




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ملحق

 المال  رأس تخفيض  تقرير

 التعاوني  للتأمين أمانة شركةل

 

 

   م2020 ديسمبر  29
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

2 
 

 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.  
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 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. 
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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  
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 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 
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