تقرير عن الحقائق المكتشفة

الى السادة المساهمين
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
جدة ،المملكة العربية السعودية
لقد نفذنا اإلجراءات المتفق عليها مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "الشركة" والمذكورة أدناه ،فيما يتعلق بإنخفاض
الخسائر المتراكمة.
لقد قمنا بارتباطنا طبقا لمعيار الخدمات ذات العالقة رقم (" )4400ارتباطات لتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بمعلومات
مالية" المعتمدة في المملكة العربية السعودية المنطبق على ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها .وقد نفذت تلك اإلجراءات
فقط لمساعدتكم في إستكمال اإلجراءات التنظيمية وتطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في
السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ،وتتلخص فيما
يلي:
 -1حصلللنا على مح للر اجتما الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  12ديسللمبر 2018م (الموافق  5ربيع
ثاني 1440هـلللللللل) والذي قرر فيه المسللاهمين زيادة رأس مال الشللركة من  100مليون لاير سللعودي إلى 300
مليون لاير سعودي وذلك من خالل طرح أسهم حقوق أولوية.
 -2تحققنا من أن الحركة قد سجلت في  16يناير 2019م ،في السجالت المحاسبية للشركة بزيادة حصة رأس المال
بمبلغ  200مليون لاير سللللعودي .مقابل طرح أسللللهم حقوق أولوية وفقا لقرار المسللللاهمين المذكورة في البند 1
أعاله.
 -3تحققنا من الدقة الحسابية في الملحق رقم (.)1
 -4إعادة احتساب نسبة الخسائر المتراكمة للشركة من رأس مالها.
فيما يلي الحقائق المكتشفة:
 .1فيما يتعلق باإلجراء رقم ( ،)1لم نالحظ أي استثناءات.
 .2فيما يتعلق باإلجراء رقم ( ،)2وجد أن الحركة المسجلة بسجالت الشركة تتفق مع قرار المساهمين بزيادة رأس
المال.
 .3فيما يتعلق باإلجراء رقم ( ،)3تم التأكد من الدقة الحسابية للملحق رقم ( )1ولم نالحظ أي استثناءات.
 .4فيما يتعلق باإلجراء رقم ( ،)4الخسللائر المتراكمة كنسللبة مئوية من رأس المال بعد الزيادة بلغت  %15,23من
رأس المال.
ان هذه اإلجراءات المذكورة أعاله ال تشكل مراجعة او فحص وفقا لمعايير المراجعة أو معايير ارتباطات الفحص المعتمدة
في المملكة العربية السللللعودية وعليه فإننا ال نصللللدر أي تأكيد بشللللأن قائمة المركز المالي المرفقة في الملحق رقم ( ،)1إن
كفاية هذه اإلجراءات مسؤولية إدارة الشركة وحدها فإننا ال نقدم أي تأكيد فيما يتعلق بكفاية اإلجراءات أعاله.
وبافتراض أننا نفذنا إجراءات إ افية ،أو بافتراض أننا نفذنا مراجعة أو فحصا للقوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة أو
معايير ارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،فقد يلفت انتباهنا أمور أخرى والتي كان سيتم التقرير
عنها لكم.
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ان الغرض من هذا التقرير هو ما تم إي احه في الفقرة األولى من هذا التقرير والمعلومات الخاصة بالشركة واستخدامات
الشللركة السللتكمال اإلجراءات النظامية المقررة لهيئة السللوق المالية ،وال يجوز اسللتخدامه ألي غرض قخر أو تقديمه ألي
أطراف أخرى .ويتلق هذا التقرير فقط بالبنود المحددة أعاله وال يمتد إلى القوائم المالية لشللللللركة عناية السللللللعودية للتأمين
التعاوني .باإل لللافة الى ذلك فإننا ال نتحمل أي مسلللئولية عن النتائر المترتبة على مشلللاركة هذا التقرير مع أي طرف قخر
غير الطرف المذكور أعاله .وبناء على هذا التقرير فإننا لن نتحمل أي مسلللئولية عن أي ا لللرار او تعويض الشلللركة عن
أي رسوم او نفقات أخرى قد يتم تكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.
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