
تعميم المساهمين

(انةأم)شركة أمانة للتأمين التعاوني 

المستشار المالي

ريال سعودي(240,000,000)سهم عادي بقيمة ( 24,000,000)تخفيض رأس مال الشركة من 

ريال سعودي( 110,000,000)سهم بقيمة ( 11,000,000)عن طريق إلغاء ريال سعودي(130,000,000)سهم عادي بقيمة ( 13,000,000)إلى 

الجمعية العامة غير العادية 
م23/5/2021الموافق هـ11/10/1442
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شركة أمانة للتأمين التعاوني 

الرياض، شارع صالح الدين األيوبي

(الدور الثاني–مركز بالتينيوم )

11427، الرياض 27986: ب.ص

المملكة العربية السعودية

 4757700 (11) 966+:هاتف

 4757722 (11) 966+:فاكس

www.amana.sa: الموقع اإللكتروني

info@amana-coop.com.sa: البريد اإللكتروني

معلومات الشركة

معلومات التواصل

أمجاد البراك: اسم ضابط االتصال

 4757700 (11) 966+:هاتف

 4757722 (11) 966+:فاكس

www.amana.sa: الموقع اإللكتروني

a.albarrak@amana-coop.com.sa: البريد اإللكتروني

معلومات الشركة
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المستشار المالي

شركة اإلنماء لالستثمار

الرياض، طريق الملك فهد

(2-برج العنود )

11544، الرياض 55560: ب.ص

المملكة العربية السعودية

 2185555 (11) 966+:هاتف

 2185970 (11) 966+:فاكس

 http://www.alinmainvestment.com:الموقع اإللكتروني

 query@alinmainvest.com:البريد اإللكتروني



المستشارون
المحاسبون القانونيون

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

جدة، شارع الوطن العربي

21421، جدة 780: ب.ص

المملكة العربية السعودية

 6693478 (12) 966+:هاتف

 6602432 (12) 966+:فاكس

www.elayouty.com:الموقع اإللكتروني

 jeddah@elayouty.com:البريد اإللكتروني

(هالبسام وشركاؤ)شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

الرياض، شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد

11557، الرياض 69658: ب.ص

العربية السعوديةالمملكة 

 2065333 (11) 966+:هاتف

 2065444 (11) 966+:فاكس

www.pkfalbassam.com: الموقع اإللكتروني

Info.sa@pkf.com: البريد اإللكتروني
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التعريفات والمصطلحات

5

المعنى المصطلح

.السعوديةالعربيةبالمملكةالماليةالسوقهيئة الهيئة

.السعوديةالماليةالسوقشركة تداول

.الماليةاألوراقإيداعمركزشركة اإليداعمركز

.التعاونيللتأمينأمانةشركة الشركة

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالعاديةغيرالعامةللجمعيةمقدمالمساهمينإلىتعميم التعميم

التبليغتماءسوالتسويةتحتبالمطالباتالخاصةالتسوياتإجراءبعدالفترةخاللدفعهايتمالتيالمطالبات
.الأمعنها

المتكبدةالمطالباتصافي

هذهمدةعنالنظربغضماليةفترةخاللالشركةأصدرتهاالتيالتأمينبوثائقالمتعلقةاألقساطهي
.الوثائق

المكتتبةالتأمينأقساط

.بهاالخاصةالتأمينإعادةأقساططرحبعدالشركةلدىالمكتتبةالتأمينعقودأقساطإجمالي المكتتبةالتأمينأقساطصافي

أقساطوتمثلنسبيأساسعلىالمتعلقةالتأمينوثائقفتراتمدىعلىالدخلإلىترحلالتياألقساط
التسوياتإجراءدبعالمفعولساريةللوثائقالماليةالقوائمتغطيهاالتيالمحاسبيةبالفترةالخاصةالتأمين
.مكتسبةالغيرباألقساطالخاصة

المكتسبةالتأمينأقساطصافي

.الماليةالتزاماتهالتغطيةوتخصيصهااقتطاعهاالشركةعلىيجبالتيالمبالغ الفنية(االحتياطيات)المخصصات

.التزاماتهاعننقدإلىللتحويلالقابلةالشركةأصولزيادةمدى المالءةهامش



خلفية عن الشركة
الوزراءجلسمقراربموجبتأسستعامةسعوديةمساهمةشركةهي"(أمانة"أو"الشركة"بــبعدفيماإليهاويشار)التعاونيللتأمينأمانةشركة

(م2009/06/03الموافق)هـ1430/06/10بتاريخالصادر35/مرقمالملكيوالمرسوم(م2009/06/01الموافق)هـ1430/06/08بتاريخ188رقم

شركاتمراقبةولنظامهـ،1385/03/22وتاريخ6/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتلنظاموفقاالشركةتأسيسعلىبالموافقةالقاضي

وتاريخ1/596رقمالوزاريالقراربموجبالصادرةالتنفيذيةوالئحتههـ1424/06/02وتاريخ/32مرقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمين

اسميةبقيمةعاديسهم(32,000,000)علىمقسمسعوديريال(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةبلغمدفوعمالبرأسهـ،1425/03/01

أهمالتاليالجدوليبين.م2010/03/22الموافقبتاريخالعاملالكتتابالشركةمالرأسمن%40نسبتهماطرحوتمسعودية،رياالت(10)قدرها

:التعميمهذاإصدارتاريخحتىوتأسيسهامنذالشركةبهامرتالتياألحداث

الحدث التاريخ

الموافق)هـ08/06/1430بتاريخالصادر188رقمالوزراءمجلسلقراروفقاالتعاونيللتأمينأمانةشركةتأسست

.(م03/06/2009الموافق)هـ10/06/1430بتاريخالصادر35/مرقمالملكيوالمرسوم(م01/06/2009
(م01/06/2009الموافق )هـ 08/06/1430

 عشراثني(12,800,000)طرح
 
الشركةمالرأسمن%40نسبتهماتمثلعاديسهمألفوثمانمائةمليونا

.العاملالكتتاب
(م22/03/2010الموافق )هـ 06/04/1431

.ق/180رقمالتجارةوزيرقراربموجبالشركةتأسيسعناإلعالن (م17/05/2010الموافق )هـ 03/06/1431

المركزيلبنكامنالصحيالتأمينوالعامالتأميننشاطمزاولةتصريحعلىالتعاونيللتأمينأمانةشركةحصلت

.30/20107/نمترقمالسعودي
(م06/07/2010الموافق )هـ 24/07/1431

الىسعوديريال(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلسأوصى

طريقعنوذلكالمالرأسمن%56.25قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائة

(212,022,000)بلغتالتيالمتراكمةالخسائرلتقليصوذلكعادي،سهم(18,000,000)مليونعشرثمانيةإلغاء

(تداول)السعوديالماليةالسوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنوتمسعوديريال(32,022,000)الىريال

.(م07/09/2016الموافق)هـ07/12/1437بتاريخ

(م06/09/2016الموافق )هـ 06/12/1437
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خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

الىسعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلسأوصى

عنوذلك%71.43قدرهاالمالرأسفيزيادةبنسبةسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتين

قدرهااسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريق

الماليةالسوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنتمقدوسعودي،ريال(100,000,000)مليونمائة

.(م07/09/2016الموافق)هـ07/12/1437بتاريخ(تداول)السعودي

(م06/09/2016الموافق )هـ 06/12/1437

عشرينوثالثمائةمنالشركةمالرأسخفضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت

بموجبوذلكسعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائةإلىسعوديريال(320,000,000)مليون

الرسميةالجهاتمتطلباتالشركةتستوفيأنعلى(381000010857)رقمالسعوديالمركزيالبنكخطاب

.العالقةذاتواللوائحلألنظمةالمالرأسخفضمخالفةعدممنوالتأكداألخرى

(م27/10/2016الموافق )هـ 26/01/1438

هذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقشركةوموقعالماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقة
(م25/12/2016الموافق )هـ 26/03/1438

مليونوعشرينثالثمئةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

إلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائةالىسعوديريال(320,000,000)

(180,000,000)مليونوثمانونمائةقدرهااسميةبقيمةعادياسهما(18,000,000)مليونعشرثمانية

.سعوديريال

(م19/02/2017الموافق )هـ 22/05/1438
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خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

نوأربعيمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت

وذلكسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالىسعوديريال(140,000,000)مليون

.(391000031610)رقمالسعوديالمركزيالبنكخطاببموجب

(م09/08/2018الموافق )هـ 27/11/1439

هذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأسزيادةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

.الماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقة
(م06/11/2018الموافق )هـ 28/02/1440

(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

أسهمإصدارطريقعنوذلكسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالىسعوديريال

مليونمائةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدارأولويةحقوق

.سعوديريال(100,000,000)

(م28/01/2019الموافق )هـ 22/05/1440

التعاونيللتأمينالسعوديةعنايةشركةمعملزمةغيرتفاهممذكرةبتوقيعقيامهاعنالشركةأعلنت

.الشركتيناندماججدوىلتقييموذلك
(م15/11/2020الموافق )هـ 29/03/1442

سعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلسأوصى

إلغاءطريقعنوذلك%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(130,000,000)مليونوثالثينمائةالى

ريال(110,000,000)ماليينوعشرةمائةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(11,000,000)مليونعشرأحد

ـه23/04/1442بتاريخ(تداول)السعوديالماليةالسوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنوتمسعودي،

الرسميةالجهاتبموافقةمشروطالمالرأستخفيضأنالشركةوذكرت.(م08/12/2020الموافق)

.للشركةالعاديةغيرالعامةوالجمعية

(م07/12/2020الموافق )هـ 22/04/1442
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بعد تخفيض رأس المال تخفيض رأس المالقبل

االسم
نسبة

الملكية
يةاالسمالقيمة

ريال سعودي
عدد األسهم

نسبة 
الملكية

يةاالسمالقيمة
ريال سعودي

عدد األسهم

18.37% 23,881,000 2,388,100 18.37% 44,088,000 4,408,800
شركة أمانة الخليج للتأمين

(ب.م.ش)

1.26% 1,643,384 164,338 1.26% 3,033,940 303,394 أعضاء مجلس اإلدارة

80.37% 104,475,616 10,447,562 80.37% 192,878,060 19,287,806 الجمهور

100% 130,000,000 13,000,000 100% 240,000,000 24,000,000 اإلجمالي

:أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة

خلفية عن الشركة

م2021/03/18الشركة وتداول كما في : المصدر
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.وال ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا التعميم( ب.م.ش)ليس لشركة أمانة الخليج للتأمين * 



خلفية عن الشركة

:الهيكل التنظيمي

ارتباط  غير مباشر

ارتباط اداري

ارتباط مباشر

شاغر 
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الشركة: المصدر
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*ملكية األسهم قبل التخفيض 

تاريخ العضوية نسبة الملكية
كما في 
م2021/03/18

العدد العمر الجنسية صفة العضوية المنصب االسم

م2019/05/16 1.2500000% 300,000 55 سعودي مستقل رئيس مجلس اإلدارة محمود بن محمد الطوخي

م2019/05/16 0.0031208% 749 60 سعودي مستقل نائب الرئيس عبدالله بن عثمان الموسى

م2019/05/16 0.0109375% 2,625 55 سعودي غير تنفيذي عضو عبدالرحمن بن عبدالله السكران

م2019/05/16 - - 46 كويتي مستقل عضو هيثم بن توفيق الفريح

م2019/05/16 - - 44 سعودي غير تنفيذي عضو نايف بن فيصل السديري

م2019/05/16 0.0000833% 20 55 سعودي مستقل عضو بدر بن ابراهيم السويلم

م2019/05/16 - - 32 لبناني غير تنفيذي عضو بيير ميشال فرعون

:مالحظة

سعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلى,(م2020/12/07الموافق)هـ1442/04/22بتاريخأعالهأسماؤهموالمذكورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

سهم((13,000,000مليونعشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي,%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلى

.للشركةالمصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعن

:مجلس اإلدارة

خلفية عن الشركة

لالشركة و تداو: المصدر

.ميمليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا التع* 
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.تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب االسم

م2017/05/21 50 سعودي  التنفيذيالرئيس بن محمود هاللسليمان

م2020/12/02 52 سعودي نائب الرئيس للعمليات بدر حمدان الشمري 

م2020/11/16 47 سعودية
ة مدير أول الموارد البشري
والخدمات المساندة 

أمل عواد العنزي 

م2020/07/12 42 سعودي  مدير االلتزام  علي مصطفى جزار 

م2020/09/06 42 سعودي مدير إدارة المخاطر  ماجد مناحي الخامسي 

م2020/07/20 38 سعودي مدير المراجعة الداخلية  محمد العباد 

م2020/11/22 36 سعودية
مدير العناية بالعمالء 

والشكاوى 
سحر محمد حبتر 

م2020/10/20 37 سعودي المدير المالي  وائل محمد بنجر 

م2020/09/01 37 سعودي مدير أمن المعلومات  سامي العلي طالل

:اإلدارة العليا

خلفية عن الشركة

الشركة: المصدر
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:قطاعات أعمال الشركة

خلفية عن الشركة

الشركةحصلتحيثالتأمين،أنواعفيمختلفةومنتجاتخدماتتقديمفياألساسيوالنظامالتجاريسجلهابحسبالرئيسالشركةنشاطيتمثل

العامالتأمينفرعيفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتأميننشاطبمزاولة30/20107/نمترقمالسعوديالمركزيالبنكترخيصعلى

:يليمافيالشركةتقدمهاالتيالتأمينمنتجاتوتتمثل.الصحيوالتأمين

الشركة: المصدر

تأمين معدات وآليات المقاولين •

تأمين إصابات العمال•

وثيقة ضمان بحري•

تأمين الزجاج المثبت•

تأمين عطب اآلالت •

وثيقة تأمين انفجار المراجل وأوعية الضغط •

ف األعمال •
ّ
ة / تأمين توق

ّ
"LM7( "نص سوق لندن)الخسارة التبعي

تأمين مسؤولية المنتجات•

شحنة مفردة-تأمين النقل البحري •

تأمين السفر•

تأمين فقد األرباح نتيجة انفجار المراجل والغاليات•

تأمين خسارة األرباح إثر عطب اآلالت •

تأمين جميع أخطار المقاولين•

تأمين الحوادث الشخصية•

تأمين ضد خطر السرقة•

"LM7( "7نص سوق لندن )التأمين على الممتلكات ضد جميع المخاطر •

تأمين ضمان األمانة•

• 
ّ
ف األعمال " )كافة المخاطر"وثيقة تأمين ضد

ّ
ة/ توق

ّ
نص ( )الخسارة التبعي

ة
ّ
ة شركات التأمين البريطاني

ّ
ABI)جمعي

 خسارة األرباح بسبب الحريق •
ّ
تأمين ضد

ة المدنية•
ّ
تأمين المسؤولي

 كافة مخاطر الممتلكات •
ّ
ة شركا(  الضرر العرضي)التأمين ضد

ّ
ت نص جمعي

ة
ّ
 (ABI)التأمين البريطاني

تأمين األموال •

تأمين الحوادث الشخصية الجماعية•

تأمين الممتلكات ضد الحريق •

تأمين األجهزة اإللكترونية •

وثيقة تأمين التلف التدريجي للمخزون في أماكن التخزين الباردة •

تأمين كافة أخطار أعمال التركيب •

(مركبات تجارية)وثيقة تأمين شامل •

(مركبات خصوصي)وثيقة تأمين شامل •

(مركبات خصوصي)وثيقة تأمين ضد الغير •

(مركبات تجارية)وثيقة تأمين ضد الغير •

التأمين الصحي•
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 
الخسائر 
ة المتراكم

إلى رأس 
%المال 

الخسائر 
المتراكمة

ل باأللف ريا)
(سعودي

(  األرباح)الخسائر 
/  السنوية 

الفترة( أرباح)خسائر
(باأللف ريال سعودي)

السنة 
(الفترة)

المالية

والعموميةريةاإلداللمصاريفالشركةتكبدالىباإلضافةبالكاملالتشغيلقبلمامصاريفإطفاءإلىالخسارةسببيعود

.م31/12/2011وحتىم17/05/2010فيالشركةبتأسيساالعالنتاريخمنالفترةخالل
20.45% 65,430 65,430 2011

تاريخ)م17/05/2010منبالفترةمقارنةالحاليةالفترةخاللالخسائرانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

 التامينوثائقاكتتابتكاليففياالنخفاضإلىذلكويعودم،31/12/2011الى(التأسيس
 
قساطأإجماليالنخفاضنتيجة

 (GWP)المكتتبةالتأمين
 
الفترةإلشتمالوكذلكالمكتسبةغيراألقساطمخصصمنالشركةحصةصافيفيللزيادةوأيضا

والمصاريفالتكاليفمجموعارتفاعإلىذلكفيعود2012عاملخسائربالنسبةأما.التأسيسقبلمامصاريفعلىالسابقة

.الدخلبإجماليمقارنة

34.45% 110,241 44,811 2012

العاممنالمماثلةبالفترةمقارنةالحاليةالفترةخاللالخسارةانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

االصولبعضبيعالىباإلضافةاالداريةالمصاريفوانخفاضالتأمينوثائقإكتتابتكاليففياالنخفاضبسبوذلكالسابق

ريالالف(8,231)بقيمةخسارةالشركةحققتالسنةخاللالمتكبدةالمطالباتحجمبسببو.ارباحهاوتحقيقاالستثمارية

االنخفاضكذلكوالتأمينوثائقاكتتابتكاليفصافيفيواالنخفاضالمكتتبة،االقساطاجماليفياالرتفاعمنالرغمعلى

.واإلداريةالعموميةالمصاريففي

37.02% 118,472 8,231 2013
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 
الخسائر 
ة المتراكم

إلى رأس 
%المال 

الخسائر 
المتراكمة

ل باأللف ريا)
(سعودي

(  األرباح)الخسائر 
/  السنوية 

الفترة( أرباح)خسائر
(باأللف ريال سعودي)

السنة 
(الفترة)

المالية

سعوديريالمليون213بلغتحيث)المتكبدةالمطالباتحجمفيالزيادةإلىالمتراكمةالخسائرفياالرتفاعسببيعود

الزيادةىالباالضافةالمكتتبةاالقساطاجماليفيالزيادةنتيجة(والمصاريفالتكاليفمجموعمن%73.35نسبتهمامثلت

ريالمليون2014:43/سعوديريالمليون2013:35)اإلداريةالمصاريفوارتفاعالتأمينوثائقاكتتابتكاليفصافيفي

إعادةعموالت-2/مكتسبةغيرتأمينأقساط-1:الفنيةاالحتياطات)الفنيةلالحتياطياتكانكما.(%23وقدرهبارتفاعسعودي

منالشركةحصةزيادةعلىاالكبراالثراالكتواريالخبيرتقريربحسب(التسويةتحتمطالبات-3/مكتسبةغيرتأمين

.ناحيةمنهذا(%587وقدرهبارتفاعسعوديريالمليون2014:213/سعوديريالمليون2013:31)المتكبدةالمطالبات

ريالمليون2014:191/سعوديريالمليون2013:43)المكتسبةاالقساطصافيفيالتغيرمنالشركةحصةوصافي

.أخرىناحيةمن(%344وقدرهبارتفاعسعودي

60.78% 194,490 76,018 2014

صافيفيالواضحاالرتفاعبسبب%82.7بنسبةالسنويةالخسائرانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

لمطالباتامنالشركةحصةصافيفياالرتفاعمنالرغمعلىالتأميناعادةوعموالتالمكتسبةاالقساطمنالشركةحصة

فيالزيادةالىباإلضافة(%7وقدرهبارتفاعسعوديريالمليون2015:228/سعوديريالمليون2014:213)المتكبدة

.اإلداريةالمصاريفبندفيالطفيفاالنخفاضمقابلالتأمينوثائقاكتتابتكاليف

65.49% 209,578 15,088 2015

وكذلك%32بواقعالمتكبدةالتعويضاتمنالشركةحصةصافيفياالنخفاضإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود

اتجوالنالمكتتبةاالقساطحجمفيالكبيراالنخفاضبسبب%16.9بلغتبنسبةالتأمينوثائقإكتتابتكاليفبندفياالنخفاض

إصالحاتلعموعدمالمخالفاتتكرربسببالصحيالتأمينوثائقإصدارعنالشركةبإيقافالصحيالضمانمجلسقيامعن

مقارنةاالرتفاعنسبة)%51.5نسبتةماأيريالمليون22بواقعاالداريةالمصاريفبندفياالرتفاعمنالرغموعلىحقيقية

أحكاماتمخالففيالنظرلجنةقبلمنالشركةعلىفرضهاتمالتيالمخالفةقيمةيتضمنوالذي(م2015السابقةبالسنة

إصالحاتعملوعدمالمخالفاتتكرربسبب)ريالمليون12.4بمبلغم22/2/2017بتاريخالتعاونيالصحيالضماننظام

تأمينالإعادةعموالتبندفيواالنخفاض(الصحيالضمانمجلسقبلمنالغرامةفرضتمثمومناإليقافتمحقيقية

بنسبةريالمليون23.9بواقعالمكتسبةاألقساطمنالشركةحصةصافيوانخفاض%29بلغتبنسبةريالمليون7.5بواقع

.%8.7بلغت

62.59% 200,289 (9,289) 2016
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(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالىسعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلى(م28/01/2019الموافق)هـ22/05/1440تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*

فياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلك،سعوديريال

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقشركةموقعفيالشركةإعالناتخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوقأسهمإصدارنشرةفيالمذكورةالشركةمشاريع
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 
الخسائر
ة المتراكم

رأس إلى
%المال 

الخسائر 
المتراكمة

ل باأللف ريا)
(سعودي

(  األرباح)الخسائر 
/  السنوية 

الفترة( أرباح)خسائر
(باأللف ريال سعودي)

السنة 
(الفترة)

المالية

مالرأسفضخعمليةطريقعنالمتراكمةالخسائرمنجزءاطفاءإلىرئيسيبشكلالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود

سعوديريال(140,000,000)مليونوأربعينمائةالىسعوديريال(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركة

بنهاية(داعاإليمركز)الماليةاالوراقايداعمركزشركةلدىالشركةبسجالتالمسجلينللمساهمينالتخفيضنفاذقرار)

ويعودريالألف753بمبلغللسنةربحصافيتحقيقمنالرغمعلى(م19/02/2017العاديةغيرالعامةالجمعيةيومتداول

عموالتبندفياالنخفاضوكذلك%81بنسبةالمكتسبةاالقساطمنالشركةحصةصافيفيالكبيراالنخفاضإلىذلك

المتكبدةالمطالباتمنالشركةحصةصافيفياالنخفاضمنالرغمعلى%43بنسبةالمسندةاألقساطعلىالتأمينإعادة

.%85بواقعاالخرىاالكتتابيةوالمصاريف%46بواقعاالداريةالمصاريفبندفياالنخفاضوكذلك%81بنسبة

16.26% 22,768 2,479 2017

فىالزيادةوكذلك،%1,566بنسبةالتأمينأقساطعجزاحتياطيفياالرتفاعإلىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

.%72بنسبةالمكتسبةالتأمينإعادةعمولةفىاالنخفاضوكذلك،%239بواقعاألخرىاالكتتابيةالمصاريف
31.84% 44,572 21,804 2018

المتراكمةالخسائراناالسعوديريالمليون(240)الىمليون(140)منالمالرأسبزيادةالشركةقياممنالرغمعلى

فياإلرتفاعوكذلكاألخرىاالكتتابيةالمصاريففيالزيادةوالفنيةاالحتياطياتوالمتكبدةالمطالباتارتفاعبسببارتفعت

تمثلاألخرىالفنيةاالحتياطيات)%3,615بنسبةاألخرىالفنيةاإلحتياطياتفيواإلرتفاع%428بنسبةالمتكبدةالمطالبات

وكذلك(أخرىاتواحتياطيالتأمينأقساطعجزاحتياطيالمكتسبة،غيرالتأمينإعادةعموالتالمكتسبة،غيرالتأمينأقساط

.%227بواقعاالخرىاالكتتابيةالمصاريففيالزيادة

35.69% 85,666 41,094 2019*

ريالمليون30/9/2019:6)%597بنسبةالخسارةفائضمصاريففىاإلرتفاعالىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

االرتفاعسبب)%41.9بنسبةالمتحملةالمطالباتصافيفياإلرتفاعوكذلك(سعوديريالمليون30/9/2020:27-سعودي

 الحكومةفرضتهالذياإلغالقرفعإلىيعود
 
والذيم21/06/2020بتاريخ19-كوفيد–كوروناجائحةلتفشياستجابةسابقا

(المزمنةوغيراالختياريالعالجمطالباترئيسيوبشكلعنهاالمبلغالطبيةالمطالباتفياالرتفاعالىأدى

45.97% 110,318 24,652
30-9-

2020



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

:تعتزم الشركة اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية إليقاف الخسائر •

 بيل على س)للشركةتوسعة قاعدة عمالء الشركة من خالل طرح منتجات جديدة تغطي احتياج السوق وتحسن من هامش الربح

.)السفرتأمين العيوب الخفية وتأمين الطبية، تأمين األخطاء الزيارة، تأمين تأشيرة : الحصرالمثال ال 

 أمينية عن طريق تنويع المحفظة التالشركةتحسين نسب االحتفاظ ورفع هامش الربح في منتجات التأمين المختلفة لدى

 بالتركيز على منتجات مثل التأمين الهندسي والممتلكات والمركبات
 
.وتطعيمها بمختلف المنتجات خصوصا

العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية و االدارية.

رفع نسبة المبيعات عن طريق القنوات اإللكترونية لتخفيض تكاليف المبيعات.

السعوديةعنايةشركةمعملزمةغيرتفاهممذكرةبتوقيعقيامهاعن(م15/11/2020الموافق)هـ29/03/1442بتاريخالشركةأعلنت•

تعزيزتشملوالتياالندماجلعمليةالرئيسيةاألهدافالشركةحددتقدوالشركتين،اندماججدوىلتقييموذلكالتعاونيللتأمين

شملتوالتيالالزمةالنظاميةالموافقاتعلىالحصولبعدوذلكالشركة،نشاطفيالتوسععملياتودعمالماليةالمالءةهامش

الجمعيةموافقةو(تداول)السعوديةالماليةوالسوقالمنافسةوهيئةالماليةالسوقوهيئةالسعوديالمركزيالبنكموافقة

.للشركتينالعاديةغيرالعامة

الشركة: المصدر
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الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

سهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةإلىمقسمسعودي،ريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالحاليالشركةمالرأسيبلغ•

ائةمليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةتبلغاسميةبقيمةعادي

رياالت(10)عشرةتبلغاسميةبقيمةعاديسهم(13,000,000)مليونعشرثالثةإلىمقسمسعودي،ريال(130,000,000)مليونوثالثين

.سهملكلسعودية

المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%45.83المالرأستخفيضنسبةتبلغ•

سبتمبر30فيكما)المتراكمةالخسائرإجماليمن%99.71إلطفاءالشركة،أسهممنسهم2.1818لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،

.(م2020

السوقيفبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

موافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمين

للفترة(عةالمراجغير)األوليةالماليةالقوائم:المالرأستخفيضألغراضتحديدهاالمطلوبالقيممنهاأخذتالتيالماليةالقوائمتاريخ•

.م2020سبتمبر30فيالمنتهية
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:هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال

تخفيض رأس المال

عملية تخفيض رأس المال
إعداد التقرير المحاسبيالمستشار المالي

تصويت مساهمي الشركة

الجمعية العامة غير العادية

الموافقات النظامية
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:أسباب تخفيض رأس المال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن

تخفيض رأس المال

:بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة

ريال(110,000,000)مليونوعشرةمائةبإطفاءوذلكالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسقراريهدف•

فترةللللشركةالمراجعةغيراألوليةالماليةالقوائمإلىباالستنادوذلكالمتراكمةالخسائرإجماليمن(%99.71)نسبتهماتمثلسعودي

.م2020سبتمبر30تاريخفيالمنتهية

للشركة،يالمالواألداءالمستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•

جدوىثبحثمومنالمتراكمةالخسائرإلطفاءالمالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلىوتوصلت

و.(م15/11/2020الموافق)هـ29/03/1442بتاريخملزمةغيرتفاهممذكرةتوقيعتمحيثالتعاونيللتأمينالسعوديةعنايةشركةمعاالندماج

.الشركةنشاطفيالتوسععملياتودعمالماليةالمالءةهامشتعزيزفياالندماجعمليةمنللشركةالرئيسيةاألهدافتتمثل

ث سيتم إعادة يرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس المال تصب في مصلحة الشركة والمساهمين و لن تؤثر على التزامات الشركة، حي•

.هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة
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تخفيض رأس المال

مجلستوصيةعن(م2020/12/08الموافق)هـ1442/04/23تاريخفي(تداول)السعوديةالماليةالسوقشركةموقعخاللمنالشركةأعلنت•

ريال(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتها

عشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليون

.الشركةأسهممنسهم2.1818

إلىسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت•

هـ1442/06/12وتاريخ42039348رقمالخطاببموجبوذلك،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(130,000,000)مليونوثالثينمائة

.(م2021/01/25الموافق)

تموقد،(م2021/03/18الموافق)هـ05/08/1442بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت•

الموافق)هـ05/08/1442بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالن

.(م2021/03/18

هـ8/9/1442بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت•

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م20/04/2021الموافق)
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

المحاسبيريرالتقإلعدادقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيونمحاسبونوشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت•

.ةالحاليوالتزاماتهاالشركةأعمالعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيضبعمليةالخاص

حقوقيصافعلىتأثيرلهيكونلنالتخفيضهذاإنإلىباإلضافة.النقديةالشركةحساباتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن•

لغمبتحويلعبرالمتراكمةالخسائرمعظملشطبالشركةدفاترفيقيدمجردهيالمالرأستخفيضعمليةألنالشركةومطلوبات

.المرفقالقانونيالمحاسبتقريرفيوردكماالمتراكمةالخسائربندحسابإلىالمالرأسحسابمنسعوديريال(110,000,000)
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

المالرأسمن(%45.97)بنسبةأيسعودي،ريال(110,318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةوماليينوعشرةمائةالمتراكمةالشركةخسائربلغت•

من)%99.71(إطفاءإلىسعوديريال(110,000,000)ماليينوعشرةمائةبمقدارالمالرأستخفيضسيؤديم،2020سبتمبر30فيكما

.سعوديريال(318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةالمالرأستخفيضعمليةبعدالمتراكمةالخسائرإجماليليصبحالمتراكمةالخسائرإجمالي

:م والتي تم فحصها كالتالي2020سبتمبر 30سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في •

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال (ألف ريال سعودي)حقوق المساهمين 

(110,000) 130,000 240,000 رأس المال

110,000 (318) (110,318) *خسائر متراكمة 

- (539) (539) خسائر إكتوارية الستحقاقات نهاية الخدمة

- 4,511 4,511 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

- 133,654 133,654 مجموع حقوق المساهمين

ريال سعودي، وبعد تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض ( 110,318,000)م مائة وعشرة ماليين و ثالثمائة وثمانية عشر ألف 2020ديسمبر 30بلغت خسائر الشركة المتراكمة كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في *

.من رأس مال الشركة بعد التخفيض%( 0.24)ريال سعودي، أي ما نسبته تقريبا ( 318,000)الخسائر المتراكمة إلى ثالثمائة وثمانية عشر ألف 

.م2020سبتمبر 30تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في : المصدر
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

ريال(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديريال)240,000,000(مليونوأربعينمائتينمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم•

عشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرونأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليون

.الشركةأسهممنسهم2.1818

فيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

تاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقة

فيكيمللمساهمأدناهالمثالفيموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن•

:التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفمحفظته

القيمة/األسهم البند

سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

ريال سعودي34.15قبل التخفيض (م2021/05/23إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي34,150.00 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

45.83% نسبة التخفيض

سهم459 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم

سهم541 األسهم المملوكة بعد التخفيض

بعد التخفيض
ريال سعودي63.05 (*تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي34,110.05 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي39.95 (تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ريال سعودي63.05إلى 63.0462تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

ول تجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه، ويوضح الجد•

:أدناه تأثر المساهم الذي يملك سهما واحدا أو سهمين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي

القيمة البند

سهم5 سهم4 سهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

34.15 34.15 34.15 34.15 34.15 (م2021/05/23إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

3 2 2 1 1 األسهم الملغاة

2 2 1 1 0 األسهم المملوكة بعد التخفيض

63.05 63.05 63.05 63.05 63.05 (*تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

170.75 136.60 102.45 68.30 34.15
إغالق )القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

(م2021/05/23

126.09 126.09 63.05 63.05 0.00 (يةتقدير )القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

44.66 10.51 39.40 5.25 34.15 (ةتقديري)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
.ريال سعودي63.05إلى 63.0462تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

ريال(34.15)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2021/05/23الموافق)هـ1442/10/11بتاريخالشركةسهمإغالقسعرأنباحتساب•

(63.05)إلىالمالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفيالمعدلالسهمسعريصلأنالمتوقعمنسعودي؛

سهمإغالقسعرعن(%84.63)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م2021/05/26الموافق)هـ1442/10/14يومالسوقافتتاحفيسعوديريال

.العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديومالشركة

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

القيمة البند

ريال سعودي34.15 (يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م2021/05/23الموافق )هـ 1442/10/11سعر إغالق السهم اليوم 

سهم24,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

ريال سعودي819,600,000 (م2021/05/23إغالق )القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال 

ريال سعودي110,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم11,000,000 عدد األسهم الملغاة

سهم13,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

ريال سعودي63.05 *( تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

ريال سعودي819,600,000 (تقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال 

.ريال سعودي63.05إلى 63.0462تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

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

القيمة البند

ريال سعودي34.15
يوم الجمعية )–( م2021/05/23الموافق )هـ 1442/10/11سعر السهم قبل تخفيض رأس المال ( أ)

(العامة غير العادية

سهم24,000,000 عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي819,600,000 (م2021/05/23إغالق ( )ب)x( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم13,000,000 عدد األسهم بعد التخفيض( د)

ريال سعودي63.05 *( د)÷( ج= )سعر السهم بعد تخفيض رأس المال 

.ريال سعودي63.05إلى 63.0462تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

والتيراكمةالمتخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى•

فيكماسعوديريال(110,318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةوماليينوعشرةمائةوبقيمةالشركةمالرأسمن%45.97نسبةتقريبابلغت

شركةللالماليالمركزتعزيزإلىسيؤديماوهوالمتراكمة،الخسائرإطفاءالمالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدف.م2020سبتمبر30

علىعبالنفيعودممااألرباح،ولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيحعلىبالعملالشركةستقومحيثاستمراريتها،علىوسيحافظ

عدمعلىالقانونيالمحاسبقبلمنالتأكيدوتمالماليةالنواحيمنالمالرأستخفيضعمليةدراسةتمقدبأنهعلما.الشركةمساهمي

.المالرأسلتخفيضنتيجةالشركةعلىتؤثرأنيمكنمخاطرأيةوجود

تقريباسيمثلماوهوسعودي،ريال(318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةالمتراكمةالخسائرحسابرصيدسيصبحالشركةمالرأستخفيضبعد•

المتراكمةرالخسائنسبةبلغتحالوفيإضافية،خسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوالالتخفيض،بعدالشركةمالرأسمن(0.24%)

فيهمهاأسالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات"بـالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(20%)

."مالهارأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق

(150)المادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثرالمتطلباتمنلعددستخضعالشركةفإنأكثرأو(%50)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي•

مالهارأسمنأكثرأو%50للشركةالمتراكمةالخسائرببلوغعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيتلزمالتيالشركاتنظاممن

دعوةبذلكعلمهمنيوما(60)خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراالمجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسبإبالغ

دالحإلىتخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر،المجلسعلمتاريخمنيوما(180)خالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعية

.األساسينظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوللشركةالمدفوعالمالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذي
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

ادرالصالشركاتنظامأحكامبعضسريانوتعليقبتعديلالقاضيالكريمالملكياألمرصدورعنالتجارةوزارةأعلنتهـ17/04/1442بتاريخ•

 سنتينلمدةهـ،28/01/1437في(3/م)رقمبالمرسوم
 
:ذلكفيبماهـ،01/08/1441تاريخمناعتبارا

oنصفةالمساهمالشركةخسائرببلوغعلمهمنخاللهاالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتيالمدةتعديل

.بالخسائرالمجلسعلمتاريخمنيوما(60)لتصبحيوما(15)منالمدفوعالمالرأس

oاإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما(180)لتصبحيوما(45)منالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتيالمدةتعديل

.بالخسائر

oخسائرهابلوغعندالمدرجةغيرالمساهمةالشركاتعلىيتوجبحيثالشركات،نظاممن(150)المادةمن(2)بالفقرةالعمليعلق

للضوابطوفقامستمربشكلخسائرهاتطوراتعنباإلفصاحتقومأنالشركاتنظاممن(150)المادةمن(1)الفقرةفيالمحددالمقدار

:اآلتية

علىذلكبإعالننشربطلبالتجارةلوزارةالتقدمالمالرأسنصفالشركةخسائرببلوغعلمهفورالشركةإدارةمجلسرئيسعلى1.

.لخسائراهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالخسائرمقداريتضمناإللكتروني،الوزارةموقع

منيوما(15)خاللالشركةخسائرتطوراتعنإفادةسنويربعبشكلالتجارةوزارةإلىيقدمأنالشركةإدارةمجلسرئيسعلى2.

.بذلكاإللكترونيالوزارةموقععلىإعالننشروطلبربعكلنهاية

نشرلببطالتجارةلوزارةالتقدمالمالرأسنصفدونماإلىالشركةخسائربانخفاضعلمهفورالشركةإدارةمجلسرئيسعلى3.

.أوضاعهالتعديلالشركةاتخذتهاالتياإلجراءاتيتضمناإللكتروني،الوزارةموقععلىبذلكإعالن
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

المالءةمننةمعيبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(66)للموادوفقا•
الماليةالمالءةهامشانخفضإذم،2020عاممنالثالثالربعمنذالماليةالمالءةفيصعوباتالشركةواجهت.األعمالأنواعلمختلفالمالية
.%100وهوالماليةللمالءةالمطلوباألدنىبالحدالشركةالتزامعدميعنيماهوو؛*%95.67بلغإذاألدنىالحدعنللشركة

ومنأوضاعهاحيحلتصاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةماليةمالءةبمستوياتالملتزمةغيرالتأمينشركاتعلىالسعوديالمركزيالبنكويفرض•
إجراءأيول،األصبعضتسييلجديد،اكتتابأيقبولعنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مالرأسزيادة:االجراءاتهذهضمن
.السعوديالمركزيالبنكعليهويوافقمناسباالشركةتراهآخر

وميقفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعدالسعوديالمركزيالبنكيحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي•
عليهنصتالموفقاوذلك.ترخيصهاسحبأو(الحاجةتقتضيماحسب)للشركةالمشورةلتقديممستشاربتعيينالسعوديالمركزيالبنك
.التعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)المادةمن(2)البندمن(د)الفقرة

.وثيقةأيإصدارمنالشركةبمنعقرارايتضمنالسعوديالمركزيالبنكمنخطابايتستلملمالشركةأنإلىاإلشارةتجدر

الشركة: المصدر* 

30



الموافقات النظامية الالزمة

إلىسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت•

هـ1442/06/12وتاريخ42039348رقمالخطاببموجبوذلك،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(130,000,000)مليونوثالثينمائة

.(م2021/01/25الموافق)

منالشركةمالرأستخفيضطلبعلى،(م2021/03/18الموافق)هـ05/08/1442بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت•

،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديريال(240,000,000)مليونوأربعينمائتين

إلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليونعشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي

عوموقالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحد

.(م2021/03/18الموافق)هـ05/08/1442بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوق

موافقةىعلالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن•

.تماماستتوقفالمالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية

التجارةةوزار بمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي•

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصول

.الالمرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيتوجدالأعاله،ذكرهتممابخالف•
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام•

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31الموافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام•

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

.(م2021/01/14الموافق)هـ1441/02/01وتاريخ2019-104-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلة،(م2017/12/27الموافق)

والمعدلة،(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرارعليهاالموافقاإلدراجقواعد•

.(م2021/02/24الموافق)هـ1442/07/12بتاريخ2021-22-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسقراربموجب

ولوائحه(م2003/07/31الموافق)هـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام•

.عليهاطرأتالتيوالتعديالتالتنفيذية،

عنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•

وردوماالماليةالسوقنظامعلىبناء(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلس

وتاريخ2018-77-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرتعديالتمنعليه

.(م2018/07/18الموافق)هـ1439/11/05

.للشركةاألساسيالنظام•
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تقرير المحاسب القانوني

فحصتقريرإعدادبللقيامقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيونمحاسبونوشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت•

موافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسةمحدود

.المالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةثمومنالسعوديالمركزيالبنك

السعوديةالماليةالسوقموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•

.(م20/04/2021الموافق)هـ8/9/1442بتاريخ(تداول)

(3/م)رقمكيالملبالمرسومالصادرالشركاتنظاممنالمائةبعدواألربعونالرابعةالمادةإلىاستناداالقانوني،المحاسبتقريرتالوةسيتم•

خاصرتقريتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وبتاريخ

ه
ّ
عد

ُ
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهالموجبةاألسبابعنالحساباتمراجعي
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الجدول الزمني لعملية تخفيض رأس المال

الحدث التاريخ

.سعوديريال(130,000,000)إلىسعوديريال(240,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية م07/12/2020

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةالماليالمستشارتعيينإعالن م08/12/2020

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقة م2021/01/25

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديم م2021/01/28

ماليةالالسوقهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقع
م2021/03/18

ذاهمننسخةتضمينتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة

.اإلعالنفيالعرض
م2021/04/20

.(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبداية م2021/05/20

األول،تماعاالجلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتم
م2021/05/23

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن م2021/05/24

وذلك.ينالمستحقالمساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خالل
م[•]
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معلومات هامة

مالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

الصادرالماليةالسوقنظامعلىبناء(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرة

الموافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسوم

:يليماالشركةعلىيجب.(م2018/07/18

oاإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

طبيقتسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقدار

تعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذه

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركة

oاإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

طبيقتسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقدار

تعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذه

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركة

oالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

اإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمة

منلشركةاتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليمات

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاح
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معلومات هامة

األقل،ىعلالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونالالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناء

رأسبعر يمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاالثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإن

الممثلةهماألسعددكانأياصحيحاالثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمال

.فيه

تعلقامالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناء

أخرى،ةمؤسسفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادة

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاالقراريكونفال

يومتداولبنهايةلالسهمالمالكينالشركةمساهميجميععلىنافذاالتخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي

غيرلعامةاالجمعيةانعقاديليتداوليومثانينهايةفياإليداعمركزلدىالشركةمساهميسجلفيوالمقيدونالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

حضروانالذيالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالمال،راسلتخفيضالمنعقدةالعادية

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماع
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المستندات المتاحة للمعاينة

لزهراء، طريق سوف تقوم الشركة بإتاحة المستندات التالية لمساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة الواقع في مدينة الرياض، حي ا•
وحتى تاريخ انعقاد الجمعية ( م2021/03/18الموافق )هـ05/08/1442صالح الدين االيوبي، وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية في 

:مساء4صباحا وحتى الساعة 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة (م2021/05/23الموافق )هـ 1442/10/11في العامة غير العادية 

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب موافقة البنك المركزي السعودي على تخفيض رأس مال الشركة.

المالية نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، والمنشور على موقع هيئة السوق

(.تداول)وموقع السوق المالية السعودية 

نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

 (.العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من تعميم المساهمين

.يوم قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية( 14)سوف تقوم الشركة بنشر تعميم المساهمين واتاحته للجمهور خالل فترة ال تقل عن •
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المرفقات

نسخة من تقرير المحاسب القانوني•

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية•
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القانونيمن تقرير المحاسب نسخة : 1المرفق 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ملحق

 المال  رأس تخفيض  تقرير

 التعاوني  للتأمين أمانة شركةل
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 الصفحة  الفهرس 

 1 وصف لمتطلبات الشركة 

 4-2  واللوائحالمواد ذات الصلة من األنظمة  

 9-5 التاريخية ة البيانات المالي 

على الشركة، وتأثير الخفض   المترتبةاالسباب التي تجعل من الضروري خفض رأس المال وااللتزامات 
 المقترح على هذه االلتزامات.  

10 

 

  



 شركة أمانة للتأمين التعاوني 
 شركة مساهمة سعودية 

1 
 

 
 

 وصف لمتطلبات الشركة  

 
   من رأس    %45.833لاير سعودي والتي تمثل    مليون   110.3  بلغت الخسائر المتراكمة للشركة   م2020  سبتمبر  30في  كما

 مال الشركة. 

  بإطفاء  م(. 2020ديسمبر 7هـ )الموافق  1442ربيع األخر    22 مجلس ادارة الشركة في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ  أوصي  

كإعادة هيكلة   من إجمالي رأس المال،   % 45.833لاير سعودي والتي تمثل   مليون   110مبلغ متراكمة ب الخسائر ال جزء من  

 . رأس مال الشركة 

  سهم   2.1818لكل  سهم   1سيكون من خالل تخفيض   % من رأس المال  45.833تخفيض نسبة . 

  لطرق  ال المال:  المقترحة  رأس  عدد  تخفيض  مبلغ    11إلغاء  الخسائر    110مليون سهم إلطفاء  من  مليون لاير سعودي 

   المتراكمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أمانة للتأمين التعاوني 
 شركة مساهمة سعودية 
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 واللوائح المواد ذات الصلة من األنظمة   -2

 ية سوق المالالهيئة  .21

 ( 59المادة  )  من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  الشروط والمتطلبات المتعلقة بتخفيض رأس مال المصدر

   : يةالمالسوق  المن هيئة  الصادة المستمرة

الواردة    المعلومات- ى حداً أدن   –يتضمن الى الهيئة  طلبماله تقديم  على المصدر الذي يرغب في تخفيض رأس ( أ

قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية  تها  ق( من هذه القواعد: للحصول على مواف19في الملحق )

 على تخفيض رأس المال، على أن يرفق مع الطلب اآلتي: 

 . المالي خطاب تعيين المستشار  ( 1

 . )إن وجد(   خطاب تعيين المستشار القانوني  ( 2

 ن أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض في التزامات المصدر. من محاسب قانوني خارجي ع تقرير  ( 3

 الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض.  ( 4

 إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة. صورة من تعميم المساهمين المشار   ( 5

 أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.  ( 6

التصويت في   ( ب  المساهمين من  لتمكين  الالزمة  المعلومات  يتضمن  الى مساهميه  تعميماً  المصدر أن يصدر  على 

  المعلومات -أدني حداً    – أن يتضمن التعميم    يجب على إدراك ودراية. و الجمعية العامة غير العادية بناًء    اجتماع 

 التالية: 

 رأس المال المقترح. الهيكل العام لتخفيض  ( 1

 أسباب تخفيض رأس المال، بما في ذلك مناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن.  ( 2

 المتعلقة بتخفيض رأس المال.  عوامل المخاطر  ( 3

 للعملية. الفترة الزمنية   ( 4

ا ( 5 فيه  يؤكدون  المصدر  إدارة  أعضاء مجلس  من  أن  عبيان  في مصلحة  تقادهم  المال يصب  تخفيض رأس 

 المصدر والمساهمين. 

باللغة العربية    معداً -المصدر الذي يقدم الى الهيئة بشأن طلب تخفيض رأس مال    – يجب أن يكون تعميم المساهمين   ( ج 

القواعد، مع إيضاح أي تغير عن  وأن يشار في هامش التعميم الى الفقرات ذات العالقة المنصوص عليها في هذه 

   سابقة، ويجب أن يتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة االولي رقم المسودة وتاريخ التقديم.   مسودة 
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 تتمة( واللوائح )المواد ذات الصلة من األنظمة   -2

 نظام الشركات  2.2
 

 أو  حاجة الشركة  على زاد إذا  المال  رأس  تخفيض  تقرر  أن  العادية غير  العامة  ( من نظام الشركات: للجمعية 144المادة ) ➢

(  54(المادة   في  المنصوص عليه الحد دون  ما  إلى المال  رأس  تخفيض وحدها  األخيرة  الحالة في ويجوز .منيت بخسائر  إذا 

 وعن  له  الموجبة األسباب  عن  مراجع الحسابات يعده خاص  تقرير  تالوة بعد  إال التخفيض  قرار  يصدر  وال  .النظام  من

 .هذه االلتزامات  في  التخفيض  أثر  وعن  الشركة  على  التي االلتزامات 

 

 :اآلتية  الطرق  بإحدى  المال رأس  ( من نظام الشركات: يخفض 146المادة )  ➢

 .تخفيضه  المطلوب  القدر  بما يعادل  األسهم  من  عدد  إلغاء   - أ

 .إلغاؤها  ثم ومن  تخفيضه،  المطلوب  القدر  بما يعادل  أسهمها  من  لعدد  الشركة  شراء  - ب 

 

➢ ( نظام  147المادة  من  إذا (   بين  المساواة  مراعاة  وجبت  األسهم،  من  عدد  بإلغاء  المال  رأس  تخفيض  كان  الشركات: 

 .ملغاة  عدت  وإال  إلغاؤها،  تقرر  التي  األسهم  تحدده  الذي  د وعالم  في  الشركة  إلى  يقدموا  أن  وعلى هؤالء  المساهمين، 

 

شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل  ال إذا بلغت خسائر    - 1( من نظام الشركات:  150المادة ) ➢

السنة المالية، وجب على مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس  

  - خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك   – ، وعلى مجلس اإلدارة  إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة فوراً بذلكمجلس اإلدارة  

بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال    يوماً من تاريخ علمه خمسة وأربعين  دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل  

وذلك إلي الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر الى ما دون نصف رأس المال    - وفقاً ألحكام النظام   – الشركة أو تخفيضه  

 المحدد في نظامها األساس.   جل المدفوع، أو حل الشركة قبل األ 

من هذه  (  1امة غير العادية خالل المدة المحددة في الفقرة )تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية الع  - 2

ادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في  ذا قررت زي المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إ 

   .يادة بالز الجمعية ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار   المادة هذه  
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 المواد ذات الصلة من األنظمة واللوائح )تتمة(  -2

 النظام األساسي للشركة   3.2

 

   رأس المال   ( 8) المادة : 

أربعة و  (  24,000,00)  إلى مليون لاير سعودي، مقسم    مائتان وأربعون (  240,000,000)رأس مال الشركة هو  

   ( عشر رياالت سعودية. 10مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ) عشرين 

 

   تخفيض رأس المال:   ( 14) المادة 

بعد موافقة    -   للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر 

( مئة مليون  100المدفوع لشركة التأمين بعد تخفيض رأس المال عن ) على أن ال يقل رأس المال   - الجهات المختصة 

لاير كما ال يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة  

جع الحسابات عن  ( مئتي مليون لاير. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مرا 200التأمين عن )

األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. وإذا كان تخفيض رأس  

( ستين يوماً من تاريخ  60المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم خالل )

توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي. فإن اعترض أحد الدائنين    نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية 

وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً  

 كافياً للوفاء به إذا كان آجالً. 
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 البيانات المالية التاريخية   -3

 

 
 
 
 
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020 سبتمبر 30    قائمة المركز المالي 

 ألف لاير سعودي  

   الموجودات 
 44.515 51,985 النقدية وما في حكمها 
 115.993 80,374 ودائع قصيرة األجل 

 79.559 160,357 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي 
 4.866 3,024  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 15.641 15,454  معيدي التأمين من المطالبات تحت التسويةحصة 
 3.749 2,743 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 8.328 14,128 تكاليف إكتتاب مؤجلة 
 19.298 20,749  إستثمارات متاحة للبيع

 48.640 48,943  استثمارات محتفظ بها حتا تاريخ االستحقاق
 20.035 22,101  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 5.970 7,525  ممتلكات ومعدات
 516 423  موجودات غير ملموسة

 30.000 40,000  ودائع طويلة األجل
 36.000 36,000  وديعة نظامية

 2.577 2,842 إيرادات عمولة مستحقة من الوديعة النظامية
 435.687 506,648 إجمالي الموجودات 

   
   المطلوبات 

 243 32 مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
 47.197 64,407 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

 12.976 4,990 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 100.911 167,899 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 1.057 717 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 
 51.474 52,770 التسوية مطالبات تحت 

 28.356 45,066 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 
 15.420 21,744 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 10.940 3,836   احتياطيات فنية أخرى
 4.043 3,904  إلتزامات منافع الموظفين المحددة

 779 779 توزيعات الفائض المستحقة 
 2.859 4,008  مخصص زكاة

 2.577 2,842 ايراد عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي 
 278.832 372,994 إجمالي المطلوبات 

   
   حقوق الملكية 

 240.000 240,000 رأس المال 
 (85.666) ( 110,318) خسائر متراكمة 

 (539) ( 539)  خسائر إكتوارية إلستحقاقات نهاية الخدمة
 3.060 4,511 العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع إحتياطي القيمة 

 156.855 133,654 إجمالي حقوق الملكية 
   

 435.687 506,648 إجمالي المطلوبات و حقوق الملكية 
   اإللتزامات والتعهدات المحتملة 
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 البيانات المالية التاريخية )تتمة(  -3

 

 

 

 

 

 

 م2019 سبتمبر 30 م2020 سبتمبر 30  2020سبتمبر   30للفترة المنتهية في  قائمة الدخل 

 ألف لاير سعودي   
    اإليرادات 

  187,756  272,608   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (9,097) ( 4,985)  أقساط إعادة التامين المسندة

 (3,924)  ( 27,346)  أقساط التأمين  خسارة مصاريف فائض 
  174,735  240,277  صافي أقساط التامين المكتتبة 

 (45,525)  ( 68,829)  ، صافي  التغير في أقساط التامين غير المكتسبة
  129,210  171,447  صافي أقساط التامين المكتسبة 

  1,419  1,626  إعادة تأمين تعموال
  12,174  10,671  أخرى إكتتاب ايرادات 

  142,803  183,744  اإليرادات  صافي

    تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 (127,754) ( 156,567)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

  34,247  28,076  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (93,507)  ( 128,491)  صافي المطالبات المدفوعة 

  11,686  ( 1,296)  التغير في إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 (2,234)  ( 187)  التغير في حصة معيدي التامين من إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 (16,313)  ( 16,710)  التغير في اجمالي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
المطالبات المتكبدة غير المبلغ إجمالي مين من أالت  يالتغير فى حصة معيد

 عنها 
 (1,006 )  (3,741) 

 (104,109) ( 147,690)  صافي المطالبات المتكبدة 

 (4,692)  ( 6,324)  التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين 
  122  7,104  األخرىالفنية التغير في االحتياطيات 

 (13,391)  (17,816)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  
 (9,281)  (9,967)  تفتيش ورقابة   أتعاب

 (131,351) ( 174,693)  إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

  11,452  9,051  صافي ربح اإلكتتاب 

    مصروفات تشغيل أخرى 
 (6,226)  (3,532)  ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (34,110)  ( 33,726)  إدارية وعمومية  روفاتمص
  5,772  4,704    توزيعات ودخل استثماري 

 (34,564)  ( 32,554)  صافي   –  تشغيل أخرى مصروفات إجمالي 

 (23,112)  ( 23,503)  قبل الزكاة   الفترة إجمالي خسارة  / دخل

 (9,670) ( 1,149)  الزكاة
 (32,112) ( 24,652)  بعد الزكاة   الفترة إجمالي خسارة

    (9,670)    --   منسوب إلى عمليات التأمين إجمالي الدخل ال
 (32,782) (14,059)  صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين بعد الزكاة  

 (1,45) ( 1,03)  بعد التعديل –خسارة للسهم األساسي والمخفض للفترة 
 22,625 24,000  )معدلة( المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة طوال الفترة  



 شركة أمانة للتأمين التعاوني 
 شركة مساهمة سعودية 

7 
 

 البيانات المالية التاريخية )تتمة(  -3
 

 م 2020  سبتمبر 03المنتهية في   للفترة قائمة الدخل الشامل  
 

 

 م2019 م2020    سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 الف لاير سعودي   

    
 (32,782) ( 24,652)  صافي الخسارة بعد الزكاة 

    
    شاملة أخرى   إيرادات / )خسارة( 

للسنوات  بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  
 : الالحقة 

 
  

 1,236 1,451  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 (31,546) ( 23,201)  الشاملة الخسارةإجمالي 

    
 - -  الشامل المنسوبة إلى عمليات التأمين  الدخلإجمالي 

    
 (31,546) ( 23,201)  الشاملة المنسوبة إلى المساهمين   صافي الخسارة
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 البيانات المالية التاريخية )تتمة( - 3
 

 في حقوق الملكية  اتقائمة التغير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خسائر متراكمة  رأس المال

خسائر إكتوارية 

على منافع نهاية  

 الخدمة

  القيمة العادلةإحتياطي 

 متاحة للبيع لألستثمارات
 جمالي اإل 

      

 156,855 3,060 (539) (85,666) 240,000 ( مراجعة) – م2020يناير  1الرصيد في 

      

      الشامل للفترة الدخل

 1,451 1,451 - - -    عالتغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبي

 (24,652) - - (24,652) -  الفترة المنسوب إلى المساهمين  إجمالي خسارة

 (23,201) 1,451 - (24,652) - للفترة    ةالشامل  الخسارةإجمالي 

 133,654 4,511 (539) ( 110,318) 240,000 ( غير مراجعة) – م2020سبتمبر  30كما في الرصيد 

      

 95.545 117 - ( 44.572) 140.000 ( مراجعة) -م2019يناير  1الرصيد في 

      

      للفترة  ة الشامل خسارةال

 1.236 1.236 - - -    عالتغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبي

 ( 32.782) - - ( 32.782) -  )معدلة( الفترة المنسوب إلى المساهمين  إجمالي الخسارة

 ( 31.546) 1.236 - ( 32.782) - للفترة    ةالشامل  خسارةإجمالي ال 

 100.000 - - - 100.000 الزيادة رأس المال  

 ( 3,847) - - ( 3,847) - تكلفة الزيادة في رأس المال  

 160,152 1.353 - ( 81,201) 240.000 (مراجعةغير ) – م2019سبتمبر  30كما في الرصيد 
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 البيانات المالية التاريخية )تتمة( - 3

 م 2020سبتمبر   30للفترة المنتهية في  قائمة التدفقات النقدية 

 م2019 م2020 

 ألف لاير سعودي  
   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 (23,112)  ( 23,503) قبل الزكاة   إجمالي الخسارة
   التعديالت للبنود غير النقدية: 

  1,196  1,259 وإطفاء إستهالك 
  6,226  3,532 ديون مشكوك في تحصيلها التغير في مخصص 

 134 - الخسارة المحققة من استثمارات متاحة للبيغ  
  - ( 303) إطفاء استمثارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

  1,146  1,379 منافع الموظفين المحددة  
 (17,636 ) (14,410 ) 

   التشغيلية  والمطلوباتالتغيرات في الموجودات 
 (54,725)  ( 84,330) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

  11,461  1,842 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  
  2,234  187 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

  3,848  1,006 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 (3,059)  ( 5,800) تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 (2,848)  ( 2,066) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
  157  ( 211) مطالبات مستحقة لحملة الوثائق 

  16,728  17,210 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
 (21,191)  ( 7,986) معيدي التأمين دائنة لذمم 

  34,064  66,988 أقساط تأمين غير مكتسبة 
  340  ( 340) مكتسبة عموالت إعادة تأمين غير 

 (11,686)  1,296 مطالبات تحت التسوية 
  16,313  16,710 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

  4,692  6,324 إحتياطي عجز أقساط تأمين 
 (229)  ( 7,104) أخرى  فنية احتياطيات

 (13,910 )  (18,311) 
 (89)  ( 1,518) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (75)  - ة مدفوعزكاة  
 (18,475)  ( 15,428) المستخدم في األنشطة التشغيليةد صافي النق

   التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
 (74,590)  35,619 قصيرة األجل  ودائع 

 (6,599)  - شراء استثمارات متاحة للبيع  
 (1,064)  - شراء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 (1,696)  ( 2,721) وموجودات غير ملموسة  ممتلكات ومعدات شراء
 - ( 10,000) شراء ودائع طويلة االجل 

 (83,949)  22,898 األنشطة اإلستثمارية النقد الناتج من / )المستخدم في ( صافي 
   األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

 (15,000)  -   نظاميةالوديعة  الزيادة في ال
  100,000  - عائدات إصدار رأس المال  

  85,000  - من األنشطة التمويلية الناتج صافي النقد 
 (17,424)  7,470 صافي التغير في النقدية و ما في حكمها 

  39,224  44,515 بداية الفترة في  النقدية وما في حكمها
  21,800  51,985 نهاية الفترة  في النقدية وما في حكمها

   معلومات غير نقدية: 
 - 480 التحويل من األعمال الرأسمالية إلى الممتلكات والمعدات  

 1,236 1,451 صافي   – التغير في القيمة العادلة لألستثمارات المتاحة للبيع
 1,931 1,236 
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 : إيضاحات حول القوائم المالية  -4

   

 الخسائر المتراكمة  41.

 .   م2020 سبتمبر 03لاير سعودي كما في  ألف 318,011بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 

 

 318  كمة بعد التخفيض مبلغتراحيث تبلغ الخسائر المالخسائر المتراكمة  انخفاض  إلى   لاير سعودي   مليون  011بلغ  مب سيؤدي خفض رأس المال  

 لاير سعودي.  ألف

 

 رأس المال   42.

 لاير.   10مليون سهم قيمة كل سهم  24الى  سعودي مقسمة مليون لاير  240يبلغ رأس المال المصرح به للشركة والمدفوع 

 

 ض المقترح على هذه اإللتزامات.  ي خفتعلى الشركة، وتأثير ال  المترتبةخفض رأس المال واإللتزامات تاألسباب التي تجعل من الضروري   -5

 

 األسباب التي تجعل التخفيض ضرورة  1.5

 إعادة هيكلة رأس مال الشركة.  . 1

 
 تأثير تخفيض رأس المال  2.5

 : كالتالي مراجعتها تالتي تم م2020 سبتمبر 03المنتهية في  للسنة سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية 

 التأثير  بعد التخفيض  قبل التخفيض  المساهمين حقوق 

 ألف لاير سعودي  

 ( 110,000) 130,000 240,000 رأس المال 

 110,000 ( 318) ( 110,318)   الخسائر المتراكمة 

 - 129,682 129,682 اإلجمالي  

 
حقوق    على صافي ه أي تأثير على حسابات الشركة النقدية. باإلضافة إلى إن هذا التخفيض لن يكون له تأثير  لن يكون ل  إن تخفيض رأس المال 

 ومطلوبات الشركة. 

 نهاية التقرير 



يةنموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاد: 2المرفق 



 
 

 

 Proxy Form  نموذج توكيل
   

 ، إلى جميع مساهمي شركة أمانة للتأمين التعاوني

 

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية 

 على العامة غير العادية عبر وسائل التنقنية الحديثة وذلك 
ً
حرصا

 للجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من 
ً
سالمة املساهمين ودعما

قبل الجهات املختصة ذات العالقة للصدي لفايروس كورونا 

(COVID -19.) 

 

To Shareholders of Amana Cooperative Insurance Company, 

 

The proxy form is not available, as the Extraordinary General 

Assembly will only be conducted through modern 

technology using Tadawulaty platform, to ensure the safety 

of our shareholders, in the context of supporting the 

preventive and precautionary efforts conducted by relevant 

authorities to address Corona Virus (COVID – 19). 
   

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات املساهمين الكرام عن طريق 

توجيهها إلى إدارة عالقات املساهمين وذلك من خالل وسائل التواصل 

 التالية:

      4757700 11 966+الهاتف:  -

 Investorsrelations@amana-coop.com.sa: البريد اإللكتروني -

 

Shareholders' questions and inquiries will be directed them 

to Shareholder Relations Department through the 

following: 

- Phone: +966 11 4757700      

- E-mail: Investorsrelations@amana-coop.com.sa 
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