)إلىسعوديلاير(490,000,000)منالشركةمال

تخفيضعلى(م2017/8/1الموافق)هـ1438/11/9وتاريخ(381000110681)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

لاير(400,000,000)التخفيضبعدالمالرأسليصبحسهم،مليون(9)إلغاءطريقعنسعوديلاير(90,000,000)بمبلغالشركةمالرأس

.عاديسهممليون(40)إلىمقسمسعودي

تمقدوةالشركمالرأستخفيضعمليةعلى.م____/__/__الموافقهـ____/__/__بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

.م____/__/__الموافقهـ____/__/__بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالن

السعوديةةالماليالسوقموقعفىعنهاواإلعالنالمالرأستخفيضعليبالموافقةالمتعلقةغيرالعاديةالعامةللجمعيةبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنمعالعرضهذامننسخةإرفاقتمكما.م___/__/__الموافقهـ____/__/__بتاريخ،(تداول)
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خلفية عن الشركة

الشركةرؤية:

طويلةشراكةعلىافظةالمحالعمالء،خدمةفيلتفوقهاالسعوديةالعربيةالمملكةفيتفضيالا األكثرالمحليةالتأمينشركةتكونأنالشركةتطمح•
.عاليةمهنيةبطريقةاألعمالإدارةوالوسطاء،معاألمد

الشركةرسالة:

العمالءمعناجحةشراكةبناءإلىباإلضافةالمملكة،فيالتعاونيالتأمينلثقافةاألساسيالفهموتطويرالوعيزيادةفيالشركةرسالةتكمن•
.والموظفينوالوكالء

الشركةاستراتيجية:

سوقنموتمعدالعلىكبيرأثرالمركبات،مسؤوليةعلىالتأمينومجالالصحيالمجالمنكلفيالتعاونيللتأميناإللزاميللتطبيقإن•
فيكبيركلبشالخدماتجودةفيالمنافسةزادتالوقتنفسوفي.السعوديالتأمينسوقحجمفيوكبيرسريعنموإلىأدّىوالذيالتأمين
مكنتت.التأمينشركاتربحيةهامشعلىضغطوجودذلكعلىترتبمما.أعمالهاتنميةالتأمينشركاتمحاولةبسببالماضية،الفترة

التأمينوقسفيالعميقةوخبرتهاالراسخأعمالهاوسجلخدماتهاجودةعلىمعتمدةالمنافسةغمارخوضمنالتعاونيللتأمينالمتحدةالشركة
ا نمواالشركةتتوقع.السعودية ا القادمة،السنواتفيملحوظا امتدالتيلكبيرةاوالشركاتاالستراتيجيينالعمالءأعمالمنراسخةبقاعدةمدعوما

عبرالمجتمعئحشراكافةلخدمةالمملكةفيواإلنتشارالجغرافيالتوسعبمتابعةالشركةوستقومهذا.الشركةتأـسيستاريخمنذمعهاالتعامل
وتفيسساتوالمؤاألفرادخدمةإلىتهدفمنتجاتعلىباإلعتمادوذلكالمملكةانحاءجميعفيوالمناطقالرئيسيةالمدنفيبيعونقاطفروع

الدعمتقديماللخمنعمالئهاتجاهعاليةمصداقيةعلىالحفاظالشركةتهدفكماوالمركباتالطبيالمجالفيخاصةالتعاونيالتأمينبمتطلبات
فيالتنوعادةزيعلىتحرصكمااليوميةومتطلباتهاأعمالهمتناسبالتيالمتنوعةالتعاونيالتأمينمنتجاتعلىالحصولفيلهمالمناسب

.ومساهميهاعمالئهابينالمستقبلفيمربحةلشراكةومستقرةمتوازنةقاعدةبذلكمكونةالمستهدفةالعمالءقاعدة
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هيكل ملكية الشركة

تمثلسهمألفوعشرينوخمسوتسعمائةمليونعشرخمسة(سهم15,925,000)تمتلكحيثللشركةالوحيدالرئيسيالمساهمم.م.ش–للتأمينأيهسييوشركةتعتبر

.الشركةأسهممن%5منأكثريمتلكآخرمساهمأيواليوجد.الشركةأسهممجموعمن32.5%

:أو أكثر% 5قائمة المساهمون الذين يملكون 

حاملي األسهم
بعد التخفيضقبل التخفيض

نسبة الملكيةعدد األسهم نسبة الملكيةعدد األسهم 

%13,000,00032.5%15,925,00032.5م.م.ش–شركة يو سي ايه للتأمين 

9

الشركة المتحدة للتامين التعاوني

الجمهورم.م.ش–شركة يو سي ايه للتأمين 

%32.5

:الشركةالمساهمين في هيكل ملكية 

%67.5



أنشطة الشركة ومنتجاتها

:التاليةالخدماتبتقديمالشركةتقوم

:ويشملوالمسؤوليةالحوادثمنالتأمين1.

الشخصيةالحوادثمنالتأمين.

العملإصاباتمنالتأمين.

العملربّ مسؤوليةمنالتأمين.

الغيرتجاهالمسؤوليةمنالتأمين.

العامةالمسؤوليةمنالتأمين.

المنتجاتعنالناتجةالمسؤوليةمنالتأمين.

الطبيةالمسؤوليةمنالتأمين.

المهنيةالمسؤوليةمنالتأمين.

والسطوالسرقةمنالتأمين.

األمانةخيانةمنالتأمين.

النقلوأثناءالخزينةفيالتياألموالعلىالتأمين.

ياتالمسؤولمنالتأميننطاقضمنتقعأخرىتأميناتأي.

المركباتعلىالتأمين2.

الممتلكاتعلىالتأمين3.

البحريالتأمين4.

الطيرانتأمين5.

الطاقةتأمين6.

الهندسيالتأمين7.

األخرىالعامالتأمينفروع8.

الحمايةوالصحيالتأمين9.

التأمينإعادة10.
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الهيكل التنظيمي 
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الشركة: المصدر



أعضاء مجلس اإلدارة

المنصبالعمرةالجنسياسم عضو مجلس اإلدارة 
األسهم المملوكة قبل التخفيض

يةصفة العضوالتمثيلتاريخ التعيين*
النسبةعدد االسهم

50سعوديحسين علي علي رضاخالد 1
رئيس مجلس 

اإلدارة
غير تنفيذينفسهيمثلم59,5000.1214285%2017/12/14

م2017/12/14اليوجداليوجدنائب الرئيس63سعوديناصرعمر مخارشعمر 2
نفسهيمثل

مستقل

م2017/12/14اليوجداليوجدعضو59سعوديناصر سليمان العميرصالح 3
نفسهيمثل

مستقل

م2017/12/14اليوجداليوجدعضو46سعوديأحمد عبدالعزيز الحمدان خالد 4
نفسهيمثل

مستقل

غير تنفيذيعن شركة يو سي أيهيمثلم2017/12/14اليوجداليوجدعضو68لبنانيجاك جورج صاصي  5

م2017/12/14اليوجداليوجدعضو52لبنانيمروان علي حمادةكريم 6
عن الشركة المتحدة يمثل

(لبنان)للتأمين 
غير تنفيذي

مستقلنفسهيمثلم2017/12/14اليوجداليوجدعضو56سعوديأحمد طارق عبدالرحمن مراد 7

الشركة: المصدر

.م2017/11/27تّم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ*
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مدراء اإلدارات في الشركة

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباإلسم

الرئيس التنفيذي المكلف فاكر خميس الرايس

ومدير الشئون المالية

ا 54تونسي م2017/12/26عاما

م2011/12/27

ا 50سعوديمدير العمليات التجاريةمروان محمد الحازمي م2018/1/18عاما

ا 34سعوديمدير إدارة التأمين الطبيمحمد جميل المالكي م2017/4/23عاما

ا 55يباكستانمدير إدارة المخاطر واإلستراتيجياتخالد محمد حميد م2010/2/15عاما

ا 30سعوديةمديرة إدارة الموارد البشريةروان خالد عاشور م2018/1/23عاما

ا 34سعوديمدير إدارة الرقابة النظاميةعبد العزيز خالد مرداد م2009/3/24عاما

الشركة : المصدر
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تخفيض رأس المال
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بتخفيض رأس المال الشركة من أربعمائة وتسعون مليون لاير سعودى ( م2017/06/08الموافق )هـ 1438/09/13أوصى مجلس إدارة الشركة فى قرار بتاريخ •
بالتالى تخفيض عدد أسهم الشركة من تسعة و أربعون مليون ،و %18.37تقارب بنسبة ( 400,000,000)إلى أربعمائة مليون لاير سعودى ( 490,000,000)
واحد عن كل ( 1)سهم سهم بمعدل تخفيض قدره ( 9,000,000)سهم عن طريق إلغاء تسعة مليون ( 40,000,000)سهم إلى أربعون مليون ( 49,000,000)
.أسهم)5.4444(

.المصدر والمساهمينتخفيض رأس المال يصب في مصلحة كما يرى مجلس اإلدارة بأن •

:قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات على النحو التالي

.التخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيونكمحاسبونافكيبيالنمروالبساممكتبتعيين•

.التخفيضلعمليةماليكمستشارجيإمبيمجموعةتعيين•

.المالرأستخفيضلعلميةقانونيكمستشارقانونيونمستشارونوكمحامونالسويلميوالنويصرشركةتعيين•

والمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعدمنوالخمسونالتاسعةالمادةشروطمعيتوافقبماالماليةالسوقلهيئةالمالرأستخفيضطلبتقديموإعداد•
.المالرأستخفيضبشروطالمتعلقة

مالرأستخفيضعلى(م2017/08/01الموافق)هـ1438/11/9وتاريخ(381000110681)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت•
مليون(40)إلىمقسمسعوديلاير(400,000,000)التخفيضبعدالمالرأسليصبحسهم،مليون(9)إلغاءطريقعنسعوديلاير(90,000,000)بمبلغالشركة

.عاديسهم

لاير(90,000,000)بمبلغالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت،(م2018/__/__الموافق)هـ1439/__/__بتاريخ•
.عاديسهممليون(40)إلىمقسمسعوديلاير(400,000,000)التخفيضبعدالمالرأسليصبحسهم،مليون(9)إلغاءطريقعنسعودي

بتاريخ،(لتداو)السعوديةالماليةالسوقموقعفىعنهاواإلعالنالمالرأستخفيضعليبالموافقةالمتعلقةغيرالعاديةالعامةللجمعيةبالدعوةالشركةقامت•
.اإلعالنمعالعرضهذامننسخةإرفاقتمكما.م___/__/__الموافقهـ____/__/__
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الجدول الزمني لعملية تخفيض رأس المال

الجدول الزمني

م2017/06/08 توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال

م2017/08/01 موافقة مؤسسة النقد على التخفيض

م 2017/08/03 تعيين المستشار المالي

م2018/04/22 تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية

م2018/--/-- السوق الماليةموافقة هيئة

م2018/--/-- العمومية الغير العاديةاإلعالن عن الجمعية

م2018/--/-- يوم إنعقاد الجمعية 

يلي تاريخ إنعقاد الجمعيةاليوم الذي اإلعالن نتائج الجمعية 

يوم من تاريخ إنعقاد الجمعية30خالل 

التعامل مع كسور األسهم من خالل جمعها في محفظة واحدة 

تحقين وبيعها بسعر السوق وتوزيع متحصالت البيع على المس

واإلعالن عن ذلك

.يعتبر الجدول الزمني أعاله تقديري كما أنه عرضة للتغيير

إن الجدول الزمني التالي يبين خطوات عملية تخفيض رأس المال للشركة حيث تبدأ من توصية مجلس اإلدارة وتنتهي بالتعامل مع كسور األسهم:



      

                 

             

      ب         
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األطراف المشاركة في عملية تخفيض المال



المالوطريقة تخفيض رأس أسباب 

المالرأستخفيضأسباب:

.المستقبلفياألرباحتحقيقإلىالشركةتنتقلعندماللسهم،ربحزيادةيكونسوفالمساهمينعلىاألساسيالتأثير•

فيالمساهمينعلىاألرباحتوزيعمنالشركةتمكنسوفوالتي،(م2017ديسمبرنهايةفي%19.9)المالرأسمنالمتراكمةالخسائرنسبةتخفيض•

.المستقبل

.المستقبلفياإلئتمانتصنيفوكاالتمنمقبولإئتمانيتصنيفعلىللحفاظالماليةالقوائمفيالمساهمينلحقوقالمناسبالعرض•

لايرمليون60إلىسعوديلايرمليون73.5منالنظاميةالوديعةتخفيضعنتنتجسوفوالتيسعوديلايرمليون13.5مبلغإستثمارمنالشركةتمكين•

.سعودي

.الهيكلةإعادةفيخطتهالتحقيقالشركةدعم•

المالرأستخفيضطريقة:

تسعةإلغاءخاللمنسعوديلاير(400,000,000)مليونأربعمائةإلىسعوديلاير(490,000,000)مليونوتسعونأربعمائةمنالشركةمالرأستخفيض•

.أسهم(5.4444)لكلواحد(1)سهمتخفيضسيتمايسعودي،لاير(90,000,000)مليونتسعونتبلغاسميةقيمةوبإجماليعاديسهم(9,000,000)مليون

علىسيوزعلبيعاهذامنوالمتحصالتالسائد،السوقبسعرالماليةالسوقفيلتباعواحدةمحفظةفيالمالرأستخفيضعنستنتجالتياألسهمكسورستجمع•

كبيرجزءإلطفاءهوالمالرأسبتخفيضالقيامإن.المالرأستخفيضعلىالجمعيةموافقةيوممنيومثالثينخاللاألسهمكسورفيملكيتهحسبكلالمستحقين

.التخفيضبعدالمالرأسمن%1.88الخسائرنسبةلتصبحالملغاة،األسهمقيمةبمقدارم2017/12/31فيكماللشركةالمتراكمةالخسائرمن
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تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على التزامات الشركة

التخفيضآليةتوضيحخاللمنتموالذيالتخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسبوقانونيونمحاسبونوالنمرالبساممكتببتعيينالشركةقامت

.الحاليةوالتزاماتهاالشركةأعمالعلىالمتوقعوتأثيرها

الشركةمالرأسيضتخفيعتبرحيث،الشركةوإلتزاماتعملياتعلىالمالرأسلتخفيضتأثيرأييوجدالبأنالمحدود،المحاسبيالفحصتقريرخاللمنالتوضيحتم

.المتراكمةالخسائربندإلىالمالرأسحسابمنمبلغتحويلعبرالمتراكمةالخسائرلشطبالشركةدفاترفيقيدمجرداألسهممنعددإلغاءطريقعن

لاير(7,512,000)ألفاثناعشروخمسمائةوماليينسبعةإلىالمتراكمةالخسائرخفضإلىسعوديلاير(90,000,000)مليونتسعينبمقدارالمالرأسخفضسيؤدي

.التخفيضقبل%19.9كانتأنوبعدالتخفيضبعدالشركةمالرأسمن%1.88إلىالخسائرنسبةبذلكلتصلسعودي

ا 2017ديسمبر31فيالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناءا المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف :أدناهموضحهولماوفقا

حقوق المساهمين بتاريخ 

م2017/12/31
التأثيربعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال 

(90,000,000)490,000,000400,000,000رأس المال

90,000,000(7,512,000)(97,512,000)الخسائر المتراكمة

-%1.88%19.9لمن رأس المانسبة الخسائر المتراكمة

-392,488,000392,488,000اإلجمالي
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.تم تقريب النسب إلى خانتين عشريتين: مالحظة

طلوبات الشركةباإلضافة إلى إن هذا التخفيض لن يكون له تأثير على صافي حقوق وم. إن تخفيض رأس المال لن يكون له أي تأثير على حسابات الشركة النقدية  .



تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الفترة
إجمالي الخسائر المتراكمةرأس المال 

النسبة
(األرقام باالف الرياالت السعودية)

%27(76,627)280,000م2013

%57(160,460)280,000م2014

%45(221,888)490,000م2015

%26(128,120)490,000م2016

%19.9(97,512)490,000م2017

الشركة : المصدر

مليونوتسعونأربعمائةمنالشركةالمالرأسبتخفيض(م2017/06/08الموافق)هـ1438/09/13بتاريخقرارفىالشركةإدارةمجلسأوصى

الشركةأسهمعددتخفيضبالتالىو،%18.37تقارببنسبة(400,000,000)سعودىلايرمليونأربعمائةإلى(490,000,000)سعودىلاير

بمعدلسهم(9,000,000)مليونتسعةإلغاءطريقعنسهم(40,000,000)مليونأربعونإلىسهم(49,000,000)مليونأربعونوتسعةمن

.أسهم)5.4444(كلعنواحد(1)سهمقدرهتخفيض
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 م2013يلخص الجدول التالي تطور الخسائر المتراكمة حسب التسلسل التاريخي منذ العام:



:م2013تنتهي السنة المالية للشركة بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة، و يوضح الجدول التالي تاريخ تطور الخسائر المتراكمة بشكل ربع سنوي منذ •

تعتبر هذه البيانات من قوائم مالية غير مراجعةالشركة                                                                                                                       : المصدر
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(تتمة)وأسبابهاتطور خسائر الشركة المتراكمة 

نسبة الخسائر المتراكمة إجمالي الخسائر المتراكمة رأس المال الفـتــــرة 

- - 200,000,000 الربع األول 2013/03/31

- - 280,000,000 الربع الثاني  2013/06/30

- - 280,000,000 الربع الثالث 2013/09/30

27.36% (76,609,000) 280,000,000 الربع الرابع 2013/12/31

27.08% (75,828,000) 280,000,000 الربع األول 2014/03/31

33.93% (95,012,000) 280,000,000 الربع الثاني 2014/06/30

27.05% (75,734,000) 280,000,000 الربع الثالث 2014/09/30

48.64% (136,190,000) 280,000,000 الربع الرابع 2014/12/31

32.58% (159,666,000) 490,000,000 الربع األول 2015/03/31

29.26% (143,361,000) 490,000,000 الربع الثاني 2015/06/30

27.10% (132,795,000) 490,000,000 الربع الثالث 2015/09/30

45.38% (222,383,000) 490,000,000 الربع الرابع 2015/12/31

41.56% (203,645,000) 490,000,000 الربع األول 2016/03/31

32.96% (161,485,000) 490,000,000 الربع الثاني 2016/06/30

28.24% (138,397,000) 490,000,000 الربع الثالث 2016/09/30

26.15% (128,120,000) 490,000,000 الربع الرابع 2016/12/31

19.47% (95,400,000) 490,000,000 الربع األول 2017/03/31

14.18% (69,470,000) 490,000,000 الربع الثاني 2017/06/30

14.93% (73,136,000) 490,000,000 الربع الثالث 2017/09/30

19.90% (97,512,000) 490,000,000 الربع الرابع  2017/12/31



(تتمة)تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها
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 إلى2012يعود سبب الخسارة خالل الفترة مقارنة بالعام:

فيالزيادةتشملوالتيسعوديلايرألف869,208لتصبح%22.56بنسبةالمتكبدةالمطالباتصافيارتفاع•

.اإلكتواريالخبيرتقريروفقاإلحترازيةالفنيةالمخصصات

.سعوديلايرألف4,718لتصبح%23.55بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتعوائدانخفاض•
م2013عام 

 إلى2013صافي الخسارة خالل الفترة مقارنة بالعام يعود سبب ارتفاع:

.  ألف لاير سعودي127,823انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ •

.  ألف لاير سعودي77,157انخفاض صافي أقساط التامين المكتتبة بمبلغ •

.ألف لاير سعودي2,650ارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بمبلغ •

.زيادة اإلحتياطيات والمخصصات الفنية وانخفاض المصاريف العمومية واإلدارية خالل العام•

م2014عام 

 إلى2014صافي الخسارة خالل الفترة مقارنة بالعام يعود سبب انخفاض:

.  ألف لاير سعودي20,123انخفاض عجزعمليات التأمين بمبلغ•

.  ألف لاير سعودي106,584ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ •

.ألف لاير سعودي95,521ارتفاع صافي أقساط التامين المكتتبة بمبلغ •

.  ألف لاير سعودي105,788انخفاض صافي المطالبات المتكبدة •

.  ألف لاير سعودي2,591انخفاض صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بمبلغ •

م2015عام 

الشركة : المصدر



(تتمة)وأسبابها تطور خسائر الشركة المتراكمة 
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 م إلى تحقيق صافي أرباح نتيجة2015يعود سبب انخفاض الخسائرالمتراكمة خالل الفترة مقارنة بالعام:

.  ألف لاير سعودي91,814تحقيق فائض في عمليات التأمين بمبلغ •

.  ألف لاير سعودي243,138انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ •

تياطي تشمل احتياطي مخاطر قائمة، مخصص معالجة المطالبات، احو)انخفاض صافي اإلحتياطيات الفنية •

.  ألف لاير سعودي2,187خالل الفترة بإجمالي مبلغ ( كوارث واحتياطيات فنية أخرى

.  سعوديألف لاير15,391ارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خالل هذه الفترة بمبلغ •

م2016عام 

م إلى تحقيق صافي أرباح خالل الفترة إال 2016يعود سبب انخفاض الخسائر المتراكمة خالل الفترة مقارنة بالعام

:م نتيجة2016أنها أقل من العام 

.ألف لاير سعودي76,173انخفاض فائض عمليات التأمين بمبلغ •

.ألف لاير سعودي239,030انخفاض اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بمبلغ •

.ألف لاير سعودي178,674انخفاض صافي اقساط التأمين المكتتبة بمبلغ•

.الف لاير سعودي8,725انخفاض صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق بمبلغ •

م2017عام 

الشركة : المصدر



أعلنت الشركة عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية والذي تم خالل الفترة من ( م2016/07/31)هـ الموافق 1437/10/26بتاريخ •
:م كالتالي2015/03/16م إلى الفترة 2015/02/24

:  مقارنة بما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ألسهم حقوق األولوية م 2016/07/31الفعلي للمتحصالت حتى نهاية اإلستخدام 1.

.لاير سعودي210,000,000المبلغ المتحصل من زيادة رأس المال . أ

.   لاير سعودي4,946,490بزيادة رأس المالالخاصةبلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة.ب

:وتم إستخدام المبلغ على النحو التاليسعودي، لاير 205,053,510صافي المتحصل من زيادة رأس المال بلغ .ج

.لاير سعودي210,000,000من زيادة رأس المال البالغة % 10لاير سعودي والتي تمثل 21,000,000وديعة نظامية بمبلغ -

لاير سعودي حسب تعليمات 490,000,000من رأس المال المدفوع والبالغ % 15إلى % 10لاير سعودي من 24,500,000زيادة الوديعة النظامية بمبلغ -
.م2016/04/20الموافق هـ 1437/07/13مؤسسة النقد والمعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 

جزء منه بما يتماشى معاستثمار لاير سعودي لإليفاء بمتطلبات هامش المالءة المالية المطلوب ، وتم 159,553,510تم إستخدام المبلغ المتبقي وقدره -
: اللوائح التنظيمية على النحو التالي

.لاير سعودي75,800,000ودائع في بنوك محلية بمبلغ •

.لاير سعودي73,373,690إستثمارات في صناديق محلية بمبلغ •

.سعوديلاير 10,379,820في حساب جاري لدى أحد البنوك المحلية بمبلغ رصيد •

:االنحرافاتفي اإلستخدام الفعلي للمتحصالت عن ما سبق اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ألسهم حقوق األولوية و أسباب ومبررات اإلنحرافات 2.

5,300,000بلغ لاير سعودي فرق في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال ، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال م353,510مبلغ 
و يعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات األولية . لاير سعودي كما ورد في نشرة اإلصدار
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(تتمة)وأسبابها تطور خسائر الشركة المتراكمة 



المتخذة إليقاف الخسائر المتراكمةاإلصالحية الخطوات 
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 العاليةمن نشاطات أعمال التأمين ذات الخسائر الكبيرة والمخاطرة المخاطر، والتقليلعلى قطاعات التأمين ذات اإليرادات الهامة وأقل التركيز.

 مع مكاتب إستشارية تساهم في دعم القرارات التنفيذية إلدارة الشركة و نموها و تخطي أسباب الخسائرالتعاقد.

 صدار أو تجديد بما يساهم في إعطاء القرارات المناسبة في شروط إنجم، دور إدارة اإلكتتاب في الشركة و متابعة السجل التاريخي لحوادث المؤمنين مع شركة دعم

.وثائق تأمين المركبات

 السعوديالنظر في أسعار التأمين واألخذ بعين اإلعتبار توصيات الخبير اإلكتواري و تعليمات لوائح مؤسسة النقد العربي إعادة.

 كوادر وطنية ذات خبرات فنية مؤهلة في مجال التأمين واإلدارة واألعمالاستقطاب.

 ضلوفتح نقاط بيع في أماكن استراتيجية أخرى ذات إيرادات أففيها، عديد من نقاط البيع التي تتضمن مصاريف أكبر من اإليرادات المحققة إغالق.

 األكبرعلى اإلستثمارات ذات العائد التركيز.

 ةية المختصاألفضل لموقع الشركة االلكتروني للبدء في البيع عن طريق موقع الشركة اإللكتروني بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابالتجهيز.

 ورشات عمل توعوية لموظفي الشركة تساهم في رفع المستوى التثقيفي عن أهمية صناعة التأمين ومخاطر التأمينإعطاء.

 ةوالتي تساعد في معرفة العمالء والتحقق من هوياتهم وسجالتهم التاريخي( سمة علم، يقين، كشركة ) مع أهم مزويدي الخدمات االلكترونية التعاقد.

 ا على الشركة نفقات ومصاريف تشكل اإلستغناء عن ادات وانتاجية سلبية كإيجارات مكاتب لم تعد لها أهمية استراتيجية واالستغناء عن خدمات موظفين ذو إيرعبئا

. واستبدالهم بكوادر وطنية مؤهلة ذات انتاجية عالية، باإلضافة إلى عدم تجديد وثائق تأمين تكبدت خسائر في السنوات السابقة



تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة

و،%18.37تقارببنسبةسعودىلاير(400,000,000)مليونأربعمائةإلىسعودىلاير(490,000,000)مليونوتسعونأربعمائةمنالمالرأستخفيضالشركةتعتزم

مليونتسعةإلغاءطريقعنسهم(40,000,000)مليونأربعونإلىسهم(49,000,000)مليونأربعونوتسعةمنالشركةأسهمعددبتخفيضستقومبالتالى

.أسهم(5.4444)كلعنواحدسهمقدرهتخفيضبمعدلسهم(9,000,000)

سيتمثممنوينه،حالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثممنوالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجالتيوواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

.الشركةمالأسرتخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثينخاللملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيع

أدناهالمثالفيموضحهوكمااألسهم،كسورعنتعويضهمسيتمحيثالشركةمساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض:

بدون تخفيض رأس المال رأس المالعند تخفيض الوحدة البند

1000 1000 سهم األسهم المملوكة قبل التخفيض

11.95 11.95 لاير التخفيضسعر السهم قبل 

11,950 11,950 لاير (تقديري)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

الينطبق 18.37% % نسبة التخفيض

ال ينطبق 184 سهم الملغاة من محفظة المساهم االستثماريةاألسهم

1000 816 سهم األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق 14.64* لاير (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

ال ينطبق 11,946.24 لاير (تقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية 

ال ينطبق 3.76 لاير (تقديرية)التعويض عن كسور األسهم قيمة 

م2018/04/29بتاريخ إغالق يوم السهم  والقيمة السوقية سعر 
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*األمثلةتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم.

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةيومالسهمإغالقبسعرالعرضتحديثسيتم.



(تتمة)الشركة تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي 

أسهمستةأوخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوسهمملكيتهكانتحالفيالمالرأستخفيضبعدالمساهمعليهسيحصلالذيللتعويضأمثلةأدناهالجدوليوضح:

القيمة الوحدة الوصف 

6 5 4 3 2 1 سهم األسهم المملوكة قبل التخفيض

11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 11.95 لاير *االسهم المملوكة قبل التخفيض( السهم)سعر 

2 1 1 1 1 1 سهم األسهم الملغاة

4 4 3 2 1 0 سهم األسهم المملوكة بعد التخفيض

14.64* 14.64* 14.64* 14.64* 14.64* 14.64* لاير (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

71.70 59.75 47.80 35.85 23.90 11.95 لاير (تقديري)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

58.56 58.56 43.92 29.28 14.64 0.0 لاير (تقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية 

13.14 1.19 3.88 6.57 9.26 11.95 لاير (تقديري)قيمة التعويض 
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م2018/04/29بتاريخ إغالق يوم السهم  والقيمة السوقية سعر 

*األمثلةتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم.

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةيومالسهمإغالقبسعرالعرضتحديثسيتم.

ا يمتلكالذيالمساهمأناإلشارةتجدر .تعويضهمسيتوسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيواحداا سهما



(تتمة)الشركة تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي 

لاير(..)إلىيصلأنالمتوقعمنولاير(..)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)م____/__/__الموافقهـ____/__/__اليومالشركةلسهماإلغالقسعرأننفترض

عمليةعلىالمساهمونموافقةحالفيذلكو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوميليالذياليوم)م____/__/__الموافقهـ____/__/__للتداولالتالياليومافتتاحيةفي

.اليومالشركةلسهماإلغالقسعرعلى(%..)بنسبةزيادةيمثلالتغييرهذاوالمال،رأستخفيض

28

بدون تخفيض رأس المال الوحدة لتغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المالمثال

11.95 لاير م ____ /__/__هـ الموافق ____/__/__لسعر اإلغالق لسهم الشركة اليوم مثال

(  يوم الجمعية العامة غير العادية)

90,000,000 لاير قيمة تخفيض رأس المال

9,000,000 سهم عدد األسهم الملغاة

49,000,000 سهم و المصدرة قبل تخفيض رأس المالعدد األسهم القائمة

40,000,000 سهم و المصدرة بعد تخفيض رأس المالعدد األسهم القائمة

585,550,000 لاير قبل تخفيض رأس المالالقيمة السوقية لجميع أسهم الشركة 

14.64* لاير سعر سهم الشركة بعد التخفيض

م2018/04/29بتاريخ إغالق يوم السهم  والقيمة السوقية سعر 

*األمثلةتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم.

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةيومالسهمإغالقبسعرالعرضتحديثسيتم.

ا يمتلكالذيالمساهمأناإلشارةتجدر .تعويضهمسيتوسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيواحداا سهما



التيراكمةالمتخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

بنسبةوسعوديلاير97,512,000قيمتهماالمتراكمةالخسائرإجماليبلغحيثم2017/12/31بتاريخالشركةمالرأسمن%19تجاورت

منركبيجزءمنالشركةسيخلصأنهكماموقفها،تعزيزوالشركةاستمراريةعلىللمحافظةلاير،490,000,000البالغالمالرأسمن19.9%

.المتراكمةالخسائر

يمثلماسعوديلاير(7,512,000)ألفاثناعشروخمسمائةوماليينسبعةقيمتهماالمالرأستخفيضبعدللشركةالمتراكمةالخسائرستبلغ

الخسائرنسبةأنحيثاستمراريتهاأوالشركةعلىخطريشكلالاألمرهذاوسعودي،لاير400,000,000وهوالشركةمالرأسمن1.88%

.للشركةاإلصالحعملياتفيسيساعدمماكبيربشكلوقلت

النواحيمنمخاطرأيتوجدالبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكدتموالمحاسبية،والقانونيةالنواحيمنتأثيرهوالقرارهذادراسةتمتقدوهذا

.التخفيضقراريجةنتمحتملةمخاطرأيالشركةإدارةترىاللذاالقرار،هذانتيجةالمحتملةالماليةباإللتزاماتيتعلقفيماأوالتشغيليةأوالقانونية
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة



الموافقات النظامية الالزمة

الموافق)هـ1438/11/09وتاريخ(381000110681)رقمالخطاببموجبالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

(9,000,000)مليونتسعةإلغاءطريقعنسعوديلاير(90,000,000)مليونتسعونبمبلغالشركةمالرأستخفيضعلى(م2017/08/01

.سعوديلاير(400,000,000)مليونأربعمائةالتخفيضبعدالمالرأسليصبحسهم

مالالرأستخفيضعمليةنفسعلىم____/__/__الموافقهـ____/__/__بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلتكما.

علىالحصولميتلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالغيرعادية،العموميةالجمعيةفيالمساهمينموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

ا ستتوقفالمالرأستخفيضعمليةفأن،هذهالمالرأستخفيضعمليةعلىموافقتهم .تماما

للحصولثمارواالستالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالمساهمينموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيالنظاموالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلى

المالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقةأيتوجدالأعاله،ذكرهتممابخالف.
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تخضع عملية تخفيض رأس المال لألنظمة و اللوائح التالية:

هـ 1437/01/28و بتاريخ ( 3/م)نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم •

هـ 1424/06/02و تاريخ 30/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م•

و تاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار •

.هـ1424/06/02وتاريخ 30/الملكي رقم مبالمرسوم ، بناء على نظام السوق المالية الصادر (م2017/12/27الموافق)هـ 1439/04/09

.هـ ولوائحه التنفيذية1424/06/02وبتاريخ ( 32/م)نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم •

.النظام األساسي للشركة•
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األنظمة و اللوائح ذات الصلة



تقرير المحاسب القانوني

رأستخفيضابأسبلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيامقانونيونمحاسبونوالنمرالبسامالقانونيالمحاسببتعيينالشركةقامت

الماليةسوقالهيئةثممنوالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصولأجلمنالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمال

.التخفيضعمليةعلى

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

علىلعاديةاغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعنعالناإلفيالقانونيالمحاسبقبلمنالمعدالمحدودالفحصتقريرمننسخةتضمينتم

.م____/__/__الموافقهـ____/__/__بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقع
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رأي المستشار القانوني

عمليةفيقانونيالالرأيإبداءأجلمنقانونيونومستشارونمحامونوالسويلميالنويصرشركة/السادةالمستشارالقانونيبتعيينالشركةقامت

.الشركةمالرأستخفيض

ا ستتمالمالرأستخفيضعمليةأنعلىفيهيؤكدالذيوالقانوني،المستشارخطابعلىالشركةحصلت فيبهاالمعمولظمةواألنللقوانينوفقا

.لذلكالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدالسعودية،العربيةالمملكة

أوالمالرأسضتخفيأوبزيادةمتعلقاالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةعاديةالغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر

ا القراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوالشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالة إالصحيحا

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةصدرإذا

لدىالشركةالتبسجالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي

الجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشمل،العاديةغيرالعامةالجمعيةيوممنعمليوميبعد(تداول)السعوديةالماليةالسوق

.المالتخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامة
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معلومات هامة
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معلومات هامة
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إبالغذلكبعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتاذا

ا عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلى.بذلكفوراا اإلدارةمجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسعلىواإلدارة،مجلسرئيس الجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

ا وأربعونخمسةخالللإلجتماعالعاديةغيرالعامة ا تخفيضهأوالمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائرعلمهتاريخمنيوما الذيالحدلىإوذلكالنظامألحكاموفقا

العاديةلغيراالعامةالجمعيةقراراتتصدر.األساسينظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأو.المدفوعالمالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفض

ا القراركانإذاإلىاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبية فيالمحددةالمدةقضاءإنقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقا

ا القراريكونفال.أخرىمؤسسةأوشركةفياندماجهاأونظامها .االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا

ا العاديةغيرالعامةالجمعيةإجتماعيكونال ماعاالجتفيالنصابهذايتوفرلمفإذا.األقلعلىالمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحا

عقدلالدعوةتتضمنأنبشرطاألولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماعيعقدأنويجوزثان،إجتماعإلىالدعوةوجهتاألول

ا الثانياالجتماعيعتبرواالجتماعهذاعقدإمكانيةمناألولاالجتماع توفرعدمالحوفي.األقلعلىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

ا الثالثاالجتماعهذايعتبروثالثإجتماعلعقدأخرىدعوةتوجيهسيتم.الثانياالجتماعنصاب ا صحيحا الجهاتوافقةمبعدفيه،الممثلةاألسهمعددكانأيا

.المختصة

أوالشركةمدةإطالةبأوالمالرأستخفيضأوبزيادةمتعلقاالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةعاديةالغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
ا القراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوالشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحل فيالممثلةسهماألأرباعثالثةصدرإذاإالصحيحا

.االجتماع

الماليةلسوقالدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
المساهمينلكوكذالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشمل،العاديةغيرالعامةالجمعيةيوممنعمليوميبعد(تداول)السعودية

.المالتخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذين



المستندات المتاحة للمعاينة
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المستندات المتاحة للمعاينة
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األميرشارع–الخالديةحي–جدّةمدينةفيفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبتوفيرالشركةستقوم

ا 9الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(بالزاالمخملبرج–الفيصلسعود .مساءا 4الساعةإلىصباحا

الشركةمالرأسلتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة.

الشركةمالرأسبتخفيضالماليةالسوقهيئةموافقةمننسخة.

مالرأستخفيضبعمليةوالخاصقانونيونمحاسبونوالنمرالبساممكتبقبلمنالمعدالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة

.الشركة

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالقانونيالمستشارتعيينخطابمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرضمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالقانونيالمستشارتقريرمننسخة.



المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةإجتماعحضورتوكيلنموذج
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