
ريال سعودي(  50,000,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة خمسون مليون 
ريال سعودي( 100,000,000)ريال سعودي الى مائة مليون ( 150,000,000)مائة وخمسون مليون من

سهم عادي( 15,000,000)وسوف ينتج عن ذلك انخفاض في عدد األسهم من خمسة عشر مليون 
.سهم عادي ( 10,000,000)عشرة ماليين الى 
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عنوان الشركة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
شارع األمير سلطان، حي الخالدية-جدة 

3732الرقم الفرعي 7521مبنى رقم 
23423الرمز البريدي 

اململكة العربية السعودية
+966( 12)5923500: هاتف
+966( 12)5923741: فاكس

info@saudienaya.com :البريد اإللكتروني
www.saudienaya.com : املوقع اإللكتروني

عنوان املستشار املالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 
شارع العليا العام، حي املروج-الرياض 

2207الرقم الفرعي 7459مبنى رقم 
12283الرمز البريدي 

اململكة العربية السعودية 
+966( 11)4944067: هاتف
+966( 11)4944205: فاكس

info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني
www.wasatah.com.sa : املوقع اإللكتروني

معلومات املحاسبون القانونيون 

2022 - 1444

(محاسبون ومراجعون قانونيون ) شركة السيد العيوطي وشركاه 
شارع الوطن العربي، حي الحمراء، جدة

21421جدة –780ب .ص
اململكة العربية السعودية

3478 669 (12) 966+: هاتف
+966 2432 660 (12): فاكس

jeddah@elayouty.com:البريد اإللكتروني
www.elayouty.com:املوقع اإللكتروني

mailto:info@saudienaya.com
http://www.saudienaya.com/
mailto:info@wasatah.com.sa
http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@elayouty.com
http://www.elayouty.com/
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خلفية عن الشركة

تأسيسعلىباملوافقةالقاض ي(م2011/06/29املوافق)ه1432/07/27بتاريخ(49/م)رقمامللكياملرسومبموجبسعوديةمساهمةشركةكالتعاونيللتأمينالسعوديةعنايةشركةتأسست▪
التجاري والسجل،(م2011/06/27املوافق)ه1432/07/25وتاريخ(224)رقمالوزراءمجلسوقرارالتنفيذية،والئحتهالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةونظامالشركاتنظامحسبالشركة

املركزي البنكموافقةعلىحصولهابعدالصحيالتأمينفرعفيالتأميننشاطمزاولة،وبدأت(م2012/02/19املوافق)ه1433/03/27بتاريخجدةبمدينةالصادر(4030223528)رقم
ـ(م2012/08/07املوافق)ه1433/09/19وتاريخ20128/32/نمترقمتصريحبموجبالسعودي

.السعوديةالعربيةاململكة،21481جدة3528ب.صسلطان،األميرشارعجدة،مدينةفيالرئيس يالشركةمقريقع▪

معلومات التواصل▪

مازن جميل شهاوي : اسم ضابط االتصال

1221194430:هاتف

0567676774جوال :

cfs@saudienaya.com:البريد اإللكتروني
www.saudienaya.com: املوقع اإلكتروني
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الحدث  العام

ريال سعودي مقسم إلى أربعون ( 400,000,000)كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدره أربعمائة مليون عناية السعودية للتأمين التعاونيتأسست شركة
.رياالت سعودية للسهم الواحد( 10)سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( 40,000,000)مليون 

ه 1432/07/27
(م2011/06/29املوافق)

من إجمالي اسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح %( 60)سهم ما يمثل ( 24,000,000)اكتتب املساهمون املؤسسون بعدد أربعة وعشرون مليون 
الى تاريخ ( م2011/12/19املوافق)ه 1433/01/24لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ %( 40)سهم ( 16,000,000)األسهم املتبقية والبالغة ستة عشر مليون 

.رياالت للسهم الواحد( 10)بسعر اكتتاب بلغ ( م2011/12/25املوافق)ه 1433/01/30

ه 1433/01/30
(م2011/12/25املوافق)

«تداول »السعودية تم ادراج األسهم في السوق املالية
ه 1433/04/05

(م2012/02/27املوافق)

 ألحكام نظام مراقبة شركات التامين التعاوني و 20128/32/ت م نرقمالبنك املركزي السعودي حصلت الشركة على تصريح 
ً
الئحته بمزاولة نشاط التامين وفقا

.التنفيذية
ه 1433/09/19

(م2012/08/07املوافق)

منالشركة،مالرأسمن(%50)تجاوزتالتياملتراكمةالخسائرمعظمإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإلعادةوذلكمالها،رأسبتخفيضالشركةقامت
مليون أربعينمنالشركةاسهمعددخفضوبالتاليسعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتيالىسعوديريال(400,000,000)مليون أربعمائة

(%50)قدرهااملالرأسفيتخفيضوبنسبةسهم(20,000,000)مليون عشرينالغاءطريقعنسهم(20,000,000)مليون عشرينالىسهم(40,000,000)
.سهم(2)كلعنواحدسهمتخفيضوبمعدل

ه1438/01/17
(م2016/10/18املوافق )

من رأس مال الشركة، من مائتي %( 50)رأس مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  معظم الخسائر املتراكمة التي تجاوزت قامت الشركة بتخفيض
سهم ( 20,000,000)ريال سعودي، وبالتالي خفض عدد اسهم الشركة من عشرين مليون (  100,000,000)ريال سعودي الى مائة مليون (  200,000,000)مليون  

وبمعدل تخفيض سهم %( 50)سهم وبنسبة تخفيض في رأس املال قدرها ( 10,000,000)سهم عن طريق الغاء عشرة مليون ( 10,000,000)الى عشرة مليون 
.سهم( 2)واحد عن كل 

ه1439/09/26
(م2018/06/10املوافق )

رياالت ( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة سهم عادي  ( 15,000,000)عدد خمسة عشر مليون ريال سعودي مقسم الى  ( 150,000,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وخمسون مليون 
:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

زيادةوبالتاليسعودي،ريال(300,000,000)مليون مائةثالثالىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمن(%200)بنسبةمالهارأسبزيادةالشركةقامت
مليون عشرينالبالغةأولويةحقوق اسهماصدارطريقعنسهم(30,000,000)مليون ثالثينالىسهم(10,000,000)مليون عشرةمنالشركةاسهمعدد

(200,000,000)مليون مائتينبلغتإجماليةبقيمةالواحدللسهمرياالت(10)بلغطرحبسعرالشركةأسهممنسهم(1)لكل(2)بعددسهم(20,000,000)
.سعوديريال

ه1440/04/05
(م2018/12/12املوافق )

من رأس مال الشركة، من ثالث )%50)رأس مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  معظم الخسائر املتراكمة التي تجاوزت قامت الشركة بتخفيض
ريال سعودي، وبالتالي خفض عدد اسهم الشركة من ثالثين (  150,000,000)ريال سعودي الى مائة وخمسين مليون (  300,000,000)مائة مليون  

سهم وبنسبة تخفيض في رأس املال ( 15,000,000)سهم عن طريق الغاء خمسة عشر مليون ( 15,000,000)سهم الى خمسة عشر مليون ( 30,000,000)مليون 
.سهم( 2)وبمعدل خفيض سهم واحد عن كل %( 50)قدرها 

ه1441/08/29
(م2020/04/22املوافق )

مليون وخمسينمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
للشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,000,000)مليون خمسةإلغاءطريقعنسعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعوديريال(150,000,000)

زيادةثمومناسهم،(3)كلعنواحدسهمتخفيضوبمعدلاملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(50,000,000)مليون خمسينقيمتهماإلطفاءوذلك
الزيادةبعداملالرأسليصبحسعوديريال(130,000,000)مليون وثالثون مائةبقيمةاألولويةحقوق اسهمطرحخاللمنالتخفيضبعدالشركةمالرأس

.سعوديريال(230,000,000)مليون وثالثون مئتان

هـ 1444/01/20
(  م2022/08/18املوافق)

ريال (  100,000,000)مائة مليون إلى ريال سعودي (  150,000,000)مائة وخمسين مليون وافقت هيئة السوق املالية على تخفيض رأس مال الشركة من 
وقع وم، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املاليةمن األسهم املصدرة للشركةسهم ( 5,000,000)عن طريق إلغاء خمسة مليون سعودي
(.تداول )السعودية املاليةالسوق 

هـ1444/02/24
(م2022/09/20املوافق )

مائة وخمسين مليون م على بتخفيض رأس مال الشركة من 2022**/**/وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
، من األسهم املصدرة للشركةسهم ( 5,000,000)مليون عن طريق إلغاء خمسةريال سعودي(  100,000,000)مائة مليون إلى ريال سعودي (  150,000,000)

(.تداول )وموقع السوق املالية السعودية وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية

هـ1444**/**/
(م2022**/**/املوافق )

خلفية عن الشركة
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*ةتاريخ العضويةالجنسيالصفةالتمثيلاملنصباالسم

**ملكية األسهم

مباشرةغير مباشرة 

النسبةالعدد النسبةالعدد

%00%00م2021/03/08سعوديمستقلعن نفسهرئيس مجلس اإلدارةخاشقجيعمرو محمد

%00%1250.00083م2021/03/08سعودييتنفيذغيرعن نفسهرةرئيس مجلس اإلدانائبفيصل فاروق محمد تمر

%00%00م2021/03/08سعوديمستقلعن نفسهعضوخالد عابد قامه

%8,6500.0577%100,0000.66667م2021/03/08سعوديةغير تنفيذيعن نفسهعضو***الدانا خالد الجفالي

%00%00م2021/03/08إماراتيي غير تنفيذحيعن شركة الوطنية للضمان الصعضو****  حمد عبدهللا ال علي

%00%00م2021/03/08سعوديمستقلعن نفسهعضوهللا الدارمحمد عبد

%00%00م2021/03/08سعوديمستقلعن نفسهعضومحسن النمري عبدهللا

*****شاغر

.الشركة و تداول : املصدر
.  م2024/01/07سنوات تنتهي في تاريخ  3م ملدة 2021/03/08على تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ ( م2021/03/04املوافق )ه 1442/07/20باجتماعها املنعقد بتاريخ  ( العادية)وافقت الجميعة العامة *

.  تمثل ملكية األسهم قبل تخفيض رأس املال** 
.سهم عادي من أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني865,000التي تملك عدد % 1تمثل األسهم التي تملكها بصفه شخصية، امللكية الغير مباشرة ناتجه عن ملكيتها املباشرة في شركة خالد احمد الجفالي بنسبة *** 

.من أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني%  10سهم عادي بنسبة 1,500,000تملك شركة الوطنية للضمان الصحي عدد ****
، (رئيس لجنة املخاطر)من عضوية في مجلس اإلدارة ومن اللجان التابعة له إلكساندركورنيليوس/ م أعلنت الشركة قبول مجلس اإلدارة استقالة العضو األستاذ 2022/08/11بتاريخ ***** 

:مالحظة
سهم من األسهم املصدرة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض من خالل طرح ( 5,000,000)ريال سعودي عن طريق إلغاء ( 100,000,000)ريال سعودي إلى  ( 150,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2022/08/18املوافق )ه 1444/01/20تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

ريال سعودي( 230,000,000)ريال سعودي ليصبح رأس املال بعد الزيادة ( 130,000,000)اسهم حقوق األولوية بقيمة 

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 



2022 - 1444 8

.الشركة: املصدر

اإلدارة التنفيذية –خلفية عن الشركة 

تاريخ التعيينالجنسيةاملؤهل العلمياملنصباالسم

م2020/07/23سعودياملعلومات املاليةماجستير في املحاسبة ونظمالرئيس التنفيذيعبد الرؤوف سلطان

م2021/10/14باكستانيبكالوريوس محاسبة الرئيس املالي املكلف عبدهللا بوري

مسؤول دعم اإلدارات الرقابيةمازن شهاوي 
ارة املصغر في إدارة االعمال، املحاسبة املالية وإداملاجستير

املحاسبة بكالوريوس في إدارة االعمال 
2022/09/01مسعودي

م2022/07/27سعوديةعلم نفسبكالوريوسمدير املوارد البشريةباخربيةوجدان 

م2022/07/27سعوديفي إدارة االعمالدكتوراهالسبرانيمدير االمن ريان النزهة

م2017/05/04سعوديتسويق بكالوريوسمدير رعاية العمالءاملربعيعبدالجبار 

م2020/05/05سعوديبكالوريوس اتصاالتاملدير التجاري سامي املالكي

م2020/07/05أملانياالعمالإدراةفي ماجستيرمدير االكتتابتوماس رين
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ةالفتر 
*(الخسارة )صافي الربح 

(الرياالت السعوديةاآلالف)
الخسائر املتراكمة 

(الرياالت السعوديةاآلالف)
س نسبة الخسائر املتراكمة إلى رأ

املال 
الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

2016(11,069)(210,798)52.70%

افة إلى التأخر الشركة، باإلضتكبدتهامصاريف ما قبل التأسيس التي بسبب
ن عند بداية في البدء باألنشطة التجارية مع التراخي في الدخول لسوق التأمي

 بأن الشركة كانت تحافظ على درجة جيدة من السيول. الشركة
ً
ة واملالءة علما

.املالية

2018(103,336)(149,008)74.50%
تعود الخسائر إلى الزيادة في االحتياطيات الفنية كما أوص ى بها الخبير 

.ملواجهة املطالبات املحتملةاإلكتواري 

2019(106,702)(150,860)50,29%
تعود الخسائر إلى الزيادة في االحتياطيات الفنية كما أوص ى بها الخبير 

م2018ملواجهة املطالبات املحتملة للوثائق املكتتبة لعام اإلكتواري 

2022(14,498)(105,743)70.50%
زيادة في الباإلضافة الى زيادة في صافي املطالبات املتكبدة،الخسائر الى تعود

م2021عام االحتياطيات الفنية ملواجهة املطالبات املحتملة للوثائق املكتتبة ل

تطور الخسائر املتراكمة

.صافي الخسارة الشاملة بعد الزكاة*
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

:يليفيمااملتراكمةالخسائرايقافسبيلفياإلدارةستتخذهاالتيالخطواتتتلخص

.الطبيةللوثائقالخسائرمعدللتخفيضاالكتتابعمليةتحسين•

.االكتواري الخبيرتوصياتوفقاألسعارتعديل•

.(وسطاءمباشرة،ونية،الكتر)جديدةبيعقنواتاستحداثخاللمناملبيعاتوزيادةالشرقية،املنطقةفيمكتبواستحداثالوسطىاملنطقةفيالتوسعطريقعناملبيعاتزيادة•

.(كبيرةومتوسطةصغيرة،)احجامذاتالشركاتواستهدافجددعمالءباستقطابالبيعقنواتوعملياتاملبيعاتإدارةلدعمالتسويقإدارةاستحداث•

.املتعثرينالعمالءحيالالقانونيةاإلجراءاتواتخاذاملتأخرةاملبالغتحصيلملتابعةإدارةاستحداث•

اتمتةواملاليةجراءاتاإل اتمتةخارجيين،خدمةمزوديمناالستفادة-الحصرالاملثالسبيلعلى-مصاريفها،لتخفيضالتشغيليةاالنشطةهيكلةوإعادةالتشغيلياألداءتقويم•
.العضويةخدماتإجراءات

.الخارجيةاملطالباتإدارةالىاملسندةاالعمالومراقبةملتابعةداخليةإدارةواستحداثالعملأليةتطوير•

.املضمونةالعوائدذاتاستثماراتفياالستثماريةاملحفظةمالراسزيادةعلىالتركيز•

.عاليةماليةمالءةومستوى قوي ماليبرأسيتمتعجديدكيانخلقالىسيؤديأخرى تامينشركةمعاالندماجاحتمالية•
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عملية تخفيض رأس املال  افقات النظامية املو

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

إعداد التقرير املحاسبي

تخفيض رأس املال 

:اليوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس امل
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

ريـاالت للسـهم ( 10)بقيمـة اسـمية عشـرة سـهم عـادي( 15,000,000)ريال سعودي مقسم الى خمسة عشر مليون (150,000,000)مائة وخمسين مليون يبلغ رأس مال الشركة الحالي ▪

. الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل

ريال(150,000,000)مليون وخمسينمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م2022/08/18املوافق)هـ1444/01/20تاريخفياإلدارةمجلساألعضاءقبلمنالتوصيةتمت•
مليون مائةالجديدالشركةمالرأسليصبحللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,000,000)مليون خمسةإلغاءطريقعنسعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعودي

حقوق اسهمطرحخاللمن(%130)بنسبةالتخفيضبعدالشركةمالرأسزيادةثمومنعاديسهم(10,000,000)مليون عشرةالىمقسمسعوديريال(100,000,000)
.سعوديريال(230,000,000)مليون وثالثون مئتانالزيادةبعداملالرأسليصبحسعوديريال(130,000,000)مليون وثالثون مائةبقيمةاألولوية

%( 47.28)اسـهم إلطفـاء ( 3)سـهم لكـل (1)سـهم ، أي بمعـدل إلغـاء ( 5,000,000)، و ستتم عملية التخفـيض عـن طريـق إلغـاء خمسـة مليـون %(33.33) تبلغ نسبة تخفيض  رأس املال▪

.ريال سعودي( 105,743,000)من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغة مائة وخمسة مليون وسبعمائة وثالثة وأربعون ألف 

حينـه، ومـن ثـم سـيتم في محفظة واحـدة والتـي سـتنتج عـن عمليـة تخفـيض رأس املـال ومـن ثـم بيعهـا فـي السـوق بالسـعر السـائد فـي( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم ▪

.ةثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشرك( 30)توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.م2022يونيو 30القوائم املالية للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال ▪



ومناقشة تحليل اإلدارة أسباب تخفيض رأس املال

طريقعنالشركةمالاسر هيكلةبإعادةقرارالىوتوصلتللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمودعموالحاليالوضعلتحسيناستراتيجيةوضععلىالشركةإدارةعملت
.الشركةمالرأسزيادةثمومناملتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءاملالرأستخفيضبعمليةالبدء

خمسةاملالرأستخفيضبعداملتراكمةالخسائرحسابرصيدسيصبححيثالشركة،بهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتاهممناملتراكمةالخسائرتخفيضان
علىالشركةتعملوالتخفيض،بعدالشركةمالرأسمن(%55.74)تقريباسيمثلماوهوسعوديريال(55,743,000)ألفوأربعون وثالثةوسبعمائةمليون وخمسين
.األرباحولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيح

موافقةعلىوالحصول املالرأسزيادةإجراءاتفيللمض يالشركةتوجيهعلى(م2022/08/21املوافق)ه1444/01/23بتاريخعاديةالغيرالعامةالجمعيةوافقتكما
.املتراكمةالخسائرنسبةتخفيضفيإيجابياثرلهسيكون ممااملالراسرفعملفتجهيزعلىحالياالشركةوتعملاملختصة،الجهات

الشركةمالرأسبتخفيضادارتهامجلستوصيةعن(م2022/08/18املوافق)هـ1444/01/20تاريخفي(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
مليون مائةالجديدالشركةمالرأسليصبحعاديسهم(15,000,000)مليون عشرخمسةالىمقسمسعوديريال(150,000,000)مليون وخمسون مائةمن

بنسبةالتخفيضبعدالشركةمالرأسزيادةثمومن،(%33.33)قدرهاتخفيضبنسبة.عاديسهم(10,000,000)مليون عشرةالىمقسمسعوديريال(100,000,000)
مليون وثالثون مئتانالزيادةبعداملالرأسليصبحسعوديريال(130,000,000)مليون وثالثون مائةبقيمةاألولويةحقوق اسهمطرحخاللمن(130%)
.سعوديريال(230,000,000)

وقد تم اإلعالن عن هذه ( م2022/09/20املوافق )هـ 1444/02/24حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ ❑
.(م2022/09/20املوافق )هـ 1444/02/24بتاريخ ( تداول )املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

،(م2220**/**/املوافق)هـ1443**/**/بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت❑
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما
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خفـيض رأس املـال، و كمحاسـب قـانوني إلعـداد التقريـر املحاسـبي الخـاص بعمليـة ت( محاسـبون ومراجعـون قـانونيون ) وشـركاه العيـوطيقامت الشركة بتعيين شـركة السـيد ▪

.الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

.لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني املرفق▪

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



مليون خمسينبمقداراملالرأسخفضسيؤديم2022يونيو30فيكما.سعوديريال(105,743,000)ألفوأربعون وثالثةوسبعمائةمليون وخمسةمائةالشركةخسائربلغت▪
.املتراكمةالخسائرإجماليمن(%47.28)إطفاءإلىسعوديسهم(50,000,000)

:م2022يونيو 30سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

التأثيربعد تخفيض رأس املالرأس املالقبل تخفيضم2022يونيو 30املساهمين كما فيحقوق 

(50,000,000)100,000,000 150,000,000رأس املال

 50,000,000(55,743,000)(105,743,000)الخسائر املتراكمة

0 44,257,000 44,257,000حقوق املساهمينإجمالي

دمة احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخ
املتعلق بعمليات التأمين

933,000 933,000 0

0 45,190,000 45,190,000حقوق امللكيةإجمالي

م2022يونيو 30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



األسهممنسهم(5,000,000)إلغاءطريقعنسعوديريال(150,000,000)مليون وخمسون مائةمنسعوديريال(50,000,000)مليون خمسون بقيمةمالهارأستخفيضالشركةتعتزم▪
.سهم1لكلسهم(0.3333)إلغاءبمعدلوذلكالشركةاملصدرة

توزيعسيتمثممنو حينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم▪
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةملساهميبيعهامتحصالت

:الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكملساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض▪
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القيام بعملية تخفيض رأس املالبدون القيام بعملية تخفيض رأس املالمع(تقديري )البند

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

ريال سعودي(م 2022/09/01إغالق )سعر السهم قبل التخفيض  ريال سعودي20.30 20.30

ال ينطبق334األسهم امللغاة

ال ينطبق666بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ريال سعودي(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر ال ينطبق30.45

ريال سعودي20,300ريال سعودي20,300(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبقريال سعودي20,279.70(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ريال سعودي(تقديرية)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور  ال ينطبق20.30

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

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



:أسهم10لك إلى لى املساهم الذي يمر عوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثي▪
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(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

20.320.320.320.320.320.320.320.320.320.3(م 2022/09/01إغالق )سعر السهم قبل التخفيض

1112223334األسهم امللغاة

0122344566بعد التخفيضاألسهم اململوكة

30.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.4530.45(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

20.3040.6060.9081.20101.50121.80142.10162.40182.70203.00(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0.0030.4560.9060.9091.35121.80121.80152.25182.70182.70(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

20.3010.150.0020.3010.150.0020.3010.150.0020.30(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية*
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي، ويوضح ( 20.30)م والذي يبلغ 2022/09/01تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بتاريخ ▪

.الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

ريال سعودي20.30(م2022/09/01إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

15,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

304,500,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

10,000,000عدد األسهم بعد التخفيض( د)

ريال سعودي30.45*(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية



لتصحيحاإلجراءاتمنسلسلةعليهايفرضبالهامشالشركاتالتزامعدمان،(%100)يساوي ماليةمالءةبهامشااللتزامالتامينشركاتعلىالسعودياملركزي البنكيفرض▪
مناسبشركةالتراهآخراجراءأياألصول،بعضتسيلجديد،اكتتابأيقبول عنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مالرأسزيادة:ضمنهاومنأوضاعها
الشركةترخيصسحبوأ(الحاجةتقتضيهماحسباملشورةلتقديم)مستشاربتعينالسعودياملركزي البنكيقومفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعد.املركزي البنكعليهويوافق
 وذلك

ً
.التعاونيالتامينشركاتملراقبةالتنفيذيةالالئحةمن(68)املادةمن(2)البندمن(د)الفقرةعليهنصتملاوفقا

ملتطلباتالشركةاستيفاءعدمبخصوص(40734/1)برقم(م2018/05/27املوافق)ه1439/09/12بتاريخالسعودياملركزي البنكمنخطابتلقتالشركةانبالذكرالجديرمن
 املطلوبةاملاليةاملالءةهامش

ً
 نظاما

ً
:التاليعليهاوأقرتالتعاونيالتامينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)املادةالىواستنادا

 
ً
 تأمينوثائقأيتجديدأوإصدارمنمنعهاوبالتاليجددمكتتبينقبول منالشركةمنع:أوال

ً
.(م2018/05/27املوافق)ه1439/09/12األحديوممناعتبارا

 
ً
املركزي للبنكأسبوعيتقريرديموتق.املاليةاملالءةهامشانخفاضشأنفياملشورةلتقديمالسعودياملركزي البنكعليهيوافقنفقتهاعلىمستقلمستشاربتعيينالشركةإلزام:ثانيا

.السعودي

 
ً
.فيهوردماحياليلزمماواتخاذإليهاملشارالسعودياملركزي البنكخطابعلىاملجلسأعضاءكافةإطالعالشركةإدارةمجلسرئيسعلى:ثالثا

باستكمالتلتزمانعلىالشركةعناملنعرفعمتضمن(89/31506)برقمالسعودياملركزي البنكمنخطابالشركةتلقت(م2019/01/24املوافق)ه1440/05/18تاريخوفي
.االلتزاموإدارةالداخليةاملراجعةإدارةبمهاماملتعلقةالتصحيحيةاإلجراءات

فيسهمهاأاملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات»بــــالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)املتراكمةالخسائربلغتحالفي▪
..«مالهارأسمنفأكثر(%20)املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق 

املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

(   100,000,000)ريال سعودي إلى مائة مليون (  150,000,000)مائة وخمسين مليون مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية(  م2022/08/18املوافق)هـ 1444/01/20
.ريال سعودي

.مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(  م2022/08/18املوافق)هـ 1444/01/20

.هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(  م2022/09/04املوافق)هـ 1444/02/08

(م2022/09/20املوافق )هـ 1444/02/24
الية و موقع الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(.تداول )السوق املالية السعودية 

(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/
هذا العرض في كما تم تضمين نسخة من،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 

.اإلعالن

.(االجتماع األول )بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/

(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/
د االجتماع ، وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعق(االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير

لالزم لعقد و في حال عدم اكتمال النصاب ا. األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 
.يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني21االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 

.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/

يوم من تاريخ موافقة ( 30)وذلك خالل . الشركة في حسابات املساهمين املستحقينمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)سيتم اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 
.املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
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تخفيض رأس املال 

:إجراءات تخفيض رأس املال•

:إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لإلجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال•

.تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال•

لتزامات االة وإعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة الثامنة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالي•
.املستمرة، و املتعلقة بشروط تخفيض رأس املال

.موافقة البنك املركزي السعودي على تخفيض رأس مال الشركة•

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة•

.من قواعد اإلدراج( 5)بالصيغة الواردة بامللحق ( تداول )تقديم إشعار إلى السوق املالية السعودية •

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة•

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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ريــــــال ســــــعودي إلــــــى مائــــــة مليــــــون (  150,000,000)حصــــــلت الشــــــركة علــــــى موافقــــــة البنــــــك املركــــــزي الســــــعودي علــــــى تخفــــــيض رأس مــــــال الشــــــركة مــــــن مائــــــة وخمســــــين مليــــــون ▪

هـــــــ 1444/02/04وتـــــاريخ  ( 44009075)ســـــهم مـــــن األســـــهم املصـــــدرة للشـــــركة، وذلـــــك بموجـــــب الخطـــــاب رقـــــم ( 5,000,000)ريـــــال ســـــعودي عـــــن طريـــــق إلغـــــاء (  100,000,000)

(.  م2022/08/31املوافق)

(150,000,000)مليون وخمسينمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلى(م2022/09/20املوافق)هـ1444/02/24بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت▪

،املالرأسمن%33.33نسبتهماتمثلوالتيللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(5,000,000)إلغاءطريقعنسعوديريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعوديريال

.(م2022/09/20املوافق)هـ1444/02/24بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد

ال هــذه، فـــإن عمليـــة املـــإن عمليــة تخفـــيض رأس املــال تتطلـــب موافقــة املســـاهمين، وعلـــى املســاهمين العلـــم بأنــه إذا لـــم يـــتم الحصــول علـــى مــوافقتهم علـــى عمليـــة تخفــيض رأس▪

.تخفيض رأس املال لن تتم

جـارة  للحصـول علـى الترة في حال تم الحصول علـى موافقـة املسـاهمين علـى عمليـة تخفـيض رأس املـال، سـتقوم الشـركة باالسـتمرار بـاجراءات تخفـيض رأس مالهـا ومخاطبـة وزا▪

.موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري 

.بخالف ماذكر أعاله، التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال▪

افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة املو



وما ورد عليه من تعديالت( م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28وتاريخ ( 3/م)نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم ▪

وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه1424/06/02وتاريخ ( 30/م)نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم ▪

(  م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ▪

(م2022/01/05املوافق )ه 1443/06/02وتاريخ 2022-5-5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 

واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق ( م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ▪

هـ 1443/07/12بتاريخ 2022-19-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1املالية رقم 

(  م2022/04/13املوافق )هـ 1443/09/12بتاريخ 2022-52-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2022/02/13املوافق )

ولوائحه التنفيذية، وما ورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه 1424/06/02وتاريخ ( 32/م)نظام مراقية شركات التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم ▪

النظام األساس ي للشركة▪

فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق %( 20)اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها املتراكمة ▪

وتاريخ ( 30/ م)بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4املالية بموجب القرار رقم 

(  م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/05وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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املـال و أثـر ذلـك للقيـام بإعـداد تقريـر فحـص محـدود لدراسـة أسـباب تخفـيض رأس،(محاسـبون ومراجعـون قـانونيون ) وشـركاه العيـوطيقامت الشركة بتعيين شـركة السـيد ▪

.التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلـــى املـــادة الرابعـــة واالربعـــون بعـــد املائـــة مـــن نظـــام الشـــركات الصـــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم ▪
ً
املوافـــق )هــــ  1437/01/28وبتـــاريخ ( 3/م)تـــالوة تقريـــر املحاســـب القـــانوني، اســـتنادا

ه مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلت( م2015/11/10 عــدب ت التــي علــى زامــاومــا ورد عليــه مــن تعــديالت،  ال يصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص ين

.الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

املاليـة السـعودية السـوق وقـعتم تضمين نسخة من تقرير الفحص املحدود املعد من قبل املحاسب القـانوني فـي اإلعـالن عـن الـدعوة لهـذه الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة علـى م▪

(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/** بتاريخ ( تداول )

تقرير املحاسب القانوني 



فــأكثر مــن رأس مالهــا، الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة %( 20)باإلشــارة إلــى اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها املتراكمــة ▪
املوافـق )ه 1424/06/02وتـاريخ ( 30/ م)بناء على نظـام السـوق املاليـة الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4بموجب القرار رقم 

، (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/5وتاريخ 2018–77-1، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (م2012/08/07

من نظـام الشـركات أنـه إذا بلغـت خسـائر الشـركة نصـف رأس املـال ( 150)هـ، و على وجه الخصوص املادة 1437م املوافق 2015وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في عام ▪
إبـــال  أعضـــاء رئـــيس مجلـــس اإلدارةلــى املــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمــه بـــذلك إبـــال  رئـــيس مجلـــس اإلدارة، وع

 من تـاريخ علمـه بن ياملجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعي
ً
الخسـائر، لتقـرر وما

 ألحكام النظـام وذلـك إلـى الحـد الـذي تـنخفض معـه نسـبة الخسـائر إلـى مـا دون نصـف رأس
ً
املـال املـدفوع ، أو حـل الشـركة قبـل األجـل املحـدد فـي إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا

يـوم، أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهــا إصـدار قـرار فــي املوضـوع، أو إذا قـررت زيــادة 45نظامهـا األسـاس، وتعـد الشــركة منقضـية بقـوة النظــام إذا لـم تجتمـع الجمعيـة العامــة غيـر العاديـة خــالل 
 من صدور قرار الجمعية بالز 

ً
.ةيادرأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلو  خسائرها املتراكمـة ▪
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار %( 35)فـأكثر وبمـا يقـل عـن %( 20)يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

تعليمـات عليهـا، وفـي حـال تـزامن هـذه اإلجـراءات واليـق الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلو  هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعـالن إلـى أنـه سـيتم تطب
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بـإعالن مسـتقل فـي

ً
ينه فـي اإلعـالن الخـاص بالنتـائح ل قامـت بتضـمحـااإلفصاح املطلوب وفقا

.املالية األولية أو السنوية

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلو  خسائرها املتراكمـة ▪
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار %( 50)فـأكثر وبمـا يقـل عـن %( 35)يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

تعليمـات عليهـا، وفـي حـال تـزامن هـذه اإلجـراءات واليـق الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلو  هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعـالن إلـى أنـه سـيتم تطب
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بـإعالن مسـتقل فـي

ً
ينه فـي اإلعـالن الخـاص بالنتـائح ل قامـت بتضـمحـااإلفصاح املطلوب وفقا

.املالية األولية أو السنوية

معلومات هامة
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 ودون تــأخير بــإعالن مســتقل عنــد بلــو  خســائرها املتراكمــة ▪
ً
فــأكثر مــن رأس مالهــا، علــى أن يتضــمن اإلعــالن مقــدار الخســائر املتراكمــة %( 50)يجــب علــى أن الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورا

كات املدرجـة أسـهمها فـي السـوق ات الخاصـة بالشـر ليمـونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلو  هذه الخسائر مع اإلشارة فـي اإلعـالن إلـى أنـه سـيتم تطبيـق اإلجـراءات والتع
 لهــذه الفقــرة مــع اإلعــالن الخــاص بالنتــائج املاليــة األوليــ%( 50)املاليــة الســعودية التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة 

ً
ة أو الســنوية فــأكثر مــن رأس مالهــا، وفــي حــال تــزامن اإلفصــاح املطلــوب وفقــا

.تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 للمــادة ▪
ً
ر هــذا م يتــوافن لــمــن نظــام الشــركات، ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــحيحا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة علــى أالقــل، فــإ( 94)وفقــا

د بعــد ذلــك يــتم واذا لــم تعقــ. علــى األقــلال النصــاب فــي االجتمــاع األول وجهــت الــدعوة إلــى اجتمــاع ثــان، ويكــون االجتمــاع الثــاني مــحيحا إذا حضــره عــدد مــن املســاهمين يمثلــون ربــع رأس املــ
.الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصة

فــيض رأس املــال أو يـادة أو بتخبز مــن نظـام الشــركات ،تصــدر قـرارات الجمعيــة العامــة غيـر العاديــة بأغلبيــة ثليـي األســهم املمثلــة فـي االجتمــاع إال اذا ـكـان هـذا القــرار متعلقــا( 94)وفقـا للمــادة ▪
.سهم املمثلة في االجتماع غلبية ثالثة أرباع األ بأبإطالة مدة الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فال يكون القرار محيحا إال إذا صدر

 علـى جميـع مسـاهمي الشـركة املسـجلين بسـجالت الشـركة لـدى ▪
ً
« تـداول »اليـة السـعودية وق املالسـفي حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس املال، سـيكون قـرار التخفـيض نافـذا

ــ ن الــذين حضــروا لعاديــة وكــذلك املســاهمير ابنهايــة تــداول ثــاني يــوم يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ويشــمل ذلــك املســاهمين الــذين لــم يحضــروا اجتمــاع الجمعيــة العامــة غي
.االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال

معلومات هامة
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 قبل إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتخفيض رأس مال الشركة( 14)سيتم نشر تعميم املساهمين والـتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن •
ً
.يوما

املوافـــــق )هــــــ 1444/02/24الســـــوق املاليـــــة بتـــــاريخ ســـــوف تقـــــوم الشـــــركة بتـــــوفير املســـــتندات التاليـــــة لإلطـــــالع عليهـــــا فـــــي املقـــــر الرئيســـــ ي للشـــــركة فـــــي مدينـــــة جـــــدة و ذلـــــك مـــــن تـــــاريخ موافقـــــة هيئـــــة •
 5صباحا إلى الساعة 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة ( م2220**/**/املوافق )هـ 1443**/**/، و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في (م2022/09/20

ً
: عصرا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب موافقة البنك املركزي السعودي بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

نسخة من تقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض رأس مال الشركة-

(تداول )ة ودينسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السع-

(العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من هذا التعميم للمساهمين -

املستندات املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني▪

(.إن سمحت الدولة أو الجهات املختصة باالجتماعات املباشرة)نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامة ▪

املرفقات
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