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٣ 



 خلفية عن الشركة .١

مساهمة شركة هي ميدغلف - التعاوني التأمين وإعادة للتأمين والخليج المتوسط شركة 
  الموافق هـ١٤٢٧/٠٩/١٦ تاريخ (٢٣٣) رقم الوزراء مجلس قرار بموجب سعودية

 الموافق هـ١٤٢٧/٠٩/١٨ بتاريخ الصادر ( ٦٠/م) رقم الملكي والمرسوم م٢٠٠٦/١٠/٠٩
 ويقع هـ١٤٢٨/٠٤/٠٨ بتاريخ الصادر ١٠١٠٢٣١٩٢٥ رقم التجاري والسجل م٢٠٠٦/١٠/١١

 المملكة ١١٤٥١ الرياض ٢٣٠٢ ب.ص تاور الفوتورو المعذر شارع في للشركة الرئيسي المقر
   .السعودية العربية

وأصنافه أنواعه بكافة التعاوني التأمين وإعادة التأمين أعمال بمزاولة شركة نشاط ويتمثل 
  مجال في الخبرة من عقد عن يزيد ما وللشركة .تأمين إعادة من النشاط بهذا يتعلق ما وكل

 الشركة تعتبر .المملكة أنحاء جميع في عميل مليون من أكثر بخدمة الشركة وتقوم .التأمين
 على والتأمين الطبي التأمين حصر دون ذلك ويشمل تأمينية خدمات تقديم في متخصصة
 وتأمين الطائرات على والتأمين الشخصية الحوادث وتأمين (الغير وضد شامل) المركبات

 وإن .التأمين إعادة إلى باإلضافة وغيرها، الطبية األخطاء وتأمين البحري، والتأمين الممتلكات،
  المنطقة في التأمين وإعادة التأمين مجال في الرائدة ميدغلف لمجموعة تابعة الشركة

 .(المتحدة والمملكة واالمارات، واألردن، وتركيا، ولبنان، السعودية، العربية المملكة)

٤ 



 عن الشركةتابع خلفية 

إلى مقسم سعودي لاير مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) الحالي الشركة مال رأس يبلغ   
 للسهم سعودية رياالت عشرة (١٠) قدرها اسمية بقيمة سهم مليون مئة (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )

 .بالكامل القيمة مدفوعة الواحد

هيئة موافقة على الشركة حصلت م،٢٠١٣/٠٤/٠٢  الموافق هـ١٤٣٥/٠٦/١٠ تاريخ وفي 
 (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) من مالها رأس برفع الشركة إدارة مجلس توصية على المالية السوق
 بإصدار وذلك سعودي، لاير مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠٠) إلى سعودي لاير مليون ثمانمائة

 عن سعودي لاير مليون مائتي (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) بقيمة سهم مليون عشرين (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)
 المبقاة األرباح بند من المال رأس في الزيادة قيمة تسديد وتم مجانية، أسهم منح طريق
 عمليات لدعم تمت قد المال رأس زيادة أن بالذكر الجدير ومن .م٢٠١٢/١٢/٣١ في كما

 .الشركة نشاط في التوسع

 

٥ 



 عن الشركةتابع خلفية 

اإلجراءات" بموجب تداول موقع على باإلعالن الشركة قامت م،٢٠١٧/٠٨/١٣ تاريخ وفي 
 المتراكمة خسائرها بلغت التي السوق في أسهمها المدرجة بالشركات الخاصة والتعليمات

-٤ رقم القرار بموجب المالية السوق هيئة مجلس عن الصادرة "مالها رأس من فأكثر %٢٠
 المالية السوق نظام على بناء م٢٠١٣/١١/١٨ الموافق هـ١٤٣٥/٠١/١٥ وتاريخ ٢٠١٣-٤٨

 هيئة مجلس بقرار المعدلة هـ١٤٢٤/٠٦/٠٢ وتاريخ ٣٠/م رقم الملكي بالمرسوم الصادر
 والذي م،٢٠١٦/١٠/٢٤ الموافق هـ١٤٣٨/٠١/٢٣ وتاريخ ٢٠١٦-١٣٠-١ رقم المالية السوق
  وثالثين وأربعة سبعمائة (٧٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠) بلغت قد المتراكمة خسائرها أن إلى فيه أشارت
 المالية القوائم إلى باالستناد وذلك رأسمالها، من ٪٧٣.٤ يمثل مما سعودي، لاير مليون

 عن الشركة أعلنت م،٢٠١٧/٠٨/١٤ تاريخ وفي .م٢٠١٧/٠٦/٣٠ في المنتهية للفترة للشركة
 .الشركة مال رأس تخفيض تتضمن والتي الخسائر إلطفاء الشركة أوضاع لتعديل خطتها

 

٦ 



 عن الشركةتابع خلفية 

تاريخ من تبدأ سنوات ثالث (٣) لمدة تعيينهم تم أعضاء عشرة (١٠) من اإلدارة مجلس يتكون  
 اإلدارة مجلس أعضاء التالي الجدول ويبين م،٢٠١٩/٠٤/٠٦ بتاريخ وتنتهي م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 :م٢٠١٧/٠٩/١١ في كما التخفيض قبل الشركة أسهم في منهم كل وملكية

٧ 

 تاريخ العضوية
األسهم  نسبة

المملوكة قبل 
 التخفيض

 االسم المنصب الصفة

 غير تنفيذي ٪١٫٥٠٠٠٠٠٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧
 رئيس مجلس

 اإلدارة
 صالح علي الصقري

 لطفي فاضل الزين عضو غير تنفيذي ٪٠٫٨٦٠٠٧٤٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 عبدالعزيز عبدهللا الملحم عضو مستقل ٪٠٫٠٠١٠٠٠٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 شاهين محمد أمين عضو غير تنفيذي ٪٠٫٠٠٣٤٥٠٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 عبدالعزيز عبدالمحسن الغنام عضو مستقل ٪٠٫٠٢٢٥٧٥٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧



 ٨ عن الشركةتابع خلفية 

 تاريخ العضوية
نسبة األسهم 
المملوكة قبل 

 التخفيض
 االسم المنصب الصفة

 عمر محمد الهوشان عضو مستقل ٪٠٫٠٠١٠٠٠٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 خالد عبدهللا الشثري عضو مستقل ٪٠٫٠٠٢٥٨٨٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 يزيد عبدالرحمن العوهلي عضو مستقل ٪٠٫٠٠١٨٠٠٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 محمد بشار فاضل الزين عضو غير تنفيذي ٪٠٫٠٧٦٤٦٢٠ م٢٠١٦/٠٤/٠٧

 رعد بن غيث البركاتي عضو غير تنفيذي - م٢٠١٧/٠٦/١٢

تابع أعضاء مجلس اإلدارة 



 عن الشركةتابع خلفية 

ويبين الجدول التالي أعضاء اإلدارة العليا للشركة: 

٩ 

 تاريخ التعيين المنصب االسم

 م٢٠١٧/٠٥/٠١ التنفيذي المكلفالرئيس  الزويديعبدالرحمن محمد 

م١٩٩٦/١٠/٠١ رئيس العمليات التنفيذي  رمضاننبيل أبو   

 م٢٠١٧/٠٤/١١ المدير المالي  خانحماد رازا 

 حامدجمعة بن 
رئيس قطاع الموارد البشرية والشؤون 

 اإلدارية
م٢٠١٦/٠٤/٢٤  

 أسامة الحديثي
 رئيس إدارة التدقيق الداخلي

  
م٢٠١٧/٠١/٠١  

م٢٠١٦/٠٥/١٥ رئيس االستراتيجيات والتطوير الحميقانيمحمد   

م٢٠١١/٠٤/١٦ الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات سالم السليمان  



 أسباب توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال .٢

يلي فيما المال رأس بتخفيض الشركة إدارة مجلس لتوصية الرئيسية األسباب تتمثل: 

 .الجديد الشركات نظام من ١٥٠ المادة مع تماشيا   الشركة مال رأس هيكلة إعادة .١

 .المتراكمة الخسائر تغطية .٢

١٠ 



 توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المالتابع أسباب 

نظام على إدخالها تم التي بالتعديالت أيضا   ترتبط الشركة مال رأس بتخفيض اإلدارة مجلس توصية إن 
 :اآلتي على الشركات نظام من ١٥٠ رقم المادة تنص حيث الشركات،

 وجب المالية، السنة خالل وقت أي في المدفوع، المال رأس نصف الشركة خسائر بلغت إذا .١
 اإلدارة، مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول أي على
 خمسة خالل - اإلدارة مجلس وعلى بذلك فورا   المجلس أعضاء إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى
  خمسة خالل لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة - بذلك علمه تاريخ من يوما   (15) عشر

 وفقا   - تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر بالخسائر، علمه تاريخ من يوم (45) وأربعين
 المال رأس نصف دون ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك - النظام ألحكام

 .األساسي نظامها في المحدد األجل قبل الشركة حل أو المدفوع،

 المحددة المدة خالل العادية غير العامة الجمعية تجتمع لم إذا النظام بقوة منقضية الشركة تعد .٢
 قررت إذا أو الموضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت إذا أو المادة، هذه من (١) الفقرة في
 المال رأس زيادة كل في االكتتاب يتم ولم المادة هذه في المقررة األوضاع وفق المال رأس زيادة
 .بالزيادة الجمعية قرار صدور من يوما   تسعين (٩٠) خالل

التي التصحيحية الخطط باالعتبار أخذا   أجلها قبل وتصفيتها الشركة حل مالئمة عدم اإلدارة مجلس يرى 
 .الشركة بها تقوم

 

١١ 



 تطور خسائر الشركة المتراكمة .٣

 الجدول التالي تطور الخسائر المتراكمة حسب التسلسل التاريخي منذ العام يلخص
 :م٢٠١٣

 

١٢ 

 الخسائر المتراكمة رأس المال  
نسبة الخسائر من رأس 

 المال

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 م ٢٠١٣

١٥٫٩٧ (١٥٩٫٦٩٥٫٠٠٠) ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪ 

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 م ٢٠١٤

١٩٫٩٩٠٫٠٠٠ ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - 

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 م ٢٠١٥

٢٤٫٩٣ (٢٤٩٫٢٦٥٫٠٠٠) ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪ 

ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 م٢٠١٦

١٩٫٩١ (١٩٩٫١٠١٫٠٠٠) ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪ 

يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
 م٢٠١٧

٧٣٫٤٠ (٧٣٣٫٩٧٠٫٠٠٠) ١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪ 

الرصيد بعد تخفيض رأس 
 المال المتوقع

٣٣٫٤٩ (١٣٣٫٩٧٠٫٠٠٠) ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٪ 



 خسائر الشركة المتراكمةتابع تطور 

وتسعون وتسعة مائة (١٩٩٫١٠١٫٠٠٠) مبلغ م٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في كما المتراكمة الخسائر بلغت 
 أشهر الستة فترة خالل المتراكمة للخسائر الرئيسية األسباب إن .سعودي لاير ألف وواحد ومائة مليون

 في المشكوك الديون مخصص بتعزيز قامت الشركة أن هو للشركة م٢٠١٧ يونيو ٣٠ في المنتهية
  :التالي ويتضمن سعودي، لاير مليون وثالثين وثالث أربعمائة (٤٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠) بمبلغ تحصيلها

 أرصدة من تحصيلها في مشكوك ديون مخصص سعودي لاير وخمسون وتسعة مائة (١٥٩٫٠٠٠٫٠٠٠)
 ديون مخصص سعودي لاير مليون وستون وتسعة مائة (١٦٩٫٠٠٠٫٠٠٠) عالقة، ذوي أطراف مع معامالت
 لاير مليون وخمسة مائة (١٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠)و تأمين، إعادة معامالت أرصدة من تحصيلها في مشكوك
 إلى باإلضافة التأمين وثائق حاملي أقساط من تحصيلها في مشكوك ديون مخصص في زيادة سعودي

 مليون وعشرين ستة (٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠) بقيمة (ERP)ُ المعلومات تقنية نظام بشطب الشركة قامت ذلك،

 على وقدرتها كفاءتها رفع من الشركة ستمكّن االحترازية الفنية المخصصات هذه بأن علما   .سعودي لاير
 بعد تحصيلها في المشكوك الديون مخصص ينخفض أن يتوقع كما المستقبلية بالتزاماتها الوفاء

   .وتحصيلها األقساط استحقاق

من الشركة مال رأس تخفيض على المالية السوق هيئة موافقة على الشركة حصلت 
  بتاريخ سعودي لاير مليون أربعمائة (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى سعودي لاير مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

 .م٢٠١٧/٠٩/١٣ الموافق هـ١٤٣٨/١٢/٢٢

الخسائر نسبة فإن الشركة، مال رأس تخفيض بند على العادية غير العامة الجمعية موافقة حال في 
 .المال رأس من ٪٣٣.٤٩ نسبة إلى ستنخفض المتراكمة

   .سعودي لاير ألف أقرب إلى مقربة المبالغ جميع أن إلى اإلشارة تجدر *

 

١٣ 



المستقبلية المتوقعة لإلصالحات الخطة . ٤
 والخطوات المتخذة إليقاف الخسائر

توصية على بناء - الخمسية استراتيجيتها بتطوير الشركة قامت م،٢٠١٦ عام منتصف في 
 خالل من وذلك للشركة، واإلداري المالي األداء تعزيز لغرض - عالمية استشارات شركة من

 واتخاذ مربحة، تأمين محفظة لبناء قدراتها وتطوير الشركة لدى القوة نقاط على التركيز
 لتصبح الشركة وإعادة المتراكمة، الخسائر وتغطية المالءة هامش لتحسين الالزمة اإلجراءات
 .ربحية شركة

مع يتماشى بشكل م٢٠١٨و م٢٠١٧ لعامي أعمالها خطة بتطوير الشركة قامت كما  
 .والمحلي العالمي الصعيدين على االقتصادي لركودا لظروف باالعتبار آخذة استراتيجيتها،

 

١٤ 



المستقبلية المتوقعة لإلصالحات تابع الخطة 
 والخطوات المتخذة إليقاف الخسائر

ترتكز استراتيجية على ما يلي: 

المربحة غير التجارية العمالء محافظ لمعالجة حلول وإيجاد المحفظة جودة تحسين :الخسائر وقف 
 بحوادث المتعلقة بالمطالبات المرتبط الهدر ووقف المعتمدة الخصومات سياسة تطبيق من والتأكد

 .المتأخرة المستحقات قيمة وتخفيض السيارات

الصغيرة الشركات احتياجات مع يتالءم بما الشركة أعمال وتكييف العالية النمو قطاعات على التركيز 
 .التجارية العمالء بمحافظ يتعلق فيما الحالي النهج على المحافظة مع التجزئة، وقطاع والمتوسطة

المبيعات قسم أداء وتحسين والمساندة الدعم قسم هيكلة إعادة :الصحي بالتأمين يتعلق فيما 
 بالتسعير القيام من وتمكينهم والمتوسطة الصغيرة للشركات موحدة منتجات بمجموعة وتزويدهم

 .التحليل على القائم

من وسباقة ريادية الشركة لتصبح وكالء وشبكات رقمية قنوات بناء :المركبات بتأمين يتعلق فيما 
 الشكاوى معالجة وتحسين مالءمة أكثر أسعار تطبيق مع العمالء، على التركيز عبر المبيعات حيث
 .االحتيال حاالت من والحد

 

١٥ 



المستقبلية المتوقعة لإلصالحات تابع الخطة 
 والخطوات المتخذة إليقاف الخسائر

 على ما يلياستراتيجية الشركة ترتكز: 

ومن أجل تحقيق هذه االستراتيجية، سوف تقوم الشركة باآلتي: 

 أفضل المواهب في مستوى اإلدارة العليا لتنفيذ هذه االستراتيجيةتطوير. 

 المواهبالشركة االستراتيجي الذي يميّز ويكافئ أفضل مع اتجاه تبني بيئة عمل تتماشى. 

 وتطبيق أفضل إجراءات العمل والتكنولوجيا في الشركةتطوير. 

 تصميم السياسات واإلجراءات المطبقة، وتعزيز القدرات في قسم اإلدارة المالية للشركة، مع تمكين إعادة
 .تخصيص التكاليف

 التجارية للشركة لتظهر التغيير وتجذب عمالء جددتحسين الصورة. 

 

١٦ 



 تخفيض رأس المال وتأثيره على المساهمين .٥

إلى سعودي لاير مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) من مالها رأس تخفيض الشركة تعتزم 
 وبالتالي ،(%٦٠) قدرها انخفاض بنسبة سعودي لاير مليون أربعمائة (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

 (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) إلى سهم مليون مائة (١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) من الشركة أسهم عدد تخفيض
 ١.٦٧ لكل واحد سهم بواقع سيتم التخفيض معدل أن يعني وهذا سهم، مليون أربعين
 .سهم

لتباع واحدة محفظة في المال رأس تخفيض عن ستنتج التي األسهم كسور جمع سيتم 
 على قيمتها توزيع وسيتم حينه، في السائد بالسعر (تداول) السعودية المالية السوق في

 موافقة تاريخ من يوما ثالثين خالل األسهم كسور في ملكيته حسب كل المستحقين
   .الشركة مال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية في المساهمين

على المتراكمة الخسائر معظم إلطفاء األساس في هو الشركة مال رأس تخفيض إن 
 المتراكمة الخسائر وستمثل .الملغاة األسهم بمقدار وذلك م،٢٠١٧/٠٦/٣٠ في كما الشركة

 .التخفيض عملية إتمام بعد الشركة مال رأس من %٣٣.٤٩ نسبته ما

 

١٧ 



 رأس المال وتأثيره على المساهمينتابع تخفيض 

 إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما
 :يتضح من الجدول االفتراضي أدناه

 

 

 

 

 

 

 

 

توجد فروقات في القيم السوقية المحسوبة لألسهم نتيجة لتقريب سعر السهم المقدر قبل التخفيض وبعد : مالحظة
 .التخفيض إلى خانتين عشريتين

١٨ 

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

 سهم ١٠٠٠ سهم ١٠٠٠ التخفيضاألسهم المملوكة قبل 

 لاير سعودي ١٣٫٠٦ لاير سعودي ١٣٫٠٦ (تقديري)سعر السهم وقبل التخفيض 

 ال ينطبق سهم ٦٠٠ الملغاةاألسهم 

 سهم ١٠٠٠ سهم ٤٠٠ التخفيضاألسهم المملوكة بعد 

 ال ينطبق لاير سعودي ٣٢٫٦٥ (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

القيمة السوقية لألسهم قبل 

 (تقديرية)التخفيض 
 لاير سعودي ١٣٫٠٦٠ لاير سعودي ١٣٫٠٦٠

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

 (تقديرية)
 ال ينطبق سعوديلاير  ١٣٫٠٦٠

 ال ينطبق ٠ (تقديرية)قيمة التعويض 



 رأس المال وتأثيره على المساهمينتابع تخفيض 

في الشركة أسهم من سهمين أو واحدا سهما يمتلك الذي المساهم أن إلى اإلشارة تجدر 
 يملك الذي المساهم تأثر أدناه الجدول ويوضح .تعويضه وسيتم أسهمه إلغاء سيتم محفظته
 :أسهم أربعة أو أسهم، ثالثة أو سهمين، أو واحدا، سهما

 

 

١٩ 

 (تقديري)البند  القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة

 األسهم المملوكة قبل التخفيض سهم ١ سهم ٢ سهم ٣ سهم ٤  سهم ٥  سهم ٦ 

 (  تقديري)سعر السهم قبل التخفيض  ١٣٫٠٦ ١٣٫٠٦ ١٣٫٠٦ ١٣٫٠٦ ١٣٫٠٦ ١٣٫٠٦

 األسهم الملغاة ١ ٢ ٢ ٣ ٣ ٤

 األسهم المملوكة بعد التخفيض ٠ ٠ ١ ١ ٢ ٢

 (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض  ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥

 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض  ١٣٫٠٦ ٢٦٫١٢ ٣٩٫١٨ ٥٢٫٢٤ ٦٥٫٣٠ ٧٨٫٣٦

 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض  ٠ ٠ ٣٢٫٦٥ ٣٢٫٦٥ ٦٥٫٣٠ ٦٥٫٣٠

 (تقديرية)قيمة التعويض  ١٣٫٠٦ ٢٦٫١٢ ٦٫٥٣ ١٩٫٥٩ ٠ ١٣٫٠٦



 رأس المال وتأثيره على المساهمينتابع تخفيض 

لاير ١٣.٠٦ هو م٢٠١٧/٠٩/١٠ الموافق هـ١٤٣٨/١٢/١٩ ليوم الشركة سهم إغالق سعر 
 ويمثل المال، رأس تخفيض بعد سعودي لاير ٣٢.٦٥ إلى يرتفع أن المتوقع ومن سعودي،
 الموافق هـ١٤٣٩/٠١/٠٥ بتاريخ السوق افتتاح في للسهم المتوقع األخير السعر

 وافق حال في وذلك العادية، غير العامة الجمعية يلي الذي اليوم م٢٠١٧/٠٩/٢٥
 .المال رأس تخفيض عملية على المساهمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعر تغيير كيفية للمساهمين ليتضح م٢٠١٧/٠٩/١٠ يوم في السوق إغالق كسعر افتراضية قيم هي الجدول هذا في الموضحة القيم إن*
   السهم

٢٠ 

 تغير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال القيمة

 م٢٠١٧/٠٩/١٠هـ الموافق ١٤٣٨/١٢/١٩سعر إغالق السهم يوم  ١٣٫٠٦

 سعر سهم الشركة المتوقع بعد تخفيض رأس المال ٣٢٫٦٥

 قيمة تخفيض رأس المال ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 عدد األسهم الملغاة ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 (تقديري)القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال  ١٫٣٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠

 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

 سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال ٣٢٫٦٥

 (تقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال  ١٫٣٠٦٫٠٠٠٫٠٠٠



تأثير تخفيض رأس المال على عمليات والتزامات  .٦
 الشركة

في كما الشركة التزامات مجموع من %٨٨ التأمين عمليات عن الناجمة االلتزامات مجموع يمثل 
 وأقساط التسوية، تحت المطالبات إجمالي على أسا سا   التأمين التزامات وتشمل .م٢٠١٧/٠٦/٣٠

 من %٧٣و التأمين عمليات التزامات مجموع من %٨٣ تمثل التي وااللتزامات المكتسبة، غير التأمين
   .الشركة التزامات مجموع

م٢٠١٧/٠٦/٣٠ في كما قروض أي الشركة لدى ليس. 

المال رأس تخفيذ بسبب الشركة والتزامات عمليات على على تأثير أي هناك يكون لن. 

المتراكمة والخسائر المساهمين أسهم على المال رأس انخفاض على المترتبة اآلثار تفاصيل: 

 

٢١ 

 صافي التأثير
 (بآالف الرياالت السعودية)

 بعد عملية التخفيض
 (بآالف الرياالت السعودية)

 قبل عملية التخفيض 
 (بآالف الرياالت السعودية)

 حقوق المساهمين

 رأس المال ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠ (٦٠٠٫٠٠٠)

 احتياطي نظامي ١٤٦٫١٣٥ ١٤٦٫١٣٥ -

 الخسائر المتراكمة  (٧٣٣٫٩٧٠) (١٣٣٫٩٧٠) ٦٠٠٫٠٠٠

 احتياطي القيمة العادلة ٥٫٠٩٧ ٥٫٠٩٧ -

 المجموع ٤١٧٫٢٦٢ ٤١٧٫٢٦٢ -



تخفيض رأس المال على عمليات والتزامات تابع تأثير 
 الشركة

 م، ومقدار المبلغ من حصة رأس المال، ٢٠١٧/٠٦/٣٠تفاصيل عدد األسهم المصدرة والمدفوعة كما في
 :سواء قبل أو بعد تخفيض رأس المال

٢٢ 

رأس المال المدفوعة 
 والمصدرة بعد التخفيض

رأس المال المدفوعة 
 والمصدرة قبل التخفيض

 عدد األسهم ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠ ١٠ 
القيمة االسمية لألسهم 

 بالريال السعودي

١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠ 
حصة رأس المال باألالف 

 الرياالت السعودية



 المخاطر المحتملة .٧

تهدف المال رأس تخفيض عملية أن حيث المال رأس لتخفيض نتيجة محتملة مخاطر يوجد ال 
 وسيحافظ للشركة المالي المركز تعزيز إلى سيؤدي ما وهو المتراكمة، الخسائر إطفاء إلى
 لوقف أوضاعها تصحيح على تعمل الشركة فإن ، مسبقا ذكر وكما .استمراريتها على

 دراسة تم قد بأنه علما .الشركة لمساهمي بالنفع يعود مما األرباح، ولتحقيق الخسائر
 أية وجود عدم على التأكيد وتم والقانونية المالية النواحي من المال رأس تخفيض عملية
 .الشركة على تؤثر أن يمكن مخاطر

أوضاع تصحيح لضمان األهمية غاية في خطوة هذه المال رأس تخفيض عملية وتعتبر 
 المال رأس تخفيض بعملية رئيسي بشكل مرتبطة الشركة استمرارية أن حيث الشركة،
   .العرض هذا في إليها المشار

 

٢٣ 



 الموافقات النظامية الالزمة .٨

رأس تخفيض عملية على السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على الشركة حصلت 
 .م٢٠١٧/٠٨/٢٤ بتاريخ المال

بتاريخ المال رأس تخفيض عملية على المالية السوق هيئة موافقة على الشركة حصلت 
 .م٢٠١٧/٠٩/١٣ الموافق هـ١٤٣٨/١٢/٢٢

غير العامة الجمعية خالل من المساهمين موافقة على تتوقف المال رأس تخفيض عملية إن 
 عملية على موافقتهم على الحصول يتم لم إذا بأنه العلم المساهمين وعلى العادية،
 .تماما   ستتوقف المال رأس تخفيض عملية فإن هذه، المال رأس تخفيض

عملية على العادية غير العامة الجمعية خالل المساهمين موافقة على الحصول تم حال في 
 على للحصول واالستثمار التجارة وزارة بمخاطبة ستقوم الشركة فإن المال، رأس تخفيض
 .للشركة األساسي والنظام التجاري السجل تعديل على موافقتها

يتعلق فيما الشركة عليها تحصل لم أخرى نظامية موافقات أي توجد ال أعاله، ورد ما بخالف 
 .المال رأس تخفيض إجراءات باستكمال

 

٢٤ 



 تقرير المحاسب القانوني .٩

وشركاه البصري عبدهللا - الحسابات لتدقيق الدار شركة /السادة بتعميد الشركة قامت  
 رأس تخفيض أسباب لدراسة محدود فحص تقرير بإعداد للقيام (الدولية ثورنتون جرانت عضو)

 السوق هيئة موافقة على الحصول أجل من الشركة التزامات على التخفيض ذلك وأثر المال
 .التخفيض عملية على المالية

القانوني المحاسب تقرير تالوة. 

لهذه الدعوة عن اإللحاقي اإلعالن في القانوني المحاسب تقرير من نسخة تضمين تم 
  بتاريخ (تداول) السعودية المالية السوق موقع على العادية غير العامة الجمعية

 .م٢٠١٧/٠٩/١٤ الموافق هـ١٤٣٨/١٢/٢٣

 

٢٥ 



 رأي المستشار القانوني .١٠

وشركاه العجالن عبدالعزيز شركة /السادة القانوني المستشار بتعيين الشركة قامت 
 مال رأس تخفيض عملية في القانوني الرأي إبداء أجل من ليمتد مكنزي آند بيكر مع بالتعاون
 .الشركة

طلب إعداد تم قد أنه على فيه يؤكد الذي القانوني، المستشار خطاب على الشركة حصلت 
 في بها المعمول واألنظمة للقوانين وفقا لذلك المؤيدة والمستندات المال رأس تخفيض
  .لذلك الالزمة النظامية الموافقات جميع على الحصول بعد السعودية، العربية المملكة

٢٦ 



 معلومات هامة .١١

وجب المالية، السنة خالل وقت أي في المدفوع، المال رأس نصف الشركة خسائر بلغت إذا 
 مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول أي على

 اإلدارة مجلس وعلى بذلك، فورا المجلس أعضاء إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى اإلدارة،
 لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما عشر خمسة (١٥) خالل
 الشركة مال رأس زيادة أما لتقرر بالخسائر، علمه تاريخ من يوما وأربعين خمسة (٤٥) خالل

 الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك الشركات نظام ألحكام وفقا تخفيضه أو
 النظام في المحدد األجل قبل الشركة حل أو المدفوع، المال رأس نصف دون ما إلى

 .للشركة األساس

رأس نصف يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحا العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون ال 
 إلى الدعوة وجهت األول االجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإن األقل، على الشركة مال

 رأس ربع يمثلون المساهمين من عدد حضره إذا صحيحا الثاني االجتماع ويكون ثاٍن، اجتماع
 ثالث اجتماع إلى دعوة وجهت الثاني، االجتماع في النصاب يتوفر لم وإذا األقل، على المال
 .المختصة الجهة موافقة بعد فيه الممثلة األسهم عدد كان أيا صحيحا الثالث االجتماع ويكون

٢٧ 



 هامةتابع معلومات 

األسهم أرباع ثالثة بأغلبية الشركة مال رأس بتخفيض العادية غير العامة الجمعية قرار يصدر 
 .االجتماع في الممثلة

على نافذا التخفيض قرار سيكون المال، رأس تخفيض على الشركة مساهمو وافق حال في 
 بنهاية (تداول) المالية السوق لدى الشركة بسجالت المسجلين الشركة مساهمي جميع
 اجتماع يحضروا لم الذين المساهمين ذلك ويشمل العادية، غير العامة الجمعية يوم تداول

 صوتوا أو يصوتوا ولم االجتماع حضروا الذين المساهمين وكذلك العادية، غير العامة الجمعية
 .المال رأس تخفيض قرار ضد

٢٨ 



 المستندات المتاحة للمعاينة .١٢

الشركة مقر في وذلك التالية المستندات على االطالع للمساهمين الشركة تتيح سوف: 

بتاريخ المال رأس تخفيض عملية على السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة خطاب من نسخة  
 .م٢٠١٧/٠٨/٢٤

موقع في والمنشورة المال رأس تخفيض على المالية السوق هيئة موافقة إعالن من نسخة 
 .م٢٠١٧/٠٩/١٣ الموافق هـ١٤٣٨/١٢/٢٢ بتاريخ (تداول) المالية السوق وموقع الهيئة

القانوني المحاسب تقرير من نسخة. 

القانوني المستشار خطاب من نسخة. 

العادية غير العامة للجمعية المقدم العرض من نسخة. 

المالي المستشار تعيين خطاب من نسخة. 

القانوني المستشار تعيين خطاب من نسخة. 

المال رأس بتخفيض اإلدارة مجلس توصية من نسخة. 

 

٢٩ 



 المرفقات

القانوني المحاسب تقرير من نسخة. 

العادية غير العامة الجمعية اجتماع حضور توكيل نموذج. 

 

٣٠ 




























