
تعميم المساهمين

(أمانة)شركة أمانة للتأمين التعاوني 

المستشار المالي

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

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

الجمعية العامة غير العادية 

م2021/05/23هـ الموافق 1442/10/11
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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

(البسام وشركاؤه)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

.الأمعنهاالتبليغتمسواءالتسويةتحتبالمطالباتالخاصةالتسوياتإجراءبعدالفترةخاللدفعهايتمالتيالمطالبات المتكبدةالمطالباتصافي

.الوثائقهذهمدةعنالنظربغضماليةفترةخاللالشركةأصدرتهاالتيالتأمينبوثائقالمتعلقةاألقساطهي المكتتبةالتأمينأقساط

.بهاالخاصةالتأمينإعادةأقساططرحبعدالشركةلدىالمكتتبةالتأمينعقودأقساطإجمالي المكتتبةالتأمينأقساطصافي

التيالمحاسبيةرةبالفتالخاصةالتأمينأقساطوتمثلنسبيأساسعلىالمتعلقةالتأمينوثائقفتراتمدىعلىالدخلإلىترحلالتياألقساط

.مكتسبةالغيرباألقساطالخاصةالتسوياتإجراءبعدالمفعولساريةللوثائقالماليةالقوائمتغطيها

المكتسبةالتأمينأقساطصافي

.الماليةالتزاماتهالتغطيةوتخصيصهااقتطاعهاالشركةعلىيجبالتيالمبالغ الفنية(االحتياطيات)المخصصات

.التزاماتهاعننقدإلىللتحويلالقابلةالشركةأصولزيادةمدى المالءةهامش



خلفية عن الشركة
الموافق)هـ1430/06/08بتاريخ188رقمالوزراءمجلسقراربموجبتأسستعامةسعوديةمساهمةشركةهي"(أمانة"أو"الشركة"بــبعدفيماإليهاويشار)التعاونيللتأمينأمانةشركة

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

1/596رقمالوزاريالقراربموجبالصادرةالتنفيذيةوالئحتههـ1424/06/02وتاريخ/32مرقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةولنظامهـ،1385/03/22وتاريخ6/م

ماطرحوتمسعودية،رياالت(10)قدرهااسميةبقيمةعاديسهم(32,000,000)علىمقسمسعوديلاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةبلغمدفوعمالبرأسهـ،1425/03/01وتاريخ

:التعميمهذاإصدارتاريخحتىوتأسيسهامنذالشركةبهامرتالتياألحداثأهمالتاليالجدوليبين.م2010/03/22الموافقبتاريخالعاملالكتتابالشركةمالرأسمن%40نسبته

الحدث التاريخ

الملكيوالمرسوم(م01/06/2009الموافق)هـ08/06/1430بتاريخالصادر188رقمالوزراءمجلسلقراروفقاالتعاونيللتأمينأمانةشركةتأسست

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

.العاملالكتتابالشركةمالرأسمن%40نسبتهماتمثلعاديسهمألفوثمانمائةمليونا  عشراثني(12,800,000)طرح (م22/03/2010الموافق )هـ 06/04/1431

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

مترقمالسعوديالمركزيالبنكمنالصحيالتأمينوالعامالتأميننشاطمزاولةتصريحعلىالتعاونيللتأمينأمانةشركةحصلت

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

(140,000,000)مليونوأربعينمائةالىسعوديلاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلسأوصى

لتقليصوذلكعادي،سهم(18,000,000)مليونعشرثمانيةإلغاءطريقعنوذلكالمالرأسمن%56.25قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير

السعوديالماليةالسوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنوتمسعوديلاير(32,022,000)الىلاير(212,022,000)بلغتالتيالمتراكمةالخسائر

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

(م06/09/2016الموافق )هـ 06/12/1437

6



خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

مليونوأربعينمائتينالىسعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلسأوصى

ماليينعشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلك%71.43قدرهاالمالرأسفيزيادةبنسبةسعوديلاير(240,000,000)

السوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنتمقدوسعودي،لاير(100,000,000)مليونمائةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)

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

(م06/09/2016الموافق )هـ 06/12/1437

لاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركةمالرأسخفضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت

أنعلى(381000010857)رقمالسعوديالمركزيالبنكخطاببموجبوذلكسعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةإلىسعودي

.العالقةذاتواللوائحلألنظمةالمالرأسخفضمخالفةعدممنوالتأكداألخرىالرسميةالجهاتمتطلباتالشركةتستوفي

(م27/10/2016الموافق )هـ 26/01/1438

سوقالهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

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

مائةالىسعوديلاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمئةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

مائةقدرهااسميةبقيمةعادياسهما(18,000,000)مليونعشرثمانيةإلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعين

.سعوديلاير(180,000,000)مليونوثمانون

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

الحدث التاريخ

سعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت

.(391000031610)رقمالسعوديالمركزيالبنكخطاببموجبوذلكسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالى
(م09/08/2018الموافق )هـ 27/11/1439

السوقهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأسزيادةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

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

وأربعينمائتينالىسعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

اسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعوديلاير(240,000,000)مليون

.سعوديلاير(100,000,000)مليونمائةقدرها

(م28/01/2019الموافق )هـ 22/05/1440

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

مليونوثالثينمائةالىسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلسأوصى

اسميةبقيمةعاديسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنوذلك%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(130,000,000)

بتاريخ(تداول)السعوديالماليةالسوقشركةموقعفيذلكعناإلعالنوتمسعودي،لاير(110,000,000)ماليينوعشرةمائةقدرها

غيرالعامةوالجمعيةالرسميةالجهاتبموافقةمشروطالمالرأستخفيضأنالشركةوذكرت.(م08/12/2020الموافق)ـه23/04/1442

.للشركةالعادية

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

االسم

الملكيةنسبة
االسميةالقيمة

لاير سعودي
عدد األسهم نسبة الملكية

االسميةالقيمة

لاير سعودي
عدد األسهم

18.37% 23,881,000 2,388,100 18.37% 44,088,000 4,408,800 (ب.م.ش)شركة أمانة الخليج للتأمين 

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

10



*ملكية األسهم قبل التخفيض 

تاريخ العضوية نسبة الملكية

م2021/03/18كما في 

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 عبدهللا بن عثمان الموسى

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

بنسبةسعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلى,(م2020/12/07الموافق)هـ1442/04/22بتاريخأعالهأسماؤهموالمذكورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

.للشركةالمصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم((13,000,000مليونعشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي,%45.83قدرهاانخفاض

:مجلس اإلدارة

خلفية عن الشركة

الشركة و تداول: المصدر

.ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا التعميم* 
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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
مدير أول الموارد البشرية 

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

مترقمالسعوديالمركزيالبنكترخيصعلىالشركةحصلتحيثالتأمين،أنواعفيمختلفةومنتجاتخدماتتقديمفياألساسيوالنظامالتجاريسجلهابحسبالرئيسالشركةنشاطيتمثل

:يليمافيالشركةتقدمهاالتيالتأمينمنتجاتوتتمثل.الصحيوالتأمينالعامالتأمينفرعيفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتأميننشاطبمزاولة30/20107/ن

الشركة: المصدر

تأمين معدات وآليات المقاولين •

تأمين إصابات العمال•

وثيقة ضمان بحري•

تأمين الزجاج المثبت•

تأمين عطب اآلالت •

وثيقة تأمين انفجار المراجل وأوعية الضغط •

"LM7( "نص سوق لندن)الخسارة التبعيّة / تأمين توقّف األعمال •

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•

كات التأمين نص جمعيّة شر( )الخسارة التبعيّة/ توقّف األعمال " )كافة المخاطر"وثيقة تأمين ضّد •

ABI)البريطانيّة

تأمين ضّد خسارة األرباح بسبب الحريق •

تأمين المسؤوليّة المدنية•

نص جمعيّة شركات التأمين (  الضرر العرضي)التأمين ضّد كافة مخاطر الممتلكات •

 (ABI)البريطانيّة

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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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 

الخسائر 

المتراكمة إلى

%رأس المال 

الخسائر 

المتراكمة

باأللف لاير )

(سعودي

ة السنوي( األرباح)الخسائر 

الفترة ( أرباح)خسائر/ 

(باأللف لاير سعودي)

السنة 

(الفترة)

المالية

االعالنيختارمنالفترةخاللوالعموميةاإلداريةللمصاريفالشركةتكبدالىباإلضافةبالكاملالتشغيلقبلمامصاريفإطفاءإلىالخسارةسببيعود

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

ويعودم،31/12/2011الى(التأسيستاريخ)م17/05/2010منبالفترةمقارنةالحاليةالفترةخاللالخسائرانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

مخصصمنالشركةحصةصافيفيللزيادةوأيضا  (GWP)المكتتبةالتأمينأقساطإجماليالنخفاضنتيجة  التامينوثائقاكتتابتكاليففياالنخفاضإلىذلك

التكاليفمجموعارتفاعإلىذلكفيعود2012عاملخسائربالنسبةأما.التأسيسقبلمامصاريفعلىالسابقةالفترةإلشتمالوكذلكالمكتسبةغيراألقساط

.الدخلبإجماليمقارنةوالمصاريف

34.45% 110,241 44,811 2012

تكاليففيفاضاالنخبسبوذلكالسابقالعاممنالمماثلةبالفترةمقارنةالحاليةالفترةخاللالخسارةانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

السنةخالللمتكبدةاالمطالباتحجمبسببو.ارباحهاوتحقيقاالستثماريةاالصولبعضبيعالىباإلضافةاالداريةالمصاريفوانخفاضالتأمينوثائقإكتتاب

وكذلكأمينالتوثائقاكتتابتكاليفصافيفيواالنخفاضالمكتتبة،االقساطاجماليفياالرتفاعمنالرغمعلىلايرالف(8,231)بقيمةخسارةالشركةحققت

.واإلداريةالعموميةالمصاريففياالنخفاض

37.02% 118,472 8,231 2013



تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 

الخسائر 

المتراكمة إلى

%رأس المال 

الخسائر 

المتراكمة

باأللف لاير )

(سعودي

ة السنوي( األرباح)الخسائر 

الفترة ( أرباح)خسائر/ 

(باأللف لاير سعودي)

السنة 

(الفترة)

المالية

مجموعمن%73.35نسبتهمامثلتسعوديلايرمليون213بلغتحيث)المتكبدةالمطالباتحجمفيالزيادةإلىالمتراكمةالخسائرفياالرتفاعسببيعود

:2013)اإلداريةالمصاريفعوارتفاالتأمينوثائقاكتتابتكاليفصافيفيالزيادةالىباالضافةالمكتتبةاالقساطاجماليفيالزيادةنتيجة(والمصاريفالتكاليف

-2/مكتسبةغيرتأمينأقساط-1:الفنيةاالحتياطات)الفنيةلالحتياطياتكانكما.(%23وقدرهبارتفاعسعوديلايرمليون2014:43/سعوديلايرمليون35

تكبدةالمالمطالباتمنالشركةحصةزيادةعلىاالكبراالثراالكتواريالخبيرتقريربحسب(التسويةتحتمطالبات-3/مكتسبةغيرتأمينإعادةعموالت

المكتسبةاالقساطصافيفيالتغيرمنالشركةحصةوصافي.ناحيةمنهذا(%587وقدرهبارتفاعسعوديلايرمليون2014:213/سعوديلايرمليون2013:31)

.أخرىناحيةمن(%344وقدرهبارتفاعسعوديلايرمليون2014:191/سعوديلايرمليون2013:43)

60.78% 194,490 76,018 2014

المكتسبةاالقساطمنالشركةحصةصافيفيالواضحاالرتفاعبسبب%82.7بنسبةالسنويةالخسائرانخفاضمنالرغمعلىالمتراكمةالخسائرارتفاعاستمر

سعوديلايرمليون2015:228/سعوديلايرمليون2014:213)المتكبدةالمطالباتمنالشركةحصةصافيفياالرتفاعمنالرغمعلىالتأميناعادةوعموالت

.اإلداريةالمصاريفبندفيالطفيفاالنخفاضمقابلالتأمينوثائقاكتتابتكاليففيالزيادةالىباإلضافة(%7وقدرهبارتفاع

65.49% 209,578 15,088 2015

إكتتابتكاليفبندفياالنخفاضوكذلك%32بواقعالمتكبدةالتعويضاتمنالشركةحصةصافيفياالنخفاضإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود

وثائقارإصدعنالشركةبإيقافالصحيالضمانمجلسقيامعنوالناتجالمكتتبةاالقساطحجمفيالكبيراالنخفاضبسبب%16.9بلغتبنسبةالتأمينوثائق

%51.5نسبتةماأيلايرمليون22بواقعاالداريةالمصاريفبندفياالرتفاعمنالرغموعلىحقيقيةإصالحاتعملوعدمالمخالفاتتكرربسببالصحيالتأمين

الضماننظامأحكاممخالفاتفيالنظرلجنةقبلمنالشركةعلىفرضهاتمالتيالمخالفةقيمةيتضمنوالذي(م2015السابقةبالسنةمقارنةاالرتفاعنسبة)

لقبمنالغرامةفرضتمثمومناإليقافتمحقيقيةإصالحاتعملوعدمالمخالفاتتكرربسبب)لايرمليون12.4بمبلغم22/2/2017بتاريخالتعاونيالصحي

المكتسبةاألقساطمنالشركةحصةصافيوانخفاض%29بلغتبنسبةلايرمليون7.5بواقعالتأمينإعادةعموالتبندفيواالنخفاض(الصحيالضمانمجلس

.%8.7بلغتبنسبةلايرمليون23.9بواقع

62.59% 200,289 (9,289) 2016



تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر

عشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلك،سعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالىسعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلى(م28/01/2019الموافق)هـ22/05/1440تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*

الناتإعخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوقأسهمإصدارنشرةفيالمذكورةالشركةمشاريعفياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)ماليين

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقشركةموقعفيالشركة
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انخفاض الخسائر المتراكمة/ سبب ارتفاع 

نسبة 

الخسائر

المتراكمة إلى

%رأس المال 

الخسائر 

المتراكمة

باأللف لاير )

(سعودي

ة السنوي( األرباح)الخسائر 

الفترة ( أرباح)خسائر/ 

(باأللف لاير سعودي)

السنة 

(الفترة)

المالية

عشرينوثالثمائةمنالشركةمالرأسخفضعمليةطريقعنالمتراكمةالخسائرمنجزءاطفاءإلىرئيسيبشكلالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود

شركةلدىالشركةبسجالتالمسجلينللمساهمينالتخفيضنفاذقرار)سعوديلاير(140,000,000)مليونوأربعينمائةالىسعوديلاير(320,000,000)مليون

ألف753بمبلغللسنةربحصافيتحقيقمنالرغمعلى(م19/02/2017العاديةغيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(اإليداعمركز)الماليةاالوراقايداعمركز

األقساطعلىالتأمينإعادةعموالتبندفياالنخفاضوكذلك%81بنسبةالمكتسبةاالقساطمنالشركةحصةصافيفيالكبيراالنخفاضإلىذلكويعودلاير

بواقعاالداريةالمصاريفبندفياالنخفاضوكذلك%81بنسبةالمتكبدةالمطالباتمنالشركةحصةصافيفياالنخفاضمنالرغمعلى%43بنسبةالمسندة

.%85بواقعاالخرىاالكتتابيةوالمصاريف46%

16.26% 22,768 2,479 2017

،%239بواقعاألخرىاالكتتابيةالمصاريففىالزيادةوكذلك،%1,566بنسبةالتأمينأقساطعجزاحتياطيفياالرتفاعإلىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

.%72بنسبةالمكتسبةالتأمينإعادةعمولةفىاالنخفاضوكذلك
31.84% 44,572 21,804 2018

ودةالمتكبالمطالباتارتفاعبسببارتفعتالمتراكمةالخسائراناالسعوديلايرمليون(240)الىمليون(140)منالمالرأسبزيادةالشركةقياممنالرغمعلى

بنسبةاألخرىالفنيةاإلحتياطياتفيواإلرتفاع%428بنسبةالمتكبدةالمطالباتفياإلرتفاعوكذلكاألخرىاالكتتابيةالمصاريففيالزيادةوالفنيةاالحتياطيات

(أخرىتياطياتواحالتأمينأقساطعجزاحتياطيالمكتسبة،غيرالتأمينإعادةعموالتالمكتسبة،غيرالتأمينأقساطتمثلاألخرىالفنيةاالحتياطيات)3,615%

.%227بواقعاالخرىاالكتتابيةالمصاريففيالزيادةوكذلك

35.69% 85,666 41,094 2019*

لايرمليون30/9/2020:27-سعوديلايرمليون30/9/2019:6)%597بنسبةالخسارةفائضمصاريففىاإلرتفاعالىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

ائحةجلتفشياستجابةسابقا  الحكومةفرضتهالذياإلغالقرفعإلىيعوداالرتفاعسبب)%41.9بنسبةالمتحملةالمطالباتصافيفياإلرتفاعوكذلك(سعودي

(منةالمزوغيراالختياريالعالجمطالباترئيسيوبشكلعنهاالمبلغالطبيةالمطالباتفياالرتفاعالىأدىوالذيم21/06/2020بتاريخ19-كوفيد–كورونا

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

2020



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

:تعتزم الشركة اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية إليقاف الخسائر •

 رة تأمين تأشي: الحصرعلى سبيل المثال ال )للشركةتوسعة قاعدة عمالء الشركة من خالل طرح منتجات جديدة تغطي احتياج السوق وتحسن من هامش الربح

.)السفرتأمين العيوب الخفية وتأمين الطبية، تأمين األخطاء الزيارة، 

 ات خصوصا  عن طريق تنويع المحفظة التأمينية وتطعيمها بمختلف المنتجالشركةتحسين نسب االحتفاظ ورفع هامش الربح في منتجات التأمين المختلفة لدى

.بالتركيز على منتجات مثل التأمين الهندسي والممتلكات والمركبات

العمل على تخفيض التكاليف التشغيلية و االدارية.

رفع نسبة المبيعات عن طريق القنوات اإللكترونية لتخفيض تكاليف المبيعات.

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

علىولالحصبعدوذلكالشركة،نشاطفيالتوسععملياتودعمالماليةالمالءةهامشتعزيزتشملوالتياالندماجلعمليةالرئيسيةاألهدافالشركةحددتقدوالشركتين،

غيرالعامةالجمعيةموافقةو(تداول)السعوديةالماليةوالسوقالمنافسةوهيئةالماليةالسوقوهيئةالسعوديالمركزيالبنكموافقةتشملوالتيالالزمةالنظاميةالموافقات

.للشركتينالعادية

الشركة: المصدر
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الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

سعوديةرياالت(10)عشرةتبلغاسميةبقيمةعاديسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةإلىمقسمسعودي،لاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينالحاليالشركةمالرأسيبلغ•

بقيمةعاديسهم(13,000,000)مليونعشرثالثةإلىمقسمسعودي،لاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةالواحدللسهم

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةتبلغاسمية

منسهم2.1818لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%45.83المالرأستخفيضنسبةتبلغ•

.(م2020سبتمبر30فيكما)المتراكمةالخسائرإجماليمن%99.71إلطفاءالشركة،أسهم

توزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةلمساهميبيعهامتحصالت

.م2020سبتمبر30فيالمنتهيةللفترة(المراجعةغير)األوليةالماليةالقوائم:المالرأستخفيضألغراضتحديدهاالمطلوبالقيممنهاأخذتالتيالماليةالقوائمتاريخ•
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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

إجماليمن(%99.71)نسبتهماتمثلسعوديلاير(110,000,000)مليونوعشرةمائةبإطفاءوذلكالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسقراريهدف•

.م2020سبتمبر30تاريخفيالمنتهيةللفترةللشركةالمراجعةغيراألوليةالماليةالقوائمإلىباالستنادوذلكالمتراكمةالخسائر

مالرأسلةهيكبإعادةقرارإلىوتوصلتللشركة،الماليواألداءالمستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•

غيرتفاهمرةمذكتوقيعتمحيثالتعاونيللتأمينالسعوديةعنايةشركةمعاالندماججدوىبحثثمومنالمتراكمةالخسائرإلطفاءالمالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركة

.الشركةنشاطفيالتوسععملياتودعمالماليةالمالءةهامشتعزيزفياالندماجعمليةمنللشركةالرئيسيةاألهدافتتمثلو.(م15/11/2020الموافق)هـ29/03/1442بتاريخملزمة

اء ة رأس مال الشركة إلطفيكليرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس المال تصب في مصلحة الشركة والمساهمين و لن تؤثر على التزامات الشركة، حيث سيتم إعادة ه•

.الخسائر المتراكمة
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تخفيض رأس المال

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

وعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعين

سهم2.1818لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليونعشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليون

.الشركةأسهممن

سعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت•

.(م2021/01/25الموافق)هـ1442/06/12وتاريخ42039348رقمالخطاببموجبوذلك،%45.83قدرهاانخفاضبنسبة

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

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

فيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م[•]الموافق)هـ[•]بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت•

.اإلعالن
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

تموالذيالمال،رأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيونمحاسبونوشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت•

.الحاليةوالتزاماتهاالشركةأعمالعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمن

رأسخفيضتعمليةألنالشركةومطلوباتحقوقصافيعلىتأثيرلهيكونلنالتخفيضهذاإنإلىباإلضافة.النقديةالشركةحساباتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن•

فيوردكماالمتراكمةالخسائربندحسابإلىالمالرأسحسابمنسعوديلاير(110,000,000)مبلغتحويلعبرالمتراكمةالخسائرمعظملشطبالشركةدفاترفيقيدمجردهيالمال

.المرفقالقانونيالمحاسبتقرير
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

سيؤديم،2020سبتمبر30فيكماالمالرأسمن(%45.97)بنسبةأيسعودي،لاير(110,318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةوماليينوعشرةمائةالمتراكمةالشركةخسائربلغت•

رأستخفيضعمليةبعدالمتراكمةالخسائرإجماليليصبحالمتراكمةالخسائرإجماليمن)%99.71(إطفاءإلىسعوديلاير(110,000,000)ماليينوعشرةمائةبمقدارالمالرأستخفيض

.سعوديلاير(318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةالمال

: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 لاير 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

لاير ( 318,000)لاير سعودي، وبعد تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى ثالثمائة وثمانية عشر ألف ( 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)سعودي، أي ما نسبته تقريبا 

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

وبالتالي،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديلاير)240,000,000(مليونوأربعينمائتينمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم•

األسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليونعشرثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرونأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيض

.الشركةأسهممنسهم2.1818لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرة

توزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةلمساهميبيعهامتحصالت

قبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفمحفظتهفييملكلمساهمأدناهالمثالفيموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن•

:التخفيض

القيمة/األسهم البند

سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي39.40قبل التخفيض (*م2021/03/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير سعودي39,400.00 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

45.83% نسبة التخفيض

سهم459 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم

سهم541 األسهم المملوكة بعد التخفيض

بعد التخفيض
لاير سعودي72.74 (**تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي39,352.34 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي47.66 (تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 

.لاير سعودي72.74إلى 72.7385تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

ن لمساهم الذي يملك سهما واحدا أو سهمير اتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه، ويوضح الجدول أدناه تأث•

:أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي

القيمة البند

سهم5 سهم4 سهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

39.40 39.40 39.40 39.40 39.40 (*م2021/03/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

3 2 2 1 1 األسهم الملغاة

2 2 1 1 0 األسهم المملوكة بعد التخفيض

72.74 72.74 72.74 72.74 72.74 (**تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

197.00 157.60 118.20 78.80 39.40 (*م2021/03/18إغالق )القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

145.48 145.48 72.74 72.74 0.00 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

51.52 12.12 45.46 6.06 39.40 (تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 

.لاير سعودي72.74إلى 72.7385تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

موافقةحالفيالمعدلالسهمسعريصلأنالمتوقعمنسعودي؛لاير(*39.40)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م[•]الموافق)هـ[•]بتاريخالشركةسهمإغالقسعرأنباحتساب•

عن(%84.62)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م[•]الموافق)هـ[•]بتاريخ[•]يومالسوقافتتاحفيسعوديلاير(72.74)إلىالمالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية

.العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديومالشركةسهمإغالقسعر

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

القيمة البند

لاير سعودي39.40 (*يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م2021/03/18الموافق )هـ 1442/08/05سعر إغالق السهم اليوم 

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

لاير سعودي945,600,000 (*م2021/03/18إغالق )القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال 

لاير سعودي110,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم11,000,000 عدد األسهم الملغاة

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

لاير سعودي72.74 ( **تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

لاير سعودي945,600,000 ( **تقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية و سعر إغالق السهم في ذلك التاريخ* 

.لاير سعودي72.74إلى 72.7385تم 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

لاير سعودي39.40 (*يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م[•]الموافق )هـ [•]سعر السهم قبل تخفيض رأس المال ( أ)

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

لاير سعودي945,600,000 (*م[•]إغالق ( )ب)x( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

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

لاير سعودي72.74 ( **د)÷( ج= )سعر السهم بعد تخفيض رأس المال 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 

.لاير سعودي72.74إلى 72.7385تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

مالرأسمن%45.97نسبةتقريبابلغتوالتيالمتراكمةخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى•

الخسائرإطفاءالمالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدف.م2020سبتمبر30فيكماسعوديلاير(110,318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةوماليينوعشرةمائةوبقيمةالشركة

يعودممارباح،األولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيحعلىبالعملالشركةستقومحيثاستمراريتها،علىوسيحافظللشركةالماليالمركزتعزيزإلىسيؤديماوهوالمتراكمة،

علىؤثرتأنيمكنمخاطرأيةوجودعدمعلىالقانونيالمحاسبقبلمنالتأكيدوتمالماليةالنواحيمنالمالرأستخفيضعمليةدراسةتمقدبأنهعلما.الشركةمساهميعلىبالنفع

.المالرأسلتخفيضنتيجةالشركة

بعدالشركةمالرأسمن(%0.24)تقريباسيمثلماوهوسعودي،لاير(318,000)ألفعشروثمانيةثالثمائةالمتراكمةالخسائرحسابرصيدسيصبحالشركةمالرأستخفيضبعد•

الهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفيإضافية،خسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوالالتخفيض،

."مالهارأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات"بـالخاصة

أيتلزمالتيالشركاتنظاممن(150)المادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثرالمتطلباتمنلعددستخضعالشركةفإنأكثرأو(%50)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي•

أعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسبإبالغمالهارأسمنأكثرأو%50للشركةالمتراكمةالخسائرببلوغعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤول

زيادةإمالتقرربالخسائر،المجلسعلمتاريخمنيوما(180)خالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما(60)خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراالمجلس

.األساسينظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوللشركةالمدفوعالمالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىتخفيضهأوالشركةمالرأس
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

لمدةهـ،28/01/1437في(3/م)رقمبالمرسومالصادرالشركاتنظامأحكامبعضسريانوتعليقبتعديلالقاضيالكريمالملكياألمرصدورعنالتجارةوزارةأعلنتهـ17/04/1442بتاريخ•

:ذلكفيبماهـ،01/08/1441تاريخمناعتبارا  سنتين

o(60)لتصبحيوما(15)منالمدفوعالمالرأسنصفالمساهمةالشركةخسائرببلوغعلمهمنخاللهاالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتيالمدةتعديل

.بالخسائرالمجلسعلمتاريخمنيوما

oبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما(180)لتصبحيوما(45)منالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتيالمدةتعديل.

oمن(150)المادةمن(1)الفقرةفيالمحددالمقدارخسائرهابلوغعندالمدرجةغيرالمساهمةالشركاتعلىيتوجبحيثالشركات،نظاممن(150)المادةمن(2)بالفقرةالعمليعلق

:اآلتيةللضوابطوفقامستمربشكلخسائرهاتطوراتعنباإلفصاحتقومأنالشركاتنظام

يتضمني،اإللكترونالوزارةموقععلىبذلكإعالننشربطلبالتجارةلوزارةالتقدمالمالرأسنصفالشركةخسائرببلوغعلمهفورالشركةإدارةمجلسرئيسعلى1.

.الخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالخسائرمقدار

علىإعالننشروطلبربعكلنهايةمنيوما(15)خاللالشركةخسائرتطوراتعنإفادةسنويربعبشكلالتجارةوزارةإلىيقدمأنالشركةإدارةمجلسرئيسعلى2.

.بذلكاإللكترونيالوزارةموقع

ةالوزارموقععلىبذلكإعالننشربطلبالتجارةلوزارةالتقدمالمالرأسنصفدونماإلىالشركةخسائربانخفاضعلمهفورالشركةإدارةمجلسرئيسعلى3.

.أوضاعهالتعديلالشركةاتخذتهاالتياإلجراءاتيتضمناإللكتروني،

29



المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

الشركةاجهتو.األعمالأنواعلمختلفالماليةالمالءةمنمعينةبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(66)للموادوفقا•

األدنىبالحدالشركةالتزامعدميعنيماهوو؛*%95.67بلغإذاألدنىالحدعنللشركةالماليةالمالءةهامشانخفضإذم،2020عاممنالثالثالربعمنذالماليةالمالءةفيصعوبات

.%100وهوالماليةللمالءةالمطلوب

مالأسرزيادة:االجراءاتهذهضمنومنأوضاعهالتصحيحاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةماليةمالءةبمستوياتالملتزمةغيرالتأمينشركاتعلىالسعوديالمركزيالبنكويفرض•

.السعوديالمركزيالبنكعليهويوافقمناسباالشركةتراهآخرإجراءأياألصول،بعضتسييلجديد،اكتتابأيقبولعنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،

لتقديممستشاربتعيينالسعوديالمركزيالبنكيقومفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعدالسعوديالمركزيالبنكيحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي•

.التعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)المادةمن(2)البندمن(د)الفقرةعليهنصتلماوفقاوذلك.ترخيصهاسحبأو(الحاجةتقتضيماحسب)للشركةالمشورة

.وثيقةأيإصدارمنالشركةبمنعقرارايتضمنالسعوديالمركزيالبنكمنخطابايتستلملمالشركةأنإلىاإلشارةتجدر

الشركة: المصدر* 
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الموافقات النظامية الالزمة

سعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعوديلاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالشركةحصلت•

.(م2021/01/25الموافق)هـ1442/06/12وتاريخ42039348رقمالخطاببموجبوذلك،%45.83قدرهاانخفاضبنسبة

لاير(240,000,000)مليونوأربعينمائتينمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى،(م2021/03/18الموافق)هـ05/08/1442بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت•

ثالثةإلىسهم(24,000,000)مليونوعشرينأربعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.83قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(130,000,000)مليونوثالثينمائةإلىسعودي

وموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(11,000,000)مليونعشرأحدإلغاءطريقعنسهم(13,000,000)مليونعشر

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

تخفيضليةعمعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن•

.تماماستتوقفالمالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأس

السجلديلتععلىموافقتهاعلىللحصولالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي•

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاري

.المالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيتوجدالأعاله،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•

بقراروالمعدلة،(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد•

.(م2021/01/14الموافق)هـ1441/02/01وتاريخ2019-104-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلس

-22-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسقراربموجبوالمعدلة،(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرارعليهاالموافقاإلدراجقواعد•

.(م2021/02/24الموافق)هـ1442/07/12بتاريخ2021

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

القراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•

والمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرتعديالتمنعليهوردوماالماليةالسوقنظامعلىبناء(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقم

.(م2018/07/18الموافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرار

.للشركةاألساسيالنظام•
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تقرير المحاسب القانوني

وأثرالمالرأسضتخفيأسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيونمحاسبونوشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت•

.المالأسرتخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةثمومنالسعوديالمركزيالبنكموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلك

.(م[•]الموافق)هـ[•]بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•

(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظاممنالمائةبعدواألربعونالرابعةالمادةإلىاستناداالقانوني،المحاسبتقريرتالوةسيتم•

الشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهالموجبةاألسبابعنالحساباتمراجعيُعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت

.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعن
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الجدول الزمني لعملية تخفيض رأس المال

الحدث التاريخ

.سعوديلاير(130,000,000)إلىسعوديلاير(240,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية م07/12/2020

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةالماليالمستشارتعيينإعالن م08/12/2020

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالمركزيالبنكموافقة م2021/01/25

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديم م2021/01/28

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
م2021/03/18

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
م[•]

.(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
م[•]

منساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاء

.الثانياالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي
م[•]

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن م[•]

المساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقينالمساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفي
م[•]
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معلومات هامة

بموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناء(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقرار

:يليماالشركةعلىيجب.(م2018/07/18الموافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1

oمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

الفقرةلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأس

.يةالسنوأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمع

oمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

الفقرةلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأس

.يةالسنوأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمع

oالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراللجمهورتفصحأن

اإلعالنمعقرةالفلهذهوفقاالمطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباب

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاص
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معلومات هامة

اعاالجتمفيالنصابهذايتوافرلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونالالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناء

إلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاالثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول

.فيهالممثلةاألسهمعددكانأياصحيحاالثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماع

مدةةبإطالأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقاالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناء

.اعاالجتمفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاالقراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركة

سجلفييدونوالمقالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديومتداولبنهايةلالسهمالمالكينالشركةمساهميجميععلىنافذاالتخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي

غيرعامةالالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالمال،راسلتخفيضالمنعقدةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديليتداوليومثانينهايةفياإليداعمركزلدىالشركةمساهمي

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،
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المستندات المتاحة للمعاينة

تاريخ موافقة ح الدين االيوبي، وذلك منصالسوف تقوم الشركة بإتاحة المستندات التالية لمساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة الواقع في مدينة الرياض، حي الزهراء، طريق •

صباحا 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة ( م[•]الموافق )هـ [•]وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ( م2021/03/18الموافق )هـ05/08/1442هيئة السوق المالية في 

:مساء4وحتى الساعة 

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.

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

(.تداول)المالية السعودية سوقنسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، والمنشور على موقع هيئة السوق المالية وموقع ال

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 



نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية: 2المرفق 


