تعميم املساهمين
شركة الكابالت السعودية
الجمعية العامة غيرالعادية
******/**/هـ (املو افق ******/**/م)

تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثمانية وتسعين مليون
وثالثمائة وثالثة أالف ( )98,303,000ريال سعودي
من
ً
السعودية
ثالثمائة وستين مليونشركة
وستين
الكابالتعشرألفا
وستمائة وأربعة
( )360,614,060ريال سعودي
إلى
ً
مائتين و اثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشرألفا
وستين ( )262,311,060ريال سعودي

املستشاراملالي
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عنوان الشركة
شركة الكابالت السعودية
جدة ،املنطقة الصناعية ،قطعة رقم 12ف
ص.ب 4403 .جدة  21491اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6087500 :
فاكس+ 966 12 6352220 :
البريد اإللكترونيInvestor.Relations@saudicable.com :

املوقع اإللكترونيwww.saudicable.com :

املستشاراملالي
شركة فالكم للخدمات املالية
الرياض  -حي الورود – شارع العليا العام – تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا
ص.ب  ،884الرياض  11421,اململكة العربية السعودية
هاتف8004298888 :
فاكس+966 11 2054819 :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@falcom.com.sa :

املحاسب القانوني

شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم – محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز -وحدة رقم 11
ص.ب 10504الرياض  11443اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2175000 :
فاكس+966 11 2176000 :
املوقع اإللكترونيwww.crowe.com/sa :
البريد اإللكترونيch@crowe.sa :
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املصطلحات والتعريفات
التعريف

املصطلح
ُ
الشركة  /املصدر

شركة الكابالت السعودية.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

هيئة السوق املالية

هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية.

تداول السعودية
السوق املالية السعودية أو السوق أو تداول
البنك املركزي السعودي

ً
ً
شركة تداول السعودية (شركة السوق املالية السعودية سابقا) إحدى شركات مجموعة تداول السعودية ،املؤسسة وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29ه
ً
(املو افق 2007/03/19م) ،وذلك تنفيذا لنظام السوق املالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة
العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.

السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

ً
البنك املركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا) وهو املصرف املركزي للمملكة العربية السعودية ،الذي يتولى املحافظة على االستقرار النقدي واملالي
ودعم النمو االقتصادي املتوازن واملستدام في اململكة العربية السعودية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة باململكة العربية السعودية.

التعميم  /تعميم املساهمين

هذا املستند املعد من قبل الشركة واملقدم للجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

تقرير املحاسب القانوني

هو تقریرتأكید محدود حول التخفیض في رأس املال يعد من قبل املحاسب القنوني للشركة لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثرذلك التخفيض على مطلوبات الشركة
وعلى حقوق املساهمين.

املساهمين املستحقين

جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية السعودية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك
املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرارتخفيض رأس املال.

التصويت اإللكتروني

خدمة إلكترونية مجانية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية ،تتيح للمساهمين فرصة ممارسة حقوقهم في التصويت على بنود جدول أعمال الجمعيات العامة
ً
دون حضورهم شخصيا ،من خالل منصة تداوالتي التابعة لشركة مركز إيداع األوراق املالية.
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خلفية عن الشركة
ُ
• شركة الكابالت السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «املصدر» أو «الكابالت السعودية») تأسست في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتم قيدها في السجل التجاري رقم
( )4030009931وتاريخ 1396/04/27ه (املوافق 1976/04/26م) ،وتحولت إلى شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )74وتاريخ 1409/01/22ه (املوافق 1988/09/03م)
وتم إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف ( )2,700,000سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية الرئيسية .ويبلغ
رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،مقسم إلى ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ()36,061,406
أسهم عادية ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
• يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة جدة ،املنطقة الصناعية ،قطعة رقم 12ف ،ص.ب  4403جدة  21491اململكة العربية السعودية.
• يتمثل نشاط الشركة الرئيس في مجال تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة الكابالت الكهربائية ،بدءا من الكابالت ذات الجهد فوق العالي واملتوسط واملنخفض ،وأسالك املباني،
وكابالت االتصاالت ،وكابالت األجهزة ،والكابالت املتخصصة للبتروكيماويات ،وكابالت التحكم ،واملحطات الكهربائية الفرعية ،واملفاتيح الكهربائية ،واملستلزمات الكهربائية ،واملحوالت .وإضافة إلى
ذلك فإن الشركة لديها إمكانية الوصول السريع لتحريك ونقل كافة أنواع الكابالت واملنتجات الكهربائية ذات العالقة من مستودعاتها إلى عمالئها ،كما أنها تدعم عمالئها أيضا بحلول متكاملة
لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة األنظمة الكهربائية بأحدث ما توصلت إليه األنظمة الرقمية وتقنية املعلومات.

معلومات التواصل

اسم ضابط االتصال :األستاذ /عبدالرحمن إبراهيم الخيال ،واملهندس /عمار رشاد قاري
هاتف+966 12 6087500 :
فاكس+966 11 6352220 :
البريد اإللكترونيInvestor.Relations@saudicable.com :
املوقع اإللكترونيwww.saudicable.com :
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خلفية عن الشركة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،مقسم إلى ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة
وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وفيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة
التاريخ

الحدث

1396/04/27هـ
املو افق
1976/04/26م

ُ
تأسست شركة الكابالت السعودية (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «املصدر» أو «الكابالت السعودية») في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة ،وتم قيدها في السجل التجاري رقم ( )4030009931وتاريخ
1396/04/27ه (املوافق 1976/04/26م) ،وبرأس مال ثالثة ماليين وخمسمائة ألف ( )3,500,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثين ألف ( )35,000حصة قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي.

1396/12/13ه
(املو افق
1976/12/04م)

وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من ثالثة ماليين وخمسمائة ألف ( )3,500,000ريال سعودي إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف ( )10,500,000ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة ( )100ريال
سعودي وذلك عن طريق تحويل دين بقيمة سبعة ماليين ( )7,000,000ريال سعودي من الشركاء إلى سبعين ألف حصة جديدة للشركاء في الشركة.

1402/05/12ه
(املو افق
1982/03/07م)

وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين وخمسمائة ألف ( )10,500,000ريال سعودي إلى سبعين مليون ( )70,000,000ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة ( )100ريال سعودي ،وقد تم
الوفاء بمبلغ الزيادة نقدا عن طريق الشركاء كل حسب نسبة ملكيته في الشركة.

1404/06/16ه
(املو افق
1984/03/18م)

وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من سبعين مليون ( )70,000,000ريال سعودي إلى مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي مقسم إلى مليوني ( )2,000,000حصة قيمة كل حصة منها مائة ()100
ريال سعودي ،وقد تمت الزيادة عن طريق تحويل األرباح غير املوزعة إلى حصص جديدة.

1407/03/20ه
(املو افق
1986/11/23م)

وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون ( )200,000,000ريال سعودي إلى مائتين وخمسين مليون ( )250,000,000ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف ( )2,500,000حصة قيمة
كل حصة منها مائة ( )100ريال سعودي وقد تمت الزيادة عبر طرح خاص.

1408/05/11ه
(املو افق
1988/01/01م)

وافق الشركاء في الشركة على زيادة رأس مال الشركة من مائتين وخمسين مليون ( )250,000,000ريال سعودي إلى مائتين وسبعين مليون ( )270,000,000ريال مقسم إلى مليونين وسبعمائة ألف ()2,700,000
حصة قيمة كل حصة منها مائة ( )100ريال سعودي.

1409/01/22ه
(املو افق
1988/09/03م)

تحولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )74وتاريخ 1409/01/22ه (املوافق 1988/09/03م) ،وتم إدراج كامل أسهمها بعدد مليونين وسبعمائة ألف ( )2,700,000سهم
عادي ،وبقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال سعودي للسهم الواحد ،وذلك بتاريخ 1409/01/22ه (املوافق 1988/09/03م) بعد الحصول على موافقة كال من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي
(البنك املركزي السعودي حاليا).

www.saudicable.com

6

خلفية عن الشركة
التاريخ
1412/11/27ه
(املو افق
1992/05/28م)
1418/03/06ه
(املو افق
1997/07/11م)
1425/05/10ه
(املو افق
2004/06/28م)
1426/12/21ه
(املو افق
2006/01/21م)
1438/09/09ه
(املو افق
2017/06/04م)
1439/12/22ه
(املو افق
2018/09/02م)
1441/05/05ه
(املو افق
2019/12/31م)

الحدث
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تفويض مجلس اإلدارة لزيادة رأس مال الشركة من مائتين وسبعين مليون ( )270,000,000ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال
مقسم إلى ثالثة مليون ( )3,000,000سهم قيمة كل سهم منها مائة ( )100ريال وجميعها أسهم عادية عن طريق إصدار ثالثمائة ألف ( )300,000سهم عادي وذلك بتحويل سبعة وعشرين مليون
( )27,000,000ريال سعودي من األرباح املبقاة يتم توزيعها على املساهمين الحاليين ،والتي تمثل مائتان وسبعون ألف ( )270,000سهم عادي ،باإلضافة إلى إصدار ثالثين ألف ( )30,000سهم عادي بقيمة
ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي وتطرح هذه األسهم لالكتتاب من قبل موظفي الشركة بدفع قيمتها نقدا.
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي إلى خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة
ماليين ( )5,000,000سهم قيمة كل سهم منها مائة ( )100ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية وقد تمت الزيادة عبر مرحلتين )1 :إصدار مليون ( )1,000,000سهم حقوق أولوية قيمة كل سهم منها مائة
( )100ريال سعودي بما مجموعه مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي توزع على املساهمين الراغبين في االكتتاب وذلك بنسبة سهم واحد لكل ثالثة أسهم؛ ثم  )2إصدار مليون ( )1,000,000سهم مجاني
إضافي قيمة كل سهم منها مائة ( )100ريال سعودي بما مجموعه مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي توزع على املساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم يملكها املساهم.
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من خمسمائة ( )500,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وأربعين مليون ( )640,000,000ريال سعودي مقسم إلى اثني عشر
مليون وثمانمائة ألف ( )12,800,000سهم قيمة كل سهم منها خمسون ( )50ريال سعودي (حيث وافقت الجمعية العامة قبل ذلك في عام 1998م بتجزئة أسهم الشركة لتصبح القيمة اإلسمية للسهم الواحد
خمسين ( )50ريال سعودي بدال من مائة ( )100ريال سعودي) وجميعها أسهم عادية وقد تمت الزيادة عبر )1 :إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد مليون وسبعمائة وثمانين ( )1,780,000سهم؛  )2إصدار أسهم
جديدة بعدد مليون وعشرين ألف ( )1,020,000سهم عادي باسم شركة زينل للصناعات املحدودة وبقيمة اسمية خمسين ( )50ريال سعودي للسهم الواحد وذلك وفاء لدين على الشركة بقيمة واحد
وخمسين مليون ( )51,000,000ريال سعودي.
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من ستمائة وأربعين مليون ( )640,000,000ريال سعودي إلى سبعمائة وستين مليون ( )760,000,000ريال سعودي مدفوعة
بالكامل مقسمة إلى خمسة عشر مليونا ومائتي ألف ( )15,200,000سهم عادي تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم منها خمسون ( )50ريال سعودي وقد تمت الزيادة عن طريق إصدار مليونين وأربعمائة ألف
( )2,400,000سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها خمسين ( )50ريال سعودي للسهم الواحد.
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس مال الشركة (إلطفاء الخسائر املتراكمة) بنسبة تخفيض ( )%46.83من رأس مال الشركة ،من سبعمائة وستون مليون
( )760,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر ألف ( )404,114,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة ( )40,411,400سهم قيمة كل
سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية .حيث وافقت الجمعية العامة قبل ذلك في عام 2006م بتجزئة أسهم الشركة لتصبح القيمة اإلسمية للسهم الواحد عشرة ( )10ريال سعودي بدال
من خمسين ( )50ريال سعودي ،وذلك امتثاال لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1427/02/27ه والذي يقض ي بتوحيد القيمة اإلسمية لألسهم لتصبح عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد.
وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس مال الشركة (إلطفاء الخسائر املتراكمة) بنسبة تخفيض ( )%72.63من رأس مال الشركة ،من أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة
عشر ألف ( )404,114,000ريال سعودي إلى مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وستون ( )110,614,060ريال سعودي مقسم إلى أحد عشر مليون ووأحد وستون ألف وأربعمائة وستة
( )11,061,406أسهم قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأس مال الشركة من مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )110,614,060ريال سعودي إلى ثالثمائة وستين مليون وستمائة
وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ( )25,000,000سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
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خلفية عن الشركة
التاريخ

الحدث

1442/11/21ه
(املو افق
2021/07/01م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية (تداول) عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/11/19ه (املوافق 2021/06/29م) على مايلي:
ن
 (1تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%27.26من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين مليو وثالثمائة واحدى عشر ألفا
وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،إلى ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد
وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف وثالثمائة ()9,830,300
سهم من أسهم الشركة ،أي تخفيض ( )1سهم لكل ( )3.6684سهم ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في  31مارس 2021م ،والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين
مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي تمثل نسبة ( )%27.26من رأس مال الشركة ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير
العادية.
 (2زيادة رأس مال الشركة بنسبة (( )%190.61بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله) ،من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال
سعودي إلى سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )762,311,060ريال سعودي ،وبالتالي زيادة عدد األسهم من ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة
وستة ( )26,231,106أسهم عادية إلى ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )76,231,106أسهم عادية متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق
طرح أسهم حقوق أولوية بعدد خمسين مليون ( )50,000,000سهم وبقيمة خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة
الجمعية العامة غير العادية.

1443/06/03ه
(املو افق
2022/01/06م)

وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%27.26من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين
مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،إلى ستة
وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف
وثالثمائة ( )9,830,300سهم من أسهم الشركة ،أي تخفيض ( )1سهم لكل ( )3.6684سهم ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في  31مارس 2021م ،والبالغة قيمتها
ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي تمثل نسبة ( )%27.26من رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول
السعودية (تداول).

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%27.26من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين
مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،إلى ستة
******/**/ه
وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف
(املو افق ******/**/م)
وثالثمائة ( )9,830,300سهم من أسهم الشركة ،أي تخفيض ( )1سهم لكل ( )3.6684سهم ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة كما في  31مارس 2021م ،والبالغة قيمتها
ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعوديتمثل نسبة ( )%27.26من رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع تداول السعودية (تداول).
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خلفية عن الشركة
 أسماء ونسب ملكية املساهمين في الشركة
قبل تخفيض رأس املال
اإلسم

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الجمهور

اإلجمالي

بعد تخفيض رأس املال

عدد األسهم

القيمة
ريال سعودي

عدد األسهم *

نسبة امللكية %

القيمة
ريال سعودي

مباشرة

غير مباشرة

620

6,200

451

4,510

%0.0017

-

36,060,786

360,607,860

26,230,655

262,306,550

%99.9983

-

36,061,406

360,614,060

26,231,106

262,311,060

%100.00

-

املصدر :الشركة وتداول كما في 2021/11/07م

* ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة
ً
ً
كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ مو افقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن سعر سهم الشركة سيتأثر بعمليتي تخفيض وزيادة رأس املال ،حيث أن سعر
ً
سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهر السعر املعدل للسهم في افتتاح السوق بعد يومان تداول ) )T+2من تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات
تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال).
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خلفية عن الشركة

مجلس اإلدارة

 الهيكل التنظيمي

لجنة الترشيحات واملكافآت

لجنة املراجعة

العضو املنتدب

املراجعة الداخلية

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس لإلدارة
املالية

مدير مالية الشركات

نائب الرئيس للشؤون
التجارية

مدير اإلنتاج
والتكنولوجيا

نائب الرئيس
للعمليات

مدير مركز التميز

مدير عام ٕادارة االلتزام
وحوكمة الشركات واالتصال
املؤسس ي وشؤون املساهمين

مدير الخزينة
والنقد

نائب الرئيس
للتوريدات

مدير عام أول املوارد
البشرية والخدمات
املشتركة

املدير القانوني
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خلفية عن الشركة

 مجلس اإلدارة

االسم
عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال
نهى عبد الغني حمزة سليماني***
أزهر ميدو محي الدين كنجي
عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير
صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري
ميسر أنور مسلم نويالتي
علي محمد حسين العطاس
نائل سمير محمد كامل فايز
شاغر ***
املصدر :الشركة

املنصب **

صفة العضوية

الجنسية

العمر

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

مستقل غير تنفيذي

سعودي

58

ملكية األسهم قبل التخفيض
كما في 2021/11/07م
غيرمباشرة
مباشرة
نسبة امللكية
العدد
نسبة امللكية
العدد
-

تاريخ العضوية *
2021/01/14م

غير مستقل تنفيذي

سعودي

44

-

-

-

-

2021/01/14م

مستقل غير تنفيذي

سعودي

57

-

-

-

-

2021/01/14م

غير مستقل تنفيذي

سعودي

51

10

%0.0000277

-

-

2021/01/14م

مستقل غير تنفيذي
غير مستقل غير تنفيذي
مستقل غير تنفيذي
مستقل غير تنفيذي
-

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
-

60
50
48
47
-

100
10
500

%0.0002773
%0.0000277
%0.0013865

-

-

-

-

2021/01/14م
2021/01/14م
2021/01/14م
2021/01/14م
-

* وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ 1442/05/29ه (املوافق 2021/01/13م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م) وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 1445/07/01ه (املوافق 2024/01/13م).
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/06/07ه (املوافق 2021/01/20م) تعيين السيد /ميسر أنور مسلم نويالتي رئيسا ملجلس اإلدارة ،وتعيين السيد /محمود منصور محمود عبدالغفار نائبا لرئيس مجلس اإلدارة .وبتاريخ 1442/10/14ه (املوافق 2021/05/26م) قرر مجلس اإلدارة إعفاء كل من
السيد /ميسر أنور مسلم نويالتي من منصبه كرئيس ملجلس اإلدارة  ،والسيد /محمود منصور محمود عبدالغفار من منصبه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة مع استمرارهم كعضوي في مجلس اإلدارة .وتم تعيين السيد /عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال رئيسا ملجلس اإلدارة ،وتعيين السيدة /نهى عبد الغني حمزة سليماني
نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.
*** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1443/01/24هـ (املوافق 2021/09/01م) تعيين عضو مجلس اإلدارة (عضو مستقل) األستاذة  /نهى عبدالغني سليماني كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون عضوا تنفيذيا اعتبارا من تاريخ 1443/01/25هـ (املوافق 2021/09/02م) وحتى نهاية دورة
املجلس الحالية بتاريخ 1445/07/01ه (املوافق 2024/01/13م).
**** بتاريخ 1442/12/19ه (املوافق 2021/07/29م) أعلنت الشركة عن استقالة عضو مجلس إدارتها األستاذ /محمود منصور عبدالغفار ،حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة بتاريخ 18/12/1442هـ املوافق 28/07/2021م ،وال يزال مكانه شاغر في عضوية مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذا التعميم.

مالحظة:
تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة املذكورين أعاله في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 1442/11/19ه (املوافق 2021/06/29م)على ما يلي:
 (1تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%27.26من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين
ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،إلى ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف وثالثمائة ( )9,830,300سهم من أسهم
الشركة ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
 (2زيادة رأس مال الشركة بنسبة (( )%190.61بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله) ،من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي إلى سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )762,311,060ريال سعودي،
وبالتالي زيادة عدد األسهم من ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية إلى ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )76,231,106أسهم عادية متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية،
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد خمسين مليون ( )50,000,000سهم وبقيمة خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
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خلفية عن الشركة

 اإلدارة التنفيذية:

ملكية األسهم قبل التخفيض
االسم

املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

كما في 2021/11/07م

مباشرة
العدد

النسبة

غير مباشرة
النسبة
العدد

الرئيس التنفيذي

سعودي

51

2018/06/01م

10

%0.0000277

شاغر *

نائب الرئيس لإلدارة املالية

-

-

-

شاغر *

نائب الرئيس للشؤون التجارية

-

-

-

شاغر *

نائب الرئيس للعمليات

-

-

-

شاغر*

نائب الرئيس للتوريدات

-

-

-

-

-

-

-

مدير عام إ دارة االلتزام وحوكمة الشركات واالتصال املؤسس ي وشؤون املساهمين

سعودي

46

2019/08/01م

-

-

-

-

حسن أسعد كركدان

مدير عام أول املوارد البشرية والخدمات املشتركة

سعودي

43

2021/02/01م

أحمد حسن شتيوي

مدير مالية الشركات

أردني

45

2018/12/01م

خليل الحايك

مدير اإلنتاج والتكنولوجيا

أردني

44

2017/03/25م

ريحان حنيف

مدير مركز التميز

باكستاني

63

2006/01/01م

مدير الخزينة والنقد

سعودي

67

2010/06/01م

املدير القانوني

سوداني

72

2018/01/01م

مدير املراجعة الداخلية

سعودي

51

2019/01/01م

-

-

-

-

عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

باسم عبد الرحيم ساعاتي

صديق السعيدي
شهاب الدين شريف

حسام فاروق االلش ي
املصدر :الشركة
* من املتوقع أن يتم التعيين في املناصب الشاغرة املشار إليها في الجدول أعاله خالل الربع األول من عام 2022م.
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تطورخسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
السنة املالية

(بآالف الرياالت السعودية)

صافي خسارة

األرباح املبقاه/الخسائراملتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة األرباح املبقاه/الخسائر
املتراكمة إلى رأس املال %

2012م

()156,405

63,465

%8.35

2013م

()229,117

()165,652

%21.80

2014م

()201,679

()367,331

%48.33

 كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
 انخفاض جزئي في الشهرة.
 مخصصات املخزون بطيء الحركة والقديمة أو املهملة.

2015م

1,687

()279,154

%36.73




كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
مخصصات املخزون بطيء الحركة والقديمة أو املهملة.



2016م

()235,393

()451,115

%59.38

كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
انخفاض كامل في الشهرة وتكلفة التطوير الغير قابلة لالسترداد.
زيادة اإلستهالك نتيجة لتقيسم وإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصول.

سبب ارتفاع الخسائراملتراكمة


كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
القيمة العادلة السلبية من مشتقات األدوات املالية.
ارتفاع تكلفة التمويل املتعلقة بالديون.
زيادة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها.



كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
القيمة العادلة السلبية من مشتقات األدوات املالية.
زيادة مخصص الديون املشكوك في تحصيلها.











املصدر :الشركة
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تطورخسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
السنة املالية

(بآالف الرياالت السعودية)

صافي خسارة

األرباح املبقاه/الخسائراملتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة األرباح املبقاه/الخسائر
املتراكمة إلى رأس املال %

سبب ارتفاع الخسائراملتراكمة

2017م

()80,313

()175,542

%43.44




2018م

()62,952

55,006

%49.73




كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
زيادة اإلستهالك نتيجة لتقسيم وإعادة تقييم العمر اإلنتاجي لألصول.
كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
إضمحالل قيمة شركة ميدال التابعة.
تعديالت غير مواتية ملرة واحدة في شركة ماس كابلو التابعة.

2019م

()61,831

()7,409

%6.70




كميات بيع أقل بتكاليف ثابتة غير مستردة.
زيادة إطفاء األصول غير امللموسة (املعنوية) في تركيا.



2020م

()55,012

()62,421

%17.31

انخفاض مستويات النشاط التشغيلي للشركة األم (شركة الكابالت
السعودية) حيث وصلت كميات الشحنات املسلمة للعمالء إلى  8,724طنا
متريا ،مما أدى إلى عدم احتواء التكاليف التشغيلية الثابتة ،مما أثر سلبا
على هوامش الربح اإلجمالية وبالتالي على صافي هوامش الربح .علما بأن
هوامش الربح تأثرت أيضا بمزيج املنتجات التي تم تصنيعها.
شهدت أنشطة املجموعة انخفاضا في مستويات اإلنتاج كما في الشركات
التابعة بتركيا ،وانخفاضا ملحوظا في النشاط من إيرادات العقود املتعلقة
باملشاريع ،مما تسبب في انخفاض إجمالي هامش الربح اإلجمالي للمجموعة
من  %9-إلى  %16-نتيجة لهذا األداء.
التباطؤ في عمليات التحصيل نتيجة الجائحة والتي أثرت على خسائر
االئتمان املتوقعة ،حيث قامت الشركة بتسجيل مخصص  32.8مليون ريال
سعودي ( 1.9مليون ريال سعودي في السنة املالية 2019م) مقابل احتفاظها
باملستحقات التجارية والذمم املدينة املبالغ املحتجزة من العقود.
زيادة املصروفات غير املتكررة املتعلقة بزيادة رأس املال وأتعاب االستشارات
املتعلقة ببعض التسويات الحكومية والتي بلغ مجموعها حوالي  10مليون
ريال سعودي ،مسجلة ضمن املصروفات العامة واإلدارية لعام 2020م.









املصدر :الشركة
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تطورخسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
السنة املالية

(بآالف الرياالت السعودية)

صافي خسارة

األرباح املبقاه/الخسائراملتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة األرباح املبقاه/الخسائر
املتراكمة إلى رأس املال %

 31مارس 2021م

()35,882

()98,303

%27.26

 30يونيو 2021م

()54,457

()117,489

%32.58

سبب ارتفاع الخسائراملتراكمة










تحسنت مستويات نشاط الشـركة األم بشـكل طفيـف ،حيـث وصـلت كميـات
الشــحنات املســلمة للعمــالء إلــى  1,649طنــا متريــا ( 1,106طنــا متريــا فــي الربــع
األول مـ ــن عـ ــام 2020م)  ،ممـ ــا أدى إلـ ــى عـ ــدم احتـ ــواء التكـ ــاليف التشـ ــغيلية
الثابتـ ــة ،ممـ ــا أثـ ــر سـ ــلبا علـ ــى هـ ــوامش الـ ــربح اإلجماليـ ــة وبالتـ ــالي عل ـ ـى صـ ــافي
هوامش الربح.
ش ــهد قط ــاع املق ــاوالت للمجموع ــة خس ــائر بقيم ــة  5.6ملي ــون ري ــال س ــعودي
على حساب اإليرادات املعكوسة املتعلقة ببعض املشاريع وزيادة مخصصات
الزكاة.
نـتج عــن خســائر االئتمــان املتوقعــة للمجموعــة مصــاريف إضــافية بقيمــة 1.2
ملي ـ ــون ري ـ ــال س ـ ــعودي (ال شـ ـ ـ يء ف ـ ــي الرب ـ ــع األول م ـ ــن ع ـ ــام 2020م) مقاب ـ ــل
احتفاظه ـ ــا باملس ـ ــتحقات التجاري ـ ــة وال ـ ــذمم املدين ـ ــة املب ـ ــالغ املحتج ـ ــزة م ـ ــن
العقود.
انخفاض مستويات النشاط التشغيلي للشركة األم ( شركة الكابالت
السعودية) ،حيث وصلت كميات الشحنات املسلمة للعمالء إلى  1,079طنا
متريا ( 3,517طنا متريا في الربع الثاني من عام 2020م)  ،مما أثر سلبا على
هوامش الربح اإلجمالية وبالتالي على صافي هوامش الربح .علما بأن هوامش
الربح تأثرت أيضا بمزيج املنتجات التي تم تصنيعها.
كما شهدت كيانات املجموعة األخرى تباطؤا في األداء تم تعويضه جزئيا من
خالل مكاسب العملة من العمليات في الشركات التابعة التركية خالل الربع
الثاني من عام 2021م.

املصدر :الشركة
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
 أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/11/19ه (املوافق 2021/06/29م) ،بعد تخفيض رأس املال من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ()360,614,060
ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،بزيادة رأس مال الشركة من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين
( )262,311,060ريال سعودي ،إلى سبعمائة وثنان وستون مليون وثالثمائة واحدى عشر الف وستين ( )762,311,060ريال سعودي ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة خمسمائة مليون
( )500,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية .علما أن عملية زيادة رأس املال املشار إليها أعاله مشروطة بموافقة
الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على عملية تخفيض رأس املال موضوع هذا التعميم.
 وتهدف الشركة بشكل أساس ي من زيادة رأس املال املشار إليها أعاله إلى إعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها
املستقبلي.
 باإلضافة إلى ماذكرأعاله ،تعتزم الشركة اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية:

 املر اقبة الصارمة للتكاليف والعمل على تخفيضها للحد األدنى .وذلك من خالل ما يلي:
 oإعادة تقييم الهيكل اإلداري وانعكاسه على املوارد البشرية ،والعمل على تحقيق تسلسل هرمي أكثر مرونة وتحقيق تخفيض في املصاريف.
 oإدخال تحسينات على عملية اإلنتاج ،حيث يتم متابعة وتقييم أوامر اإلنتاج بصرامة لضمان اإلنتاج بأقل التكاليف و تحقيق أعلى هوامش الربح املستهدفة.
 oتقييم مراحل عمليات اإلنتاج واملصادر البديلة للمواد التي تضمن الحصول على أقل التكاليف املتاحة ،وتحسين الربحية والقدرة التنافسية.
 العمل على زيادة اإليرادات عن طريق فتح قنوات بيع جديدة واستهداف عمالء جدد مما سيساهم في تحسين هوامش الربحية .وذلك من خالل ما يلي:
 oتقوية العالقات التجارية استراتيجيا مع العمالء الرئيسيين لتحسين مستويات النشاط التشغيلي.
 oالتركيز على تحقيق "أفضل مزيج" من املنتجات حيث يتم زيادة الربحية إلى جانب السيولة.
 oالبحث للحصول على خيارات تمويل رأس املال العامل في شكل حقوق ملكية و السعي للحصول على التسهيالت املالية لزيادة املخرجات (السلع والخدمات) التي تقدمها املجموعة.
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تخفيض رأس املال

 هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
الجمعية العامة
غيرالعادية
تصويت مساهمي الشركة

املستشاراملالي

عملية تخفيض
رأس املال

إعداد تقريراملحاسب القانوني
(تقریرتأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)

املو افقات النظامية

www.saudicable.com

17

تخفيض رأس املال
 الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

•

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،مقسم إلى ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة
( )36,061,406أسهم عادية بقيمة اسمية لكل سهم عشرة ( )10رياالت سعودية مدفوعة قيمتها بالكامل ،وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح مائتين واثنين وستين مليون
وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،مقسم إلى ستة وعشرين مليون ومئتان وواحد وثالثون ألفا ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية بقيمة اسمية
عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.

•

تبلغ نسبة تخفيض رأس املال  ،%27.26وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف وثالثمائة ( )9,830,300سهم من األسهم املصدرة للشركة ،أي
بمعدل إلغاء  1سهم لكل ( )3.6684سهم ،إلطفاء  %100من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها كما  31مارس 2021م ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ()98,303,000
ريال سعودي.

•

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم
توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن
سعر سهم الشركة سيتأثر بعمليتي تخفيض وزيادة رأس املال ،حيث أن سعر سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهر
السعر املعدل للسهم في افتتاح السوق بعد يومان تداول ) )T+2من تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال).

•

تاريخ القوائم املالية التي أخذت منها القيم املطلوب تحديدها آلغراض تخفيض رأس املال :القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة (املفحوصة) لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  31مارس
2021م.
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تخفيضرأس املال
 أسباب تخفيض رأس املال ومنقاشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:

•

قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس املال لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء ( )%100من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها كما  31مارس 2021م ثمانية وتسعين
مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي.

•

بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في القوائم املالية األولية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021م مبلغ ( )117,489ألف ريال سعودي أي بنسبة ( )%32.58من رأس املال ،وبعد
تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض الخسائر املتراكمة إلى ( )19,186ألف ريال سعودي ،أي ما نسبته ( )%7.3من رأس مال الشركة بعد الخفيض.

•

عملت إدارة الشركة ضمن مناقشتها وتحليلها لوضع الشركة الحالي ،على وضع استراتيجية لدعم النمو املستقبلي واألداء املالي للشركة ،وتوصلت إلى قرار بإعادة هيكلة رأس مال الشركة
عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس املال ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية ،إلعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن
الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها املستقبلي ،حيث تسعى الشركة إلى تطوير املعدات القائمة وشراء معدات جديدة وتحسين أنظمة الرقابة واستهالك الطاقة.

 بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

•

يرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس املال تصب في مصلحة الشركة واملساهمين ،ولن تؤثر على التزامات الشركة ،حيث سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء
الخسائر املتراكمة.
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تخفيضرأس املال
• أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية (تداول) في تاريخ 1442/11/21ه (املوافق 2021/07/01م) عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/11/19ه (املوافق
2020/06/29م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%27.26من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين مليون
وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406أسهم عادية ،إلى
ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين
وثمانمائة وثالثين الف وثالثمائة ( )9,830,300سهم من أسهم الشركة املصدرة ،أي تخفيض ( )1سهم لكل ( )3.6684سهم ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  %100من
إجمالي الخسائر املتراكمة كما في تاريخ  31مارس 2021م ،والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات
النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
• حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1443/06/03ه (املوافق 2022/01/06م) ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة
السوق املالية وموقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/06/03ه (املوافق 2022/01/06م).
• قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/06/14ه (املوافق 2022/01/17م) ،كما تم تضمين نسخة من هذا
العرض في اإلعالن.
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أثرتخفيض رأساملال علىمطلوباتالشركة
 قامت الشركة بتعيين شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمحاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال (تقریر تأكید محدود حول
التخفیض في رأس املال) ،والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره املتوقع على مطلوبات الشركة.
 لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على حسابات الشركة النقدية ،باإلضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق املساهمين واملطلوبات على الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني (املرفق).
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أثرتخفيض رأس املال على حقوقمساهمي الشركة
•
•

بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في  31مارس 2021م ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي ،أي بنسبة ( )%27.26من رأس املال ،سيؤدي تخفيض رأس املال
بمقدار ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي إلى إطفاء ( )%100من إجمالي الخسائر املتراكمة كما في  31مارس 2021م.
سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في  31مارس 2021م والتي تم فحصها كالتالي:
حقوق املساهمين

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

التأثير

360,614

262,311

()98,303

إحتياطي تحوط

7,327

7,327

-

إحتياطي ترجمة عمالت اجنبية

()6,231

()6,231

-

احتياطي تقييم اكتواري

()11,612

()11,612

-

الخسائر املتراكمة *

()98,303

-

98,303

حصة غير مسيطرة

()2,524

()2,524

-

إجمالي حقوق املساهمين

249,271

249,271

-

(باآلف الرياالت السعودية)

رأس املال

املصدر :تقريراملحاسب القانوني املرفق ،والقوائم املالية كما في  31مارس 2021م.
* بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في القوائم املالية األولية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021م مبلغ ( )117,489ألف ريال سعودي أي بنسبة ( )%32.58من رأس املال ،وبعد تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض الخسائر املتراكمة إلى
( )19,186ألف ريال سعودي ،أي ما نسبته ( )%7.3من رأس مال الشركة بعد الخفيض.
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أثرتخفيض رأساملال علىحقوقمساهمي الشركة
•

•

•

تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ( )360,614,060ريال سعودي ،إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين
( )262,311,060ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%27.26وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406سهم إلى ستة وعشرين
مليون ومئتان وواحد وثالثون ألفا ومائة وستة ( )26,231,106سهم عن طريق إلغاء تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين الف وثالثمائة ( )9,830,300سهم من األسهم املصدرة للشركة ،أي بمعدل إلغاء  1سهم
لكل  3.6684سهم ،إلطفاء  %100من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها كما في  31مارس 2021م ثمانية وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي.
ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها
ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن سعر سهم الشركة سيتأثر بعمليتي تخفيض
وزيادة رأس املال ،حيث أن سعر سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهر السعر املعدل للسهم في افتتاح السوق بعد يومان تداول ( )T+2من
تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال.
لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة ،كما هو موضح أدناه ،مثال ملساهم يملك في محفظته عدد ألف ( )1000سهم من أسهم الشركة قبل التخفيض.
البند (تقديري)

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

 1,000سهم

 1,000سهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2021/07/27م  -افتراض ي) *

 29.15ريال سعودي

 29.15ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 29,150ريال سعودي

 29,150ريال سعودي

نسبة التخفيض

ال ينطبق

%27.26

عدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

ال ينطبق

 273سهم

األسهم اململوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

 727سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري) **

ال ينطبق

 40.07ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

 29,130.89ريال سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

ال ينطبق

 19.11ريال سعودي

األسهم اململوكة قبل التخفيض

* سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من  40.0742إلى  40.07ريال سعودي.
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أثرتخفيض رأساملال علىحقوق مساهمي الشركة
•

تجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه ،ويوضح الجدول أدناه تأثر املساهم الذي يملك سهما واحدا أو سهمين أو
ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي:
البند (تقديري)

األسهم اململوكة قبل التخفيض

القيمة
 1سهم

 2سهم

 3أسهم

 4أسهم

 5أسهم

29.15
ريال سعودي

29.15
ريال سعودي

29.15
ريال سعودي

29.15
ريال سعودي

29.15
ريال سعودي

األسهم امللغاة

 1سهم

 1سهم

 1سهم

 2سهم

 2سهم

األسهم اململوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

 1سهم

 2سهم

 2سهم

 3سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري) **

40.07
ريال سعودي

40.07
ريال سعودي

40.07
ريال سعودي

40.07
ريال سعودي

40.07
ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

29.15
ريال سعودي

58.30
ريال سعودي

87.45
ريال سعودي

116.60
ريال سعودي

145.75
ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

40.07
ريال سعودي

80.14
ريال سعودي

80.14
ريال سعودي

120.21
ريال سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

29.15
ريال سعودي

18.23
ريال سعودي

7.31
ريال سعودي

36.46
ريال سعودي

25.54
ريال سعودي

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2021/07/27م  -افتراض ي) *

* سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من  40.0742إلى  40.07ريال سعودي.
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أثرتخفيض رأساملال علىحقوقمساهمي الشركة
•

•

سعر إغالق سهم الشركة اليوم ******/**/هـ (املوافق ******/**/م) (يوم الجمعية العامة غير العادية) هو (****) ريال سعودي ،ومن املتوقع أن يصل سعر السهم املعدل في حال
موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال إلى (****) ريال سعودي في افتتاح السوق يوم ***** بتاريخ ******/**/هـ (املوافق ******/**/م) ،وهذا التغير يمثل
زيادة بنسبة (** )%عن سعر إغالق سهم الشركة اليوم.
يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املال:
البند (تقديري)

سعر إغالق السهم اليوم 1442/12/17هـ (املوافق 2021/07/27م) – افتراض ي (يوم الجمعية العامة غير العادية) *
قيمة تخفيض رأس املال

القيمة
 29.15ريال سعودي
 98,303,000ريال سعودي

عدد األسهم امللغاة

 9,830,300سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

 36,061,406سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

 26,231,106سهم

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال

سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال (تقديري) **

 1,051,189,985ريال سعودي

 40.07ريال سعودي

* سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من  40.0742إلى  40.07ريال سعودي.
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طريقة احتسابسعرالسهمبعدتخفيضرأس املال
•

يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال:
البند (تقديري)

القيمة

(أ) سعر السهم قبل تخفيض رأس املال
إغالق 1442/12/17هـ (املوافق 2021/07/27م) افتراض ي (يوم الجمعية العامة غير العادية) *

 29.15ريال سعودي

(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

 36,061,406سهم

(ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) ×(ب)
(د) عدد األسهم بعد التخفيض
سعر السهم بعد تخفيض رأس املال = (ج) ÷ (د)

 1,051,189,985ريال سعودي
 26,231,106سهم
 40.0742ريال سعودي

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

ترى إدارة الشركة وبالتأكيد من قبل املحاسب القانوني وفقا لتقرير املحاسب القانوني الخاص بتخفيض رأس املال بأنه ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس املال يمكن أن تؤثر على الشركة ،حيث
تهدف الشركة من عملية تخفيض رأس املال إلعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس املال إلطفاء ( )%100من الخسائر املتراكمة كما في  31مارس 2021م والبالغة قيمتها ثمانية
وتسعين مليون وثالثمائة وثالثة اآلف ( )98,303,000ريال سعودي ،ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي ،وذلك إلعادة هيكلة رأس
املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها املستقبلي.
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املوافقاتالنظاميةالالزمة
•

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ 1443/06/01ه (املوافق 2022/01/06م) على طلب تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين ()360,614,060

ريال سعودي إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين ( )262,311,060ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%27.26وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ستة وثالثين مليون وواحد
وستين ألفا وأربعمائة وستة ( )36,061,406سهم إلى ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( )26,231,106سهم عن طريق إلغاء تسعة ماليين وثمانمائة وثالثين الف وثالثمائة ()9,830,300
سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/06/03ه (املوافق 2022/01/06م).

•

إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال هذه ،فإن
عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما.

•

في حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال ،فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل السجل التجاري والنظام األساس ي
للشركة.

•

بخالف ماتم ذكره أعاله ،التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال.
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األنظمةواللوائحذات الصلة
•

نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه.

•

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) والتعديالت التي طرأت عليه.

•

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق
املالية رقم  2021-07-1وتاريخ 1442/06/01هـ (املوافق 2021/01/14م).

•

قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-22-1وتاريخ
1442/07/12هـ (املوافق 2021/02/24م).

•

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2013-48-4وتاريخ
1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق املالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم -77-1
 2018وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م).

•

النظام األساس ي للشركة.
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تقريراملحاسبالقانوني
•

قامت الشركة بتعيين شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال لدراسة
أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى حقوق املساهمين ،من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال.

•

تالوة تقرير املحاسب القانوني ،استنادا إلى املادة الرابعة واألربعون بعد املائة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والتعديالت
التي طرأت عليه ،والتي تنص على أنه ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُي ّ
عده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في
هذه االلتزامات.

•

تم تضمين نسخة من تقرير املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/06/14ه (املوافق 2022/01/17م).
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الفترةالزمنيةلعمليةتخفيض رأساملال
الحدث

التاريخ
2021/06/29م

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال من ( )360,614,060ريال سعودي إلى ( )262,311,060ريال سعودي.

2021/06/29م

إعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

2021/08/22م

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق املالية.

2022/01/06م

موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية (تداول).

2022/01/17م

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية (تداول) ،كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.

******/**/م

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع األول).

******/**/م

انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع األول) ،وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول ،سيتم عقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول.
وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني ،سيتم عقد االجتماع الثالث خالل ( )30يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني.

******/**/م

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

******/**/م

اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات املساهمين املستحقين .وذلك خالل ( )30يوم من تاريخ
موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.
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معلوماتهامة
•

•

•

•

•

باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم – 4
 2013 – 48وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 77 – 1
–  2018وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م) .وبناء على نظام الشركات وما ورد عليه من تعديالت الصادر من وزارة التجارة بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق
2015/11/10م) ،وعلى وجه الخصوص املادة ( )150منه (والتي تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع ،في أي وقت خالل السنة املالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير
العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف
رأس املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ،وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع انقضاء الجمعية العامة غير العادية خالل  45يوم ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها
إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة) .يجب على الشركة ما
يلي:
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال
واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج
املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال
واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج
املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسة التي
أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو
السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
وتجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 1442/03/16ه (املوافق 2020/11/02م) صدر األمر امللكي الكريم رقم ( )15016بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات ،وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم
( )348وتاريخ 1442/04/10ه (املوافق 2020/11/25م) بناء على األمر امللكي الكريم بتعليق العمل باملادة املائة والخمسون ( )150من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 1441/08/01ه (املوافق
2020/03/25م).
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معلوماتهامة
•

تصنف الشركات ذات الخسائر املتراكمة حسب موقع تداول السعودية (تداول) إلى:
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها.
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها.
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %50فأكثر من رأس مال.

•

وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل ،فإن لم يتوافر هذا النصاب في
االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل ،فإن لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني،
وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

•

وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة
الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

•

في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس املال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية السعودية (تداول) بنهاية تداول
ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو
صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال.
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املستنداتاملتاحة للمعاينة
•

سيتم نشر تعميم املساهمين والتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة .وسوف تقوم الشركة
بإتاحة املستندات التالية ملساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة (جدة ،املنطقة الصناعية ،قطعة رقم 12ف) ،وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية في 1443/06/01ه (املوافق

2022/01/06م) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 1443/07/08ه (املوافق 2022/02/09م) خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  4مساء.
 نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.
 نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،واملنشور على موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية (تداول).
 نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.
 نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.
 نسخة من تعميم املساهمين (العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
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املرفقات
•

نسخة من تقرير املحاسب القانوني (تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)

•

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
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نموذج التوك ل:
السادة المساهم ال رام
نح ط م علما أن نموذج التوك ل غ متاح ،ح ث س تم اﻹ تفاء عقد الجمع ة العامة العاد ة ع وسائل التقن ة
السوق المال ة وضمن دعم الجهود واﻹجراءات الوقائ ة
الحديثة عن عد ،وذلك حرصا ع سﻼمة المساهم
واﻻح از ة من ق ل الجهات المختصة وذات العﻼقة للتصدي لفايروس كورونا ) (19-COVIDوامتدادا للجهود
المتواصلة ال ت ذلها افة الجهات الحكوم ة الممل ة الع ة السعود ة ٕاتخاذ التداب الوقائ ة الﻼزمة لمنع
ان شاره ،فسوف كون التص ت جمع ة كة ال ا ﻼت السعود ة عن ط ق وسائل التقن ة الحديثة استخدام
منظومة تداوﻻ  .علما أن ال سج ل خدمة تداوﻻ متاح مجانا لجميع المساهم .

