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شركة املجموعة املتحدة للتأمين التعاوني
(أسيج)
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إلى

ريال سعودي ( 141,000,000)مائة وواحد وأربعين مليون 
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معلومات الشركة
عنوان الشركة

املتحدة للتأمين التعاونيشركة املجموعة
طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول -حي حطين -الرياض 

اململكة العربية السعودية11511، الرياض 40523ب .ص
+8001246999966/ 920012331: هاتف
966+4890555:  فاكس 11

www.acig.com.sa: املوقع اإللكترونيcustomercare@acig.com.sa: البريد اإللكتروني

املستشار املالي
شركة فالكم للخدمات املالية

اململكة العربية السعودية–الرياض 
تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود 

اململكة العربية السعودية11421، الرياض 884ب .ص
8004298888: هاتف
 11 966+2054819: فاكس

www.falcom.com.sa: املوقع اإللكترونيinfo@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

املحاسب القانوني
(البسام وشركاؤه)شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد-الرياض حي السليمانية 
اململكة العربية السعودية11557، الرياض 69658ب .ص

+206533311966: هاتف
+206544411966:فاكس

www.pkfalbassam.com: املوقع اإللكترونيInfo.sa@pkf.com: البريد اإللكتروني



خلفية عن الشركة

رقموزراءالمجلسقرار بموجبتأسستسعوديةعامةمساهمةشركةهي"(أسيج"أو"الشركة"بـبعدفيماإليهاويشار )(أسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركة
 (4030171999)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/11املوافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقمامللكيواملرسوم(م2006/10/09املوافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)

املوافق)ه1428/08/14بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتموقد،(م2007/08/22املوافق)هـ1428/08/09بتاريخجدةبمدينةالصادر
.(م2007/08/27

ناء  وب.الرياضمدينةإلىجدةمدينةمنللشركةالرئيساملركز مقر انتقالعلىللشركةالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت(م2014/05/13املوافق)ه1435/07/14بتاريخ 
.(1010417178)ليصبحللشركةالتجاري السجلرقمتعديلتمذلكعلى

السعودي،العربيالنقدمؤسسةمنالصادر (م2009/05/11املوافق)هـ1430/05/15بتاريخ(21/20095/نمت)رقمالتأميننشاطبمزاولةترخيصعلىالشركةحصلت
.(م2020/12/28املوافق)هـ1442/05/13فيتنتهيأخرى سنواتثالثةملدةالتصريحهذاتجديدتمأنهبالذكر الجدير ومن

السعوديةالعربيةاململكة11511الرياض40523بريدصندوق األول عبدالعزيز بنتركياألمير طريقحطين،حيالرياض،مدينةفيالرئيسالشركةمقر يقع.

املاليةالخسائر ضدينواملسؤولية،التأمالحوادثمناملمتلكات،التأمينعلىالتأمينالعام،الصحي،التأمينالتأمينفيالتجاري السجلفيكماالرئيسالشركةنشاطيتمثل 
.التأمينوكالةالتأمين،إعادةوالديون،

معلومات التواصل
هاني عيد رستم: تصالاسم ضابط اال

+485262611966: هاتف
+489055511966: فاكس

h.rostom@acig.com.sa: البريد اإللكتروني
www.acig.com.sa: املوقع اإللكتروني



خلفية عن الشركة
الواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(20,000,000)مليون عشرينإلىمقسمسعوديريال(200,000,000)مليون مائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعة

الحدث التاريخ

واملرسوم(م2006/10/09املوافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)رقمالوزراءمجلسقرار بموجبسعوديةعامةمساهمةكشركة(أسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةتأسست
.(م2007/08/22املوافق)هـ1428/08/09بتاريخجدةبمدينةالصادر (4030171999)رقمالتجاري والسجل(م2006/10/11املوافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقمامللكي

هـ1428/08/09
املوافق

م2007/08/22

بقيمةسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةالبالغالشركةمالرأسمن%40تمثلوالتي،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق فيسهم(4,000,000)ماليينأربعةإدراجبالشركةقامت
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسمية

هـ1428/08/14
املوافق 

م2007/08/27
وذلكسعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت

إصدارمناملتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(10,000,000)ماليينعشرةبمقدار أولويةحقوق أسهمإصدار طريقعن
فيالشركةإعالناتخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوق أسهمإصدار نشرةفياملذكورةالشركةمشاريعفياألولويةحقوق أسهم
.العالقةذات(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقع

هـ1433/10/17
املوافق 

م2012/09/04

وواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)

هـ1441/05/21
املوافق 

م2020/01/16

ريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2020/03/15املوافق)هـ20/07/1441وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

هـ1441/07/20
املوافق 

م2020/03/15
انخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
وتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرها
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألف

هـ24/09/1441
املوافق 

م17/05/2020
بنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةوافقت

ماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاض
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائة

هـ**/**/****
املوافق 

م**/**/****



خلفية عن الشركة

الشركةفياملساهمينملكيةونسبأسماء:

%النسبة 

تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

القيمة اإلسم
ريال سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
عدد األسهم

20% 28,200,000 2,820,000 40,000,000 4,000,000 البنك اإلسالمي للتنمية

20% 28,200,000 2,820,000 40,000,000 4,000,000
شركة املجموعة املتحدة للتأمين 

**التعاوني

0.08% 109,690 10,969 155,590 15,559 أعضاء مجلس اإلدارة

59.92% 84,490,310 8,449,031 119,844,410 11,984,441 الجمهور 

100% 141,000,000 14,100,000 200,000,000 20,000,000 اإلجمالي

م2020/05/13الشركة وتداول كما في : املصدر

 الشركةساهميملبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم*
ا
 كال

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسب

.(البحرينأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركة**



خلفية عن الشركة

التنظيميالهيكل:

مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية

لجنة املراجعة 

رئيس العمليات والشؤون الفنية

املوارد البشرية والشؤون ارة إدمدير أول 
اإلدارية

ةإدارة الشؤون القانونيمدير

–مساعد الرئيس التنفيذي 
االستراتيجية وتطوير األعمال

نائب الرئيس التنفيذي للتسويق 
واملبيعات مدير إدارة العناية بالعمالء

لجنة إدارة املخاطر
لجنة االستثمار

نائب الرئيس للمالية واالستثمار

لجنة الترشيحات واملكافآت

الرئيس التنفيذي

املخاطرإدارة مدير املراجعة الداخليةرئيس 

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
املركبات

رئيس أمن املعلومات

رئيس إدارة االلتزام



خلفية عن الشركة
اإلدارةمجلس:

:مالحظة
تمكماركةالشإدارةمجلسفيكأعضاءالتوصيةإصدار تاريخبعدتعيينهمتمحيثالربدي،عبدالرحمنعبدهللا/والسيدجمجوم،محمدعادل/السيدباستثناء)أعالهأسماؤهمواملذكورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

وبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضعلى،(2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21بتاريخ(أعالهتوضيحه
.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيض

تاريخ العضوية

***قبل التخفيض األسهمملكية

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب نسبة امللكيةاالسم

م2020/05/13في كما
العدد

م2019/05/18 %0.0051250 1,025 41 سعودي غير تنفيذي الرئيس ثامر عبدهللا محمد بن ريس

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 42 سعودي مستقل نائب الرئيس طارق عبدهللا حسين الرميم

م2019/05/18 - - 62 سعودي غير تنفيذي عضو *بكري البكري القادر عبد محمد هاني 

م2019/05/18 - - 43 سعودي مستقل عضو نوف سعود نغميش الحقباني

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 47 سعودي غير تنفيذي عضو آل الشيخعبدالرحمن عبد اللطيف محمد 

م2019/05/18 %0.0050000 1,000 52 سعودي غير تنفيذي عضو غزاوي أمين طالل حسام 

م2019/05/18 - - 47 سعودي مستقل عضو ناصر الشرعبيمحمد فواز 

م2019/05/18 %0.0100000 2,000 50 سعودي تنفيذي عضو الشريفمحمد عبدهللا هشام 

م2020/03/17 %0.0001700 34 55 سعودي غير تنفيذي عضو **جمجوم عادل محمد 

م2020/03/17 %0.0475000 9,500 47 سعودي  مستقل عضو **الربدي عبدهللا عبدالرحمن 
الشركة و تداول : املصدر

سهم(4,000,000)لعدد(بحرينالأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةتمتلكولكنالشركة،فيأسهمأيةيمتلكوال(البحرينأسيج)التعاونيللتأميناملتحدةاملجموعةشركةعنممثلهو البكري بكري عبدالقادر هانيمحمد/السيدإن*

.التعميمهذاتاريخفيكماالشركةأسهمإجماليمن%20نسبةتمثلوالتي

 (التعميمهذاتاريخفيكماالشركةأسهمإجماليمن%20نسبةتمثلوالتيسهم(4,000,000)لعدداملالكللتنميةاإلسالميالبنكعنوممثل)تنفيذيغير إدارةمجلسكعضو جمجوممحمدعادل/السيدتعيينتم**
 
اإلدارةمجلسعضو عنبدال

 مستقلإدارةمجلسكعضو الربديعبدالرحمنعبدهللا/السيدوتعيين،(م2019/10/16املوافق)هـ1441/02/17بتاريخاستقالتهاقدمتوالتياإلمامإيادزين/السيدة
 
هاستقالتقدموالذياللبانساميزياد/السيداإلدارةمجلسعضو عنبدال

.(م2020/03/17املوافق)هـ1441/07/22بتاريخالشركةإدارةمجلسقرار بموجبوذلك،(م2019/10/22املوافق)هـ1441/02/23بتاريخ

.التعميمهذاتاريخفيكماالشركةفيمباشرةملكيةغير اإلدارةمجلسألعضاءليس***



خلفية عن الشركة

العليااإلدارة:

الشركة: املصدر

التعيينتاريخ العمرالجنسيةاملنصباالسم

م502011/08/01سعوديالرئيس التنفيذيهشام محمد عبدهللا الشريف

م552012/01/01سعوديرئيس العمليات والشؤون الفنيةمحمد عبدهللا القاض ي

م442009/07/01سعودينائب الرئيس التنفيذي للتسويق واملبيعاتحسن عوض حسن الحازمي

م482008/12/13هندينائب الرئيس للمالية واالستثمارشاقول حميد شريف

م432013/09/03سعودياالستراتيجية وتطوير األعمال–مساعد الرئيس التنفيذي عمار مقطوف الصحن

م402019/01/01سعوديرئيس أمن املعلوماتماجد محمد الشودري 

م442017/06/18سعودينائب الرئيس التنفيذي لقطاع املركباتعبدالعزيز فريعان العنزي 

م352012/09/08سعوديإدارة االلتزامرئيس فراس محمد سليمان الحمدان

م352014/08/17سعوديإدارة الشؤون القانونيةمديرمعتز منصور عبدالعزيز الجديد

م512008/04/01مصري املراجعة الداخليةرئيس هاني عيد محمد رستم

م352014/01/06سعودياملوارد البشرية والشؤون اإلداريةإدارة مدير أول ماجد أحمد حسين اليماني

م352013/02/02سعوديمدير إدارة العناية بالعمالءطالل علي فرحه الحسني الزهراني

م642012/12/04هندياملخاطرإدارة مدير عبد الرحمن محمد أمير بتشا



خلفية عن الشركة

الشركةأعمالقطاعات:

(21/20095/نمت)رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةترخيصعلىالشركةحصلتحيثالتأمين،أنواعفيمختلفةومنتجاتخدماتتقديمفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل  

:يليمافيالشركةتقدمهاالتيالتأمينمنتجاتوتتمثل.الصحيوالتأمينالعامالتأمينفرعيفيالسعوديةالعربيةاململكةفيالتأميننشاطبمزاولة

أصحاب املحالت التجارية
زائر
التوقف عن األعمال املصاحب للحريق واألخطار املصاحبة
لجميع أخطار املمتلكاتالتوقف عن األعمال املصاحب
 (أفراد)مركبات شامل
 (مؤسسات وشركات)مركبات شامل
 (أفراد)مركبات إلزامي
 (مؤسسات وشركات)مركبات إلزامي
 (منشآت كبيرة)طبي
 (منشآت صغيرة)طبي

خسارة املخزون
الغاليات وأوعية الضغط
خسارة األرباح بسبب عطب اآلالت
 (وثيقة مفتوحة)الشحن البحري
 (وثيقة مفتوحة)النقل البري
نقل البضائع
مسؤولية الناقلين
تأمين السفر
السفر للمجموعات
الحريق
جميع أخطار املمتلكات
املساكن

الشخصيةالحوادث
خيانة األمانة
نقل األموال
تعويض إصابات العمال
املسؤولية العامة
املسؤولية العامة الشاملة
أخطاء املهن الطبية
جميع أخطار املقاولين
جميع أخطار التركيب
اآلت ومعدات املقاولين
عطب اآلالت واملعدات
املعدات اإللكترونية



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

خسارة صافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
انخفاض الخسائر املتراكمة/سبب ارتفاع 

%27,38827.39(22,780)2008م
للوثائقبيعدوجو عدممع(التشغيلبدءماقبلومصروفاتمرتباتأغلبها)الكبيرةالعموميةاملصروفاتإلىاملتراكمةالخسائر سببيعود

.التأمين

%50,10350.10(23,733)2009م
ذلكفيللشركةدوداملحالتشغيلمعالتتناسبوالتي(مرتباتأغلبها)الكبيرةالعموميةاملصروفاتإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود

.الوقت

.(%31604)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود%70,44470.44(19,634)2010م

.(%154)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود%80,92980.93(9,950)2011م

*م .(%47)بنسبةاملدفوعةاملطالباتإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر ارتفاعسببيعود110,09555.05%(23,215)2012

.(%85)بنسبةاملكتتبةاألقساطإجماليارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود%98,16449.08(12,583)2013م

الشركة: املصدر

سعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلى(م2012/09/04املوافق)ه1443/10/17تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*
 الشركةمشاريعفياألولويةحقوق أسهمإصدار مناملتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(10,000,000)مليون عشرةبمقدار أولويةحقوق أسهمإصدار طريقعنوذلك

.العالقةذات(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيالشركةإعالناتخاللمنالطرحمتحصالتاستخداماتفيالتغيراتجميععناإلفصاحوتماألولوية،حقوق أسهمإصدار نشرةفياملذكورة



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

ربحصافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
انخفاض الخسائر املتراكمة/سبب ارتفاع 

.%14بنسبةاألخري واإليراداتاالستثمار إيراداتارتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود%20148,93290,89545.44م

%11,13380,48240.24م2015
 املكتتبةالتأمينأقساطصافيفياالرتفاعو %85بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

باإلضافة%21بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع%81بنسبةاملكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%99بنسبة
.سعوديريالألف(10,740)بقيمةآخراكتتابدخلفياالرتفاعإلى

%8,34473,79636.89م2016
التأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%5بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

.%466بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتأرباحصافيفيواالرتفاع%36بنسبةاألخري اإليراداتفيواالرتفاع%13بنسبةاملكتسبة

%18,11757,82728.91م2017
بنسبةوثائقاستحواذتكاليففيواالنخفاض%28بنسبةاملتحملةاملطالباتصافيفياالنخفاضإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

ألف(4,496)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيإلىباإلضافة%33بنسبةأخرى اكتتابإيراداتفيواالرتفاع22%
.السابقالعامخاللسعوديريالألف(0,768)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتخسائر بصافيمقارنةالسنةخاللسعوديريال

%20182,35861,23330.62م

التأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالنخفاض%32بنسبةاملتحملةاملطالباتصافيفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر زيادةسببيعود
مخصصفيالزيادةوكذلك%21بنسبةأخرى اكتتابإيراداتفيواالنخفاض%4بنسبةواإلداريةالعموميةاملصاريففيواالرتفاع%35بنسبة
يالتمحصلةالغير املضافةالقيمةلضريبةمخصصتكوينإلىيرجعوالذيسعوديريالألف(7,499)بقيمةتحصيلهافياملشكوكالديون 
مليون (3.9)بقيمةالشركاتلعمالءمخصصتكوينوكذلكسعوديريالمليون (3.6)بقيمةللعمالءمكتسبةالغير التأمينأقساطعلىقيدت

.سعوديريال

سبتمبر 30
%5,11659,59229.8م2019

املكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%2بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود
بةبنسالوثائقحملةأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيفيواالرتفاع%12بنسبةوثائقاستحواذتكاليففيواالنخفاض%13بنسبة

فيواالنخفاض%9بنسبةواإلداريةالعموميةاملصاريففيواالنخفاض%51بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع22%
ألف(3,930)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحإلىباإلضافة%91بنسبةتحصيلهافياملشكوكللديون املكون املخصص

مناملماثلةالفترةفيسعوديريالألف(760)بقيمةاملساهمينأموالاستثماراتمنالناتجةالخسائر مقابلالحاليةالفترةخاللسعوديريال
.املاض يالعام

%20197,11559,51429.76م
 املكتتبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%6بنسبةاملكتتبةالتأمينأقساطإجماليفياالرتفاعإلىاملتراكمةالخسائر انخفاضسببيعود

فيواالنخفاض%72بنسبةالتأمينإعادةمناملكتسبةالعموالتفيواالرتفاع%7بنسبةاملكتسبةالتأمينأقساطصافيفيواالرتفاع%3بنسبة
.%10بنسبةالوثائقحملةأموالاستثماراتمنالناتجةاألرباحصافيفيواالرتفاع%15بنسبةوثائقاستحواذتكاليف

الشركة: املصدر



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

وواحدمائةمنالشركةمالرأسبزيادةاملال،رأستخفيضعمليةمناالنتهاءوبعد(م2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى 
 مائةقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوق أسهمإصدار طريقعنسعوديريال(291,000,000)مليون وتسعينوواحدمائتينإلىسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

 عربيالالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول بعدوذلك.الشركةنشاطفيالتوسععملياتودعماملاليةاملالءةهامشلتعزيز ،سعوديريال(150,000,000)مليون وخمسين
.العاديةغير العامةوالجمعية(تداول )السعوديةاملاليةوالسوق املاليةالسوق وهيئةالسعودي

أعاله،ماذكرإلىباإلضافة 
 
الخطواتاتخاذتعتزمالشركةفإنالربحيةمستوى ولتحسينم،2019عامحتىو م2013العاممنذأرباحبتحقيقالشركةلنجاحواستمرارا

:التاليةاإلصالحية

وتأمين,والحجمرةالعوتأميناملنزلية،العمالةوتأمين,للمبانيالخفيةالعيوبتأمينمنتجمثلللشركة،الربحهامشمنوتحسنالسوق احتياجتغطيجديدةمنتجاتطرح 
 ,والفعالياتللمؤتمراتاملسؤوليات

 
.املركباتتأمينتحتجديدةمنتجاتطرحوأيضا

التأمينشركاتمعاملشاركةبمبدأوذلكللمبانيالخفيةواألخطاءوالعمرة،الحج،:التاليةالتأمينيةاملنتجاتتقديم.

العامالتأمينمنتجاتفيالربحهامشورفعاالحتفاظنسبتحسين.( 
 
 مناألتعابيراداتإشاملةالغير )املكتتبةالتأمينأقساطصافيقسمةهياالحتفاظنسبةأنعلما

(املكتتبةالتأمينأقساطإجماليعلى(بوحداتاملربوطةاالستثمارات

األتمتةمستوى ورفعالشركةألنظمةاملستمر التطوير عبر التشغيليةالتكاليفتخفيض.

املبيعاتتكاليفلتخفيضاإللكترونيةالقنواتطريقعناملبيعاتنسبةرفع.



تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضعمليةفياملشاركةاألطرافهيكل:

عملية تخفيض رأس املال

الجمعية العامة غير العادية

إعداد التقرير املحاسبي

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

املوافقات النظامية



تخفيض رأس املال
املقترحاملالرأسلتخفيضالعامالهيكل:

سعوديةرياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم(20,000,000)مليون عشرينإلىمقسمسعودي،ريال(200,000,000)مليون مائتينالحاليالشركةمالرأسيبلغ 
 (14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىمقسمسعودي،ريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعة

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم

1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%29.50املالرأستخفيضنسبةتبلغ 
.املتراكمةالخسائر إجماليمن%99إلطفاءالشركة،أسهممنسهم3.3898لكلسهم

سيتمثمومن،حينهفيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم 
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيع

 
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

م2019سبتمبر30فياملنتهيةللفترة(املراجعةغير )املوجزةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ.



تخفيض رأس املال
الشأنهذافياإلدارةوتحليلومنقاشةاملالرأستخفيضأسباب:

 سعوديريال(59,000,000)مليون وخمسينتسعةبقيمةمتراكمةخسائر إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر.

مالرأسهيكلةادةبإعقرار إلىوتوصلتللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمو لدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت 
.تراكمةاملوإطفاءالخسائر املاليةاملالءةهامشلتحسينوذلكأولوية،حقوق أسهمإصدار طريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركة

الشركةإدارةمجلسأعضاءبيان:

 أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى 
 
 رأستخفيضةعمليبأناعتقادهمويؤكدون هذا.الشركةبهاتقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبار أخذا

.املتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيثواملساهمين،الشركةمصلحةفيتصباملال



تخفيض رأس املال
منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن(م2020/01/16املوافق)هـ1441/05/21تاريخفي(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت 

 أسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتين
 منسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركة
..الشركةأسهممنسهم3.3898لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهم

مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2020/03/15املوافق)هـ1441/07/20وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)

علىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت 
.(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقع

تمكما،(م2020/07/27املوافق)هـ1441/12/06بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت 
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمين



أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة

رأستخفيضيةبعملالخاصاملحاسبيالتقرير إلعدادقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيون محاسبون وشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت 
.الشركةالتزاماتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذياملال،

املرفقالقانونياملحاسبتقرير فيكماالشركةالتزاماتعلىاملالرأسلتخفيضأثر هناكيكون لن.



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

سبتمبر30فيكمااملالرأسمن(%29.8)بنسبةأيسعودي،ريال(59,592,000)ألفوتسعينواثنينوخمسمائةمليون وخمسينتسعةاملتراكمةالشركةخسائر بلغت
 الخسائر إجماليليصبحاملتراكمةالخسائر إجماليمن(%99)إطفاءإلىسعوديريال(59,000,000)مليون وخمسينتسعةبمقدار املالرأستخفيضسيؤديم،2019

.سعوديريال(592,000)ألفوتسعينواثنينخمسمائةاملالرأستخفيضعمليةبعداملتراكمة

كالتاليفحصهاتموالتيم2019سبتمبر30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثير يكون سوف:

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املالحقوق املساهمين

(59,000,000)200,000,000141,000,000رأس املال

59,000,000(592,000)(59,592,000)*الخسائر املتراكمة

-1,666,0001,666,000احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

-142,074,000142,074,000اإلجمالي

.م2019سبتمبر30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر

الخسائر ستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعدسعودي،ريال(59,514,000)ألفعشر وأربعةوخمسمائةمليون وخمسينتسعةم2019ديسمبر31فياملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائر بلغت*
 مانسبتهأيسعودي،ريال(514,000)ألفعشر وأربعةخمسمائةإلىاملتراكمة

ا
.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%0.36)تقريبا



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

ماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،29.50%
.الشركةأسهممنسهم3.3898لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائة

ثمومنحينه،يفالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم 
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتم

 
 مالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركة

أسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهو كماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثر لن 
.التخفيضقبلالشركة

تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي20.44ريال سعودي20.44*( افتراض ي-م 2020/05/13إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي20,440ريال سعودي20,440القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%29.50ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم295ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم705سهم1,000األسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي28.99ال ينطبق**( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي20,437.95ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي2.05ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي28.99إلى28.9929تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
 يملكيالذاملساهمتأثر أدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 سهما

 
 
:يليكماأسهمخمسةأو أربعةأوثالثةأو سهمينأو واحدا

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم45

سعر السهم قبل التخفيض 
*( افتراض ي-م 2020/05/13إغالق )

ريال سعودي20.44ريال سعودي20.44ريال سعودي20.44ريال سعودي20.44ريال سعودي20.44

سهم2سهم2سهم1سهم1سهم1األسهم امللغاة

سهم3سهم2سهم2سهم1ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي28.99ريال سعودي28.99ريال سعودي28.99ريال سعودي28.99ريال سعودي28.99**( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي102.20ريال سعودي81.76ريال سعودي61.32ريال سعودي40.88ريال سعودي20.44القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ريال سعودي86.97ريال سعودي57.98ريال سعودي57.98ريال سعودي28.99ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي15.23ريال سعودي23.78ريال سعودي3.34ريال سعودي11.89ريال سعودي20.44(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي28.99إلى28.9929تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 املعدلالسهمسعر يصلأناملتوقعومنسعودي،ريال)****(هو(العاديةغير العامةالجمعيةيوم)(م2020/08/26املوافق)هـ1442/01/07اليومالشركةسهمإغالقسعر 
املوافق)هـ1442/01/12بتاريخاإلثنينيومالسوق افتتاحفيسعوديريال)****(إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةحالفي

.اليومالشركةسهمإغالقسعر عن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغير وهذا،(م2020/08/31

املالرأستخفيضبعدالسهمسعر تعديلأثر التاليالجدول يوضح:

القيمةالبند

ريال سعودي20.44*(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2020/05/13املوافق )هـ 1441/09/20سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي59,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم5,900,000عدد األسهم امللغاة

سهم20,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم14,100,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي408,800,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي28.99**( تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 
.ريال سعودي28.99إلى28.9929تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  



طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضبعدالسهمسعر حسابكيفيةالتاليالجدول يوضح.

القيمةالبند

ريال سعودي20.44*( يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي –( م2020/05/13املوافق )هـ 1441/09/20إغالق  ) سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)

سهم20,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي408,800,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم14,100,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي28.9929(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر 

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



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
 بلغتوالتياملتراكمةخسائرهانتيجةالشركةبهاتمر التيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائر تخفيضقرار بأنالشركةإدارةترى 

 
وبقيمةالشركةمالرأسمن%29.8نسبةتقريبا

.م2019سبتمبر30فيكماسعوديريال(59,592,000)ألفوتسعينواثنينوخمسمائةمليون وخمسينتسعة

سيمثلماوهو سعودي،ريال(514,000)ألفعشر وأربعةخمسمائةاملتراكمةالخسائر حسابرصيدسيصبحالشركةمالرأستخفيضبعد 
 
التخفيض،بعدالشركةمالرأسمن(%0.36)تقريبا

 اإلجراءات"بـالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثر أو (%20)املتراكمةالخسائر نسبةبلغتحالوفيإضافية،خسائر الشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوال 

لعددستخضعالشركةفإنأكثر أو (%50)املتراكمةالخسائر نسبةبلغتحالوفي."مالهارأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليمات

منأكثر أو %50للشركةاملتراكمةالخسائر ببلوغعلمهفور الحساباتمراجعأو الشركةفيمسؤولأيتلزمالتيالشركاتنظاممن(150)املادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثر املتطلباتمن

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسبإبالغمالهارأس
 
 (15)خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
لالجتماعالعاديةغير العامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

 (45)خالل
 
 حلأو كةللشر املدفوعاملالرأسنصفدون ماإلىالخسائر نسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىتخفيضهأو الشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر،املجلسعلمتاريخمنيوما

 فيقرار إصدار عليهاوتعذر اجتمعتإذاأو أعاله،املحددةاملدةخاللالعاديةغير العامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعدوقد.األساس ينظامهافياملحدداألجلقبلالشركة

 (90)خاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالشركاتنظاممن(150)املادةفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأو املوضوع،
 
حالوفي.بالزيادةالجمعيةقرار صدور منيوما

 القانون بموجبالشركةتصفية
 
.الشركةأسهمإدراجسيلغىالعادية،غير العامةالجمعيةمنبقرار أو الشركاتنظاممن(150)باملادةعمال



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

 
 
فيصعوباتكةالشر واجهت.األعمالأنواعملختلفاملاليةاملالءةمنمعينةبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(66)للموادوفقا

:التاليالجدول فيموضحهو كمااألدنى،الحدنعللشركةاملاليةاملالءةهامشانخفض،حيثم2018عاممنالثالثالربعمنذاملاليةاملالءة

 يحلتصحاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةمالءةبمستوياتامللتزمةغير التأمينشركاتعلىالنقدمؤسسةوتفرض.%100وهواملاليةللمالءةاملطلوباألدنىبالحدالشركةالتزامعدمأعالهالجدول يوضح
 الشركةتراهآخر إجراءأياألصول،بعضتسييلجديد،اكتتابأيقبول عنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مالرأسزيادة:ضمنهاومنأوضاعها

 
مؤسسةليهعوتوافقمناسبا

تقتضيهماحسباملشورةلتقديم)مستشاربتعيينالنقدمؤسسةتقومفقدأعاله،اإلجراءاتاتخاذوبعدالنقدمؤسسةتحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي.النقد
 وذلكالشركةترخيصسحبأو (الحاجة

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

املوافق)ه1438/02/28تاريخو 381000022826رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةخطاباستالمهاعن(م2016/11/29املوافق)ه1438/02/29بتاريخأعلنتالشركةأنبالذكر الجدير ومن
 وذلكجديدةمركباتتأمينوثيقةأيإصدارمنالشركةبمنعالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقرارواملتضمن(م2016/11/28

 
بسببوذلك،(م2016/11/29املوافق)ه1438/02/29تاريخمناعتبارا

.العقوبةهذهعنهنتجوالذيالثالثالطرفمطالباتسدادفيالتأخر 
السعوديالعربيالنقدمؤسسةخطاباستالمهاعنالشركةأعلنت(م2017/02/02املوافق)ه1438/05/05وبتاريخالداخلياآلليالنظاموتطوير املخالفاتومعالجةوضعهاتصحيحعلىالشركةعملت

تأمينوثائقإصدار وبالتالياملركباتتأمينفيجددمكتتبينبقبول للشركةبالسماحالسعوديالعربيالنقدمؤسسةقرار واملتضمن(م2017/02/01املوافق)ه1438/05/04وتاريخ381000049215رقم
 املركبات

 
.(م2017/02/02املوافق)ه1438/05/05تاريخمناعتبارا

هامش املالءة املاليةالفترة

%97.18م2018الربع الثالث 

%99.77م2018الربع الرابع 

%95.39م2019الربع األول 

%92.53م2019الربع الثاني 

%86.95م2019الربع الثالث 

%93.73م2019الربع الرابع 

الشركة: املصدر



املوافقات النظامية الالزمة
سعوديريال(141,000,000)مليون وأربعينوواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمناملالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

.(م2020/03/15املوافق)هـ1441/07/20وتاريخ(41050316)رقمالخطاببموجبوذلك،%29.50قدرهاانخفاضبنسبة

وواحدمائةإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتينمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى،(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت 

ألفومائةمليون عشر أربعةإلىسهم(20,000,000)مليون عشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%29.50قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(141,000,000)مليون وأربعين

السوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(5,900,000)ألفوتسعمائةماليينخمسةإلغاءطريقعنسهم(14,100,000)

.(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملالية

رأسفيضتخعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غير العامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املال
 
.تماما

التجاري جلالستعديلعلىموافقتهاعلىللحصول التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغير العامةالجمعيةموافقةعلىحصول التمحالفي

.للشركةاألساس يوالنظام

املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف.



األنظمة واللوائح ذات الصلة
عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادر الشركاتنظام.

عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادر املاليةالسوق نظام.

هيئةمجلسبقرار واملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقرار بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد

.(م2019/09/30املوافق)هـ1441/02/01وتاريخ2019-104-1رقماملاليةالسوق 

2019-104-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسقرار بموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرار عليهااملوافقاإلدراجقواعد

.(م2019/09/30املوافق)هـ1441/02/01وتاريخ

عليهمطرأتيالتوالتعديالتالتنفيذية،ولوائحه(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمامللكيباملرسومالصادر التعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام.

2013-48-4رقمالقرار بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات

السوق هيئةمجلسبقرار واملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادر تعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملالية

للشركةاألساس يالنظام.



تقرير املحاسب القانوني
ذلكوأثر املالسرأتخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقرير بإعدادللقيامقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام)قانونيون محاسبون وشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت

.ملالارأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةثمومنالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيض

القانوني،املحاسبتقرير تالوة 
 
التيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادر الشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

هذهفيتخفيضالأثر وعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهاملوجبةاألسبابعنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقرير تالوةبعدإال التخفيضقرار يصدر ال أنهعلىتنصوالتيعليه،طرأت

.االلتزامات

(م2020/07/27املوافق)هـ1441/12/06بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقععلىالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقرير مننسخةتضمينتم.



الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(141,000,000)إلىسعوديريال(200,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2020/01/16

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةم2020/03/15

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشار تعيينإعالنم2020/03/29

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم2020/04/26

م2020/05/17
لسعوديةااملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة

.(تداول )

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغير العامةالجمعيةلهذهالدعوةم2020/07/27

.(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغير العامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2020/08/22

م2020/08/26
الجتماعاعقدسيتماألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغير العامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثاني

.الثانياالجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2020/08/27

م**/**/****
تاريخمنيوم(30)خاللوذلك.املستحقيناملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينموافقة



معلومات هامة
بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر %20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

السوق هيئةمجلسبقرار واملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادر املاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقرار 

وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادر تعديالتمنعليهوردوماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملالية

علىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائر بلغتإذاأنهعلىتنصوالتيمنه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحساباتمراجعأو الشركةفيمسؤولأي
 
 عشر خمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
منيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغير العامةالجمعيةدعوةبذلكعلمه
 
 تخفيضهأو الشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
الذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا

غير العامةمعيةالجانقضاءتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأو املدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائر نسبةمعهتنخفض

 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأو املوضوع،فيقرار إصدار عليهاوتعذر اجتمعتإذاأو يوم،45خاللالعادية
 
يوما

.بالزيادةالجمعيةقرار صدور من

للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 
 
املتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر %20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوبحاإلفصاتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 
 لهذهوفقا

.السنويةو أاألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرة

للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 
 
املتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر %35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوبحاإلفصاتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 
 لهذهوفقا

.السنويةو أاألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرة



معلومات هامة
للجمهور تفصحأنالشركةعلىيجب 

 
املالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر مقدار اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر %50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخير ودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائر هذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباب
 
الخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأو األوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأو األوليةاملاليةبالنتائج

إلى(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعحسباملتراكمةالخسائر ذاتالشركاتتصنف:

 العاديةغير العامةالجمعيةانعقاديكون ال 
 
 اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافر لمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإال صحيحا

 الثانياالجتماعويكون ثاٍن،
 
االجتماعويكون الث،ثاجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافر لمفإناألقل،علىاملالرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالث
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةاألسهمعددكانأيا

 القرار هذاكانإذاإال االجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغير العامةالجمعيةقراراتتصدر 
 
 املدةانقضاءقبلركةالشبحلأو الشركةمدةبإطالةأو املالرأسبتخفيضأو بزيادةمتعلقا

 القرار يكون فال أخرى،مؤسسةفيأو شركةفيباندماجهاأو نظامهافياملحددة
 
.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدر إذاإال صحيحا

التخفيضقرار سيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمو وافقحالفي 
 
ثانيتداول بنهاية(ل تداو )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

صوتواأو ايصوتو ولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غير العامةالجمعيةانعقاديوميلييوم

.املالرأستخفيضقرار ضد

 من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 من رأس مالها% 50فأكثر وبما يقل عن % 35بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.



املستندات املتاحة للمعاينة
هيئةموافقةتاريخمنذلكو ،(األول عبدالعزيز بنتركياألمير طريقحطين،حيالرياض،مدينةفيالواقع)الشركةمقر فيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2020/08/26املوافق)هـ1442/01/07فيالعاديةغير العامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م17/05/2020املوافق)هـ24/09/1441فياملاليةالسوق 

 
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة.

(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبياملحدودالفحصتقرير مننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشار تعيينخطابمننسخة.

(العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة.



املرفقات
القانونياملحاسبتقرير مننسخة

العاديةغير العامةالجمعيةاجتماعحضور توكيلنموذج



 

 
 تقرير تأكيد محدود مستقل

 
 الى السادة مساهمي

 شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
)"الشركة"( قمنا بالعمل إلصدار تأكيد محدود حول ما  المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(شركة بناًء على طلب إدارة 

إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه )"موضوع التأكيد"( لم يتم التقرير عنه 
 وعرضه، من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط ذات العالقة المبنية أدناه )"الضوابط"(.

 
 موضوع التأكيد

 
( المرفق الذي أعدته إدارة الشركة والذي يتضمن األسباب التي دعت اإلدارة للتخفيض 1يتعلق موضوع التأكيد بالملحق رقم )

 المقترح لرأس مال الشركة وأثر االنخفاض في رأس المال على التزامات الشركة.
 

مليون لاير  مائتان)مليون لاير سعودي  200الشركة من ( المرفق بالتخفيض المقترح في رأس مال 1يتعلق الملحق رقم )
خمسة ) سهم 5,900,000مليون لاير سعودي( من خالل إلغاء عدد  مائة واحد واربعون)لاير سعودي  مليون 141سعودي( الى 

)الموافق  هـ1441 جمادي االول 21مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد بتاريخ القتراح ( وفقاً سهم ألفوتسعمائة مليون 
 (.م2020يناير  16
 

 الضوابط ذات العالقة
 
 من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار. (147والمادة ) (146والمادة )( 144المادة ) .1
 المالية.( من الفصل الثاني من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزام المستمر الصادر من هيئة السوق 59المادة ) .2
 ( من نظام األساس للشركة.14)( والمادة 8)المادة  .3
( والمتعلق بتخفيض رأس المال م2020 يناير 16 )الموافقـ ه1441جمادي األول  21ار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ قر .4

لاير  مليون 141مليون لاير سعودي الى  200والذي يعرض األسباب التي دعت الى التخفيض المقترح لرأس المال من 
 سعودي.

 
 اإلدارةمسئولية 

 
لة عن لضوابط ذات العالقة كما انها مسؤوان إدارة الشركة مسئولة عن اعداد وعرض موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقاً ل

عرض لة عن انشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وفي ذلك. كما ان إدارة الشركة مسؤواختيار الطرق المستخدمة 
ً من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش او خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق الضوابط المالئمة  موضوع التأكيد خاليا

 واالحتفاظ بسجالت كافية وأخذ مخصصات معقولة وفقاً للظروف.
 

 مسئوليتنا
 
ً للمعيار  ن مسئوليتنا هي ابداء نتيجة تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناًء على ارتباطإ التأكيد المحدود الذي تم تنفيذه وفقا

فحص المعلومات المالية التاريخية" الصادر  وأعمليات مراجعة  ( "ارتباطات التأكيد بخالف3000د )الدولي الرتباطات التأكي
لتكليفنا للقيام بالعمل عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولي والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية 

 وفقاً لالتفاقية مع الشركة.
 

تم تصميم اجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي ال توفر كافة األدلة الضرورية 
ذلك وجود مخاطر هامة في موضوع لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات التي قمنا بها على تأكيد تقديرنا بما في 

التأكيد، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وحيث نأخذ باالعتبار فعالية الرقابة الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم 
 اجراءاتنا، إال ان ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف الى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

 
ً لقواعد وآداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط ننا مستقلون عن إ الشركة وذلك وفقا

 التأكيد الذي تم تكليفنا به، كما اننا التزمنا بمسئوليتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.
 

وعليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة لعربية السعودية ( المعتمد في المملكة ا1)يقوم مكتبنا بتطبيق معيار مراقبة الجودة 
يشمل سياسات وإجراءات موثقة تتعلق بااللتزام بمتطلبات وآداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة 

 التطبيق.
  
 
 



 

 
 تقرير تأكيد محدود مستقل )تتمة(

 
 الى السادة مساهمي

 للتأمين التعاوني )أسيج(شركة المجموعة المتحدة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 اإلجراءاتملخص 

 
وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط التأكيد  ط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتهان اإلجراءات التي قمنا بها في ارتباإ

المعقول. وتبعاً لذلك، فان مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بصورة جوهرية من التأكيد 
 الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

 
أقل في نطاقه بصورة جوهرية من عملية المراجعة والذي يهدف الى ابداء رأي حول موضوع التأكيد، ان نطاق التأكيد المحدود 

تخفيض رأس المال على التزامات الشركة. وعليه، ثر أللتخفيض المقترح في رأس المال و وإظهار األسباب التي دعت اإلدارة
 ننا لن نبدي مثل هذا الرأي.إف

 
 ى:تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر عل

 
  مقارنة التخفيض المقترح في رأس مال الشركة في موضوع التأكيد مع قرار مجلس إدارة الشركة الذي يتعلق بتخفيض

 لاير سعودي. مليون 141رأس المال الى 

  م2019 سبتمبر 30للشركة كما في  فحصهاالتي تم الموجزة مقارنة المعلومات المالية في موضوع التأكيد مع القوائم المالية. 

 .التأكيد من الدقة الحسابية لموضوع التأكيد 
 

 نتيجة التأكيد المحدود
 

ن المعلومات إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد إوبناًء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت 

 الجوهرية وفقاً للضوابط ذات العالقة.الواردة في موضوع التأكيد لم يتم اعدادها وعرضها من كافة النواحي 

 أمور أخرى
 

سيتم إظهار التخفيض المقترح في رأس مال الشركة في السجالت المالية للشركة بعد اعتماد مساهمي الشركة وإستكمال 
 اإلجراءات النظامية مع وزارة التجارة واالستثمار.

 
 القيود على استخدام تقريرنا

 
من نظام الشركات وذلك الستكمال اإلجراءات ( 144تم اعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المادة )

 النظامية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة وال يجوز استخدامه ألي غرض أخر.
 

 هؤالبسام وشركا عن
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيم أحمد البسام 

 محاسب قانوني
 (337ترخيص رقم )

 
 ، المملكة العربية السعوديةالرياض

 هـ1441 جمادي األخر 12
  م2020فبراير  6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 ملحق

 المال رأس تخفٌض تقرٌر

 شركة المجموعة المتحدة للتأمٌن التعاونً )أسٌج(

 

  م0202 فبراٌر 6
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 الصفحة الفهرس

 1 وصف لمتطلبات الشركة

 3-2  واللوائحالمواد ذات الصلة من األنظمة 

 8-4 ة التارٌخٌةالبٌانات المالٌ

سباب التً تجعل من الضروري خفض رأس المال وااللتزامات التً على الشركة، وتأثٌر الخفض األ
 المقترح على هذه االلتزامات. 

9 
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 وصف لمتطلبات الشركة 

 
  من رأس  %29.8لاير سعودي والتً تمثل  ألف 59,592 بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م2319سبتمبر  33 فًكما

 مال الشركة.

 ًبإطفاء هـ1441 جمادي االول 21 الموافقم 2323ٌناٌر  16 مجلس ادارة الشركة فً اجتماعهم الذي عقد بتارٌخ أوص 

عادة إل وذلك من إجمالً رأس المال، %29.5لاير سعودي والتً تمثل  ألف 59,333مبلغ متراكمة بالخسائر الجزء من 

 .راس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمةهٌكلة 

  سهم(  األفمن خمسة وستون و اثنٌن)سهم  2,365سٌكون من خالل تخفٌض  % من رأس المال 29.5تخفٌض نسبة

 .أسهم( سبعسهم ) 7لكل 

  لاير سعودي من الخسائر  ألف 59,333سهم إلطفاء مبلغ  5,933,333إلغاء عدد تخفٌض رأس المال: المقترحة لطرق

  المتراكمة.
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 واللوائحالمواد ذات الصلة من األنظمة  .0

 ٌةسوق المالالهٌئة  1.0

 ( 95المادة ) المالٌة من قواعد طرح األوراق الشروط والمتطلبات المتعلقة بتخفٌض رأس مال المصدر

  :ٌةسوق المالالمن هٌئة  الصادة وااللتزامات المستمرة

 المعلومات-حداً أدنً  –ٌتضمن الى الهٌئة  طلبماله تقدٌم  على المصدر الذي ٌرغب فً تخفٌض رأس ( أ

قبل الحصول على موافقة الجمعٌة العامة تها ق( من هذه القواعد: للحصول على مواف19الواردة فً الملحق )

 على تخفٌض رأس المال، على أن ٌرفق مع الطلب اآلتً:غٌر العادٌة 

 .المالًخطاب تعٌٌن المستشار  (1

 .)إن وجد( خطاب تعٌٌن المستشار القانونً (2

ن أسباب تخفٌض رأس المال وأثر ذلك التخفٌض فً التزامات من محاسب قانونً خارجً ع تقرٌر (3

 المصدر.

 لطرٌقة المقترحة لتخفٌض رأس المال والتأثٌرات المتوقعة لذلك التخفٌض.ا (4

 صورة من تعمٌم المساهمٌن المشار إلٌه فً الفقرة )ب( من هذه المادة. (5

 أي مستندات أخرى تطلبها الهٌئة. (6

 على المصدر أن ٌصدر تعمٌماً الى مساهمٌه ٌتضمن المعلومات الالزمة لتمكٌن المساهمٌن من التصوٌت فً ( ب

 المعلومات-أدنًحداً  –أن ٌتضمن التعمٌم  ٌجبعلى إدراك ودراٌة. والجمعٌة العامة غٌر العادٌة بناًء  اجتماع

 التالٌة:

 رأس المال المقترح.الهٌكل العام لتخفٌض  (1

 أسباب تخفٌض رأس المال، بما فً ذلك مناقشة وتحلٌل اإلدارة فً هذا الشأن. (2

 المال.عوامل المخاطرة المتعلقة بتخفٌض رأس  (3

 للعملٌة.الفترة الزمنٌة  (4

تقادهم أن تخفٌض رأس المال ٌصب فً مصلحة عبٌان من أعضاء مجلس إدارة المصدر ٌؤكدون فٌه ا (5

 المصدر والمساهمٌن.

باللغة  معداً -المصدرالذي ٌقدم الى الهٌئة بشأن طلب تخفٌض رأس مال  –ٌجب أن ٌكون تعمٌم المساهمٌن  ( ج

القواعد، مع إٌضاح أي العربٌة وأن ٌشار فً هامش التعمٌم الى الفقرات ذات العالقة المنصوص علٌها فً هذه 

  تغٌر عن مسودة سابقة، وٌجب أن ٌتضمن كل مسودة تعمٌم فً الصفحة االولً رقم المسودة وتارٌخ التقدٌم.

 نظام الشركات 0.0

 ( من نظام الشركات: للجمعٌة144المادة ) أو حاجة الشركة على زاد إذا المال رأس تخفٌض تقرر أن العادٌة غٌر عامةال 

المادة  فً المنصوص علٌه الحد دون ما إلى المال رأس تخفٌض وحدها األخٌرة الحالة فً وٌجوز. منٌت بخسائر إذا

 له الموجبة األسباب عن مراجع الحسابات ٌعده خاص تقرٌر تالوة بعد إال التخفٌض قرار ٌصدر وال. النظام ( من54(

 .هذه االلتزامات فً التخفٌض أثر وعن الشركة على التً االلتزامات وعن
 

 ( من نظام الشركات: ٌخفض146المادة ) اآلتٌة الطرق بإحدى المال رأس: 

 .تخفٌضه المطلوب القدر بما ٌعادل األسهم من عدد إلغاء  - أ

 .إلغاؤها ثم ومن تخفٌضه، المطلوب القدر بما ٌعادل أسهمها من لعدد الشركة شراء - ب
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 ( من نظام الشركات: إذا147المادة ) بٌن المساواة مراعاة وجبت األسهم، من عدد بإلغاء المال رأس تخفٌض كان 

 .ملغاة عدت وإال إلغاؤها، تقرر التً األسهم تحدده الذي المٌعاد فً الشركة إلى ٌقدموا أن وعلى هؤالء المساهمٌن،

 تتمة(واللوائح )المواد ذات الصلة من األنظمة . 2 

 للشركة لنظام األساسا 2.0

 رأس المالالثامنة:  المادة: 

( عشرون ملٌون سهم 23,333,333) إلىن ملٌون لاير سعودي، مقسم ٌ( مئت233,333,333)رأس مال الشركة هو 

  .للسهم الواحد وجمٌعها أسهم عادٌة نقدٌة ( عشر رٌاالت سعودٌة13متساوٌة القٌمة تبلغ قٌمة كل منها )
 
  تخفٌض رأس المال: الربعة عشر:المادة 

بعد موافقة الجهات  –للجمعٌة العامة غٌر العادٌة أن تقرر تخفٌض رأس المال إذا زاد علً الحاجة أو إذا منٌت بخسائر 

( مئة ملٌون لاير كما ال 133ٌقل رأس المال المدفوع لشركة التأمٌن بعد تخفٌض رأس المال عن ) على أن ال –المختصة 

 (233ٌقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمٌن أو شركة التأمٌن التً تزاول فً الوقت نفسة أعمال إعادة التأمٌن عن )

ٌر خاص ٌعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له مئتً ملٌون لاير. وال ٌصدر قرار التخفٌض إال بعد تالوة تقر

وعن االلتزامات التً على الشركة وعن أثر التخفٌض فً هذه االلتزامات. وإذا كان تخفٌض رأس المال نتٌجة زٌادته على 

ً من تارٌخ نشر قرار التخفٌض63إبداء اعتراضاتهم خالل ) إلىحاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنٌن  فً  ( ستٌن ٌوما

الشركة الرئٌس. فإن اعترض أحد الدائنٌن وقدم إلى الشركة مستنداته فً  مركزالتً فٌها صحٌفة ٌومٌة توزع فً المنطقة 

  .المٌعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إلٌه دٌنه إذا كان حاالً أو أن تقدم له ضماناً كافٌاً للوفاء به إذا كان آجالً 
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 المالٌة التارٌخٌة )تتمة(البٌانات  -2
 قائمة الدخل األولٌة الموجزة )غٌر مراجعة(

 م0215 سبتمبر 22أشهر المنتهٌتٌن فً  تسعةلفترتً الثالثة أشهر وال
 لفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً 

 م2318سبتمبر  33 م0215سبتمبر  33 م2318سبتمبر  33 م0215سبتمبر  33 
 )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( 
 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

     اإلٌرادات

 394,624 424,200 164,543 105,288 إجمالً أقساط التأمٌن المكتتبة

     ناقصاً: أقساط التأمٌن المسندة
 (3,292) (2,696) (1,113) (1,165) داخلٌة -
 (28,133) (42,769) (11,385) (16,679) خارجٌة -

 (18,794) (12,195) (44,901) (31,392) 
     ناقصاً: فائض خسارة أقساط التأمٌن  

 (2,228) (1,245) (616) (247) داخلٌة -

 (2,366) (1,916) (622) (289) خارجٌة -

 (802) (1,238)  (0,769) (4,594) 
 358,638 296,526 151,113 112,722 صافً أقساط التأمٌن المكتتبة

 (45,349) (1,289) (33,742) 0,476 التغٌر فً صافً أقساط التأمٌن غٌر المكتسبة
 313,589 299,961 117,368 112,076 صافً أقساط التأمٌن المكتسبة

 11,388 0,289 3,593 588 دخل اكتتاب أخر  
 1,944 0,522 686 1,297 العموالت المكتسبة من إعادة التأمٌن

 326,621 262,966 121,644 119,201 صافً اإلٌرادات

     االكتتابتكالٌف ومصارٌف 

 237,977 228,258 86,663 120,188 إجمالً المطالبات المدفوعة

 (27,631) (08,424) (7,842) (12,228) ناقصاً: حصة معٌدي التأمٌن من المطالبات المدفوعة
 213,346 085,662 78,821 50,142 صافً المطالبات المدفوعة

 9,556 (4,465) 5,191 (4,282) التغٌرات فً المطالبات القائمة، صافً

 6,573 1,658   3,334 1,492 التغٌرات فً المطالبات المتكبدة وغٌر المبلغ عنها، صافً

 - (49) - (97) التغٌرات فً مصارٌف الخسارة المعدلة

 226,472 086,746 87,316 75,495 صافً المطالبات المتكبدة 
 - 275 - 610 التغٌرات فً نقص احتٌاطً أقساط التأمٌن     

 23,682 17,082 6,564 6,180 تكالٌف استحواذ وثائق
 2,332 4,627 1,341 527 مصارٌف اكتتاب أخرى

 249,186 222,112 94,621 58,191 اجمالً تكالٌف ومصارٌف االكتتاب

 77,435 62,492 27,323 17,182 النتٌجة الصافٌة لعملٌات التأمٌن
     )مصارٌف( / إٌرادات العملٌات االخرى

(744) دٌون مشكوك فً تحصٌلها مخصص  (5,678) (955) (6,914) 
 (67,691) (61,529) (24,258) (02,128) مصارٌف عمومٌة وإدارٌة

 3,538 4,746 1,343 1,824 اٌرادات العموالت على الودائع ألجل

 (2,797) - - - انخفاض قٌمة االستثمارات المتاحة للبٌع

 1,433 0,622 354 401 مكاسب محققة من استثمارات متاحة للبٌع 
 7 00 1 02 إٌرادات أخرى

 (72,457) (99,226) (28,238) (17,726) اجمالً )مصارٌف( العملٌات االخرى
 4,978 9,448 (1,215) (666) اجمالً )الخسارة( / دخل الفترة

 (4,661) (2,489) (1,115) (1,050) الزكاة المحملة للفترة

 - - - - ضرٌبة الدخل المحملة للفترة

 317 1,580 (2,333) (1,597) الدخل / )الخسارة( للفترة
 (743) (221) 112 114 اجمالً )الخسارة(/ الدخل العائد إلى حملة وثائق عملٌات التأمٌن

 (423) 1,641 (2,218) (1,744) اجمالً )الخسارة( / )الدخل( الفترة العائد إلى المساهمٌن

(3,11) (2,25) لاير سعودي -ربح السهم األساسً والمخفض للفترة   2.27 (3,32)  
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 البٌانات المالٌة التارٌخٌة )تتمة( -2
 األولٌة الموجزة )غٌر مراجعة(الشامل قائمة الدخل 

 م0215 سبتمبر 22أشهر المنتهٌتٌن فً  تسعةلفترتً الثالثة أشهر وال
 

  

 لفترة التسعة أشهر المنتهٌة فً المنتهٌة فًلفترة الثالثة أشهر  

 م2318سبتمبر  33 م0215سبتمبر  33 م2318سبتمبر  33 م0215سبتمبر  33 

 )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 

     

 317 1,580 (2,333) (1,597) للفترةاجمالً الدخل 

     

     الدخل الشامل اآلخر:

البنود التً من الممكن تصنٌفها ضمن األرباح أو 

 الخسائر فً الفترات الالحقة

 استثمارات متاحة للبٌع 

- - - - 

 0,858 - - - االنخفاض فً قٌمة استثمارات متاحة للبٌع

 (441) 0,409 (484) 504 لالستثمارات المتاحة للبٌعالتغٌر فً القٌمة العادلة 

 2,673 4,258 (2,834) (1,224) إجمالً )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

اجمالً )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى حملة 

 (743) (221) 112 114 وثائق عملٌات التأمٌن

اجمالً )الخسارة( الدخل الشامل للفترة العائد إلى 

 المساهمٌن

(502) (2,692) 4,266 1,933 
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 البٌانات المالٌة التارٌخٌة )تتمة( -2

 الموجزةقائمة التغٌرات فً حقوق المساهمٌن األولٌة 
 م0215 سبتمبر 22أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة 

 
 
 

 

 

 

 

 رأس المال
 

 خسائر متراكمة
 

احتٌاطً استثمارات 
 للبٌعمتاحة 

احتٌاطً إعادة قٌاس 
 مكافأة نهاٌة الخدمة

 اإلجمالً
 

ألف رٌـال سعودي()  ألف رٌـال سعودي()  ألف رٌـال سعودي()  ألف رٌـال سعودي()  ألف رٌـال سعودي()   

 سبتمبر 22 أشهر المنتهٌة فً التسعة فترة
  م )غٌر مراجعة(0215

     

 128,647 (262) (895) (61,022) 022,222 م )مراجعة(2318دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 

 0,409 - 0,409 - - التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع

 1,641 - - 1,641 - دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن

 141,814 (262) 1,666 (95,950) 022,222 م )غٌر مراجعة(0215 سبتمبر 22الرصٌد كما فً 

      

     

 المالرأس 
 

 خسائر متراكمة
 

احتٌاطً استثمارات 
 متاحة للبٌع

احتٌاطً إعادة قٌاس 
 مكافأة نهاٌة الخدمة

 اإلجمالً
 

 )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( )ألف رٌـال سعودي( 

م 2318 سبتمبر 33 أشهر المنتهٌة فً التسعةفترة 
 )غٌر مراجعة(

     

 137,934 - (4,239) (57,827) 233,333 م )مراجعة(2317دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 
 (441) - (441) - - التغٌر فً القٌمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبٌع

 2,797 - 2,797 - - االنخفاض فً قٌمة استثمارات متاحة للبٌع
 (423) - - (423) - دخل الفترة العائد إلى المساهمٌن

 139,867 - (1,883) (58,253) 233,333 )غٌر مراجعة( 2318 سبتمبر 33الرصٌد كما فً 
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 البٌانات المالٌة التارٌخٌة )تتمة( -2

 الموجزةقائمة التدفقات النقدٌة األولٌة 

 م0215 سبتمبر 22أشهر المنتهٌة فً  التسعةلفترة 

 

 أشهر المنتهٌة  التسعةلفترة  
 م2318 سبتمبر 33 م0215 سبتمبر 22 

 )ألف لاير سعودي( )ألف لاير سعودي( 
 )غٌر مراجعة( )غٌر مراجعة( 

   التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة 
 4,978 9,448 صافً الدخل للفترة قبل الزكاة وضرٌبة الدخل 

   غٌر النقدٌة:التعدٌالت للبنود 
 1,875 2,227 ممتلكات ومعدات استهالك

 - 686 إطفاء أصول غٌر ملموسة
 1,711 1,842 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن، صافً
 6,914 744 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 2,797 - االنخفاض فً قٌمة استثمارات متاحة للبٌع
 (1,433) (0,622) ارباح محققة من استثمارات متاحة للبٌع

   التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة: 
 (45,553) (7,909) التأمٌن مدٌنة  ومعٌديذمم أقساط تأمٌن 

 5,929 (9,760) حصة معٌدي التأمٌن فً أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة
 5,375 52 فً المطالبات القائمةحصة معٌدي التأمٌن 

 (733) (515) مبلغ عنهاحصة معٌدي التأمٌن من مطالبات متكبدة وغٌر 
 3,779 (0,716) تكالٌف اكتتاب وثائق تأمٌن مؤجلة

 3,443 (12,102) مصروفات مدفوعة مقدمة وارصدة مدٌنة أخرى
 - (5,229) صافً –الزٌادة فً حق استخدام األصل 

 - 8,295 الزٌادة فً االلتزام التأجٌري
 (866) (4,721) مطالبات حملة الوثائق المستحقة الدفع

 442 621 ذي عالقة مستحق الى طرف
 (976) 7,862  ارصدة معٌدي تأمٌن دائنة
 (292) 028 دخل عموالت غٌر مكتسبة
 39,121 8,028 أقساط تأمٌن غٌر مكتسبة

 6,872 (4,964) القائمةمطالبات 
 7,272 0,561 واالحتٌاطات الفنٌة األخرى  مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها

 13,271 422 وأرصدة دائنة أخرىمستحقات 
 (12,146) 53,662 

 (564) (225) المسدد من مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 (2,781) (0,205) المسدد من الزكاة وضرٌبة الدخل

 53,317 (19,914) الناتج من األنشطة التشغٌلٌة/صافً النقد )المستخدم فً( 
   االستثمارٌةاألنشطة 

 (2,981) (189) ومعداتشراء ممتلكات 
 0 - الشروع فً بٌع الممتلكات والمعدات

 - (1,015) أصول غٌر ملموسةشراء 
 - (33,936) شراء ودائع قصٌرة األجل

 (18,221) - شراء استثمارات متاحه للبٌع
 1,829 04,012 متحصالت من استثمارات متاحة للبٌع

 (0,027) - شراء استثمارات 
 (21,433) (7,124) النقد المستخدم فً األنشطة االستثمارٌة صافً

 07,514 (02,647) صافً الزٌادة )النقص( فً النقد وما فً حكمه
 77,598 52,459 النقد وما فً حكمه فً بداٌة الفترة

 136,512 65,748 النقد وما فً حكمه فً نهاٌة الفترة

   معامالت غٌر نقدٌة
 (441) 504 المتاحة للبٌع لالستثماراتالتغٌر فً القٌمة العادلة 
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 :الموجزة إٌضاحات حول القوائم المالٌة. 4
  

 المطلوبات  1.4

وتتكون المطلوبات بشكل  م2319 سبتمبر 33الشركة كما فً موجودات من اجمالً % 75,44تمثل إجمالً المطلوبات 

مستحقات و مطالبات متكبدة وغٌر مبلغ عنها، مطالبات قائمة، معٌدي تأمٌن دائنة، أقساط تأمٌن غٌر مكتسبةأرصدة رئٌسً من 

  .الشركةمن إجمالً المطلوبات  %93,35والتً تمثل  وأرصدة دائنة أخري
 

 الخسائر المتراكمة 0.4

 .  م2319 سبتمبر 33لاير سعودي كما فً  ألف 59,592بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 
 

لاير  ألف 95,950من الخسائر المتراكمة  انخفاضإلى  لاير سعودي ألف 59,333 مقداربسٌؤدي خفض رأس المال 

 .لاير سعودي ألف 950سعودي لتبلغ 
 

 رأس المال 2.4

 لاير.  13ملٌون سهم قٌمة كل سهم  23الى  سعودي مقسمةملٌون لاير  233 المصدرٌبلغ رأس المال المصرح به 
 

األسباب التً تجعل من الضروري خفض رأس المال واإللتزامات التً على الشركة، وتأثٌر الخفض المقترح على هذه  .9

 اإللتزامات. 
 

 األسباب التً تجعل التخفٌض ضرورة 1.9

 .ةرأس المال إلطفاء الخسائر المتراكم هٌكلةالشركة لتحقٌق خطتها فً إعادة  دعم .1
 

 تأثٌر تخفٌض رأس المال 0.9

فحصها التً تم  م2319 سبتمبر 33سوف ٌكون التأثٌر على حقوق المساهمٌن بناء على القوائم المالٌة للفترة المنتهٌة فً 

 :كالتالً

 حقوق المساهمٌن
 التأثٌر بعد التخفٌض قبل التخفٌض

 ألف لاير سعودي

 (95,222) 141,222 022,222 رأس المال

 95,222 (950) (95,950)  الخسائر المتراكمة

 - 1,666 1,666 احتٌاطً القٌمة العادلة لالستثمارات

 - 140,284 140,284 اإلجمالً 

 
ه أي تأثٌر على حسابات الشركة النقدٌة. باإلضافة إلى إن هذا التخفٌض لن ٌكون له تأثٌر لن ٌكون ل إن تخفٌض رأس المال

 ومطلوبات الشركة.المساهمٌن حقوق  على صافً

 نهاٌة التقرٌر



 

 
 

 

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  السادة مساهمي 

 

بأن نموذج التوكيل غير متاح ، وذلك بنا ًء على تعميم مجلس ً هيئة  نحيطكم علما 

بعقد جمعيات الشركات المساهمة عبر وسائل  باالكتفاءالسوق المالية القاضي 

ا حرصوذلك  إشعار آخرحتي  التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا

جراءات الالجهود واو ضمن دعم  على سالمة المتعاملين في السوق المالية

وذات العالقة للتصدي  حترازية من قبل الجهات الصحية المختصةالالوقائية وا

وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة  COVID-19 ا الجديدلفيروس كورون

السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية  الجهات الحكومية في المملكة ً العربية

زمة لمنع انتشاره. وسوف تكون المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية الال

 التي . تداوالعامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة 
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