
عرض مقدم 

ة للجمعيىة العامة غير العادي

لمساهمي الشركة السعودية 

الهندية للتأمين التعاوني 

(وفا للتأمين)

الموافق )هـ 1439/09/15
(  م2018/05/30

May, 2018

( وفا للتأمين)الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 

المستشار المالي 

تعميم المساهمين 



2

فهرس المحتويات

4 المستشارون

5 عن الشركة خلفية

9 هيكل ملكية الشركة

10 أنشطة الشركة ومنتجاتها

11 الهيكل التنظيمي للشركة

12 مجلس اإلدارةأعضاء

13 اإلدارة التنفيذية للشركة 

14 تخفيض رأس المال 

15 ملخص إجراءات تخفيض رأس المال

16 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

17 األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال

18 الهيكل العام لتخفيض رأس المال 

19 تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

21 تطور استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية

22 الخطوات اإلصالحية المتخذة لتخفيض الخسائر المتراكمة

23 رأس مال الشركة عوامل المخاطر المتعلقة بتخفيض 

24 تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على التزامات الشركة

27 تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة

29 الموافقات النظامية الالزمة

30 األنظمة واللوائح ذات الصلة 

31 تقرير المحاسب القانوني

32 معلومات هامة

34 المستندات المتاحة للمعاينة

36 المرفقات

فهرس المحتويات



3



4

الماليالمستشار

بيت التمويل السعودي الكويتي 
14أ، الدور 4واحة غرناطة المبنى 

11523الرياض -5005ب .ص

المملكة العربية السعودية

+730051111966: هاتف

+981920111966: فاكس

www.skfh.com.saالموقع االلكتروني

info@skfh.com.sa: البريد االلكتروني

المحاسب القانوني 

عبدهللا البصري وشركاه –الدار لتدقيق الحسابات 

جرانت ثورنتون
مجمع الموسى التجاري –شارع العليا العام 

11451الرياض 2195ب .ص

المملكة العربية السعودية 

+068046311966: هاتف

+593946311966: فاكس

www.aldaraudit.comالموقع االلكتروني  : 

info@aldaraudit.com: البريد االلكتروني 

المستشارون

http://www.skfh.com.sa/
mailto:info@skfh.com.sa
http://www.aldaraudit.com/
mailto:info@aldaraudit.com
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خلفية عن الشركة
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بموجبأسستتسعوديةعامةمساهمةشركةهي(«للتأمينوفا»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)(للتأمينوفا)التعاونيللتأمينالهنديةالسعوديةالشركة•

الموافق)هـ1428/07/24(1010236705)رقمالتجاريوالسجل،(م2006/10/11الموافق)هـ1427/09/18وتاريخ(60/مرقم)الملكيالمرسوم

.(م2007/08/25الموافق)هـ1428/08/11بتاريخ(تداول)السعوديةاألسهمسوقفيالشركةأسهمإدراجوتمالرياض،مدينةمنالصادر(م2007/08/07

:للشركةوالتطوراتالتواريخأهميوضحجدول

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ 

.(لتأمينلوفا)التعاونيللتأمينالهنديةالسعوديةالشركةبتأسيسالخاص60/مرقمالملكيالمرسومصدور ( م2006/10/11الموافق )هـ 1427/09/18

اوف)التعاونيللتأمينالهنديةالسعوديةالشركةبتأسيسالخاص233رقمالوزراءمجلسقرارصدور

.(للتأمين
(م2006/10/09الموافق )م 1427/09/16

.(1010236705)رقمللشركةالتجاريالسجلصدور ( م2007/08/07الموافق )هـ  1428/07/24

.(تداول)السعوديةاألسهمسوقفيالشركةأسهمإدراج ( م2007/08/25الموافق )هـ 1428/08/11

فيالتأميننشاطلمزاولة(20086/14/نمت)برقمالسعودي،العربيالنقدمؤسسةتصريحعلىالحصول

ألحكاموفقا(خارواالدالحمايةتأمينالصحي،التأمينالعام،التأمين):التاليةبفروعهالسعوديةالعربيةالمملكة

.التنفيذيةوالئحتهالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام

(م2008/06/10)هـ الموافق 1429/06/06

مائة(100,000,000)منالشركةمالرأسبزيادةالعاديةغيرالعامةللجمعيةالشركةإدارةمجلستوصية

أسهمطرحطريقعنوذلكسعوديلايرماليينوخمسةمائتين(205,000,000)إلىسعوديلايرمليون

.أولويةحقوق
( م2014/04/27الموافق )هـ1435/06/27

351000133768رقمالخطاببموجبالنهائيةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول

بمبلغالشركةمالرأسزيادةعلى(م2014/08/26الموافق)هـ1435/10/30وتاريخ

بعددأولويةحقوقأسهمطرحطريقعنسعوديلايرماليينوخمسةمائة(105,000,000)

.الواحدللسهمسعوديةرياالتعشرة(10)بسعرسهمألفوخمسمائةماليينعشرة(10,500,000)

( م2014/08/26الموافق )هـ1435/10/30
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:للشركةوالتطوراتالتواريخأهميوضحجدول

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ 

مائة(105,000,000)بمبلغالشركةمالرأسزيادةعلى(الهيئة)الماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصول

ئةهيموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدأولوية،حقوقأسهمطرحطريقعنسعوديلايرماليينوخمسة

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوق
( م2014/11/26الموافق )هـ1436/02/04

(100,000,000)منالمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلىللشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة

أسهمطرحطريقعنوذلكسعوديلايرماليينوخمسةمائتين(205,000,000)إلىسعوديلايرمليونمائة

أولويةحقوق

( م2015/04/08الموافق )هـ1436/06/19

للجمعية(م2017/03/20الموافق)هـ1436/06/21بتاريخالمنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلستوصية

إلىسعوديلايرماليينوخمسةمائتين(205,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضالعاديةغيرالعامة

لفأوثالثمائةمليونثمانيةإلغاءطريقعنوذلكسعوديلايرمليونوعشرينواثنانمائة(122,000,000)

.عاديسهم(8,300,000)

(م2017/03/20الموافق )هـ 1438/06/21

الموافق)هـ1438/07/07وتاريخ(381000072304)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقة

عنسعوديلاير(83,000,000)مليونوثمانونثالثةبمبلغالشركةمالرأستخفيضعلى(م2017/04/04

واثنانمائةالتخفيضبعدالمالرأسليصبحسهما،(8,300,000)ألفوثالثمائةمليونثمانيةإلغاءطريق

سهم(12,200,000)ألفومائتينمليونعشراثناإلىمقسمسعوديلاير(122,000,000)مليونوعشرون

.عادي

(م2017/04/04الموافق )هـ 1438/07/07

منمالالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةعلى،الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

لايرمليونوعشرينواثنانمائة(122,000,000)إلىسعوديلايرماليينوخمسةمائتين(205,000,000)

هذهعناإلعالنتموقد.عاديسهم(8,300,000)ألفوثالثمائةمليونثمانيةإلغاءطريقعنوذلكسعودي

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقة

(م2017/04/24الموافق )هـ1438/07/27

(205,000,000)منالمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةعلىللشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة

عنوذلكسعوديلايرمليونوعشرينواثنانمائة(122,000,000)إلىسعوديلايرماليينوخمسةمائتين

.عاديسهم(8,300,000)ألفوثالثمائةمليونثمانيةإلغاءطريق
( م2017/06/14الموافق )هـ1438/09/19
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:للشركةوالتطوراتالتواريخأهميوضحجدول

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ 

(122,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداولموقعخاللمنالشركةأعلنت

إلغاءطريقعنوذلكسعوديلايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة

.الشركةالمصدرةاألسهممنسهم(2,200,000)ألفمائتيومليونين

( م2018/04/01الموافق )هـ 1439/07/15

على(م2018/05/15الموافق)هـ1439/08/29وتاريخ(1089/41)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقة

إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة(122,000,000)منالشركةمالرأستخفيض

.سعوديلايرمليونمائة(100,000,000)

(م2018/05/15الموافق )هـ 1439/08/29

لسوقاهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية
(م2018/05/17الموافق )هـ 1439/09/01

كما،(اولتد)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالتعميمهذامننسخةتضمينتم
(م2018/05/20الموافق )هـ 1439/09/04
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:الشركةفيالكبارالمساهمونملكيةهيكل

:أكثرأو%5يملكونالذينالمساهمينملكيةونسبأسماء

الشركة : المصدر

5.17 %

شركة نيو انديا للتأمين
المحدودة

ى الشركة الهندية للتأمين عل
الحياة

شركة التأمين على الحياة 
(العالمية)

الجمهور

4.98%4.98%84.87%

(تأمينوفا لل)الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 

هيكل ملكية الشركة

بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال
المساهم

النسبة عدد األسهم النسبة عدد األسهم

5.17% 517,000 5.17% 630,740 شركة نيو انديا للتأمين المحدودة

4.98% 498,000 4.98% 607,560 الشركة الهندية للتأمين على الحياة

4.98% 498,000 4.98% 607,560 (العالمية)شركة التأمين على الحياة 

84.87% 8,487,000 84.87% 10,354,140 الجمهور

100% 10,000,000 100% 12,200,000 اإلجمالي

الشركة : المصدر
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أنشطة الشركة ومنتجاتها

الشركة : المصدر

:للشركةالرئيسيةالمنتجاتالتاليالجدوليوضح

.تأمين المركبات-9

.المركبة ضد الغيرتأمين مسؤولية•

:تأمين الممتلكات-1

.ضد جميع األخطار•

.التأمين الشامل للسيارات الخصوصية• .ضد خطر الحريق•

.التجاريةالتأمين الشامل للسيارات• (للمباني السكنية)ضد خطر الحريق •

.تأمين خسارة الربح الناتج عن توقف العمل-10 .األمانةتأمين ضمان-2

.تأمين إصابات العمل-11 .تأمين ضد خطر السرقة-3

ممارسة المهن الطبيةتأمين أخطاء-12 .النقود/ تأمين األموال-4

.تأمين السفر الدولي-13 الغيرتأمين المسؤولية العامة تجاه-5

.تأمين مسؤولية المنتجات-14 (.مجموعات وأفراد)تأمين الحوادث الشخصية -6

.تأمين األمراض الخطيرة-15 (:بضائع)التأمين البحري -7

.الحماية واإلدخار-16 .الغطاء المفتوح للبضائع المنقولة بحرا  •

.التأمين الطبي-17

(وسطاء ووكالء التأمين)أخطاء المهن تأمين-18

(المهندسون المعماريون)تأمين أخطاء المهن -19

(تقنية المعلومات واستشاريو الحاسوب)تأمين أخطاء المهن -20

.الغطاء المفتوح للبضائع المنقولة برا  •

.شحنة فردية/تأمين نقل البضائع•

:التأمين الهندسي-8

.تأمين جميع أخطار المقاولين•

تأمين جميع أخطار التركيب•

.اآلالتتأمين أعطال•

.تأمين معدات وآالت المقاولين•

تأمين األجهزة اإللكترونية•
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الهيكل التنظيمي للشركة
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:اإلدارةمجلسأعضاء

:مالحظة

منالشركةمالرأستخفيضعلىأعالهأسماؤهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت(م2018/04/01الموافق)هـ1439/07/15بتاريخ•

لايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة(122,000,000)

مالرأستخفيضعلى(م2018/05/15الموافق)هـ1439/08/29وتاريخ(1089/41)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلتكما•

.سعوديلايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة(122,000,000)منالشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

الشركة : المصدر

تاريخ التعيين 

التخفيضاألسهم المملوكة قبل
صفة 

العضوية 
الجنسية  العمر المنصب  االسم

النسبة العدد

م 2013/07/11 0.000336% 41 مستقل سعودي 49 رئيس مجلس اإلدارة فؤاد عبدهللا الراشد

م 2013/07/11 0.001156% 141 مستقل سعودي 46 رةنائب رئيس مجلس اإلدا ياسر فيصل الشريف 

م 2016/12/18 - مستقل سعودي 50 عضو طارق محمد الصقير

م 2016/12/18 0.004877% 595 مستقل سعودي 44 عضو ثامر محمد بن معمر 

م 2016/12/18 - مستقل سعودي 49 عضو
عبدالرحمن عبدالعزيز 

الشتوي

م 2016/12/18 0.00083% 6 102 مستقل سعودي 50 عضو علي بهجت المداح

م 2016/12/18 - يغير تنفيذ هندي 59 عضو راجيش كاندوال

م2014/10/15 - - - سعودي 54 عضو
عبدالرحمن بن عبدهللا 

السهلي



13

اإلدارة التنفيذية للشركة

الشركة : المصدر

تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب  االسم 

م2014/10/15 54 سعودي الرئيس التنفيذي عبدالرحمن عبدهللا السهلي

م2017/11/01 46 سعودي التنفيذيرئيس العمليات  خالد عبده العسيري

م2015/08/02 60 أردني مدير القسم الفني عمر محمد حامد

م2018/02/01 46 سعودي رئيس إدارة اإللتزام محمد الخربوشروال

م 2015/12/16 40 باكستاني مدير التدقيق الداخلي عاصم علي إرشاد

م 2015/09/01 31 باكستاني
والتقارير مدير الميزانيات

المالية
ناديم إقبالأسد 

م2018/04/10 29 سعودي
مدير قسم تقنية المعلومات 

المكلف
بدر فرج العبد العزيز

م2018/01/30 31 سعودي
مدير حماية العمالء 

والشكاوي المكلف
طارق صالح العايد

م2014/12/21 36 سعودي مدير مطالبات السيارات عادل عايد الرشيدي

م2017/11/23 33 سعودي مديرالشؤون القانونية خالد محمد المجراد
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تخفيض رأس المال
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(122,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداولموقعخاللمنالشركةأعلنت(م2018/04/01الموافق)هـ1439/07/15بتاريخ

مئتيومليونينإلغاءطريقعنوذلك%18.03قدرهاانخفاضوبنسبةسعوديلايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة

.الشركةالمصدرةاألسهممنسهم(2,200,000)ألف

.والمساهمينالمصدرمصلحةفييصبالمالرأستخفيضبأناإلدارةمجلسيرىكما

:التاليالنحوعلىاإلجراءاتمنبمجموعةالشركةقامت

ملخص إجراءات تخفيض رأس المال

.السعوديالعربيالنقدلمؤسسةالمالراستخفيضطلبوتقديمإعداد•

.المالرأسخفيضتبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(ثورنتونجرانت)وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارمكتبتعيين•

بمبلغالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/05/15الموافق)هـ1439/08/29وتاريخ(1089/41)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول•

مليونمائةالتخفيضبعدالمالرأسليصبح،سهما(2,200,000)ألفومئتيمليونينإلغاءطريقعنسعوديلاير(22,000,000)لايرمليونعشرونواثنان

.عاديسهم(10,000,000)ماليينعشرإلىمقسمسعوديلاير(100,000,000)

.المالرأستخفيضلعمليةماليكمستشارالكويتيالسعوديالتمويلبيتتعيين•

والمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعدمنوالخمسونالتاسعةالمادةشروطمعيتوافقبماالماليةالسوقلهيئةالمالراستخفيضطلبوتقديمإعداد•

.المالرأستخفيضبشروطالمتعلقة•

لايرمليونعشرونواثنانبمبلغالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/05/17الموافق)هـ1439/09/01بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصول•

لاير(100,000,000)مليونمائةالتخفيضبعدالمالرأسليصبح،سهما(2,200,000)ألفومئتيمليونينإلغاءطريقعنسعوديلاير(22,000,000)

.عاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةإلىمقسمسعودي

المالرأستخفيضعمليةعلىللتصويتالشركةلمساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةالنعقادالدعوة•



:  يوضح الجدول أدناه الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال، حيث تبدأ بتوصية مجلس اإلدارة وتنتهي بالتعامل مع كسور األسهم

التاريخ المتوقع  البيان

2018/04/01 توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال

2018/04/02 تعيين المستشار المالي

2018/05/15 موافقة مؤسسة النقد على التخفيض

2018/05/16 تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية

2018/05/17 موافقة هيئة السوق المالية

2018/05/20 اإلعالن عن الجمعية العامة الغير العادية

2018/05/30 يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير العادية 

ة اليوم الذي يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادي

الخاصة بتخفيض رأس المال 

إعالن نتائج الجمعية العامة الغير العادية 

خالل ثالثون يوم من تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال 

يع على وبيعها بسعر السوق وتوزيع متحصالت البالتعامل مع كسور األسهم من خالل جمعها في محفظة واحدة

واإلعالن عن ذلكالمستحقين

.يعتبر الجدول الزمني أعاله تقديري كما أنه عرضة للتغيير

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال 
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األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال

الشركة المحاسب القانونيالمستشار المالي 

يوضح الشكل أدناه األطراف المشاركة في عملية تخفيص رأس المال
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:المالرأستخفيضهيكل

:التاليالنحوعلىالمالرأستخفيضعمليةستتم

ألفمئتيومليونعشراثنيإلىمقسمة(122,000,000)سعوديلايرمليونعشرونواثنانومائة(التخفيضقبل)الحاليالشركةمالرأسيبلغ•

ماليينعشرةإلىمقسمة(100,000,000)سعوديلايرمليونمائة(التخفيضبعد)الشركةمالرأسسيبلغحينفيعادي،سهم(12,200,000)

.عاديسهم(10,000,000)

.%18.03المالرأسمنالتخفيضنسبةتبلغ•

3لكلسهم0.541تخفيضطريقعن,الشركةالمصدرةاألسهممنسهم(2,200,000)ألفمئتيومليونينإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةستتم•

أسهم

.أولويةحقوقأسهمطرحطريقعنمالهارأسزيادةثممنومالهارأسلتخفيضالنيةالشركةلدى•

:المالرأستخفيضأسباب

نمودعمومتراكمةخسائرإلطفاءالشركةمالرأستخفيضعلىبالموافقةالعاديةغيرالعامةللجمعيةالتوصيةبتمريرم2018أبريل01بتاريخاإلدارةمجلسقرر

مستقبال  الشركة

:اإلدارةمجلسأعضاءبيان

.واستمراريتهاالشركةعلىللحفاظوالمساهمينالشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضتوصيةبأنالشركةإدارةمجلسيرى

:مايليعلىالقانونيالمحاسبقبلمنالمعدالتقريرخاللمنالتأكيدتمكما

.المساهمينحقوقإجماليأوالشركةالتزاماتعلىتأثيرأيالمالرأستخفيضلعمليةليس•

يتعلقفيماوكذلكالشركة،أسهممنواحدسهميملكونالذينالمساهمينباستثناءاألسهم،عددتخفيضبسببالشركةفيمساهمكلملكيةنسبةتتغيرلن•

..الملغاةاألسهمبكسور

المالرأسيضتخفعمليةعنستنتجأسهمكسورأيتجميعسيتمكماالمال،رأستخفيضعمليةبسببالشركةمساهميحقوققيمةإجمالييتغيرلن•

حسبكال  لشركةالمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنالمال،رأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةمنيومثالثينخاللوبيعها

.الكسورتلكفيأحقيته

الهيكل العام لتخفيض رأس المال
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

:وأسبابهاالمتراكمةالشركةخسائرتطور

النسبة إجمالي الخسائر المتراكمة رأس المال  الفترة

46.8% (46,785) 100,000 2010

49.2% (49,160) 100,000 2011

65.1% (65,126) 100,000 2012

71.7% (71,679) 100,000 2013

70.8% (70,792) 100,000 2014

67.2% (137,707) 205,000 2015

40.6% (83,317) 205,000 2016

30.6% (37,318) 122,000 2017

57.58% (70,120) 122,000 2018الربع األول 

(األرقام بآالف الرياالت السعودية)

الشركة : المصدر

االكتتابمصاريفوكانتسعودي،لايرمليون148حواليالشركةلدىالمتراكمةالتشغيليةاإليراداتبلغتم،2011إلىم2008العامبينماالفترةخالل•

نسبةبلغتحينفيسعودي،لايرمليون23بمبلغمتراكمةأرباحعنهمانتجسعودي،لايرمليون125(واإلداريةالعموميةالمصاريفعداما)المتراكمة

إيراداتمن%40.2)سعوديلايرمليون60والبالغةالمتراكمةواإلداريةالعموميةالمصاريفحسابوبعد،%84.5المكتتبةاألقساطلصافيالمتكبدةالمطالبات

%49.2نسبتهمابذلكممثلةم،2011العامبنهايةسعوديلايرمليون49.2حواليبلغتمتراكمةخسائرإلجماليالشركةتحقيقعنهنتجالذياألمر(االكتتاب

.الشركةمالرأسمن

االكتتابمصاريفبلغتحينفيسعودي،لايرمليون342إلىلتصلالمتراكمةالتشغيليةاإليراداتارتفعتم،2014الىم2012العامبينماالفترةخالل•

لصافيالمتكبدةالمطالباتنسبةبلغتحينفيمليون46بمبلغمتراكمةأرباحإجماليعنهنتجممامليون،296(واإلداريةالعموميةالمصاريفعداما)المتراكمة

عنهنتجالذياألمر،(االكتتابإيراداتمن%21.8بنسبة)مليون74بـمبلغالمتراكمةواإلداريةالعموميةالمصاريفحسابوبعد،%86.6المكتتبةاألقساط

.الشركةمالرأسمن%70.8نسبتهمابذلكممثلةم2014العامبنهايةسعوديلايرمليون70.8حواليبلغتمتراكمةخسائرإلجماليالشركةتحقيق



مائة(100,000,000)منالمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلىللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةموافقةعلىالشركةحصلتم،2015العامخالل•

أولويةحقوقأسهمطرحطريقعنوذلكسعوديلايرماليينوخمسةمائتين(205,000,000)إلىسعوديلايرمليون

سعوديلايرمليون329(واإلداريةالعموميةالمصاريفعداما)االكتتابمصاريفوكانتسعوديلايرمليون294التشغيليةاإليراداتبلغتم،2015العامخالل•

لقطاعالمتكبدةالمطالباتمخصصارتفاعبسببوذلك(%112.7المكتتبةاألقساطلصافيالمتكبدةالمطالباتنسبة)سعوديلايرمليون35بمبلغخسائرعنهمانتج

إيراداتمن%10.3)سعوديلايرمليون30بـواإلداريةالعموميةالمصاريفحسابوبعدمليون،99بمبلغاألقساطفيالعجزاحتياطيومخصصالمركباتتأمين

من%67.2نسبتهمابذلكممثلةم2015العامبنهايةسعوديلايرمليون137.7حواليبلغتمتراكمةخسائرإلجماليالشركةتحقيقعنهنتجالذياألمر(االكتتاب

.الشركةمالرأس

مليون83.3إلىلتصلالشركةلدىالمتراكمةالخسائرإجماليتقليصإلىأدىالذياألمرمليون530إلىلتصلالتشغيليةاإليراداتارتفعتم،2016العامخالل•

.الشركةمالرأسمن%40.6نسبتهمابذلكممثلةم2016العامبنهايةسعوديلاير

صافيوإنخفاض%36بنسبةالمكتتبةالتأمينأقساطانخفاضإلىذلكويعودسعوديلايرمليون32.6حواليبلغتخسارةصافيالشركةحققتم2017العامخالل•

%23.86بنسبةتحصيلهافيالمشكوكالديونمخصصإرتفاعإلىباإلضافة،%20.61بنسبةااليراداتإجماليوإنخفاض%19.53بنسبةالمكتسبةالتأمينأقساط

إلىلتصلالشركةلدىالمتراكمةالخسائرارتفاعإلىأدىالذياألمر،%33.13بنسبةوالعموميةاالداريةالمصاريففياألرتفاعالىإضافة

البالغالمالرأسمن%57,58مانسبتهبذلكممثلةسعوديلايرمليون70,12المالرأسمنللشركةالمتراكمةالخسائربلغت,م2018مناألولالربعخالل•

سوفوعليهلتشغيليةاالمصاريفوإرتفاعكبيرةبصورةالشركةمبيعاتفيإنخفاضإلىالشركةخسائرلتراكمالرئيسيالسببويعود،سعوديلاير122,000,000

فأكثر%20اكمةالمترخسائرهابلغتوالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتوالخاصةالماليةالسوقهيئةعنالصادرةوالتعليماتاإلجراءاتالشركةعلىتنطبق

.مالهارأسمن

تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها
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أعلنت الشركة في موقع تداول عن تطورات استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية والذي تم خالل( م2018/03/08)هـ الموافق 1439/06/20بتاريخ 

:كالتالي2015-04-28إلى الفترة 2015-04-14الفترة من 

:م مقارنة بما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ألسهم حقوق األولوية2017-12-31االستخدام الفعلي للمتحصالت حتى نهاية الربع الرابع  

.سعوديلاير105,000,000المالرأسزيادةمنالمتحصلاإلجماليبلغ•

إجماليمن%3.71مانسبتهسعوديلاير3,899,521وقدرهمبلغالمالرأسبزيادةالخاصةالمباشرةوغيرالمباشرةالمصاريفإجماليبلغت•

.المالرأسزيادةمنالمتحصالت

.المالرأسزيادةمنالمتحصالتإجماليمن%96.29مانسبتهسعودي،لاير101,100,479المالرأسزيادةمنالمتحصلالصافيبلغ•

يتناسببماوذلكالمالرأسزيادةمنالمتحصالتإجماليمن%10نسبتهماالنظامية،الوديعةفيكزيادةسعوديلاير10,500,000مبلغاستخدامتم•

.المالرأسزيادةمع

منالمتحصالتإجماليمن%86.29ويمثلالمالية،المالءةهامشبمتطلباتلإليفاءسعوديلاير90,600,479والبالغةالمتحصالتباقياستخدامتم•

.المحليةالبنوكأحدلدىمرابحةفيإستثمارهوتمالمال،رأسزيادة

:االنحرافاتمبرراتوأسبابواألولويةحقوقألسهماإلصدارنشرةفيعنهاإلفصاحسبقماعنللمتحصالتالفعلياالستخدامفياالنحرافات

المالرأسادةبزيالخاصةللمصاريفالتقديريةالتكلفةكانتحيثالمال،رأسبزيادةالمتعلقةالمصاريففيسعوديلاير1,100,479بمبلغفرقهناك•

.األوليةالتقديراتمنأقلكانتللمصاريفالفعليةالمبالغأنإلىالفرقهذاويعوداإلصدارنشرةفيوردكماسعوديلايرمليون5مبلغ

تطور استخدام المتحصالت من إصدار أسهم حقوق األولوية
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قليل الخسائر ى تقامت الشركة بتطبيق عدد من الخطوات اإلصالحية تستهدف بذلك مضاعفة معدالت النمو والفاعلية المتحققة خالل السنوات القادمة والعمل عل•

:وتعليلها إلى أدنى حد ممكن،  ومنها

.رفع إنتاجية الشركة ومعدل النمو–

.رفع إنتاجية ومعدالت نمو الشركة–

.تطوير وخلق منتجات جديدة للتوسع وزيادة الحصة السوقية–

.تطوير المنتجات السابقة وخلق منتجات جديدة لما في ذلك من أثر في رفع الحصة السوقية–

(.نقطة بيع جديدة15) زيادة عدد العمالء من خالل التوسع في المبيعات ونقاط البيع –

(.نقطة بيع جديدة15) زيادة نسبة المبيعات والحصول على عمالء جدد من خالل نقاط البيع –

.تخفيض التكاليف الثابتة عن طريق إعادة هيكلة األنشطة التشغيلية–

.إعادة هيكلة تقنية المعلومات لخدمة أفضل مع تطوير األنظمة التشغيلية لتحسين خطوات إتخاذ القرار–

بعد )رأس مال الشركة من مائة مليون لاير سعودي العاديةزيادة للجمعية العامة غير م  2018/04/01هـ الموافق 1439/07/15كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

.  المالوبعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس أولوية وذلك إلى مائتي مليون لاير عن طريق طرح أسهم حقوق ( التخفيض

الخطوات اإلصالحية المتخذة إليقاف الخسائر المتراكمة
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مليونسبعونغتبلوالتيالمتراكمةخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى•

علىالمحافظةبهدفوذلكالشركة،مالرأسمن%57.48مانسبتهبذلكممثلةم2018/04/01فيكماسعوديلاير(70,120,000)ألفوعشرونمائةو

رأسمن%48.25إلىلتصلالمتراكمةالخسائرنسبةستنخفضحيثالمتراكمة،الخسائرمنجزءمنالشركةسيخلصأنهكماموقفها،وتعزيزالشركةاستمرارية

.الشركةمال

أووالتشغيليةنيةالقانوالنواحيمنمخاطرأيالتوجدبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتموالمحاسبية،القانونيةالنواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا•

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأيالشركةإدارةترىفاللذا.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلقفيما

عوامل المخاطرة المتعلقة بتخفيض رأس المال
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.التخفيضبعمليةلخاصاالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(ثورنتونجرانت)وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارمكتببتعيينالشركةقامت•

المنتهيةللسنهالمراجعةةالماليالقوائمباستخدامالتقريرإعدادوتم،.الحاليةوالتزاماتهاالشركةأعمالعلىالمتوقعوتأثيرهاالتخفيضآليهتوضيحخاللهمنتموالذي

م2017/12/31في

التزاماتمجموعمن%92مانسبتهتمثلالتأمينبعملياتالتأمينعملياتوفائضااللتزاماتإجماليبأنالمحدود،المحاسبيالفحصتقريرخاللمنالتوضيحتم•

الدائنةأمينالتإعادةوأرصدةالمكتسبةغيرواألقساطواالحتياطيالقائمةالمطالباتمنرئيسيبشكلااللتزاماتهذهوتتكون،م2017/12/31فيكماوذلكالشركة

.م2017/12/31فيكماقروضأيالشركةلدىوليسالشركةالتزاماتأجماليمن%85.71التأمينعملياتوفائضالتزاماتإجماليمن%93تمثلوالتي

.المالرأستخفيضبسببالشركةالتزاماتتأثيرعلىأيهناكيكونلنبأنالقانونيالمحاسبقبلمنالتأكيدتمكما

سعوديلاير(15,317,803)إلىلتصلالمتراكمةالخسائرخفضإلىسعوديلاير(22,000,000)مليونعشرونواثنانبمقدارالمالرأسخفضسيؤدي•

:أدناهالجدولفيموضحهوكماالشركةمالرأسمن(م2017/12/31فيكما)%15.318المتراكمةالخسائرسبةلتصبح

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على التزامات الشركة

)التأثير ( بعد التخفيض  قبل التخفيض المساهمينحقوق

(22,000,000) 100,000,000 122,000,000 رأس المال

22,000,000 (15,317,803) (37,317,803) ( م2017/12/31كما في )الخسائر المتراكمة 

- (1,050,118) (1,050,118) احتياطي القيمة العادلة 

- 83,632,079 83,632,079 مجموع حقوق المساهمين

15.27% (15.32)% (30.59)% نسبة الخسائر المتراكمة 

(األرقام بالرياالت السعودية)

المحدودالفحصتقرير:المصدر



التأثير  بعد التخفيض  قبل التخفيض المساهمينحقوق

(22,000,000) 100,000,000 122,000,000 رأس المال

22,000,000 (48,247,600) (70,120,000) المتراكمةالخسائر 

- (1,050,118) (1,050,118) احتياطي القيمة العادلة 

- 50,702,282 50,702,282 مجموع حقوق المساهمين

9.23% (48.25)% (57.48)% نسبة الخسائر المتراكمة 

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على التزامات الشركة

الموافق)هـ1439/08/21بتاريخبإعالنهاالشركةعنهاأفصحتالتيالمتراكمةالخسائرباستخدامالمتراكمهالخسائرعلىالمالرأستخفيضأثرالتاليالجدوليوضح•

فيكماسعوديلاير(70,120,000)ألفوعشرونمائةومليونسبعونإلىالمتراكمةخسائرهاوصولخاللمنالشركةأوضحتوالتي،(م2018/05/07

:الشركةمالرأسمن%57.58مانسبتهبذلكممثلةم2018/04/01

25
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عنوذلكسعودي،لايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة(122,000,000)منرأسمالهاتخفيضالشركةتعتزم•

طريقعنالشركةمالرأسمنتقريبا  %18.03قدرهاانخفاضوبنسبةالشركة،المصدرةاألسهممنسهم(2,200,000)ألفمئتيومليونينإلغاءطريق

.الشركةأسهممنسهم(3)لكل0.541تخفيض

ثمومنحينه،لسائدابالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

مالرأستخفيضلىعالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثينخاللملكيتهحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتم

.الشركة

:أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن•

•

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة

بدون تخفيض رأس المال  عند تخفيض رأس

المال 

الوحدة  (  تقديري)البند 

1000 1000 سهم األسهم المملوكة قبل التخفيض

11.34
11.34 لاير 

(  م2018**/**/الموافق )هـ 1439**/**/سعر السهم قبل التخفيض 

*  يوم الجمعية العامة غير العادية

11,340 11,340 لاير  القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

ال ينطبق  18.0328% % نسبة التخفيض 

ال ينطبق  180.328 سهم عدد األسهم الملغاة

ال ينطبق 181 سهم األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

ال ينطبق 0.6721 سهم كسور األسهم التي سيفقدها المساهم

1000 819 سهم األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق   13.83 لاير سعر السهم بعد التخفيض

ال ينطبق   11,330.70 لاير (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ال ينطبق   9.30 لاير (  تقديرية)قيمة التعويض 

.المثالتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم*

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةبتاريخالسهمإغالقبسعرالحقا  العرضتحديثسيتم*
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الذيالمساهمعلىالتأثيرالتاليالجدولويوضحوتعويضه،أسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا  سهمايملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةوتجدر•

:أسهمخمسةأوأسهمأربعةأوأسهمثالثةأوسهمينأوواحدا  سهما  يملك

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة

(  تقديري)البند 

5 4 3 2 1 سهم  األسهم المملوكة قبل التخفيض

11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 لاير 
الموافق )هـ 1439**/**/سعر السهم قبل التخفيض 

*  يوم الجمعية العامة غير العادية( م2018**/**/

1 1 1 1 1 سهم  األسهم الملغاة

4 3 2 1 0 سهم  األسهم المملوكة بعد التخفيض 

13.83 13.83 13.83 13.83 13.83 لاير  (  تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

56.7 45.36 34.02 22.68 11.34 لاير  (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

55.34 41.50 27.67 13.83 - لاير  (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير  11.34 8.85 6.35 3.86 1.36 (  تقديرية)قيمة التعويض 

.األمثلةتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم*

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةبتاريخالسهمإغالقبسعرالحقا  العرضتحديثسيتم*
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في(لاير****)إلىيصلأنالمتوقعومن،(لاير)***هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2018**/**/الموافق)1439**/**/الشركةسهمإغالقسعر•

ضتخفيعمليةعلىالمساهمونوافقحالفيوذلك،(العاديةغيرالعامةالجمعيةيليالذياليوم)(م2018**/**/الموافق)هـ1438**/**/بتاريخغدا  السوقافتتاح

.اليومالشركةسهمإغالقسعرعنتقريبا(%)***بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأس

تخفيض رأس المال وتأثيره المتوقع على مساهمي الشركة

القيمة الوحدة *رأس المال تغير سعر السهم بعد تخفيض

لاير  11.34
يوم الجمعية العامة ( م2018**/**/الموافق )هـ 1439**/**/سعر السهم قبل التخفيض 

*  غير العادية

لاير  22,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم  2,200,000 عدد األسهم الملغاة

سهم  12,200,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

10,000,000 
سهم 

عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال 

لاير  24,948,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس 

لاير  13.83 المالسعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس 

.الجدولتبسيطبهدفعشرييتينخانتينأقربإلىالسهمسعرتقريبتم*

للمساهمينعاديةالغيرالعامةالجمعيةبتاريخالسهمإغالقبسعرالحقا  العرضتحديثسيتم*
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الشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/05/15الموافق)هـ1439/08/29وتاريخ(1089/41)رقمالخطاببموجبالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت•

.سعوديلايرمليونمائة(100,000,000)إلىسعوديلايرمليونعشرونوثنانومائة(122,000,000)من

هذهعناإلعالنتموقد(م2018/00/00الموافق)هـ1439/00/00بتاريخالمالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلتكما•

(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقة

فإنهذه،المالسرأتخفيضعمليةعلىموافقتهمعلىالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالمساهمين،موافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن•

.تماما  ستتوقفالمالرأستخفيضعملية

علىموافقتهالىعللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالمساهمينموافقةعلىالحصولتمحالفي•

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديل

.المالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف•

الموافقات النظامية الالزمة



األنظمة واللوائح ذات الصلة

:التاليةواألنظمةللوائحالشركةمالرأستخفيضعمليةتخضع•

هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام•

هـ1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام•

هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد•

(م2017/02/27الموافق)

.التنفيذيةولوائحةهـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام•

.للشركةاألساسيالنظام•

30
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أسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسب(ثورنتونجرانت)وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارمكتببتعيينالشركةقامت•

عمليةعلىليةالماالسوقهيئةثمومنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصولأجلمنالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيض

.التخفيض

.القانونيالمحاسبتقريرتالوة•

الماليةقالسوموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناألعالنفيالقانونيالمحاسبقبلمنالمعدالمحدودالفحصتقريرمننسخةتضمينتم•

(م2018/05/20الموافق)هـ1439/09/04بتاريخ(تداول)السعودية

تقرير المحاسب القانوني
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معلومات هامة 
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إبالغكبذلفورعلمهالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا•

العامةةالجمعيدعوةبذلكعلمهمنيوماعشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراالمجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيس

الذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاتخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر،علمهتاريخمنيوماوأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغير

فيالنظامقوةبالشركةانقضاءأوللشركة،األساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأو،المدفوعالمالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفض

الشركاتنظامفيهوكما(يوم45خالل)المحددالوقتفيالعاديةغيرالجمعيةتجتمعلمأواذاالتصويتعدمحال

االجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإنأالقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال•

.األقلعلىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاالثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول

الشركةمدةبإطالةوأالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاإلجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقرارتتصدر•

الممثلةألسهماأرباعثالثةصدرإذاإالصحيحاالقراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوالشركةفيأوبإندماجهانظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأو

.االجتماعفي

الماليةالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا  التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمواوافقحالفي•

المساهمينلكوكذالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةيوممنعمليوميبعد(تداول)السعودية

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذين

معلومات هامة
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المستندات المتاحة للمعاينة 
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.الشركةمالرأسلتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة•

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة•

.الشركةمالرأسبتخفيضالماليةالسوقهيئةموافقةخطابمننسخة•

بعمليةوالخاص(ثورنتونجرانت)وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارمكتبقبلمنالمعدالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة•

.الشركةمالرأستخفيض

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة•

.المساهمينتعميممننسخة•

المستندات المتاحة للمعاينة

خالل ( 6و5بين مخرج -طريق الدائري الشمالي-الواقع في مدينة الرياض ) سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لمساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة 

مساء  4صباحا  إلى الساعة 9فترات العمل الرسمية من الساعة 
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المرفقات 

تقرير المحاسب القانوني •

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية •


