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 خلفية عن الشركة

(30,000,000) إلى مقسم  سعودي لاير مليون 300 قدره مدفوع مال برأس السعوديين المستثمرين من مجموعة قبل من الشركة تأسست 
 الملكي المرسوم بموجب السعودية العربية بالمملكة -عبدالعزيز بن محمد األمير شارع – الرياض مدينة في سعودية مساهمة كشركة سهم،
 العام األولي لالكتتاب المال رأس من ٪47.48 نسبته ما طرح وتم م،2006 أكتوبر 11 الموافق هـ1427 رمضان18 بتاريخ 60/م رقم

 مالذ تأسيس إعالن تم 1010231787 رقم التجاري السجل وبموجب م2007 ابريل 9 وفي م،2007 فبراير 12 الى 3 من الفترة خالل
 ومجلس السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة اللوائح حسب التعاوني التأمين وإعادة التأمين نشاط تمارس عامة مساهمة كشركة
 رفع تم م2010 مايو 5 وفي م،2007  مايو 5 بتاريخ (تداول) السعودية المالية بالسوق الشركة ادراج وتم التعاوني، الصحي الضمان
   .الشركة مال برأس تغيير أي تاريخه حتى يتم ولم بأسهمهم، التصرف حرية المؤسسين للمساهمين وأصبح التأسيس، أسهم عن الحظر

 
التعاوني التأمين ولوائح ألنظمة وفقا   أنشطتها جميع الشركة وتمارس التعاوني، التأمين منتجات تقديم في للشركة الرئيسي النشاط يتمثل 

 تشمل والتي المختلفة بأنواعه العام التعاوني التأمين مجال في متكاملة منتجات مالذ شركة وتقدم .السعودية العربية المملكة في الصادرة
 الشركة تقدم كما .المركبات وتأمين المتنوعة التأمينات ،(وهياكل بضائع) البحري التأمين والممتلكات، الحريق تأمين الهندسي، التأمين
 الرياض بمدينة الرئيسي مركزها خالل من عمالئها بخدمة الشركة وتقوم واألفراد، للمجموعات التعاوني الصحي التأمين في خدماتها
 إضافة المملكة، مناطق مختلف في المنتشرين ووكالءها العديدة وفروعها والشرقية، والغربية الوسطى المنطقة في الثالث اإلقليمية وإداراتها

 .الصحي التأمين في متخصصة وإدارة السيارات تعويضات ومراكز العمالء خدمة مركز إلى

 
( ساما ) السعودي العربي النقد مؤسسة من والصحي العام التأمين نشاط لمزاولة (2/20079/ن م ت) رقم ترخيص على الشركة حصلت 

 .السعودية العربية المملكة في التأمين نشاط مزاولة رخصة على تحصل شركة ثاني مالذ وتعتبر هـ،1428 شعبان 29 بتاريخ

 

ويشغل %65 الشركة في السعودة نسبة وبلغت التأمين، قطاع في السعودي الشباب وتأهيل لتطوير خاصا   اهتماما   مالذ أولت بدايتها، منذ 
 .بالشركة القيادية المناصب معظم السعوديون

 
المال  راس من  اكثر او %5  تمثل  ملكية المساهمين من الي اليوجد.  
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 رؤية ورسالة الشركة - خلفية الشركة 
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   رؤيتنا

 أن نكون شركة التأمين المفضلة في المملكة العربية السعودية 

 رسالتنا

 تقديم منتجات وخدمات تأمينية متنوعة ومبتكرة و تنافسية من شأنها ان تضيف قيمة للعمالء والمستفيدين بكفاءة عالية 

 فلسفتنا

  ترتكز فلسفة االدارة بشكل مباشر على نمو مطرد ومستدام مع تحقيق الربحية مدعومة بالموثوقية واألمان للعمالء والمساهمين على حد سواء

 النزاهة 

 نحن متمسكون بقواعد وسلوك االخالق المهنية بالتزامن مع المسؤولية والشفافية والمصداقية 

 المسؤولية 

 نسعى جاهدين لتقديم نوعية عمل مبتكرة بكفاءة عالية 

 فريق العمل 

 (  نحن في مالذ ) نقدر ونثمن فريق العمل ، باتاحة الفرص المتميزة 

 شغفنا 

 نسعى لتحقيق وانجاز رؤيتنا وتحقيق نتائجها بكل فخر 



 خلفية الشركة
 مجلس اإلدارة
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 عدد االسهم الجنسية تاريخ العضوية

المملوكة قبل 
 التخفيض

 اإلسم المنصب الصفة

 الخفرة مبارك عبدهللا. م رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي 80,395 سعودي 6/4/2016

 علي العماري محمد. أ نائب رئيس مجلس اإلدارة غير تنفيذي 8,567 سعودي 6/4/2016

 محمد صالح العذل .أ عضو مجلس اإلدارة مستقل 1,000 سعودي 6/4/2016

6/4/2016 

بتاريخ  استقال)

22/2/2017) 

عضو مجلس اإلدارة  مستقل 30,000 سعودي

 (مستقيل)

 غسان عبدالرحمن الشبل .د

 فواز بن محمد الفواز .أ عضو مجلس اإلدارة مستقل 1,059 سعودي 6/4/2016

 عبدالمحسن محمد الصالح .أ عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي 1,000 سعودي 6/4/2016

 عبيد عبدهللا الرشيد .أ عضو مجلس اإلدارة مستقل 1,000 سعودي 6/4/2016

 عبدالعزيز النملة محمد. أ عضو مجلس اإلدارة مستقل 1,000 سعودي 6/4/2016

 عثمان العبدالجبار طارق .أ عضو مجلس اإلدارة مستقل 1,000 سعودي 6/4/2016



 خلفية الشركة
 االدارة العليا
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تاريخ اإللتحاق 
 بالشركة

تاريخ التعيين في 
 المنصب

 اإلسم المنصب العمر الجنسية

 ناصر هاشم البني  الرئيس التنفيذي 48 سوري 1/7/2013 01/10/2005

 ذيب هضيبان العضيلة  النائب االول للرئيس التنفيذي  51 سعودي 1/7/2013 01/02/2007

 39 سعودي 1/5/2015 01/01/2014
  -الرئيس التنفيذي  نائب

 للتسويق والمبيعات
 رامي عمر الحوشان 

 40 سعودي 15/11/2016 15/11/2016
  -الرئيس التنفيذي  نائب

 تأمين السيارات
 فواز عبدالرحمن الحجي 

 ابوبكر احمد شهاب  المدير المالي التنفيذي 45 يمني  1/6/2010 01/06/2010

 36 لبناني  7/11/2016 17/04/2016
للتأمين   -مدير تنفيذي 

 الصحي والحياة 
 احمد بسام الحريري 

 42 سعودي 3/6/2014 15/01/2006
 الموارد  -مدير تنفيذي 

 البشرية والشوؤن االدارية 
 ابراهيم سلوم الحمدان 

 53 مصري  19/12/2010 12/12/2009
تقنية  ادارة –مدير تنفيذي 

 المعلومات
 خالد مصطفى عارف 

 32 سعودي 10/07/2016 10/07/2016
المراجعة  –مدير تنفيذي 

 الداخلية
 يوسف محمد السحيباني 

 عبدالعزيز عبدهللا الرويس  االلتزام  –مدير تنفيذي  37 سعودي 26/10/2014 15/05/2010



 خلفية الشركة
 االدارة العليا
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تاريخ اإللتحاق 
 بالشركة

تاريخ التعيين في 
 المنصب

 اإلسم المنصب العمر الجنسية

30/11/2014 01/01/2015 
الحسابات  -تنفيذي  مدير 32 سعودي

 الرئيسية
 عبدالرحمن الطويل 

27/03/2016 27/03/2016 
تطوير  -مدير تنفيذي  39 سعودي

 المبيعات
 سعد الدوسري

01/10/2007 03/04/2016 
عالقات  -مدير تنفيذي  45 سعودي

 الوسطاء
 طارق الغامدي

28/08/2010 18/01/2016 
اكتتاب تأمين  -مدير تنفيذي  59 هندي

 الحياة
 محي الدين أحمد

18/11/2007 01/07/2013 
مطالبات  -مدير تنفيذي 41 مصري

 التأمين العام
 هاني السيد

24/03/2007 01/03/2011 
 46 باكستاني

 أسد جافيد اعادة التأمين -مدير تنفيذي 

23/10/2016 23/10/2016 
اكتتاب   -مدير تنفيذي  50 هندي

 السيارات وتطوير األعمال
 ماروت دهار



 خلفية الشركة
 الهيكل التنظيمي
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 توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المالأسباب 

هي المال رأس بتخفيض الشركة إدارة مجلس لتوصية الرئيسة األسباب : 

   .الجديد الشركات نظام مع تماشيا   المال رأس هيكلة إعادة•

 .(2016 سبتمبر نهاية في %60) المال رأس من المتراكمة الشركة خسائر نسبة تخفيض•

 .سعودي لاير مليون 27 يمثل الذي الفائض واستثمار سعودي لاير مليون 18 الى سعودي لاير مليون 45 من النظامية الوديعة تخفيض•

 .أعمالها خطة تحقيق في الشركة مساعدة•

 

رقم المادة تنص حيث الشركات، نظام على إدخالها تم التي بالتعديالت الشركة مال رأس بتخفيض اإلدارة مجلس توصية أيضا وترتبط  

 :اآلتي على الشركات نظام من 150

 أو الشركة في مسؤول أي على وجب المالية، السنة خالل وقت أي في المدفوع، المال رأس نصف المساهمة الشركة خسائر بلغت اذا•

 وعلى بذلك، فورا   المجلس أعضاء إبالغ اإلدارة مجلس رئيس وعلى اإلدارة، مجلس رئيس إبالغ بذلك علمه فور الحسابات مراجع

 تاريخ من يوما   وأربعين خمسة خالل لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما   عشر خمسة خالل اإلدارة مجلس

 ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك النظام ألحكام وفقا   تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر بالخسائر؛ علمه

 .األساسي نظامها في المحدد األجل قبل الشركة حل أو المدفوع، المال رأس نصف دون

 إذا أو المادة، هذه من (1) الفقرة في المحددة المدة خالل العادية غير العامة الجمعية تجتمع لم إذا النظام بقوة منقضية الشركة تعد•

 االكتتاب يتم ولم المادة هذه في المقررة األوضاع وفق المال رأس زيادة قررت إذا أو الموضوع، في قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعت

 .بالزيادة الجمعية قرار صدور من يوما   تسعين خالل المال رأس زيادة كل في

 

غير يعتبر الشركة حل خيار أن كما الالزمة، النظامية الموافقات استكمال بعد وذلك الحالية الفترة خالل مالها رأس زيادة الشركة تعتزم 

 .األحوال كل في مطروح
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 تطور خسائر الشركة المتراكمة و أسبابها
وهو لاير مليون 56.9 م2015 عام بنهاية المتراكمة الشركة خسائر بلغت 

 .المال رأس من%19  نسبته ما

ما المتراكمة الشركة خسائر تخطت م2016 عام من الثاني الربع بنهاية 

 المتراكمة الخسائر قيمة بلغت حيث المال، رأس من %50 نسبته

 إلزامي وأصبح المال، رأس من 62.6% نسبته ما وهو لاير مليون187.67

 إدارة قبل من داخليا   معدة مالية قوائم عن شهري بشكل اإلعالن الشركة على

 :المتراكمة الخسائر أسباب وكانت .الشركة

oالمعتمد اإلكتواري توصية حسب الفنية المخصصات ارتفاع 

 في لاير مليون 75.5 بمبلغ زيادة عن عبارة وهي للشركة،

   .عنها يبلغ ولم حدثت التي المطالبات احتياطي صافي

oالتأمين أقساط عجز احتياطي في لاير مليون 16 بمبلغ زيادة.   

oفي المشكوك الديون مخصص مصاريف مخصص ارتفاع 

 .لاير مليون 19 بمقدار الحالي الربع خالل تحصيلها

o18 بمبلغ االصول مطابقة عدم مخصص مصاريف تسجيل 

 .السعودي العربي النقد مؤسسة متطلبات حسب مليون

oمليون 2.27 بمقدار عام بشكل التأمين عمليات نتائج انخفاض 

 .لاير

في كما المتراكمة الخسائر بلغت م2016 عام من الثالث الربع بنهاية 

  62.6 نسبته ما أي ، لاير مليون 187.67 وقدره مبلغا   م30/09/2016

 الشركة مال رأس من %

في كما المتراكمة الخسائر بلغت م2016 عام من  الرابع الربع بنهاية 

      نسبته ما أي ، لاير مليون 213.08 وقدره مبلغا   م31/12/2016

 نتيجة التأمين عمليات نتائج عجز زيادة بسبب  الشركة مال رأس من 71%
   .المتكبدة المطالبات صافي زيادة
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الخسائر  النسبة
 المتراكمة

 /األرباح
 الخسارة للسنة

السنة 
 المالية

(19.74)% (59,207) (59,207) 2008 

(17.33)% (51,979) 7,228  2009 

(11.30)% (33,905) 18,074  2010 

(6.60)% (19,813) 14,092  2011 

2.84% 8,523  28,336  2012 

(11.10)% (33,311) (41,834) 2013 

(15.67)% (47,023) (13,712) 2014 

(18.97)% (56,906) (9,883) 2015 

(71.00) % (213,08) (156,174) 2016 



 تخفيض رأس المال و تأثيره على المساهمين

 لاير سعودي 120,000,000لاير سعودي الى  300,000,000تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من. 

 

 مليون لاير سعودي من الخسائر المتراكمة 180مليون سهم من األسهم إلطفاء مبلغ  18إلغاء عدد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهم لكل ثالثة أسهم 1.8تخفيض. 

 

الماليةال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة : أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة. 

 

 أي تأثير على حسابات الشركة النقدية، ولن يكون له تأثير على صافي حقوق و مطلوبات الشركةلتخفيض رأس المال يكون لن. 

 

 التأثير
 (لاير سعودي)

 بعد التخفيض
 (لاير سعودي)

 التخفيض قبل
 (لاير سعودي)

 حقوق المساهمين
 (2016ديسمبر  31)

 رأس المال  300,000,000 120,000,000 (180,000,000)

 الخسائر المتراكمة (213,080,000) (33,080,000) 180,000,000

 اإلجمالي 86,920,000 86,920,000 -
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 تخفيض رأس المال و تأثيره على المساهمين

 الشركةتخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي. 

 مثالسعر السهم بعد تخفيض رأس المال  تغيير: 
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 الوصف قبل التخفيض بعد التخفيض

 عدد األسهم المصدرة سهم 30,000,000 سهم12,000,000

 القيمة السوقية لاير 234,000,000 لاير 234,000,000

 رأس المال لاير 300,000,000 لاير120,000,000

  (افتراضي)السهم سعر  لاير 7.8 لاير 19.5

20 8  
حسب اغالق )الجمعية سعر إغالق السهم  يوم 

 (*السوق

 قيمة تخفيض رأس المال  لاير  180,000,000  -

 عدد األسهم الملغاه سهم 18,000,000   -

 والمصدرةعدد األسهم القائمة   سهم  30,000,000  سهم  12,000,000

 األرقام في الجدول استرشادية وسيتم تعديلها يوم الجمعية



 تخفيض رأس المال و تأثيره على المساهمين

 سهم لكل ثالثة أسهم 1.8سيتم تخفيض  . 

 

سيتم جمع كسور األسهم في محفظة ويتم بيعها في السوق ومن ثم توزيع متحصالت البيع على المستشمرين المؤهلين. 
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 الوصف القيمة القيمة القيمة
 

 المملوكة قبل التخفيض األسهم 1 2 3

8 8 8 
إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

 (هـ10/06/1438

 األسهم الملغاة 1 2 1.8

 األسهم المملوكة بعد التخفيض الينطبق الينطبق 1

 (افتراضي)سعر السهم بعد التخفيض  20 20 20

24 16 8 
القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

 (تقديرية)

4 16 8 
 (افتراضي)قيمة التعويض 

 األرقام في الجدول استرشادية وسيتم تعديلها يوم الجمعية



 تخفيض رأس المال و تأثيره على المساهمين

 سهم 10,000مثال على محفظة أسهم لمستثمر يملك: 
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 الوصف التخفيض قبل بعد التخفيض
 

 عدد األسهم في محفظة المستثمر سهم 10,000 سهم 4,000

 (هـ10/06/1438إغالق )سعر السهم  8 20

 (افتراضي)القيمة السوقية لألسهم  80,000 80,000

 األسهم الملغاه 6,000 -

 (افتراضي)قيمة التعويض  الينطبق الينطبق

 األرقام في الجدول استرشادية وسيتم تعديلها يوم الجمعية



 الموافقات النظامية الالزمة

العادية غير العامة للجمعية التوصية هـ1438 محرم 18 الموافق 2016-10-19 بتاريخ المنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوصى 

 .الشركة مال رأس تخفيض

رقم بخطاب هـ1438-03-13 الموافق 12-12-2016 بتاريخ الصادرة السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة الشركة تسلمت 

   .سعودي لاير مليون 180 بمقدار مالها رأس خفض طلب على 381000028557

02-23 الموافق هـ1438-05-26 بتاريخ المال رأس تخفيض عملية نفس على المالية السوق هيئة موافقة على الشركة حصلت كما-

  الموافق هـ1438-05-   بتاريخ   السعودية المالية السوق وموقع المالية السوق هيئة موقع على الموافقة هذه عن اإلعالن تم وقد2017

 .م23-02-2017

عملية على موافقتهم على الحصول يتم لم إذا بأنه العلم المساهمين وعلى المساهمين، موافقة على تتوقف المال رأس تخفيض عملية إن  

 .تماما   ستتوقف المال رأس تخفيض عملية فإن هذه، المال رأس تخفيض

واإلستثمار التجارة وزارة بمخاطبة تقوم سوف الشركة فإن المال، رأس تخفيض عملية على المساهمين موافقة على الحصول تم حال في  

 .للشركة األساسي والنظام التجاري السجل تعديل إلعتماد النظامية اإلجراءات إلنهاء
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 األنظمة و اللوائح النظامية ذات صلة

الهيئة إلى طلب تقديم ماله رأس تخفيض في يرغب الذي المصدر على  :اإلدراج و التسجيل قواعد من (33) المادة :المالية السوق هيئة 

 .المال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية موافقة على الحصول قبل موافقتها على للحصول

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

  .النظام من(54) المادة في عليه المنصوص الحد دون ما إلى المال رأس تخفيض وحدها األخيرة الحالة في بجوز و .بالخسارة

 بإحدى الطرق اآلتيةالمال يخفض رأس : من نظام الشركات( 146)المادة: 

 .إلغاء عدد من األسهم بما يعادل القدر المطلوب تخفيضه1.

 .شراء الشركة لعدد من أسهمها بما يعادل القدر المطلوب و من ثم إلغاءها2.

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

 .ملغاة عدت إال و إلغاؤها، تقرر التي األسهم تحدده الذي الميعاد في الشركة إلى يقدموا أن

سعودي، لاير مليون مائة عن التأمين لشركة المدفوع المال رأس يقل ال أن يراعى (3) للمادة وفقا :التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام 

 لاير مليون مائتي عن التأمين إعادة أعمال نفسه الوقت في تزاول التي التأمين شركة أو التأمين إعادة لشركة المدفوع المال رأس يقل ال كما

 .الشركات لنظام طبقا و السعودي، العربي النقد مؤسسة بموافقة إال المال رأس تعديل يجوز وال سعودي،
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 المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة 

 

والتي المتراكمة خسائرها نتيجة الشركة بها تمر التي الظروف ظل في المهمة القرارات من يعد الخسائر تخفيض قرار بان الشركة ترى 

 موقفها وتعزيز الشركة استمرارية على للمحافظة وذلك 31/12/2016 في كما ( مليون 213.08 ) المال راس من %71 بلغت

 الموصي المال راس زيادة عملية واتمام اهداف تحقيق في كبير بشكل سيسهم والذي المتراكمة الخسائر من كبير جزء من الشركة وسيخلص

  .االدارة مجلس قبل من بها

المحاسب تقارير خالل من التاكيد تم وقد الشركة، على والمحاسبي القانوني وأثره للتأمين مالذ شركة مال رأس تخفيض قرار دراسة تمت 

 وجود  عدم على (القانونية واالستشارات للمحاماة الصالح هللا عبد مكتب /السادة) القانوني والمستشار (الدوليون المحاسبون) القانوني

 قرار نتيجة  محتملة مخاطر أي الشركة ادارة ترى ال لذلك ذلك، نتيجة المحتملة المالية بااللتزامات يتعلق فيما او وقانونية تشغيلية مخاطر

 .التخفيض

والتي ، الشركات هذه مع المبرمة التأمين اعادة اتفاقيات استمرار على للتأكيد التأمين اعادة شركات جميع موافقة أخذ على الشركة عملت 

 .30/6/2017في تنتهي
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 تقرير المحاسب القانوني

على التخفيض ذلك وأثر المال رأس تخفيض أسباب لدراسة محدود فحص تقرير بإعداد للقيام (الدوليون المحاسبون) بتعيين الشركة قامت 

 .السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول أجل من الشركة

 

المالية السوق موقع على العادية غير العامة الجمعية لهذه الدعوة عن اإلعالن في القانوني المحاسب تقرير من نسخة تضمين تم. 
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 رأي المستشار القانوني 

في القانوني الرأي إبداء أجل من (القانونية واالستشارات للمحاماة الصالح هللا عبد مكتب /السادة) القانوني المستشار بتعيين الشركة قامت 

 .الشركة مال رأس تخفيض عملية

 

واألنظمة للقوانين وفقا   ستتم الشركة مال رأس تخفيض عملية أن على فيه يؤكد الذي القانوني المستشار خطاب على الشركة حصلت 
 .لذلك الالزمة النظامية الموافقات جميع على الحصول بعد السعودية، العربية المملكة في بها المعمول
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 معلومات هامة

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

 إما لتقرر بالخسائر؛ علمه تاريخ من يوما   وأربعين خمسة خالل لالجتماع العادية غير العامة الجمعية دعوة بذلك علمه من يوما   عشر خمسة
 المال رأس نصف دون ما إلى الخسائر نسبة معه تنخفض الذي الحد إلى وذلك النظام ألحكام وفقا   تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة

 .للشركة األساسي النظام في المحدد األجل قبل الشركة حل أو المدفوع،

 

هذا يتوافر لم فإن األقل، على الشركة مال رأس نصف يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحا   العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون ال 
 ربع يمثلون المساهمين من عدد حضره إذا    صحيحا الثاني االجتماع ويكون ثاٍن، اجتماع إلى الدعوة وجهت األول االجتماع في النصاب
 .األقل على المال رأس

 

فاذا ، النظام أحكام ليعكس بعد تعديله يتم لم أو األساسي الشركة نظام ينص لم فيما الشركات، نظام في جاء ما تطبيق االشركة على أن وبما 
 نظام من 91 المادة في عليها المنصوص باألوضاع ينعقد ثالث اجتماع الى دعوة وجهت الثاني، االجتماع في الالزم النصاب يتوفر لم

 .المختصة الجهة موافقة بعد وذلك فيه الممثلة األسهم عدد كان أيا   صحيحا   الثالث االجتماع ويكون ، الشركات

 

رأس بتخفيض أو بزيادة متعلقا القرار هذا كان إذا إال االجتماع في الممثلة األسهم ثلثي بأغلبية العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر 
 يكون فال أخرى، مؤسسة في أو شركة في باندماجها أو نظامها في المحددة المدة انقضاء قبل الشركة بحل أو الشركة مدة بإطالة أو المال
 .االجتماع في الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأغلبية صدر إذا إال صحيحا   القرار

 

بسجالت المسجلين الشركة مساهمي جميع على نافذا   التخفيض قرار سيكون المال، رأس تخفيض على الشركة مساهمو وافق حال في 
 اجتماع يحضروا لم الذين المساهمين ذلك ويشمل العادية، غير العامة الجمعية يوم تداول بنهاية تداول السعودية المالية السوق لدى الشركة
  .المال رأس تخفيض قرار ضد صوتوا أو يصوتوا ولم االجتماع حضروا الذين المساهمين وكذلك العادية، غير العامة الجمعية
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 المستندات المتاحة لمعاينة مساهمي الشركة 

المال راس لتخفيض االدارة مجلس توصية من نسخة.  

المال راس تخفيض عـلى السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة خطاب من نسخة.   

المال راس تخفيض على المالية السوق هيئة موافقة خطاب من نسخة. 

الدوليون المحاسبون قبل من المعد المال راس تخفيض حول  المحاسبي الفحص تقرير من نسخة. 

للشركة  المال راس تخفيض بخصوص القانونية  االجراءات عن القانوني المستشار خطاب من نسخة. 

للشركة  المال راس تخفيض بخصوص المالي المستشار تعيين خطاب من نسخة. 

للشركة  المال راس تخفيض بخصوص القانوني المستشار تعيين خطاب من نسخة. 

العادية غير العامة الجمعية اجتماع في الشركة لمساهمي المقدم العرض من نسخة. 

للتأمين مالذ شركة مع المبرمة التأمين اعادة اتفاقيات استمرار على التأمين إعادة شركات موافقات من نسخة.   
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