
 
 

تدعو الشركة السعودية إلعادة التأمين)إعادة( التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 

 ل()االجتماع االو املتضمنة تخفيض رأس مال الشركة 
 

 ةالعام )إعادة( التعاونية السادة املساهمين لحضور اجتماع الجمعية يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التأمين

رابط   ،العادية املقرر عقده بمشيئة هللا تعالى في مركز تداول اإلعالمي في ابراج التعاونية طريق امللك فهد، مدينة الرياض غير 

  : إنعقاد اإلجتماع ملوقع الوصول 

https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142   خ بتاري االثنينيوم  من مساءالسادسة والنصف في تمام الساعة وذلك

  :ةتاليلوذلك ملناقشة جدول األعمال ام  01/01/2018املوافق ه  14/04/1439

 ملا يلي: .1
ً
 التصويت على خفض رأس مال الشركة وفقا

 انخفاض بنسبة ريال، 810,000,000 التخفيض بعد املال رأس ريال، 1,000,000,000 التخفيض قبل املال رأس -

  19% قدرها

 سهم 81,000,000 التخفيض بعد األسهم عدد سهم، 100,000,000 التخفيض قبل األسهم عدد -

 سهم 100 لكل سهم 19 تخفيض سيتم -

 الشركة أسهم من سهم 19,000,000 عدد إلغاء: املال رأس تخفيض طريقة -

 مستقب الشركة نمو  ودعم املتراكمة الخسائر  إلطفاء الشركة مال رأس هيكلة إعادة: املال رأس تخفيض سبب -
ً
 ال

 .ملاليةا التزاماتها على الشركة مال رأس تخفيض من تأثير  يوجد ال : الشركة التزامات على املال رأس تخفيض أثر  -

في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس املال، سيكون قرار التخفيض 

هاية )مركز االيداع( بن املاليةسجالت الشركة لدى شركة مركز إيداع االوراق لى جميع مساهمي الشركة املقيدين بنافذا ع

 تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 .حسب املرفقواملتعلقة بأغراض الشركة   للشركة املادة الثالثة من النظام األساس تعديلالتصويت على  .2

ة في حال موافقلتتوافق مع تخفيض رأس املال  للشركة من النظام األساستعديل املادة االثامنة التصويت على  .3

 .حسب املرفق( وذلك 1الجمعية على البند رقم )

ة في حال موافقلتتوافق مع تخفيض رأس املال للشركة املادة التاسعة من النظام األساس تعديل التصويت على  .4

 ( وذلك حسب املرفق.1د رقم )الجمعية على البن

ب حس واملتعلقة بصالحيات مجلس االدارةللشركة  تعديل املادة الثامنة عشر من النظام األساسالتصويت على  .5

 .املرفق

 .املرفق حسب واملتعلقة بقرارات الجمعيةللشركة  من النظام األساسن ية والثالثخامسالاملادة تعديل التصويت على  .6

 .سب املرفقحواملتعلقة بالزكاة واالحتياطي  للشركة املادة الخامسة واألربعين من النظام األساستعديل التصويت على  .7

 .سب املرفقح واملتعلقة باستحقاق األرباح للشركة من النظام األساساملادة السادسة واألربعين تعديل  التصويت على .8

 .حسب املرفق واملتعلقة بإنقضاء الشركة للشركة من النظام األساس الخمسيناملادة  تعديلالتصويت على  .9

https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142


 
 

اململوكة لشركة  .Probitas Corporate Capital Ltdبين الشركة وشركة  سوف تبدأالتي والعقود التصويت على األعمال  .10

Probitas Holdings (Bermuda) Ltd.  من أسهمها العادية ، وبالتالي فيها مصلحة لكل من  %49.9والتي تمتلك الشركة

هشام آل الشيخ ، وعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ جون لوك قيرقين ، واألستاذ/ فهد  رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/

ة األستاذ/ جون لوك ، وعضوي .Probitas Holdings (Bermuda) Ltdالحصني ، نظير عضويتهم في مجلس إدارة شركة 

، وهي عبارة عن إتفاقيات إعادة تأمين ملدة عام وتقدر  .Probitas Corporate Capital Ltdقيرقين في مجلس إدارة شركة 

ريال سعودي لدى سوق لويدز في اململكة  37,500,000ريال ، وإيداع مبلغ ضمان بمبلغ 22,312,500 أقساطها بقيمة 

 )مرفق( .، وذلك بدون شروط تفضيلية قادم املتحدة، والترخيص بها لعام

على السادة املساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر االجتماع قبل  

املحدد بوقت كاف إلنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور االجتماع إحضار الهوية الوطنية )  املوعد

للسعوديين ( واإلقامة ) لغير السعوديين(، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من املساهمين املقيدين 

في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية 

ملن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ) بموجب توكيل مكتوب وفق  العامة وبحسب األنظمة واللوائح ، ويمكن

الصيغة املرفقة باإلعالن على موقع تداول( على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم 

 تصديق التوكيل من إحدى الجهات املعترف بها وهي :

 الحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية  الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم
ً
 ،منتسبا

ة كتاب ،البنوك السععععععععودية شعععععععريوة أن يكون للموكل حسعععععععاب لدى البنك أو المعععععععخص املرخص له الذي يقوم بالتصعععععععديق 

الي: على العنوان الت العدل أو األشععخاا املرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسععلم نسععخة من تلك الوكاالت ملقر الشععركة

، أو إرسععععالها على الفاكس رقم 4130 رقم مبنى( 7) مخرج غرب الشععععمالي الدائري  الرياض ،11372 الرياض 300259 ب.ا

قبعععل يومين على األقعععل من موععععد انعقعععاد الجمعيعععة، وعلى الوكيعععل إبراز أصععععععععععععععععل التوكيعععل قبعععل انعقعععاد  00966115102111

الجمعية.كما نود اإلشععععععارة إلى أنه سععععععيكون بمقدور املسععععععاهمين الكرام املسععععععجلين في خدمات تداوالتي التصععععععويت اإللكتروني 

حتى السعععععاعة  م27/12/2017ه املوافق 09/04/1439من يوم  صعععععباحا العاشعععععرةعلى بنود جدول أعمال الجمعية السعععععاعة 

م بعععععععععععاسعععععععععععععععععععععععععتعععععععععععخعععععععععععدام العععععععععععرابعععععععععععط العععععععععععتعععععععععععالعععععععععععي  01/01/2018ه املعععععععععععوافعععععععععععق 14/04/1439معععععععععععن يعععععععععععوم  مسعععععععععععععععععععععععععاءً  العععععععععععرابعععععععععععععععععععععععة

(https://login.tadawulaty.com.sa  .لجميع املسععععععععععاهمين 
ً
 بأن التسععععععععععجيل والتصععععععععععويت بخدمات تداوالتي متاح مجانا

ً
( علما

 بأنه لن تنعقد الجمعية إال بعد
ً
من رأس املال، وفي حال  %50اكتمال النصععععععاب القانوني لها وهو ما معادل ما نسععععععبته  علما

عدم اكتمال النصععععععععععععععاب الالزم لعقد االجتماع، سععععععععععععععيتم عقد االجتماع الثاني بعد سععععععععععععععاعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

  االجتماع األول 
ً
من رأس  %25اذا اكتمل النصععععععععععاب القانوني لها وهو ما معادل ما نسععععععععععبتة  و يكون االجتماع الثاني صععععععععععحيحا

 .املال 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 نموذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:

 املوافق:

 

أو جواز  أنا املساهم)اسم املوكل الرباعي( )...............( الجنسية، بموجب هوية الوطنية رقم .............................أو)رقم اإلقامة

السفر لغير السعوديين(صادرة من .........................، بصفتي )المخصية(أو )مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة 

الشركة املوكلة(ومالك)ة( األسمهم عدد...................... سهما من أسهم شركة الشركة السعودية إلعادة  شركة)إسم

، واستنادا 1010250125( برقم 12/5/1429التأمين)إعادة(التعاونية مساهمة سعودية املسجلة في السجل التجاري في )

ل )أسم الوكيل الرباعي( لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية من النظام األساس للشركة فإنني بهذا أوك 25لنص املادة 

سة السعودية في تمام الساعة الساد العادية الذي سيعقد في )مكان انعقاد االجتماع( في مدينة الرياض، اململكة العربيةغير 

قد وكلته بالتصويت  م.1/1/2018هع حسب تقويم أم القرى املوافق 14/04/1439بتاريخ   إلثنينمن يوم امساًء  فوالنص

عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغيرها من املواضيع التي قد تورحها الجمعية العامة للتصويت عليها، 

والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه االجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا 

 ع الحق يؤجل إليه.االجتماع أو أي اجتما

 اسم موقع التوكيل:

 صفة موقع التوكيل:    

 رقم السجل املدني ملوقع التوكيل)أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين(:

: )
ً
 معنويا

ً
 توقيع املوكل) باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا

 
 



المالتخفيض رأس 
مليون لاير سعودي 190بقيمة 

عرض الجمعية العامة غير العادية

م2018/01/01الموافق هـ 1439/04/14
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16 الخسائرإليقافاإلصالحيةوالخطواتالشركةخطة

17 الشركةالتزاماتعلىالمالرأستخفيضأثر
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24 الصلةذاتواللوائحاألنظمة

25 القانونيالمحاسبتقرير
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29
:المرفقات
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العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج
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المستشارون

المستشار المالي
شركة فالكم للخدمات المالية 

شارع العليا العام–الرياض 
11421، الرياض 884ب .ص

المملكة العربية السعودية
-11-966+2118487/8492-8004298888:  هاتف

-11-966+2054827: فاكس
info@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa: الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني
DLA Piper Saudi Arabia Co.  مكتب إياد رضا بالتعاون مع

11584، الرياض 57774ب .ص
المملكة العربية السعودية

-11- 966+2018900:هاتف
-11-966+2018901:فاكس

amer.alamr@dlapiper.com:البريد اإللكتروني
 www.dlapiper.com:الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني
(  PKF)البسام والنمر محاسبون متحالفون 

الرياض 
11437ب .ص69658الرياض 

المملكة العربية السعودية
+206533311966: هاتف

+205633311966: فاكس
ibrahim.albassam@pkf.com: البريد اإللكتروني

WWW.sa-pkf.comالموقع اإللكتروني  
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خلفية عن الشركة

عامةسعوديةمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"إعادة"بـبعدفيماإليهاويشار)التعاونية"إعادة"التأمينإلعادةالسعوديةالشركة

رقمالملكيالمرسوموبموجب(م2007/11/05الموافق)هـ1428/10/24بتاريخ(319)رقمالوزراءمجلسقراربموجبتأسست

الموافق)هـ1429/05/12بتاريخ(1010250125)رقمالتجاريوالسجل،(م2007/11/06الموافق)هـ1428/10/25وتاريخ(83/م)

الموافق)هـ1429/05/19بتاريخ(تداول)السعوديةالسوقفيالشركةأسهمإدراجوتمالرياض،مدينةمنالصادر(م2008/05/17

.(م2008/05/24

(تأم/ظم/2169)رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةخطاببموجبالمملكةفيالتأمينإعادةنشاطمزاولةفيالشركةتعمل

أومراسلةأوتمثيلأوتوكيالتأومكررتأمينإعادةمناألعمالبهذهيتعلقماوكل،(م2006/11/28الموافق)هـ1427/11/08وتاريخ

.وساطة

التأمينإعادةنشاطتمارسسعوديةشركةأولالتعاونية"إعادة"التأمينإلعادةالسعوديةالشركةتعتبر.

الرمز300259ب.ص–4130رقممبنى–7مخرجغربالشماليالدائري–الواديحي–الرياضفيالرئيسالشركةمقريقع

.11372البريدي
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خلفية عن الشركة

(10)اسميةبقيمةعاديسهم(100,000,000)إلىمقسمسعوديلاير(1,000,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذالرئيسيةواألحداثالمالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت

الحدث التاريخ

المرسوموبموجب(319)رقمالوزراءمجلسقراربموجبعامةسعوديةمساهمةكشركةالشركةتأسيس
سعوديلاير(1,000,000,000)مليارمالبرأسالتأمين،إلعادةشركةكأول.(83/م)رقمالملكي

م2007/11/05

(تداول)السعوديةالسوقفيالشركةأسهمإدراج م2008/05/24

(810,000,000)إلىسعوديلاير(1,000,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى
إلىسهم(100,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%19قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير

.سهم(19,000,000)إلغاءطريقعنسهم(81,000,000)
م2017/10/31

(190,000,000)بمقدارالمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2017/11/05الموافق)هـ1439/02/16وتاريخ(391000017947)رقمالخطاببموجبوذلكسعوديلاير

م2017/11/05

يئةهموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوق

م2017/11/09

ةالسعوديالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول)

م**/**/****

.م وحتى تاريخ هذه الجمعية2007ولم يتغير رأس مال الشركة منذ التأسيس في عام •
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خلفية عن الشركة

الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

النسبة القيمة عدد األسهم اإلسم

5.00% 50,000,000 5,000,000
شركه أحمد حمد القصيبي و 

إخوانه

0.49% 4,900,000 490,000 أعضاء مجلس اإلدارة

94.51% 945,100,000 94,510,000 المساهمون اآلخرون

100% 1,000,000,000 100,000,000 اإلجمالي
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خلفية عن الشركة
الهيكل التنظيمي

يالرئيس التنفيذ/ العضو المنتدب 

فهد الحصني االلتزامإدارة 

إدارة التدقيق 
الداخلي

/ المدير المالي 
سكرتير مجلس اإلدارة

مدير عام الشؤون 
القانونية والتعويضات

االستثمارمدير  مدير عام العمليات
/  مدير إدارة المخاطر 
المدير اإلكتواري

االكتتابمدير عام 

  
  
  
ية

يذ
نف

لت
 ا
رة

دا
إل
ا

التأمينات كتتاب ا
العامة

تأمين كتتاب ا
الحياة والطبي

األخطار كتتاب ا
الخاصة

إدارة التسعير

-فرع لبوان 
ماليزيا

تعويضات 
التأمينات العامة

تعويضات تأمينات 
الحياة

إدارة المالية 
والمحاسبة 

الفنية

شؤون مجلس 
اإلدارة 

إدارة التخطيط 
والتسويق

إدارة الموارد 
البشرية 

والشؤون اإلدارية

إدارة تقنية 
المعلومات

إدارة المخاطر

إدارة الخدمات 
اإلكتوارية

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

لجنة المخاطر 
واالكتتاب

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

لجنة االستثمار

يةاللجنة التنفيذ
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خلفية عن الشركة

المنصباالسمم
صفة 

العضوية
العمرالجنسيةيةاالستقالل

ضاألسهم قبل التخفي
يةتاريخ العضو

النسبةالعدد

2011/04/30%5910,00000.010سعوديمستقلمستقلةرئيس مجلس اإلدارخهشام عبدالملك آل الشي1

2009/04/19%635,0000.0050سعوديغير مستقلذيغير تنفيسنائب رئيس المجلمشاري ابراهيم الحسين2

فهد عبدالرحمن الحصني3
العضو المنتدب و 
الرئيس التنفيذي

2011/03/07%481,5000.0015سعوديغير مستقلتنفيذي

2012/05/01%5771,1170.0711سعوديمستقلمستقلعضو مجلس اإلدارةليمنصور عبدالعزيز البصي4

2017/05/11%541,0000.0010سعوديمستقلمستقلعضو مجلس اإلدارةمحمد عمير العتيبي 5

2008/04/20%74400,0000.4000اردنيغير مستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةأحمد محمد صباغ6

7
جون لوك روبرت 

جورجيـــون
2011/04/30-ال يوجد55فرنسيغير مستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارة

2013/01/29-ال يوجد66مصريمستقلمستقلعضو مجلس اإلدارةهمام محمد بدر8

2012/12/25-ال يوجد66ماليزيمستقلمستقلعضو مجلس اإلدارةمحبوباسماعيل بن 9

مجلس اإلدارة

الشركة: المصدر

:مالحظة
بتاريخسعودي،لايرمليون810إلىسعوديلايرمليارمنالشركةمالرأستخفيضعلىأعالهأسماؤهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت

(391000017947)رقمالخطاببموجبالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلتكما.(م2017/10/31الموافق)هـ1439/02/11
.(م2017/11/05الموافق)هـ1439/02/16وتاريخ
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خلفية عن الشركة
اإلدارة العليا

االلتحاقتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم

482011/03/07سعوديالعضو المنتدب و الرئيس التنفيذيفهد عبدالرحمن الحصني

422011/05/07سعوديمدير عام العملياتأحمد علي الجبر

572010/10/04بريطانيالمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارةبيــريــزنلمن اوسولد 

562015/05/07مصرياالكتتابمدير عام مؤمن محمد مختار حسن

362014/03/02سعوديمدير إدارة المخاطر والمدير االكتواريأحمد سليمان القريشي

662009/11/15سودانيالقانونيةوالشؤون مدير التعويضات هاشم طه محمد طه

472014/12/19هندياالستثمارمدير شاهارممراج سنج 

الشركة: المصدر
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خلفية عن الشركة
قطاعات أعمال الشركة

حياةوالالعامةالتأميناتفروعمنكلفيوذلكواالختيارياالتفاقيالتأمينإعادةمجالفيالشركةتعمل
:التاليوتشمل

الهندسة

الحريق

البحري

المركبات

العامةالحوادث

الحياة

المتخصصة

الطبي

الطاقة

الطيران

الجغرافيةالقطاعات

وأفريقياوآسيااألوسطوالشرقالسعوديةالعربيةالمملكةأسواقفيالشركةتعمل.
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تخفيض رأس المال

منالشركةمالرأسبتخفيض،(م2017/10/31الموافق)هـ1439/02/11بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

أسهمعددتخفيضوبالتالي،%19قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(810,000,000)إلىسعوديلاير(1,000,000,000)

سهم19إلغاءبمعدلأيسهم،(19,000,000)إلغاءطريقعنسهم(81,000,000)إلىسهم(100,000,000)منالشركة

.سهم100لكل

نموودعمالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.مستقبالا الشركة

(391000017947)رقمالخطاببموجبالمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

.(م2017/11/05الموافق)هـ1439/02/16وتاريخ

الموافقهـ1439/02/20بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،م2017/11/09

.م2017/11/09الموافقهـ1439/02/20بتاريخ

خبتاري(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكمام،**/**/****الموافقهـ**/**/****
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تخفيض رأس المال

التاليالنحوعلىوهيالمالرأستخفيضلعمليةاإلجراءاتمنبمجموعةالشركةقامت:

.السعوديالعربيالنقدلمؤسسةالمالرأستخفيضطلبوتقديمإعداد :أوالا 

بعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب((PKFمتحالفونمحاسبونوالنمرالبسامشركةتعيين

.المالرأستخفيض
:ثانياا 

رقمالخطاببموجبالشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول

.(م2017/11/05الموافق)هـ1439/02/16وتاريخ(391000017947)
:ثالثاا 

.المالرأستخفيضلعمليةماليكمستشارالماليةللخدماتفالكمشركةتعيين :رابعاا 

Co.DLAمعبالتعاونرضاإيادمكتبتعيين Piper Saudi Arabiaالمالرأستخفيضلعمليةقانونيكمستشار. :خامساا 

قواعدمنوالثالثونالثالثةالمادةشروطمعيتوافقبماالماليةالسوقلهيئةالمالرأستخفيضطلبوتقديمإعداد

.المالرأستخفيضبشروطوالمتعلقةواإلدراجالتسجيل
:سادساا 

الموافقهـ1439/02/20بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصول

يةالسعودالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،م2017/11/09

.م2017/11/09الموافقهـ1439/02/20*بتاريخ(تداول)

:سابعاا 

عنهانواإلعالالمال،رأستخفيضعمليةعلىللتصويتالشركةلمساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة

ةنسختضمينتمكمام،**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفي

.اإلعالنفيالعرضهذامن

:ثامناا 
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تخفيض رأس المال

المالرأستخفيضعمليةفيالمشاركةاألطرافهيكل

عملية تخفيض 
رأس المال

الجمعية العامة 
غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

إبداء الرأي القانوني

تصويت
الشركةمساهمي

المستشار المالي

الموافقات النظامية
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تخفيض رأس المال

سوف تتم عملية تخفيض رأس مال الشركة وفقاا لما يلي:

سهم(100,000,000)مليونمائةإلىمقسمسعوديلاير(1,000,000,000)مليارالحاليالشركةمالرأسيبلغ
ثمانمائة(810,000,000)ليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودي،لاير(10)سهملكلاسميةبقيمةعادي

سهمكللاسميةبقيمةعاديسهممليونثمانونوواحد(81,000,000)إلىمقسمةسعوديلايرمليونوعشرة
.سعوديلاير(10)

مليونعشرتسعة(19,000,000)إلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%19المالرأستخفيضنسبةتبلغ
.الشركةأسهممنسهم100لكلسهم19إلغاءطريقعنعادي،سهم

تقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذاا أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى
.مالهارأسلزيادةنيةأيالشركةلدىوليسالشركة،بها

حسب التقرير المعد من المحاسب القانوني تبين ما يلي:

للشركةالنقديةالحساباتعلىتأثيرأيالمالرأستخفيضلعمليةيكونلن.
الشركةعلىوالمطلوباتالحقوقصافيعلىتأثيرهناكيكونلن.
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر

األسباب
النسبة إلى 
رأس المال

(  الخسارة/ )الربح
المتراكمة

مخصص 
االحتياطي 

النظامي

د بع( الخسارة/)الربح
الزكاة

مخصص الزكاة (الخسارة/)الربح العام

2.04% 20,420,338 (5,105,085) 25,525,423 (329,606) 25,855,029 2008

 ارتفاع صافى المطالبات المتكبدة

انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين

نتيجة بداية النشاطارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية

.التشغيلى 

التأسيساحتواء الفترة السابقة على صافى دخل ما قبل

-0.04% (438,324) (965,839) (19,892,823) (24,722,019) 4,829,196 2009

 ارتفاع صافى المطالبات المتكبدة

ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية

انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين

-2.17% (21,656,126) (21,217,802) (21,274,079) 56,277 2010

 ارتفاع صافى المطالبات المتكبدة

انخفاض أرباح استثمارات أموال المساهمين

ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية

-7.61% (76,079,451) (54,423,325) (20,117,446) (34,305,879) 2011

 ارتفاع أرباح استثمارات المساهمين.

بدفعللشركةالمؤسسيناالعضاءأحدقام,2012يونيوفى

المدفوعةالخدمةنهايةمستحقاتمقابلوذلكمليون5,6مبلغ

.السابقالتنفيذىالمديرإلى2011عامفىالشركةمن

-6.71% (67,095,277) 8,984,174 (19,967,599) 28,951,773 2012

 احتساب احتياطيات إضافية

 ارتفاع صافى المطالبات المتكبدة

ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية

-18.43% (184,298,901) (117,203,624) (17,549,462) (99,654,162) 2013

 ارتفاع صافى المطالبات المتكبدة

انخفاض أرباح إستثمارات أموال المساهمين
-18.86% (188,645,706) (4,346,805) (15,185,679) 10,838,874 2014

87بنسبةوذلكالمساهمينأموالإستثماراتأرباحانخفاض%

ارتفاع المصاريف العمومية واالدارية
-20.39% (203,934,200) (15,288,494) (15,394,809) 106,315 2015

 ارتفاع أرباح استثمارات حملة الوثائق.

 ارتفاع أرباح استثمارات المساهمين.
-20.08% (200,769,953) 3,164,247 (15,299,577) 18,463,824 2016

 التحسن فى صافى المطالبات المتكبدة.

 التحسن فى أرباح استثمارات المساهمين.
-19.69% (196,893,100) 3,876,853 (3,607,735) 7,484,588 1Q2017

 المطالبات المتكبدة في صافي التحسن. -18.75% (187,499,677) 9,413,981 (3,994,754) 13,408,735 2Q2017

 إرتفاع صافي المطالبات المتكبدة. -19.11% 191,080,193 (3,580,516) (3,309,226) (271,290) 3Q2017
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ر خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائ

االستراتيجية

زيادة التنويع في المحفظة سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى أنواع المخاطر والمنتجات  .
 توسيع نطاق االستثمارات االستراتيجة عالمياا.
أسلوب إدارة العالقات مع العمالء والوسطاءتطوير.

تطوير القدرات الفنية 
ة في بناء القدرات التحليلية من خالل االستثمار في أدوات وبرامج التحليل واحتساب االحتياطيات واستقطاب كوادر متخصص

.العلوم االكتوارية
تطوير وتحديث أدوات التسعير الفني سواء للتأمينات العامة أو تأمينات الحياة.

تحسين سياسة االكتتاب
إعادة هيكلة برنامج إعادة اإلسناد لتجنب التعرض لألخطار العالية.
الحرص على انتقاء أدق لألخطار التي يتم اكتتابها .
 والذي يضمن دراسة وفحص نوعية األخطار وتسعيرها وشروط التعاقدات قبل تجديدها« إعادة االكتتاب»تطبيق أسلوب.

رفع عوائد االستثمار
إعادة توزيع المحفظة االستثمارية.
تجنب المخاطرة العالية في محفظة الشركة االستثمارية بغرض المحافظة على معدل عائد مستقر.
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

متحالفونمحاسبونوالنمرالبسامشركةبتعيينالشركةقامتPKF))بعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب
.الشركةالتزاماتعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيض

يليمام2017سبتمبر30فيكماالقانونيالمحاسبتقريرخاللمنالتوضيحتم:

30فيكماالشركةمطلوباتإجماليمن%89.2نسبتهماتمثلالتأمينإعادةعملياتمنالمطلوباتإجماليبأن
.م2017سبتمبر

والتيالتسويةتحتالمطالباتوإجماليمكتسبةالغيراألقساطإجماليمنرئيسيوبشكلالعملياتمطلوباتتتكون
.الشركةعلىالمطلوباتإجماليمن%75والتأمينإعادةعملياتمطلوباتإجماليمن%84تمثل

م2017سبتمبر30فيكماآلجلقروضالشركةعلىيوجدال.

الشركةمطلوباتعلىأثرأيالشركةمالرأستخفيضلعمليةيكونلن.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشركة

مليون190بمقدارالمالرأسخفضسيؤدي،م2017سبتمبر30فيكماسعوديلايرمليون191,080,193الشركةخسائربلغت
.سعوديلايرمليون1,080,193إلىالمتراكمةالخسائرخفضإلى

فحصهاتموالتيم2017سبتمبر30فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناءا المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف
:كالتالي

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال حقوق المساهمين

(190,000,000) 810,000,000 1,000,000,000 رأس المال

190,000,000 (1,080,193) (191,080,193) الخسائر المتراكمة

- 6,070,924 6,070,924 نظامياحتياطي

- 814,990,731 814,990,731 اإلجمالي

.تقرير المحاسب القانوني: المصدر
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشركة

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(810,000,000)إلىسعوديلاير(1,000,000,000)منرأسمالهابتخفيضالشركةتعتزم
(19,000,000)إلغاءطريقعنسهم(81,000,000)إلىسهم(100,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،19%

.سهم100لكلسهم19إلغاءأيسهم،

ثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم
(30)اللخملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،السائدبالسعرالسوقفيبيعها
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1,000)عددمحفظتهفيمساهم:مثال

بدون تخفيض رأس المال عند تخفيض رأس المال (تقديري)البند 

سهم1,000 سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير6.74 لاير6.74 (*م2017/11/02إغالق )تقديريسعر السهم قبل التخفيض

لاير6,740 لاير6,740 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ال ينطبق 19% نسبة التخفيض

ال ينطبق سهم190 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1000 سهم810 األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق لاير8.32 سعر السهم بعد التخفيض

ال ينطبق لاير6,740 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ال ينطبق - (تقديرية)قيمة التعويض 

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين*
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشركة

وتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداا سهماا يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةوتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداا سهماا يملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضح

القيمة (تقديري)البند 

أسهم 4 أسهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي6.74 لاير سعودي6.74 لاير سعودي6.74 لاير سعودي6.74
(تقديري)سعر السهم قبل التخفيض 

(*م2017/11/02إغالق )

سهم1 سهم1 سهم1 سهم1 األسهم الملغاة

سهم3 سهم2 سهم1 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي8.32 لاير سعودي8.32 لاير سعودي8.32 لاير سعودي8.32 (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي26.96 لاير سعودي20.22 لاير سعودي13.48 لاير سعودي6.74
القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي24.96 لاير سعودي16.64 لاير سعودي8.32 ال ينطبق
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي2.00 لاير سعودي3.58 لاير سعودي5.16 لاير سعودي6.74 (تقديرية)قيمة التعويض 

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين*
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشركة

ومنلاير،(××)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)م**/**/****الموافقهـ**/**/****اليومالشركةسهمإغالقسعر

معيةالجيليالذياليوم)م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخغداا السوقافتتاحفيلاير(××)إلىيصلأنالمتوقع

عن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالمساهمونوافقحالفيوذلك،(العاديةغيرالعامة

.اليومالشركةسهمإغالقسعر

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي6.74
م 2017/11/02هـ الموافق 1439/02/13سعر إغالق السهم اليوم 

(*يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير سعودي190,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم19,000,000 عدد األسهم الملغاة

سهم100,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم81,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي674,000,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي8.32 سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين*
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كةالمخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشر

جةنتيالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى
%19بنسبةم2017/09/30فيكماسعوديلايرمليونوتسعونمائة(190,000,000)بلغتوالتيالمتراكمةخسائرها

،الا مستقبالشركةنموودعمالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبهدفوذلكالشركة،مالرأسمن
كماائرالخسوقفبهدفأعمالهالقطاعاتالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلىحالياا الشركةوتعمل
.سابقاا ذكر

التوجدبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتموالمحاسبية،القانونيةالنواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا
إدارةترىفالالذ.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلقفيماأووالتشغيليةالقانونيةالنواحيمنمخاطرأي

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأيالشركة
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الموافقات النظامية الالزمة

لاير(1,000,000,000)منالشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
وتاريخ(391000017947)رقمالخطاببموجبوذلك،%19قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(810,000,000)إلىسعودي

.(م2017/11/05الموافق)هـ1439/02/16

الموافقهـ1439/02/20بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت
(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدم،2017/11/09

.م2017/11/09الموافقهـ1439/02/20بتاريخ

ميتلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن
المالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول
.تماماا ستتوقف

تقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي
.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبة

ضتخفيعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف
.المالرأس
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

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

هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام.

والمعدلةهـ1425/08/20وتاريخ2004-11-3القراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةواإلدراجالتسجيلقواعد
.هـ1437/08/19وتاريخ2016-64-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرار

التنفيذيةولوائحههـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام.

للشركةاألساسيالنظام.



www.saudi-re.com25

تقرير المحاسب القانوني

متحالفونمحاسبونوالنمرالبسامشركةبتعيينالشركةقامت(PKF)محدودفحصتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسب
الحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسة
.المالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةثمومنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلى

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

وقالسموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم
.م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ(تداول)السعوديةالمالية
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رأي المستشار القانوني

معبالتعاونرضاإيادمكتب/السادة)القانونيالمستشاربتعيينالشركةقامتCo.DLA Piper Saudi Arabia)إبداءأجلمن
.الشركةمالرأستخفيضعمليةفيالقانونيالرأي

اا وفقستتمالشركةمالرأستخفيضعمليةأنعلىفيهيؤكدوالذيالقانوني،المستشارخطابعلىالشركةحصلت
.ذلكلالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدالسعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولواألنظمةللقوانين
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معلومات هامة

أوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
،بذلكفوراا المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجع
نوأربعيخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماا عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلى
تنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاا تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر؛علمهتاريخمنيوماا 
.للشركةاألساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعه

إلى(تداول)السعوديالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

لمإنفاألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاا العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال
منعددحضرهإذاصحيحاا الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصابهذايتوافر

ماعاجتإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمين
.فيهالممثلةاألسهمعددكانأياا صحيحاا الثالثاالجتماعويكونثالث،

أوزيادةبمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
وأشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيض

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاا القراريكونفالأخرى،مؤسسةفي

الشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
شملويالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلين

صوتوايولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلك
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأو

 من رأس مالها35%فأكثر وبما يقل عن 20%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 من رأس مالها50%فأكثر وبما يقل عن 35%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال50%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.
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المستندات المتاحة للمعاينة

حي–الرياضفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف
وحتىصباحاا 8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل،(4130رقممبنى–7مخرجغربالشماليالدائري–الوادي
:مساءا 4الساعة

الشركةمالرأسلتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالقانونيالمستشارتعيينخطابمننسخة.

الشركةمالرأسبتخفيضالخاصةالقانونيةاإلجراءاتعنالقانونيالمستشارخطابمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرضمننسخة.
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المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج.
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 لشركة ل متطلبات وصف/ 1

من رأس المال المساهم  %19,1ربال سعودي وهذا يمثل   191,080,193سائر المتراكمة بلغت الخ 2017 سبتمبر 30كما في  -
 به. 

 .المتراكمة خفيض جزء من الخسائر تل طلبت الشركة خفض رأسمالها  -
الخسائر اطفاء لى إتخطط الشركة  (,2017 أكتوبر 31)الموافق  هـ1439 صفر 11بحسب توصيات مجلس االدارة الصادرة في  -

لتصحيح خطتها تنفيذ وذلك في إطار بدء  رأس المال المساهم بهجمالي إمن  %19بما يعادل  190,000,000بمقدار  المتراكمة
 . الشركة وضاعأ
  .أسهم 100سهم عن كل أ 19وسوف يكون ذلك عن طريق خفض  %19رأس المال المساهم به بنسبة خفض نسبة  -
من حساب الخسائر ريال سعودي  مليون  190مبلغ  إلطفاءهم االس منمليون  19لغاء عدد إض رأس المال: يخفت ةقيطر  -

 . المتراكمة
 .2017 سبتمبر 30ض رأس المال هو: يخفتجراء آخر تاريخ إل -

 
 القوانينذات الصلة من المواد  / 2

 
 :هيئة سوق المال 1,2

 
 ( من قواعد التسجيل و واإلدراج الصادة من هيئة سوق المال: 33المادة )تقديم ماله رأس تخفيض في يرغ  الذي المصدر على 

 أن على المال، رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية موافقة على الحصول قبل موافقتها على للحصول الهيئة إلى طل 

 :اآلتي الطل  مع يرفق

 .المصدر التزامات على التخفيض ذلك وأثر المال رأس تخفيض أسباب عن قانوني محاس  من تقريرا   (1

 .التخفيض لذلك المتوقعة والتأثيرات المال رأس لتخفيض المقترحة الطريقة (2

 أي مستندات أخرى تطلبها هيئة سوق المال.  (3
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 ) تتمة( / المواد  ذات الصلة من القوانين2

 

  :قانون الشركات 2,2
 

  منيت  إذا أو حاجة الشركة على زاد إذا لالما رأس تخفيض تقرر أن العادية غير العامة للجمعية ( من قانون الشركات:144) المادة

 وال .النظام ( من54(المادة  في المنصوص عليه الحد دون ما إلى المال رأس تخفيض وحدها األخيرة الحالة في ويجوز .بخسائر

 الشركة لىع التي االلتزامات وعن له الموجبة األسباب عن مراجع الحسابات يعده خاص تقرير تالوة بعد إال التخفيض قرار يصدر

 .هذه االلتزامات في التخفيض أثر وعن

 

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

 .التخفيض يساوي مبلغبما سهم عدد من األ لغاءإ .1
 يساوي مبلغ التخفيض. سهماألشراء عددًا من  .2

 

   المساهمين، بين المساواة مراعاة وجبت األسهم، من عدد بإلغاء المال رأس تخفيض كان إذا ( من قانون الشركات:147) المادة 

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

 

 :للشركةالنظام االساسي   3,2
 

  100,000,000على  م مقسال سعودي ري  1,000,000,000رأسمال الشركة هو  :النظام االساسي للشركة  ( من8)المادة 
 ( عشرة لاير سعودي.10تبلغ قيمة كل منها ) سهم، 

 

 (  من النظام االساسي  للشركة:14المادة ) " يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختصة، تخفيض

القرار إال بعد تالوة تقرير مراق  الحسابات عن األسباب رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها او إذا منيت بخسائر. وال يصدر 

  التي على الشركة وأثر التخفيض في هذا االلتزامات .  تالموجبة له وعن االلتزاما
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 للشركة التاريخيةالمالية البيانات ستعراض إ /3
 قائمة المركز المالي 

  
 2017 سبتمبر 30
 ( مراجعة غير) 

 سعودي ريال

 2016 ديسمبر 31
 (  مراجعة) 

 سعودي ريال
    التأمين إعادة عمليات موجودات

 42,891,784 47,889,512  البنوك لدى وأرصدة نقدية
 67,551,600 40,498,125  ألجل ودائع
 1,070,010 555,437  عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل
 181,957,594 210,545,290  تامين مدينة  أقساط

 93,447,337 132,154,944  مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  إستثمارات
 262,339,842 636,882,059  مستحقة تأمين أقساط
 3,758,101 157,741,131  المكتسبة غير األقساط من إسنادها المعاد الحصة
 17,516,594 19,503,150  مؤجلة الفائض الخسارة  أقساط
 110,649,986 117,218,992  التسوية تحت الباتالمط من إسنادها المعاد الحصة
 81,705,133 130,082,581  مؤجلة إكتتاب تكاليف

 49,276,087 51,623,223  وموجودات أخرى  مدفوعة مقدماً  مصاريف
 152,144,139 151,885,793  المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ

 3,402,655 2,183,410  ومعدات  ممتلكات
 1,067,710,862 1,698,763,647  دات عمليات إعادة التأمين موجو  مجموع

    
    المساهمين موجودات

 27,950,269 7,469,740  البنوك لدى وأرصدة نقدية
 112,456,507 -  ألجل ودائع
 2,191,242 5,659  عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل  دخل
 4,143,727 2,763,722  وصكوك سندات من مستحقة خاصة عموالت دخل

 724,579,017 866,317,588  الدخل قائمة في العادلة قيمتها مدرجة إستثمارات
 45,178 56,106  أخرى  وموجودات مقدماً  مدفوعة مصاريف

 100,000,000 100,000,000  نظامية  وديعة
 10,242,145 12,683,462  إستثمار الوديعة النظامية   عوائد

 32,110,109 31,457,309  ومعدات  ممتلكات
 1,013,718,194 1,020,753,586  المساهمين موجودات مجموع
 2,081,429,056 2,719,517,233  الموجودات مجموع
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 استعراض البيانات المالية التاريخية للشركة /3يتبع : 

 قائمة المركز المالي )تتمة(

  
 2017سبتمبر  30
 ( مراجعة غير) 

 سعودي ريال

 2016 ديسمبر 31
 ) مراجعة ( 

 سعودي ريال
    التأمين إعادة عمليات وفائض مطلوبات

 18,217,139 13,937,715  دائنة  ذمم
 51,919,382 39,931,404  دائنة دإسنا إعادة ذمم

 75,603 199,293,545  مستحقة إسناد إعادة أقساط
 306,479,380 630,349,166  المكتسبة غير األقساط إجمالي
 680,013,941 796,426,548  التسوية تحت لمطالباتا إجمالي
 848,245 5,982,122  مكتسبة غير عموالت دخل

 3,906,248 4,942,777  أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف
 3,958,044 5,607,490  للموظفين الخدمة نهاية مكافآة

 1,065,417,982 1,696,470,767  التأمين إعادة عمليات مطلوبات مجموع
    التأمين إعادة عمليات ائضف

 2,292,880 2,292,880  المتراكم الفائض
 1,067,710,862 1,698,763,647  التأمين إعادة عمليات وفائض مطلوبات مجموع

    المساهمين حقوق  و مطلوبات
    المساهمين مطلوبات
 39,728,370 35,441,917  الزكاة وضريبة الدخل  مخصص

 152,144,139 151,885,793  التأمين إعادة عمليات إلى مستحقة مبالغ
 6,302,569 5,751,683  أخرى  ومطلوبات مستحقة مصاريف

 10,242,145 12,683,462  مؤجلة النظامية الوديعة إستثمار عوائد
 208,417,223 205,762,855  المساهمين مطلوبات مجموع
    المساهمين حقوق 
 1,000,000,000 1,000,000,000  المال رأس

 6,070,924 6,070,924  نظامي  إحتياطي
 (200,769,953) (191,080,193)  متراكم  عجز

 805,300,971 814,990,731  المساهمين حقوق  مجموع
 1,013,718,194 1,020,753,586  المساهمين حقوق  و مطلوبات  مجموع
 مطلوبات وفائض عمليات إعادة التأمين ومطلوبات  مجموع

 2,081,429,056 2,719,517,233  وق المساهمينوحق   
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 للشركة التاريخيةالمالية البيانات استعراض /3 يتبع :

  الدخل الشامل لعمليات اعادة التامين والفائض المتراكمقائمة 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2017سبتمبر  30 
 )غير مراجعة(

 2016ر سبتمب 30
 )غير مراجعة(

 2017سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 2016سبتمبر  30
 )غير مراجعة(

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 
 978,011,937 879,844,453 82,454,802 302,584,661 إجمالي األقساط المكتتبة

 (4,574,056) (245,760,407) (895,317) (207,115,660) أقساط معاد إسنادها
 (34,905,404) (25,367,794) (6,456,336) (6,142,427) مصاريف فائض الخسارة
 938,532,477 608,716,252 75,103,149 89,326,574 صافي األقساط المكتتبة

 61,941,962 (169,886,756) 43,883,175 60,623,602 التغير في صافي  األقساط غير المكتسبة
 1,000,474,439 438,829,496 118,986,324 149,950,176 صافي األقساط المكتسبة
 (857,937,803) (202,899,741) (47,733,118) (57,175,525) صافي المطالبات المسددة

 (1,696,395) (109,843,601) (29,019,764) (56,970,722) التغير في صافي المطالبات تحت التسوية 
 (859,634,198) (312,743,342) (76,752,882) (114,146,247) صافى المطالبات المتكبدة

 (135,301,880) (111,889,331) (27,637,763) (39,368,188) وعموالت أرباح االكتتاب تكاليف إجمالي
 2,053,389 6,804,532 663,486 3,125,021 عموالت مكتسبة على عمليات معاد إسنادها 

 (4,890,060) (4,399,222) (412,274) (1,512,923) أتعاب اشراف ورقابة
 (138,138,551) (109,484,021) (27,386,551) (37,756,090) صافي تكاليف اإلكتتاب

 2,701,690 16,602,133  14,846,891 (1,952,161) )عجز( / فائض من عمليات اعادة التامين 
 1,522,418 1,464,639 592,419 271,077 دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

محققة من استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة  حأربا
 98,858 12,349 - - الدخل

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة  قيمتها العادلة 
 3,510,773 3,695,258 1,016,205 1,305,520 في قائمة الدخل 

 563,420 - 370,125 - إيرادات أخرى 
 (300,127) (244,360) (113,972)  (81,948) مصاريف إدارة اإلستثمارات
دارية  (28,724,415) (29,955,560) (8,633,421) (8,896,942) مصاريف عمومية وا 

 (7,009,239) (803,877) (4,978,606) (356,741) خسائر تحويل عمالت أجنبية
 (27,636,622) (9,229,418) 3,099,641 (9,711,195) التأمين  صافي )عجز( / فائض عمليات إعادة

 حصة المساهمين من عجز / )فائض( عمليات إعادة
 27,636,622  9,229,418 (3,099,641)  9,711,195 التأمين  

 - - - -        فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين

 1,189,894 2,292,880 1,189,894 2,292,880 الفائض المتراكم كما في بداية الفترة
 1,189,894 2,292,880 1,189,894 2,292,880 الفائض المتراكم كما في نهاية الفترة

 - - - - أخرى  شاملة ايرادات
 - - - - التأمين اعادة عمليات من للفترة الشامل  الدخل إجمالي
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 للشركة التاريخيةالمالية البيانات ستعراض ا /3 يتبع :
 الشاملة  قائمة عمليات المساهمين

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 2017سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(

سبتمبر  30

2016 

 )غير مراجعة(

 2017سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 2016سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
حصة المساهمين من )عجز( / فائض عمليات 

 ادة التأمينإع
(9,711,195) 3,099,641 (9,229,418) (27,636,622) 

 2,465,793 787,196 947,134 - دخل عموالت خاصة من ودائع ألجل 

 2,253,726 1,790,812 668,087 572,025 دخل عموالت خاصة من سندات وصكوك

)خسائر( / أرباح محققة من استثمارات مدرجة 
 (301,674) 184,816 (1,216,129) - خل قيمتها العادلة في قائمة الد

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة قيمتها 
 5,773,065 39,106,138 1,321,076 11,533,292 العادلة في قائمة الدخل 

 1,277,836 1,625,000 - -  أرباحتوزيعات 

 (16,167,876) 34,264,544  4,819,809 2,394,122 إجمالي إيرادات / )خسائر(

 (2,403,433) (6,253,053) (783,120) (836,647) مصاريف إدارة اإلستثمارات

 (4,075,358) (5,140,192) (1,210,317) (1,418,550) مصاريف عمومية وإدارية

 (1,373,027) (2,260,775) (116,612) (410,215) مكافآت وبدل اجتماعات ومصاريف مجلس اإلدارة

 99,954 59,685 - - أرباح تحويل عمالت أجنبية

 (23,919,740) 20,670,209  2,709,760 (271,290) صافي )خسارة( / دخل الفترة 

     

 - - - - شاملة أخرى  إيرادات

 (271,290) الدخل الشاملة للفترة )الخسارة( /  إجمالي
2,709,760  

20,670,209 
(23,919,740) 

 (0,239) 0.207 0,027 )0.003( )خسارة( / ربح السهم األساسي والمخفض للفترة 
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 للشركة التاريخيةالمالية البيانات استعراض /3 يتبع :
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 

   المجموع  الخليجيين غير المساهمون  العام والجمهور الخليجيون المساهمون

 

 المال رأس
 اإلحتياطي

 النظامي
 المتراكم العجز

 

 

 المال رأس
 اإلحتياطي

 النظامي

 األرباح المبقاة /

 المتراكم العجز

 

  

 المال رأس
 اإلحتياطي

 النظامي
 المتراكم العجز

 

 

 المجموع

 
 يسعود لاير  سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير  سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير  سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير

 2016 يناير 1كما في  الرصيد

 802,136,724  (203,934,200) 6,070,924 1,000,000,000  573,437 145,227 23,921,694  (204,507,637) 5,925,697 976,078,306 )مراجعة( 

 -  - - -  (986,780) 28,592 4,709,726  986,780 (28,592) (4,709,726) الفترة خالل المحول

 (23,919,740)  (23,919,740) - -  (684,856) - -  (23,234,884) - - الفترة صافي خسارة 

 -  - - -  - - -  - - - إيرادات شاملة أخرى

 (23,919,740)  (23,919,740) - -  (684,856) - -  (23,234,884) - - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (10,041,973)  (10,041,973) - -  - - -  (10,041,973) - - المحملة خالل الفترة الزكاة

 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 (1,098,199) 173,819 28,631,420  (236,797,714) 5,897,105 971,368,580 مراجعة(غير ) 2016

 

  1,000,000,000 6,070,924 (237,895,913) 

 

 768,175,011 

 2017يناير  1كما في الرصيد

 805,300,971  (200,769,953) 6,070,924 1,000,000,000  (46,603) 176,722 29,109,600  (200,723,350) 5,894,202 970,890,400 ) مراجعة( 

 -  - - -  (2,090,178) (39,693) (6,538,210)  2,090,178 39,693 6,538,210 الفترة خالل المحول

 20,670,209  20,670,209 - -  466,555 - -  20,203,654 - - صافي دخل الفترة 

 -  - - -  - - -  - - - إيرادات شاملة أخرى

 20,203,654 - - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

- - 466,555 
 

- - 20,670,209 
 

20,670,209 

 - - -  (10,946,189) - - المحملة خالل الفترة الزكاة
 - - (10,946,189)   (10,946,189)  

  (34,260)   (34,260) - -  (34,260) - -  - - - خالل الفترة الدخل ضريبة

 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 (189,375,707) 5,933,895 977,428,610 (مراجعة)غير   2017

 

22,571,390 137,029 (1,704,486) 

   

1,000,000,000 6,070,924 (191,080,193) 

 

814,990,731 

 المدير المالي
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 ركةللش التاريخيةالمالية البيانات استعراض /3 يتبع :

 التأمينإعادة قائمة التدفقات النقدية لعمليات 

 
 2017سبتمبر  30

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 

 

 2016سبتمبر  30
 ) غير مراجعة(
 لاير سعودي

    األنشطة التشغيلية

 -  - فائض عمليات إعادة التأمين بعد حصة المساهمين       

المساهمين الى  التعديالت لـتسوية فائض عمليات التأمين بعد حصة
 صافي 

  النقد الناتج من االنشطة التشغيلبية :

 

 

 875,163  1,829,129 مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

 1,794,308  1,450,931 استهالك

 (98,858)  (12,349) أرباح محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل 

جة قيمتها العادلة في قائمة أرباح غير محققة من إستثمارات مدر
 (3,695,258) الدخل 

 

(3,510,773) 

 2,232,691  (153,983,030) الحصة المعاد إسنادها من األقساط غير المكتسبة

 (64,174,653)  323,869,786 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 1,512,897  1,258,444 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (27,636,622)  (9,229,418) من عجزعمليات إعادة التأمين        حصة المساهمين

األرباح  / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات  
 والمطلوبات التشغيلية

161,488,235  (89,005,847) 

    التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية : 

 (22,720,899)  (29,846,140) أقساط تأمين مدينة، إجمالي 

 111,992,689  (374,542,217) أقساط تأمين مستحقة

 (59,273,281)  (6,569,007) الحصة المعاد إسنادها من المطالبات تحت التسوية

 (18,042,476)  (48,377,448) تكاليف إكتتاب مؤجلة 

 (6,835,587)  (1,986,556) أقساط فائض الخسارة مؤجلة 

 41,861,350  (2,347,135) ما وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقد

 980,377  (4,279,424) ذمم دائنة

 13,465,035  (11,987,978) ذمم إعادة إسناد دائنة

 (291,330)  199,217,942 أقساط إعادة إسناد مستحقة

 60,969,676  116,412,607 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 (614,125)  5,133,877 عموالت غير مكتسبة

 (253,530)  1,036,529 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 32,232,052  3,353,285 النقد من العمليات

 (369,591)  (179,683) مكافآة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 31,862,461  3,173,602 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    األنشطة اإلستثمارية

 (32,333,269)  27,053,475  ألجل ودائع

 (518,923)  514,573 ألجل ودائع من مستحقة خاصة عموالت دخل

 (151,569)  (231,686) ممتلكات ومعدات  شراء

 (19,232,824)  (51,000,000) الدخل قائمة في العادلة قيمتها المدرجة لإلستثمارات إضافات

 27,447  -- متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

 21,943,821  16,000,000 متحصالت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 (30,265,317)  (7,663,638) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    

    األنشطة التمويلية

 (19,290,747)  9,487,764 مستحق من عمليات المساهمين

    
 (17,693,603)  4,997,728 ي النقدية واألرصدة لدى البنوكالزيادة / )النقص( ف

 61,025,692  42,891,784 النقدية واألرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

 43,332,089  47,889,512 النقدية واألرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
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 للشركة التاريخيةالمالية  البياناتاستعراض /3 يتبع :

 ت النقدية للمساهمينقائمة التدفقا

 

 2017سبتمبر  30
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 2016سبتمبر  30 
 ) غير مراجعة(
 لاير سعودي

    األنشطة التشغيلية

 (23,919,740)  20,670,209 الفترة  خسارة( )دخل /  صافي 

التعديالت لتسوية صافي الدخل  / )الخسارة( الى صافي النقدية المستخدمة في 

 ة التشغيلية :االنشط

 

 
 

 656,036  652,800 إستهالك

 301,674  (184,816) )أرباح( / خسائر محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 (5,773,065)  (39,106,138) أرباح غير محققة من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 (1,963,522)  (2,441,317) عوائد الوديعة النظامية 

 27,636,622  9,229,418 حصة المساهمين من عجز عمليات إعادة التأمين       

 (3,061,995)  (11,179,844) العجز التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

 299,403  (10,928) وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 (217,845)  (550,886) مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 1,963,522  2,441,317 عوائد الوديعة النظامية المؤجلة

 (14,989,933)  (15,266,902) زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 (16,006,848)  (24,567,243) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    

    األنشطة اإلستثمارية

 (1,013,901)  2,185,583 دخل عموالت خاصة مستحقة من ودائع ألجل

 (1,331,812)  1,380,005 دخل عموالت خاصة مستحقة من سندات و صكوك

 (77,522,775)  (153,787,093) إضافات لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 ت من إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلمتحصال
 

51,339,476  
115,316,871 

 6,392,494  112,456,507 ودائع ألجل 

 41,840,877  13,574,478 صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

    األنشطة التمويلية

 19,290,747  (9,487,764) مستحق إلى عمليات إعادة التأمين

    

 45,124,776  (20,480,529) لنقص( / الزيادة  في النقدية واألرصدة لدى البنوك)ا

 31,917,275  27,950,269 النقدية واألرصدة لدى البنوك في بداية الفترة 

 77,042,051  7,469,740 النقدية واألرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة
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  :مالحظات عن البيانات المالية للشركة/ 4

 المطلوبات  1,4
تتكون  .2017 سبتمبر 30 كما فيمن اجمالي مطلوبات الشركة.  %89,2التأمين  إعادة جمالي المطلوبات من عملياتإتمثل 

جمالي الغير مكتسبة و القساط إجمالي األ من  مطلوبات العمليات وبشكل رئيسي من  %84 تمثل والتي تحت التسويةمطالبات ا 
كما  ال يوجد على الشركة قروض الجلالشركة.  علىجمالي المطلوبات إمن  %75التأمين و إعادة جمالي مطلوبات عمليات إ

 أنه لن يكون لتخفيض رأس المال أي أثر على مطلوبات الشركة. 
 

 الخسائر المتراكمة  2,4
الجراء  وهو اخر تاريخ 2017 سبتمبر 30 كما فيسعودي مليون ريال  (191,080,193)للشركة  المتراكمةبلغت الخسائر 

 مليون ريال سعودي. 1,080,193خفض الخسائر المتراكمة الى لى إمليون  190ر اس المال بمقدأ. سيؤدي خفض ر التخفيض 
 

 رأس المال  3,4
 . سعودي  ريال 10مليون سهم قيمة كل سهم  100 الىريال مقسمة  مليار 1 والمدفوعيبلغ رأس المال المصرح به للشركة 

 
لتزامات التي على الشركة، وتأثير الخفض المقترح على هذه ل من الضروري خفض رأس المال واإل سباب التي تجعاأل/ 5

 . لتزاماتاإل 
 

 سباب التي تجعل التخفيض ضرورة األ 1,5
 .إعادة هيكلة رأس مال الشركة الطفاء الخسائر المتراكمة -1
 .دعم نمو الشركة مستقبالا  -2
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 رأس المال  تخفيضتأثير  2,5
فحصها   والتي تم 2017 سبتمبر 30القوائم المالية للفترة المنهية في بناء على  سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين

 كالتالي:
 التأثير بعد التخفيض قبل التخفيض حقوق المساهمين

 (190,000,000) 810,000,000 1,000,000,000 رأس المال 
 190,000,000 (1,080,193) (191,080,193) الخسائر المتراكمة 
 - 6,070,924 6,070,924 إحتياطي نظامي

 - 814,990,731 814,990,731 اإلجمالي 
 

لن يكون لخفض راس المال تأثير على الحسابات النقدية للشركة. هذا باإلضافة الى انه لن يكون هنالك تأثير على صافي 
 الحقوق والمطلوبات على الشركة.

 
 
 
 

 ---- نهاية التقرير ----



 

 

 التاريخ:    /    /
 الموافق:    /    /

 

 نموذج توكيل

 

................................. )االسم الرباعي/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في  /أنا المساهم الموقع أدناه

.......................... الجنسية، بموجب ) ..................... ( رقم ) ................ ( السجل التجاري(، 

 والمالك لعدد  الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني../.........( وبصفتي أحد مساهمي وتاريخ )..../..

 ......................... السجل المدني رقم: ..........قد أوكلت: ............................) ....... ( سهم ، 

وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري 

لحسابها، وذلك لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة تخفيض رأس 

مام الساعة .................. مساء يوم ................. وتاريخ ..../ ..../ ........ المال، والمقرر عقده في ت

الموافق ..../ ..../ ........ في مدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابًة عني 

سري هذا التوكيل في الضرورية الالزمة إلجراءات االجتماع، كما يوقيع على كل المستندات المطلوبة ووالت

 حال تأجيل االجتماع لموعد آخر.

 . حرر في ..../ ..../ ........

 

 االسم: ..........................................

  التوقيع: ........................................

 الصفة: ........................................

 

 التصديق:





 اقتراح تعديل النظام األساس

Proposed Amendment to the Article of Association  

 

 التعديل المقترح  النص الحالي

 

 .المال رأس :الثامنة المادة

 مقسم ، سعودي لاير مليون ألف (1000,000,000)  الشركة مال رأس

( 10) إسمية بقيمة متساوية سهم مليون مائة  (100,000,000) إلى

 .نقدية عادية أسهم وجميعها الواحد، للسهم سعودية رياالت عشرة

 

 رأس المال.  المادة الثامنة:

لاير  ماليين وعشرة( ثمانمائة 810,000,000 (يبلغ رأس مال الشركة

ثمانين مليون سهم متساوية واحد و ( 81,000,000سعودي ، مقسم إلى )

الواحد، وجميعها أسهم ( عشرة رياالت سعودية للسهم 10بقيمة إسمية )

 عادية نقدية.

 

 

 .األسهم في اإلكتتاب : التاسعة المادة

 تبلغ والتي نقدا   الشركة مال رأس تشكل التي األسهم كافة إكتتاب تم

 وقدرها إجمالية بقيمة سهم مليون مائة  (100,000,000)

 رياالت عشرة( 10) بواقع سعودي لاير مليون ألف (1000,000,000)

 .الواحد للسهم

 

 االكتتاب في األسهم.  المادة التاسعة:

( 81,000,000)تبلغ األسهم المكتتبة نقدا والتي تشكل رأس مال الشركة 

 (810,000,000) ثمانين مليون سهم بقيمة إجمالية وقدرهاواحد و

رياالت للسهم   ( عشرة10لاير سعودي بواقع ) ماليين وعشرةثمانمائة 

 الواحد.

 

 .واالحتياطيالزكاة  : واألربعون ةخامسالمادة ال

 يجب على الشركة :

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .  -1

نظامي ،  احتياطي( من األرباح الصافية  لتكوين %10) يجنب  -2

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متي بلغ إجمالي 

 المدفوع .( من رأس المال %30) االحتياطي

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح  -3

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة  احتياطاتأن تقرر تكوين 

 الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

 

 وأرباح المساهمين  واالحتياطيالزكاة  : ة واألربعونخامسلمادة الا

 :قبل توزيع أرباح المساهمين أن الشركةيجب على 

 تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة .  -1

نظامي ،  احتياطي( من األرباح الصافية  لتكوين %10يجنب )  -2

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متي بلغ إجمالي 

 المدفوع .( من رأس المال %30) االحتياطي

للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب األسهم في صافي األرباح  -3

أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة  احتياطاتأن تقرر تكوين 

 الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين.

من  %1يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن  -4

 فوع.رأس المال المد

 

 

 المقترح  التصحيح النص الحالي

 : أغراض الشركة. المادة الثالثة

 إعادة من األعمال بهذه يتعلق ما وكل التعاوني التأمين أعمال مزاولة

 .وساطة أو مراسلة أو تمثيل أو توكيالت أو مكرر وتأمين - تأمين

 ، أغراضها لتحقيق بها القيام يلزم التي األعمال بجميع تقوم أن وللشركة

 وتحريك بتملك تقوم وأن أموالها إستثمار أو التأمين مجال فى سواء  

 مباشرة بواسطتها تأجيرها أو استبدالها أو بيعها أو والنقدية الثابتة األموال

. أخرى جهات مع باإلشتراك أو تشتريها أو تؤسسها شركات بواسطة أو

 التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام وفقا أنشطتها الشركة وتمارس

 العربية المملكة فى السارية والقواعد واألنظمة التنفيذية والئحته التعاوني

 المختصة الجهات من الالزمة التراخيص على الحصول وبعد السعودية

 .وجدت إن

 : أغراض الشركة. المادة الثالثة

التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال  إعادة مزاولة أعمالالقيام ب

 .أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة مكرر من إعادة تأمين

وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها 

، سواء  فى مجال التأمين أو إستثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك 

 استبدالها أو تأجيرها بواسطتهااألموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو 

مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باإلشتراك مع جهات 

وفقا  ألحكام نظام مراقبة شركات  وتمارس الشركة أنشطتها خـرى .أ

التأمين التعاوني والئحتـه التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية فى 

وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من المملكة العربية السعودية 

 ت المختصة إن وجدت.الجها

 

 : صالحيات المجلس. عشرة الثامنةالمادة 

المقررة للجمعية العامة , يكون لمجلس اإلدارة  االختصاصاتمع مراعاة 

 –إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، كما يكون له  فيأوسع  الصالحيات 

أن يفوض واحدا  أو أكثر من أعضائه أو من الغير  –ختصاصه احدود  في

مباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون من سلطته )أي مجلس اإلدارة(  في

رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها 

وإجراء كافة التصرفات والمعامالت الالزمة والتوقيع أمام كاتب العدل 

على عقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة بما يتفق مع المادة 

بعة من هذا النظام مع كافة قرارات تعديلها ، سواء  كان التعديل بزيادة الرا

نسحاب مساهم انضمام أو اأو تخفيض رأس المال، أو تعديل األغراض أو 

أو تعديل أي بند من بنود النظام األساسي للشركة أو تصفية الشركات أو 

 : صالحيات المجلس. عشرة الثامنةالمادة 

المقررة للجمعية العامة , يكون لمجلس  االختصاصاتمع مراعاة 

إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، كما  فياإلدارة أوسع  الصالحيات 

أن يفوض واحدا  أو أكثر من أعضائه  –ختصاصه احدود  في –يكون له 

مباشرة عمل أو أعمال معينة. ويكون من سلطته )أي  فيأو من الغير 

مجلس اإلدارة( رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها 

وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعامالت الالزمة والتوقيع 

س الشركات التي تساهم فيها الشركة أمام كاتب العدل على عقود تأسي

بما يتفق مع المادة الرابعة من هذا النظام مع كافة قرارات تعديلها ، سواء  

كان التعديل بزيادة أو تخفيض رأس المال، أو تعديل األغراض أو 

نسحاب مساهم أو تعديل أي بند من بنود النظام األساسي انضمام أو ا



ة لمملكالشطب في السجالت التجارية أو تعديلها أو إنهاء نشاطها داخل ا

 واالستالموخارجها، وله حق شراء العقارات وبيعها واإلفراغ وقبوله 

ستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والتسليم واال

والفرز والتجنيب والتسديد واإلقرار، كما يكون لمجلس اإلدارة حق التعاقد 

كافة دارة القيام ببإسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس اإل واالرتباط وااللتزام

األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة، كما أن له 

ية بكافة أنواعها لدى البنوك ستثمارحق فتح الحسابات المصرفية اال

والسحب واإليداع وإصدار الضمانا ت  واالعتماداتوإصدار الشيكات 

 تفاقياتواالالمصرفية والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 

والصكوك واألوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية 

لدى كافة البنوك وشركات التمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة 

المبالغ المدفوعة للشركة وتسليمها، ولمجلس اإلدارة حق عقد  واستالم

 لدىالقروض مهما بلغت مدتها والضمانا ت والكفاالت والرهن  اتفاقات

البنوك وصناديق اإلقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية. 

صكوك وال واالتفاقياتوله حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 

كما له حق المرافعة والمدافعة ، واألوراق والمستندات الخاصة بالشركة، 

ة وسماع والمخاصمة والمطالبة واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفال

الدعاوى والرد عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط واألختام 

والطعن فيها وطلب تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا 

التي تقام من قبل الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات 

عمالية القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات ال

بتدائية والعليا ولجان األوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية اال

األخـرى وهيئات التحكيم، وله حق التصالح وقبول األحكام ونفيها عن 

الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ 

مل مع وإبراء ذمة مديني الشركة الدخول في المناقصات وحق التعا

التراخيص الالزمة ألعمال  استخراجمؤسسات التمويل الحكومية وله حق 

 تقدامواالسالشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب العمل 

بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج والعودة والخروج 

ي ف النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها. كما له حق تمثيل الشركة

عالقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان 

لجان و واالبتدائيةالمظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا 

األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخـرى وهيئات التحكيم وكتاب 

ومية األخـرى العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات الحك

والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والبنوك والشركات 

أنواعها داخل وخارج المملكة، وله حق إصدار  اختالفوالمؤسسات على 

الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق تعيين الموظفين والممثلين 

كيل ائح وتشاللو اعتمادوتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم، كما له سلطة 

وآلية  واختصاصاتهالجان العمل المتخصصة وتحديد صالحيتها 

 .اختيارها

 

ا طب في السجالت التجارية أو تعديلهللشركة أو تصفية الشركات أو الش

أو إنهاء نشاطها داخل المملكة وخارجها، وله حق شراء العقارات وبيعها 

دفع ستئجار والتأجير والقبض ووالتسليم واال واالستالمواإلفراغ وقبوله 

الثمن والرهن وفك الرهن والفرز والتجنيب والتسديد واإلقرار، كما 

يابة بإسم الشركة ون واالرتباط وااللتزامقد يكون لمجلس اإلدارة حق التعا

عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها 

تحقيق أغراض الشركة، كما أن له حق فتح الحسابات المصرفية 

 اتواالعتمادية بكافة أنواعها لدى البنوك وإصدار الشيكات ستثماراال

ت المصرفية والتوقيع على كافة والسحب واإليداع وإصدار الضمانا  

والصكوك واألوراق والمستندات  واالتفاقياتأنواع العقود والوثائق 

والشيكات وكافة المعامالت المصرفية لدى كافة البنوك وشركات 

وعة المبالغ المدف واستالمالتمويل والصناديق التمويلية بإسم الشركة 

ت القروض مهما بلغ اقاتاتفللشركة وتسليمها، ولمجلس اإلدارة حق عقد 

مدتها والضمانا ت والكفاالت والرهن لدى البنوك وصناديق اإلقراض 

العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية. وله حق التوقيع على كافة 

والصكوك واألوراق والمستندات  واالتفاقياتأنواع العقود والوثائق 

 القضاء أمام الشركة اإلدارة مجلس رئيس يمثلالخاصة بالشركة، 

 يفوض أن بقرار مكتوب المجلس . ولرئيس روالغي التحكيم وهيئات

 مباشرة في الغير من أو المجلس أعضاء من غيره إلى صالحياته بعض

 رئيس محل اإلدارة مجلس رئيس نائب محددة ويحل أعمال أو عمل

كما له حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة ، غيابه عند اإلدارة مجلس

والمطالبة واإلقرار واإلنكار والشفعة والكفالة وسماع الدعاوى والرد 

عليها وإقامة البينة والدفع وإنكار الخطوط واألختام والطعن فيها وطلب 

تعيين الخبراء والمحكمين وردهم ومتابعة كل القضايا التي تقام من قبل 

ان الشركة أو ضدها أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديو

لجان بتدائية والعليا والمظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية اال

األوراق التجارية وكافة الهيئات واللجان القضائية األخـرى وهيئات 

التحكيم، وله حق التصالح وقبول األحكام ونفيها عن الشركة وطلب تنفيذ 

مديني  األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذمة

الدخول في المناقصات وحق كما يكون لمجلس اإلدارة حق الشركة 

التراخيص  استخراجالتعامل مع مؤسسات التمويل الحكومية وله حق 

الالزمة ألعمال الشركة وتعديلها وتجديدها وطلب التأشيرات من مكاتب 

بإسم الشركة ومنح مكفولي الشركة تأشيرات الخروج  واالستقدامالعمل 

ة والخروج النهائي ونقل الكفاالت والتنازل عنها. كما له حق والعود

تمثيل الشركة في عالقتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات 

القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال والهيئات العمالية العليا 

ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخـرى  واالبتدائية

وهيئات التحكيم وكتاب العدل والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والجهات 

الحكومية األخـرى والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة 

أنواعها داخل وخارج  اختالفوالبنوك والشركات والمؤسسات على 

المملكة، وله حق إصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة، وله حق 

ين والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم، كما له تعيين الموظف

اللوائح وتشكيل لجان العمل المتخصصة وتحديد صالحيتها  اعتمادسلطة 

 .اختيارهاوآلية  واختصاصاتها

 

 .الجمعيات قرارات : والثالثون الخامسة المادة

 الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية التأسيسية الجمعية فى القرارات تصدر

 المطلقة باألغلبية العادية العامة الجمعية فى القرارات وتصدر ، فيها

 ذلك ومع ،)أعلى نسبة على النص ويجوز( االجتماع في الممثلة لألسهم

 لزمت خاصة مزايا أو عينية حصص بتقويم القرارات هذه تعلقت إذا فإنه

 ما إستبعاد بعد المذكورة األسهم ثلثي تمثل بأسهم المكتتبين أغلبية موافقة

 فى رأي لهؤالء يكون وال ، الخاصة المزايا من المستفيدون به اكتتب

 القرارت وتصدر . النقدية األسهم أصحاب من كانوا ولو القرارات هذه

 االجتماع فى الممثلة األسهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة الجمعية فى

 مدة بإطالة أو المال رأس بتخفيض أو بزيادة متعلقا   القرار كان إذا إال ،

 أو شركة فى بإدماجها أو نظامها فى المحددة المدة قبل بحلها أو الشركة

 قرارات الجمعيات. والثالثون :ة خامسالمادة ال

مثلة باألغلبية المطلقة لألسهم المالجمعية التأسيسية  فيتصدر القرارات 

ة باألغلبية المطلق العامة العاديةالجمعية  فيتصدر القرارات و فيها ،

ع وم،  )ويجوز النص على نسبة أعلى(في االجتماع   مثلة لألسهم الم

بتقويم حصص عينية أو مزايا خاصة  هذه القرارات تذلك فإنه إذا تعلق

لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد 

 ايا الخاصة ، وال يكون لهؤالءالمستفيدون من المزما اكتتب به  استبعاد

هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية . وتصدر  في يرأ

 يفالجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة  فيالقرارت 

، إال إذا كان القرار متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو  جتماع  اال

نظامها أو بإدماجها  فيبإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل المدة المحددة 



 ثالثة بأغلبية صدر إذا إال صحيحا   القرار يكون فال ، أخرى مؤسسة فى

الثة أرباع األسهم الممثلة في ث . االجتماع فى الممثلة األسهم أرباع

 .جتماعاال

 

ر دمؤسسة أخـرى ، فال يكون القرار صحيحا  إال إذا ص فيشركة أو  في

 .جتماعالثة أرباع األسهم الممثلة في االبأغلبية ث

 األرباح. استحقاق :  واألربعون السادسةالمادة 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة في هذا 

 وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية االستحقاقالشأن ، ويبين القرار تاريخ 

األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم 

بأي  -دون تأخير-تبلغ الشركة هيئة السوق المالية لالستحقاق، والمحدد 

قرار لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك ، وتدفع األرباح المقرر توزيعها 

اعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا  على المساهمين في المكان والمو

، مع مراعاة الموافقة  والصناعةللتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة 

 الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي .

 

 األرباح. استحقاق :  واألربعون السادسةالمادة 

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة في هذا 

ة وتاريخ التوزيع. وتكون أحقي االستحقاقالشأن ، ويبين القرار تاريخ 

األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم 

بأي  -دون تأخير-تبلغ الشركة هيئة السوق المالية لالستحقاق، والمحدد 

قرار لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك ، وتدفع األرباح المقرر 

توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس 

مع  ، واالستثماراإلدارة وفقا  للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة 

 المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي .مراعاة الموافقة الكتابية 

 

 .الشركة إنقضاء : الخمسون المادة

 بالشخصية وتحتفظ التصفية دور إنقضائها بمجرد الشركة تدخل

 من االختيارية التصفية قرار ويصدر للتصفية، الالزم بالقدر اإلعتبارية

 المصفي تعيين على التصفية قرار يشتمل أن ويجب المالية، السوق هيئة

 الزمنية والمدة سلطاته على المفروضة والقيود وأتعابه سلطاته وتحديد

 خمس( 5) االختيارية التصفية مدة تتجاوز ال أن ويجب للتصفية الالزمة

 وتنتهي ، قضائي بأمر إال ذلك من ألكثر تمديدها يجوز وال سنوات،

 على قائمين هؤالء يظل ذلك ومع ، بحلها الشركة إدارة مجلس سلطة

 يعين أن إلى المصفين حكم في للغير بالنسبة ويعدون الشركة إدارة

 التي اختصاصاتها التصفية مدة خالل الشركة ألجهزة وتبقي ، المصفي

 . المصفي اختصاصات مع تتعارض ال

 إعادة عمليات فائض فى المشتركين حق حفظ التصفية فى ويراعى

 (45) المادتين فى عليه المنصوص بحسب المكونة واإلحتياطات التأمين

 . النظام هذا من ( 46) و

 إنقضاء الشركة.المادة الخمسـون : 

تدخل الشركة بمجرد إنقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية 

اإلعتبارية بالقدر الالزم للتصفية، ويصدر قرار التصفية االختيارية من 

المصفي  تعيينهيئة السوق المالية، ويجب أن يشتمل قرار التصفية على 

وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية 

( خمس 5الالزمة للتصفية ويجب أن ال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )

سنوات، وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي ، وتنتهي 

على مين يظل هؤالء قائ، ومع ذلك الشركة بحلها  مجلس إدارةسلطة 

عين  ن يأإلى ويعدون بالنسبة للغير في حكم المصفين إدارة الشركة 

 لتياختصاصاتها خالل مدة التصفية االمصفي ، وتبقي ألجهزة الشركة 

 المصفي . اتختصاصاتعارض مع تال 

عادة إويراعى فى التصفية حفظ حق المشتركين فى فائض عمليات 

 صوص عليه فى المادتين المكونة بحسب المن واالحتياطاتالتأمين 

 .من هذا النظام (44) (45)

 

  



 

Current Version Proposed Amendment 

Article (8) : Capital. 

 

The capital of the Company is set at SR 

1,000,000,000 (one billion Saudi Riyals) divided 

into 100,000,000 (one hundred million) shares  

carries equal nominal value of SR 10 (ten Saudi 

Riyals) for each share, all of which are ordinary 

shares and in cash. 
 

Article (8) : Capital. 

 

The capital of the Company is set at SR 

810,000,000 (eight hundred and ten million Saudi 

Riyals) divided into 81,000,000 (eighty one 

million) shares  carries equal nominal value of SR 

10 (ten Saudi Riyals) for each share, all of which 

are ordinary shares and in cash. 
 

Article (9) : Shares subscription. 

 

All of the 100,000,000 shares that make up the 

Company’s capital have been subscribed and paid 

in full at (10) Ten Saudi Riyals per one share with 

a total value of 1000,000,000.- Thousand million 

Saudi Riyals. 
 

Article (9) : Shares subscription. 

 

All of the 81,000,000 shares that make up the 

Company’s capital have been subscribed and paid 

in full at (10) Ten Saudi Riyals per one share with 

a total value of 810,000,000 (eight hundred and 

ten million Saudi Riyals). 
 

Article (45) : Zakat and Reserves. 

 

1. The due sums for Zakat and income tax to be set 

aside. 

2. 10% of the net profits must be set aside to build 

up the statutory   reserve of the 

company.  The ordinary General Assembly may 

resolve to stop such deduction when the said 

reserve amounts to (30%) of the capital. 

3. The ordinary General Assembly may, in 

determining the dividend out of the net profits, 

resolve to create other reserves in such an 

amount as to insure continued prosperity for the 

company or the payment of as steady dividends 

as possible to shareholders. 

 

Article (45) : Zakat, Reserves and 

Shareholders’ Profits  

 

1. The due sums for Zakat and income tax to be 

set aside. 

2. 10% of the net profits must be set aside to build 

up the statutory   reserve of the 

company.  The ordinary General Assembly 

may resolve to stop such deduction when the 

said reserve amounts to (30%) of the capital. 

3. The ordinary General Assembly may, in 

determining the dividend out of the net profits, 

resolve to create other reserves in such an 

amount as to insure continued prosperity for 

the company or the payment of as steady 

dividends as possible to shareholders. 

4.  Out of the remaining (1%) of the paid up capital 

to be distributed to the shareholders as first 

installment. 

 
 

Current Version Proposed Correction 

Article (3) : Company’s Purpose:  

 

To transact  insurance operations and all relevant 

activities including reinsurance retrocession or 

agencies or representation or correspondence or 

brokerage, and the Company –may conduct all the 

business needed to achieve its objectives, whether 

in respect to insurance, re-insurance or the 

investment of its funds, and may  own, move, sell, 

replace or lend its properties or liquid assets either 

directly or through companies established or 

Article (3) : Company’s Purpose:  

 

To transact  reinsurance operations and all 

relevant activities including retrocession or 

agencies or representation or correspondence or 

brokerage, and the Company –may conduct all the 

business needed to achieve its objectives, whether 

in respect to insurance, re-insurance or the 

investment of its funds, and may  own, move, sell, 

replace or lend its properties or liquid assets either 

directly or through companies established or 



acquired by itself or in association with other 

entities. The Company shall transact its activities 

according to the law on supervision of cooperative 

insurance companies, its implementing regulations 

and related systems in the kingdom of Saudi Arabia 

after obtaining approval of Saudi Monetary 

Authority.   

acquired by itself or in association with other 

entities. The Company shall transact its activities 

according to the law on supervision of cooperative 

insurance companies, its implementing 

regulations and related systems in the kingdom of 

Saudi Arabia after obtaining approval of Saudi 

Monetary Authority.   

Article (18) : Board Powers. 

 

With due regard to the prerogatives vested the 

General Assembly, the Board of Directors shall 

have broadest powers in managing the Company 

to achieve its objectives. It may also - within the 

limitations of its discretion – empowers either one 

or more of its members or a third party to perform 

certain task(s). The Board is powered to outline 

the Company’s overall policy to achieve its 

objectives in conformity with its purposes, and 

may take all necessary actions , dealings and to 

sign off, before the notary public, on Article of 

Association companies memorandum of 

associations in which it holds shares as per Article 

(4) of this Article beside all amendments related 

thereto, whether such amendment for a capital 

increase or reduction, or purpose modification, or 

joining or withdrawal of shareholder or affect an 

amendment to its articles of association, or 

liquidation of companies or deregistration from 

commercial registry or amending it or terminating 

its activities whether inside or outside the 

Kingdom. 
  

In addition, the Board shall have power to 

purchase, sell, pledge , transfer deeds of 

ownership, accept, receive and deliver, lease, rent, 

pay and receiving the price, mortgage, 

redemption, allotment setting aside reserves and to 

effect an undertaking. The Board also shall have 

the power to enter into contracts, engagements and 

commitments in the name of the Company and on 

its behalf. The Board shall in discharging its 

duties, exercise all such powers and take all such 

acts and measures that would enable the Company 

to achieve its purposes. 

 

Moreover, the Board shall have the power to open 

in all banks  and investment accounts of all types, 

to issue cheques and letters of credits, to deposit in 

and withdraw from the banks, to issue bank 

guarantees and execute in the name of the 

Company all contracts, instruments, agreements, 

deeds, official papers, documents, cheques and all 

Article (18) : Board Powers. 

 

With due regard to the prerogatives vested the 

General Assembly, the Board of Directors shall 

have broadest powers in managing the Company 

to achieve its objectives. It may also - within the 

limitations of its discretion – empowers either one 

or more of its members or a third party to perform 

certain task(s). The Board is powered to outline 

the Company’s overall policy to achieve its 

objectives in conformity with its purposes, and 

may take all necessary actions , dealings and to 

sign off, before the notary public, on Article of 

Association companies memorandum of 

associations in which it holds shares as per 

Article (4) of this Article beside all amendments 

related thereto, whether such amendment for a 

capital increase or reduction, or purpose 

modification, or joining or withdrawal of 

shareholder or affect an amendment to its articles 

of association, or liquidation of companies or 

deregistration from commercial registry or 

amending it or terminating its activities whether 

inside or outside the Kingdom. 
  

In addition, the Board shall have power to 

purchase, sell, pledge , transfer deeds of 

ownership, accept, receive and deliver, lease, 

rent, pay and receiving the price, mortgage, 

redemption, allotment setting aside reserves and 

to effect an undertaking. The Board also shall 

have the power to enter into contracts, 

engagements and commitments in the name of the 

Company and on its behalf. The Board shall in 

discharging its duties, exercise all such powers 

and take all such acts and measures that would 

enable the Company to achieve its purposes. 

 

Moreover, the Board shall have the power to open 

in all banks  and investment accounts of all types, 

to issue cheques and letters of credits, to deposit 

in and withdraw from the banks, to issue bank 

guarantees and execute in the name of the 

Company all contracts, instruments, agreements, 

deeds, official papers, documents, cheques and all 



banking transactions at all banks,  financing 

companies and funds  and to receive money paid to 

the Company and deliver  it.  

The Board shall have power to enter for any period 

of time into loan agreements for whatsoever time 

or guarantees, security, pledge at the banks and 

public loans funds and local and international 

finance associations. Also to  sign off on all types 

of  contracts, documents, agreements, deeds, 

papers and Company’s instruments, also has the 

right to plead and advocate and to litigate, claims, 

admit or deny decisions, pre-emption and to hand 

bail,  attend hearing of process, and respond to it 

and establish evidences, to dismiss written 

evidences, stamps and appeal against them, to 

request appointment of expertise and arbitrators 

and protest against their appointment, and has the 

right to follow up all law suits filed by or against 

the Company before the shari’a courts, judiciary 

entities, board of grievances, labor offices, first 

instance and supreme labor committees, 

commercial papers committees and all other  

judicial and arbitration  bodies. The Board also 

shall have power to reconcile, accept or reject 

verdicts and requesting enforcement of decisions 

or protesting such decisions and to receive sums 

pronounced and receiving its consideration and 

discharging the Company’s creditors from their 

obligations and to enter into biddings and to deal 

with governmental financial institutions and has 

the right to issue, modify and renew licenses 

necessary for the Company business; to request in 

the name of the Company visas from the Labor 

and recruitments offices, grant the employees of 

the Company exit & re- entry visas including final 

exit visas or transfer of sponsorship and release 

letters. In addition, the Board shall have power to 

represent the Company in its relations with third 

parties and before the Sahri’a courts, judicial 

bodies, board of grievances, labor offices, 

preliminary and supreme labor committees, 

commercial papers committees, other legal and 

arbitration committees, notaries public, Civil 

Affairs Departments, police stations, other 

governmental authorities, Chambers of Commerce 

and Industry, private sector entities, banks 

companies and establishments of various types 

inside or outside the Kingdom,  and has the right 

to issue powers of attornies on behalf of the 

Company. Also to appoint and dismiss staff or its 

representatives and to determine their salaries and 

remuneration; to set up and formulate the 

banking transactions at all banks,  financing 

companies and funds  and to receive money paid 

to the Company and deliver  it.  

The Board shall have power to enter for any 

period of time into loan agreements for 

whatsoever time or guarantees, security, pledge at 

the banks and public loans funds and local and 

international finance associations. Also to  sign 

off on all types of  contracts, documents, 

agreements, deeds, papers and Company’s 

instruments, also appear before court and arbitral 

tribunal, the Chairman based on a written 

resolution delegate part of authorities to perform 

a specific action, the Vice-Chairman stands in in 

the absence of the Chairman, also has the right to 

plead and advocate and to litigate, claims, admit 

or deny decisions, pre-emption and to hand bail,  

attend hearing of process, and respond to it and 

establish evidences, to dismiss written evidences, 

stamps and appeal against them, to request 

appointment of expertise and arbitrators and 

protest against their appointment, and has the 

right to follow up all law suits filed by or against 

the Company before the shari’a courts, judiciary 

entities, board of grievances, labor offices, first 

instance and supreme labor committees, 

commercial papers committees and all other  

judicial and arbitration  bodies. The Board also 

shall have power to reconcile, accept or reject 

verdicts and requesting enforcement of decisions 

or protesting such decisions and to receive sums 

pronounced and receiving its consideration and 

discharging the Company’s creditors from their 

obligations and to enter into biddings and to deal 

with governmental financial institutions and has 

the right to issue, modify and renew licenses 

necessary for the Company business; to request in 

the name of the Company visas from the Labor 

and recruitments offices, grant the employees of 

the Company exit & re- entry visas including 

final exit visas or transfer of sponsorship and 

release letters. In addition, the Board shall have 

power to represent the Company in its relations 

with third parties and before the Sahri’a courts, 

judicial bodies, board of grievances, labor offices, 

preliminary and supreme labor committees, 

commercial papers committees, other legal and 

arbitration committees, notaries public, Civil 

Affairs Departments, police stations, other 

governmental authorities, Chambers of 

Commerce and Industry, private sector entities, 

banks companies and establishments of various 
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regulations, to form the specialized labor 

committees and determine their powers, functions 

and selection mechanism. 
 

types inside or outside the Kingdom,  and has the 

right to issue powers of attornies on behalf of the 

Company. Also to appoint and dismiss staff or its 

representatives and to determine their salaries and 

remuneration; to set up and formulate the 

regulations, to form the specialized labor 

committees and determine their powers, 

functions and selection mechanism. 
 

Article (35) :  Assemblies resolutions. 
 

Resolutions of the Constituent Assembly shall be 

adopted by absolute majority of the shares 

represented thereat, and the resolution of the  

Ordinary General Assembly shall be adopted by 

absolute majority of the shares represented thereat 

( a higher percentage may be stated). However, if 

such resolutions pertain to evaluation of shares in 

kind or special privileges , such resolution shall 

only be passed by the majority of subscribers 

representing two thirds of these shares, after 

exemption of shares subscribed by beneficiaries of 

special privileges; who shall have no opinion on 

such resolutions even if they were owners of 

contribution in cash. The  resolutions of the 

Extraordinary General Assembly shall be adopted 

by a majority vote of two thirds of the shares 

represented at the meeting. .  But if a resolution 

pertains to an increase or decrease in capital, or to 

extension of the term of the company, or to dissolution 

of the company prior to expiry of the term specified in 

its Article of Association or merger of the into another 

company or firm, it shall be valid only if adopted by a 

three fourths majority vote of the shares represented at 

the meeting.   
 

Article (35) :  Assemblies resolutions. 
 

Resolutions of the Constituent Assembly shall be 

adopted by absolute majority of the shares 

represented thereat, and the resolution of the  

Ordinary General Assembly shall be adopted by 

absolute majority of the shares represented 

thereat ( a higher percentage may be stated). 

However, if such resolutions pertain to evaluation 

of shares in kind or special privileges , such 

resolution shall only be passed by the majority of 

subscribers representing two thirds of these 

shares, after exemption of shares subscribed by 

beneficiaries of special privileges; who shall have 

no opinion on such resolutions even if they were 

owners of contribution in cash. The  resolutions 

of the Extraordinary General Assembly shall be 

adopted by a majority vote of two thirds of the 

shares represented at the meeting. .  But if a 

resolution pertains to an increase or decrease in 

capital, or to extension of the term of the company, or 

to dissolution of the company prior to expiry of the 

term specified in its Article of Association or merger 

of the into another company or firm, it shall be valid 

only if adopted by a three fourths majority vote of the 

shares represented at the meeting.   
 

Article (46) : Entitlement in profits. 

 

A shareholder shall be entitled to his share in the 

profits as soon as the General Assembly adopts a 

resolution on the allocation of profits; such 

resolution shall show the payable date and 

distribution date. Shareholders registered in the 

shareholders register shall be eligible to profits at 

the end of the day specified for eligibility. The 

Company shall notify the Capital Market Authority 

– without delay – about any decision or 

recommendation for profits distribution. Subject to 

the prior written approval of the Saudi Arabian 

Monetary Authority, profits to be distributed 

amongst the Shareholders shall be paid at the place 

and times specified by the Board of Directors in 

Article (46) : Entitlement in profits. 
 

A shareholder shall be entitled to his share in the 

profits as soon as the General Assembly adopts a 

resolution on the allocation of profits; such 

resolution shall show the payable date and 

distribution date. Shareholders registered in the 

shareholders register shall be eligible to profits at 

the end of the day specified for eligibility. The 

Company shall notify the Capital Market 

Authority – without delay – about any decision or 

recommendation for profits distribution. Subject 

to the prior written approval of the Saudi Arabian 

Monetary Authority, profits to be distributed 

amongst the Shareholders shall be paid at the place 

and times specified by the Board of Directors in 



accordance with the instructions issued by the 

Ministry of Commerce and Industry. 

accordance with the instructions issued by the 

Ministry of Commerce and Investment. 

 

Article (50) :  Company's dissolution. 

 

Immediately after the company is terminated, it 

should be liquidized, it may maintain its legal 

personality to the extent that suffices for its 

liquidation, the decision for volunteering 

liquidation shall be issued by the Capital Market 

Authority which includes appointment of a 

liquidator, as well as determining his authority, 

fees, restrictions on such authority, and necessary 

duration for  liquidation.  Volunteering liquidation 

should not exceed (5)  Five years, and may not be 

extended more than that without a judicial order.  

The authorities of companies' directors shall be 

terminated by its  liquidation. 

However, those directors shall remain managing 

the company and shall be considered by others as 

liquidators until appointment of the liquidator.  

During the liquidation period, company's units 

shall maintain their role which do not contradict 

with the liquidator's power. 

 

In the liquidation process, a due attention shall be 

given to preserve the rights of the subscribers in the 

reinsurance operation surplus and the maintained 

reserves in accordance with Article (45) and (46)  

hereof. 
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Immediately after the company is terminated, it 

should be liquidized, it may maintain its legal 

personality to the extent that suffices for its 

liquidation, the decision for volunteering 

liquidation shall be issued by the Capital Market 

Authority which includes appointment of a 

liquidator, as well as determining his authority, 

fees, restrictions on such authority, and necessary 

duration for  liquidation.  Volunteering liquidation 

should not exceed (5)  Five years, and may not be 

extended more than that without a judicial order.  

The authorities of companies' directors shall be 

terminated by its  liquidation. 

However, those directors shall remain managing 

the company and shall be considered by others as 

liquidators until appointment of the liquidator.  

During the liquidation period, company's units 

shall maintain their role which do not contradict 

with the liquidator's  power. 

 

In the liquidation process, a due attention shall be 

given to preserve the rights of the subscribers in 

the reinsurance operation surplus and the 

maintained reserves in accordance with Article 

(44) and (45)  hereof. 
 

 
 








