
ريال سعودي من مليار وأربعمائة ( 343,000,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثالثمائة وثالثة وأربعون مليون 
سهم عادي ( 143,000,000)ريال سعودي مقسم الى مائة وثالثة وأربعون مليون ( 1,430,000,000)وثالثون مليون 

ريال سعودي مقسم الى مائة وثمانية ( 1,087,000,000)ليصبح رأس مال الشركة الجديد مليار وسبعة وثمانون مليون 
سهم عادي ( 108,700,000)مليون وسبعمائة ألف 

تعميم املساهمين شركة أسمنت الجوف

الجمعية العامة غير العادية

افق )ه 1444/02/02 (م2022/08/29املو

املستشار املالي
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معلومات الشركة
شركة أسمنت الجوف

حي الربوة طريق عمر بن عبدالعزيز-الرياض
11351الرياض 295689ب.ص

اململكة العربية السعودية
(011)2000388: هاتف
(011)2109899: فاكس

info@joufcem.com.sa :البريد اإللكتروني
www.joufcem.com.sa : املوقع اإلكتروني

معلومات املستشار املالي
(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 

شارع العليا العام -الرياض 
11523، الرياض 50315ب .ص

اململكة العربية السعودية 
+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس

info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني
www.wasatah.com.sa : املوقع اإللكتروني

معلومات املحاسب القانوني

الدكتور محمد العمري وشركاه
الرياض، طريق امللك فهد

21421الرياض–8736ب .ص
اململكة العربية السعودية 

2780608 11 966+: هاتف
+278288311966: فاكس

riyadh@bdoalamri.com:البريد اإللكتروني
www.bdoalamri.com: املوقع اإللكتروني

معلومات الشركة

mailto:info@joufcem.com.sa
http://www.joufcem.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.sa
http://www.wasatah.com.sa/
mailto:riyadh@bdoalamri.com
http://www.bdoalamri.com/


خلفية عن الشركة

رقمتجاري وبسجل(م2006/08/06املوافق)هـ1427/07/11وتاريخ1870رقمالوزاري القراربموجبتأسستسعوديةمساهمةشركة"(الشركة"بـبعدفيمااليهايشار)الجوفأسمنتشركة▪

الراض ي،اوتملكالبناءوموادالشركةمنتجاتفيوالتجزئةالجملةوتجارةاالسمنتانواعجميعانتاجفيالشركةنشاطويتمثل(م2006/11/22املوافق)هـ1427/11/01وتاريخ1010225259

مصانعوتشغيلإدارةو اململكةوخارجداخلللمصانعوالخدماتالصيانةتوفيربغرضالصناعية،الخدماتشركاتتأسيسفياالشتراكأوبتأسيسالقيامالغرض،ذلكتحقيقفيوللشركة

أوتكمــلالتــيكاتالشــر تأســيسفــياإلشتراكأوبتأسـيسالقيـامكذلـك،اململكـةوخـارجداخـلالصناعيـةأغراضهـاتحقيـقفـيمنهـاواإلسـتفادةاإلختـراعبـراءاتوتملـك،انواعهبجميعاالسمنت

.التجاريــةالــوكاالتواملجــالنفــسفــيذلــكوغيــرالبــالطوالبلــوكمصانــعوالجاهــزةالخرســانةمثــلاألســمنتمشــتقاتمــنمصانــعوإنشــاءالشــركةنشــاطتتمــم

11351الرياض -295689ب.حي الربوة ص-طريق عمر بن عبدالعزيز-يقع مقر الشركة الرئيس ي  بالرياض▪

معلومات التواصل▪

حامد سعيد الغامدي: اسم ضابط االتصال

(011)2000388:هاتف
(966)555781730:جوال
(011)2109899:فاكس

h.s.alghamdi@joufcem.com.sa:البريد اإللكتروني
www.joufcem.com.sa: املوقع اإلكتروني

mailto:h.s.alghamdi@joufcem.com.sa
http://joufcem.com.sa/
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الحدث  العام

ريال سعودي مقسم إلى مائة واثنين مليون ومائة ألف ( 1,021,000,000)تأسست شركة أسمنت الجوف كشركة مساهمة سعودية برأس مال قدره مليارا و واحدا وعشرين مليون 
رياالت سعودية للسهم الواحد ( 10)سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( 102,100,000)

هـ 1427/07/11
(  م2006/08/06املوافق)

مليون وسبعون وتسعةمئتانبقيمةاملالرأسرفعبعدالعاملإلكتتابالطرحعمليةواعتمادإلقرارالعاديةغيرالعامةلجمعيةلاجتماعام2009/06/20بتاريخالشركةعقدت
الطرحعمليةانتهاءوعند،للسهمرياالت10بسعرالعاملإلكتتابوطرحهاجديدسهم(27,900,000)ألفوتسعمائةمليون وعشرينسبعةإصدارطريقعنسعوديريال(279,000,000)

سعوديريال(1,021,000,000)مليون وعشرينوواحدامليارامنالشركةمالرأسزيادةتموبالتاليالزيادة،بعداملالرأسأسهممن%50نسبةمجتمعون الحاليون املساهمون سيمتلك
عاديسهم(130,000,000)مليون وثالثون مائةالىمقسمسعوديريال(1,300,000,000)مليون وثالثمائةمليارإلىعاديسهم(102,100,000)ألفومائةمليون واثنينمائةإلىمقسم

هـ 1430/06/27
(  م2009/06/20املوافق)

حيث(السعوديةتداول )السعوديةاملاليةالسوق فيالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)قدرهااسميةبقيمةعاديسهم(130,000,000)مليون وثالثون مائةوتسجيلبإدراجالشركةقامت
.الشركةمالرأسمن%50تمثلوالتيالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)قدرهااسميةبقيمةالعاملإلكتتابعاديسهم(65,000,000)مليون وستون خمسةطرحتم

هـ 1431/09/01
(  م2010/08/11املوافق)

ريال(130,000,000)مليون وثالثون مائةبقيمةاملالرأسزيادةبالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2017/07/17بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
ريال(1,300,000,000)مليون وثالثمائةمليارمنالشركةمالرأسزيادةتموبالتالياملبقاة،األرباحمنتحويلهاطريقعنعادي،سهم(13,000,000)مليون عشرثالثةإلىمقسمسعودي
(143,000,000)مليون وأربعون وثالثةمائةالىمقسمسعوديريال(1,430,000,000)مليون وثالثون وأربعمائةمليارإلىعاديسهم(130,000,000)مليون وثالثون مائةالىمقسمسعودي

أسهمعشرةلكلواحدسهمبمعدلمجانيةأسهممنحخاللمنوذلكعادي،سهم

ه      1438/10/23
(م2017/07/17املوافق )

( 143,000,000)ريال سعودي مقسم الى  عدد مائة وثالثة وأربعون مليون ( 1,430,000,000)مليار وأربعمائة وثالثون مليون يبلغ رأس مال الشركة الحالي 
:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة سهم عادي  

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

وثمانون وسبعةمليارإلىسعوديريال(1,430,000,000)مليون وثالثون وأربعمائةمليارمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
ريال(334,000,000)مليون وأربعون وثالثةثالثمائةماقيمتهإلطفاءوذلكللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(34,300,000)إلغاءطريقعنسعوديريال(1,087,000,000)مليون 

.املتراكمةالخسائرإجماليمنسعودي

هـ 1443/09/03
(  م2022/04/04املوافق)

ريال ( 1,087,000,000)مليار وسبعة وثمانون مليون ريال سعودي إلى ( 1,430,000,000)مليار وأربعمائة وثالثون مليون من وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة
(.تداول )وموقع تداول السعودية ، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املاليةمن األسهم املصدرة للشركةسهم ( 34,300,000)عن طريق إلغاء سعودي 

ه1443/11/17
(م2022/06/16املوافق )

ريال ( 1,430,000,000)مليار وأربعمائة وثالثون مليون من م على تخفيض رأس مال الشركة29/08/2022وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
 وثالثمائة ألف ريال سعودي ( 1,087,000,000)مليار وسبعة وثمانون مليون سعودي إلى 

ً
، وقد تم من األسهم املصدرة للشركةسهم ( 34,300,000)عن طريق إلغاء أربعة وثالثون مليونا

(.تداول )وموقع تداول السعودية اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية

ه1444/02/02
(م2022/08/29املوافق )

خلفية عن الشركة
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الصفةاملنصب*االسم
نسبة األسهم اململوكة غير 

املباشرة
تاريخ العضويةالجنسيةاشرةنسبة األسهم اململوكة املب

2020/08/06سعودي%0.0769231-غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةمحمد سعيد حسن عطيه

2020/08/06سعودي%0.4202804-غير تنفيذينائب رئيس املجلسكيعبد العزيز عبد االله محمد صالح كع

-غير تنفيذيعضو مجلس إدارةفيصل حمزة بهى الدين الخولي
%0.0038462

2020/08/06سعودي

2020/08/06سعودي0.0007692%-مستقلعضو مجلس إدارةابراهيم مازن أبو الهدى خاشقجي      

2020/08/06سعودي--مستقلعضو مجلس إدارة طالل عثمان عبداملحسن املعمر

2020/08/06سعودي--مستقلعضو مجلس إدارةسعد عماش سعد الشمري 

.الشركة و تداول : املصدر
سنوات تنتهي في تاريخ  3م ملدة 2020/08/06م  على تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2020/07/23باجتماعها املنعقد بتاريخ ( العادية)وافقت الجميعة العامة *

.  م2023/08/05

:مالحظة
ريال سعودي ( 1,087,000,000)ريال سعودي إلى ( 1,430,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2022/04/03املوافق )ه 1443/09/02تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

.سهم من األسهم املصدرة( 34,300,000)عن طريق إلغاء 

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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.الشركة: املصدر

ذية اإلدارة التنفي–خلفية عن الشركة 

تاريخ التعيينالجنسيةاملؤهل العلمياملنصباالسم

الرئيس التنفيذيجمال سالم عبدهللا ال عامر/ املهندس

بكالوريوس هندسة كيميائية

-

ماجستير إدارة أعمال

2013-11-03سعودي

2014-06-01سعوديبكالوريوس محاسبةاملدير املاليحامد سعيد حمدان الغامدي/ األستاذ

مدير إدارة املوادهاني يوسف محمد الكتامي/ املهندس

ماجستير هندسة تطوير تقنية املعلومات

-

ماجستير إدارة األعمال

2014-05-25سعودي

2014-02-05سعوديبكالوريوس هندسة كيميائيةمدير املصنععادل عوض سبيل العنزي / املهندس
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الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاعال نسبة الخسائر املتراكمة إلى رأس املالخسائر املتراكمة (الخسارة )صافي الربح الفترة

ريال سعودي 5,256,112م2019
(93,595,226)
ريال سعودي

6.55%

العامخاللالشركةقامتوقداملالرأسمن%23.99مانسبتهتمثلوالذيريالمليون 343,113,599املتراكمةالخسائربلغت
:التعديالتأبرز يليوفيمام2020وم2019املاليةللسنواتاملبقاةاألرباحرصيدعلىتعديالتبإجراءم2021املالي

سعوديريالمليون 9بقيمةللموردمثبتغيرمبلغوجودلهاوتبيناملوردين،أحدمعرصيدفروقاتبمراجعةالشركةقامت•
.سعوديريالمليون 9بمبلغاملبقاةاألرباحانخفضتالتعديللهذاونتيجةسابقة،سنواتيخص

التنميةصندوق منمطالبةاستالمتمهـ1443اآلخرجمادى21املوافقم2022يناير24فياملاليةللقوائمالحقبتاريخ•
(ةالصناعيالشرقيةشركة)املضمونةالشركةلتخلفنظراسعوديريالمليون 49,5مبلغبسداد(السعوديالصناعية

سنواتيخصزاماإللتهذااننتيجةالسابقةالسنواتعلىبالكاملاملبلغباثباتالشركةقامتوعليهبها،مستثمرشركة
ملقابلةمخصصاتفيوزيادةسعوديريالمليون 49,5بمبلغاملبقاةاألرباحفيانخفاضالىأدىالتعديلهذاأثرإن.سابقة
.املبلغبنفساإللتزام

 واملرسملةوأفرانآالتغيارقطعبدراسةالشركةقامت•
ً
سعودي،ريالمليون 20,9بقيمةواملعداتاملمتلكاتضمنسابقا

الالقطعهذهاناالدارةرأتحيث،(2020ينايرفيكماسعوديريالمليون 19.9بمقارنة)م2020ديسمبر31فيكما
التيللسنواتملبلغاوتوزيعبالكاملالرصيدبإقفالالشركةوقامتدوريةصيانةمصاريفوتخصسنةمنألكثرمنهايستفاد
،(ريالمليون 1,1بمبلغ2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةخسارةزيادةهواملوحدةاملاليةالقوائمعلىذلكاثرإنتخصها،

ريالمليون 19,9بمبلغسابقةسنواتيخصوالذي2020يناير1فيكمااملبقاةاالرباحفيوانخفاض
االستراتيجيةالغيارقطعتصنيفعادةقطعتصنيفبإعادةم2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةخاللالشركةقامت•

استهالكواحتسابسعوديريالمليون 12,9بقيمةاملخزونضمنسابقاواملسجلةواملعداتوآالالتاملمتلكاتالىوتحويلها
هواملوحدةاملاليةالقوائمعلىذلكأثرإنتخصها،التيللسنواتاملبلغبتوزيعالشركةوقامتالفعلي،الشراءتاريخمنلها

يناير1فيكمااملبقاةاألرباحفيوانخفاضسعودي،ريالمليون 1,2بمبلغم2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةاستهالكزيادة
.سعوديريالمليون 4,9بمبلغسابقةسنواتيخصوالذي2020

خالللتنفيذاتحتاملشاريععلىتحميلهاتمدوريةصيانةومصاريفقروضفوائدواملعداتواآلالتاملمتلكاتتضمنت•
واتالسنعلىتحميلهاتمالتياملصاريفبتسويةالشركةوقامت.سعوديريالمليون 103,8بحواليالسابقةالسنوات
ذلكأثرإنتخصها،يالتللسنواتاملبالغوتوزيعبالكاملالرصيدبإقفالالشركةوقامتاملبقاة،االرباححسابعلىالسابقة

،(سعوديريالمليون 11,8بمبلغ:2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةخسارةزيادةهواملوحدةاملاليةالقوائمعلى
.سعوديريالمليون 92بمبلغسابقةسنواتيخصوالذيم2020يناير1فيكمااملبقاةاالرباحفيوانخفاض

بتكوينالشركةتقمولمسعوديريالمليون 30.3ماقيمتةبسدادالشركةبمطالبةالشركةاستلمتم2020عامخالل•
األرباحفياضإنخفإلىأديالتعديلهذاأثروإناملقارنة،أرقامعلىالخطاءبتعديلالشركةقامتاإللتزام،ملواجهةمخصص

.املبلغبنفسأخرى مخصصاتفيوزيادةسعوديريالمليون 30.3بمبلغاملبقاة

ريال سعودي (98,542,255)م2020
(192,137,481)
ريال سعودي

13.44%

ريال سعودي (150,976,118)م2021
(343,113,599)
ريال سعودي

23.99%

تطور الخسائر املتراكمة
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

:فىواملتمثلهالتابعةشركاتهادعمخاللمنوذلكالقائمة،ومشاريعهااستثماراتهاهيكلةبإعادةم2021عامخاللالشركةقامت

الجوفأسمنتشركةمنلهااملمنوحالقرضرصيدفيالخسائراقفالطريقعن:الجوفاستثماراتشركة-1

الجوفأسمنتشركةلصالحاملطلوبالجاري الحسابرصيدفيالخسائراقفالخاللمن:األردنالجوفأسمنتشركة-2

األولىبالخطواتالشركةدأتبقدتكون وبذلكومشتقاتهاالسمنتوتصديروبيعنقلمجالفيواملختصالرئيس ياالمالشركةلعملالداعمنشاطهااستعادةالتابعةالشركاتتستطيعبحيث

األردن،الىالكلنكرمنتجصديربتالشركةتوسعتحيث،ملنتجاتهاأخرى أسواقلفتحالشركةتسعىكماالسوقية،حصتهاعلىواملحافظةاإلنتاجاستمراريةطريقعناملستقبليةأعمالهالدعم

.م2022عامفيطنالف200مناكثرالىتصلانومتوقع،م2021عامخاللطنالف127األردنإلىاملصدرةالكلنكركميةوبلغت

معتمدة،استشاريةمكاتبعبروذلكالعادلةبالقيمةلتظهرم2021لعامالدخلصافيفيالخسائرحققتالتيأصولهاأهمفيتركزتدراسات،عدةبعملم،2021عامبنهايةالشركةقامتكما

 تضمنتكماالغيار،وقطعوملحقاتهالثانيالخطمشروعمتضمنةالشركةأصول الدراساتتلكشملتحيث
ً
هدفهاالشركةتحققذاوبهاملالية،الشركةإللتزاماتاالئتمانيةالدراسةأيضا

.املاليةنتائجهاعلىيؤثرأوتقدمهايعيقماجميعمنبالخروجاملستقبلي

يرتبطوماأنواعهبجميعمنتاالسإنتاج)الرئيسيةالصناعةعلىاملستقبليةالخططفيالتركيزليصبحاإلسمنتنطاقخارجمستقبليةاستثماراتأيفيالدخول عدمقراراالدارةمجلسواتخذ

 توقفأنبعداالبيضاالسمنتمشروعاستكمالإلىباإلضافة،م2022الحاليالعامنهايةفياإلنتاجبعمليةالبدءيتمانواملتوقعاالبار،اسمنتإنتاجعلىالشركةتخططكما(به
ً
ببسبمؤقتا

.االيراداترفعفيوملموسجيدتأثيراملشاريعلتلكوسيكون هذام،2024العاممناالول الربعفياالنتاجعمليةلتبدأم،2023عاممنتصففياملشروعتنفيذإستئنافومتوقعكورونا،جائحة
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي 

تخفيض رأس املال 
:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

ريــاالت ( 10)ســهم عــادي بقيمــة اســمية عشــرة ســهم عــادي  ( 143,000,000)ريــال ســعودي مقســم الــى  عــدد مائــة وثالثــة وأربعــون مليــون ( 1,430,000,000)مليــار وأربعمائــة وثالثــون مليــون يبلــغ رأس مــال الشــركة الحــالي ▪

للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل 

ريال سعودي عن طريق إلغاء ( 1,087,000,000)ريال سعودي إلى ( 1,430,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2022/04/03املوافق )ه 1443/09/02تمت التوصية من قبل األعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ •
 وسبعمائة ألف ( 1,087,000,000)ليصبح رأس مال الشركة الجديد مليار وسبعة وثمانون مليون سهم من األسهم املصدرة ( 34,300,000)

ً
.سهم عادي ( 108,700,000)ريال سعودي مقسم الى مائة وثمانية مليونا

 وثالثمائــة ألــف %6023.98تبلــغ نســبة تخفــيض  رأس املــال ▪
ً
مــن % 99.97ســهم  إلطفــاء 1لكــلســهم0.239860ســهم ، أي بمعــدل إلغــاء  ( 34,300,000)، و ســتتم عمليــة التخفــيض عــن طريــق إلغــاء أربعــة وثالثــون مليونــا

.ريال سعودي ( 343,113,599)ثالثمائة وثالثة وأربعون مليون إجمالي الخسائر املتراكمة البالغة 

هــا ملســاهمي تحصــالت بيعفــي محفظــة واحــدة  والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض  رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بالســعر الســائد فــي حينــه، ومــن ثــم ســيتم توزيــع م( إن وجــدت)ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم ▪

.ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة( 30)الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.م2021ديسمبر 31القوائم املالية لسنة املالية املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال ▪



ومناقشة تحليل اإلدارة أسباب تخفيض رأس املال

:يليفيمااملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسلتوصيةالرئيسيةاألسبابتتمثل❑

إصدارطريقعناملالرأسةزيادثمومناملالرأسبتخفيضالبدءطريقعناملالرأسهيكلةإعادةقرارإلىالشركةإدارةمجلسوتوصلللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالشركةإدارةعملت▪
وأربعمائةمليارمنشركةالمالرأسبتخفيضاملتعلقةتوصيتهاإلدارةمجلسأصدرذلكعلىوبناء.واملاليالتشغيلياألداءولتحسينللشركةاملاليةاملالءةورفعاملالرأسهيكلةإعادةلغرضوذلك.أولويةحقوق أسهم

 وثالثون أربعةإلغاءطريقعنسعوديريال(1,087,000,000)مليون وثمانون وسبعةمليارإلىسعوديريال(1,430,000,000)مليون وثالثون 
ً
ارتفاعويعودللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليونا

:التاليإلىأساس يبشكلالخسائر

مخصصات ناتجة عن دراسة هبوط في قيمة االصول والدراسة االئتمانية وقطع الغيار •

مخصصات تتعلق ببعض االستثمارات في الشركات التابعة •

مخصصات مقابل التزامات سابقة لبعض االستثمارات •

مخصصات ناتجة عن التزامات محتملة سابقة •

املاليةالسوق موقعواملاليةسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م16/06/2220املوافق)هـ17/11/1443بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت❑
.(م16/06/2220املوافق)هـ17/11/1443بتاريخ(تداول )السعودية

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م08/08/2220املوافق)هـ10/01/1444بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت❑

13
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يــة التخفــيض و أثــره مــن خاللــه توضــيح آلتــمقامــت الشــركة بتعيــين شــركة الــدكتور محمــد العمــري وشــركاه كمحاســب قــانوني إلعــداد التقريــر املحاســبي الخــاص بعمليــة تخفــيض رأس املــال، و الــذي▪

.املتوقع على التزامات الشركة

.لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني املرفق▪

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



 وأربعون وثالثةثالثمائةاملتراكمةالشركةخسائربلغت▪
ً
 عشروثالثةومائةمليونا

ً
وثالثةثالثمائةبمقداراملالرأسخفضسيؤديم2021ديسمبر31فيكما.سعوديريال(343,113,599)وتسعون وتسعةوخمسمائةألفا

.املتراكمةالخسائرإجماليمن%99.97إطفاءإلىسعوديريال(343,000,000)مليون وأربعون 

:م2021ديسمبر 31سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في

15

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

التأثيربعد تخفيض رأس املالرأس املالقبل تخفيضم2021ديسمبر 31املساهمين كما فيحقوق 

(343,000,000)1,087,000,000 1,430,000,000رأس املال

(46,000,000)(46,000,000)احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

(1,728,804)(1,728,804)إعادة قياس منافع املوظفين

(63,150)(63,150)احتياطي لتحويل العمالت األجنبية

 51,386,441 51,386,441االحتياطيات النظامية

 343,000,000(113,599)(343,113,599)الخسائر املتراكمة

 1,090,480,888 1,090,480,888حقوق املساهمينإجمالي

م2021ديسمبر 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



األسهممنسهم(34,300,000)إلغاءطريقعنسعوديريال(1,087,000,000)إلىسعوديريال(1,430,000,000)منسعوديريال(343,000,000)بقيمةمالهارأستخفيضالشركةتعتزم▪
سهم1لكلسهم0.2398إلغاءبمعدلوذلكالشركةاملصدرة

متحصالتتوزيعسيتممثومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم▪
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةملساهميبيعها

:الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكملساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض▪
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القيام بعملية تخفيض رأس املالبدون القيام بعملية تخفيض رأس املالمع(تقديري )البند

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

ريال سعودي10.12ريال سعودي10.12(م 2022/08/29إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ال ينطبق240األسهم امللغاة

ال ينطبق760بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ال ينطبقريال سعودي13.32*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

ريال سعودي10,120ريال سعودي10,120(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبقريال سعودي10,118.14(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبقريال سعودي1.86(تقديرية)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

.سعوديريال 13.32إلى13.3133من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



:أسهم10ذي يملك إلى لى املساهم الر عوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثي▪

17

(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

10.1210.1210.1210.1210.1210.1210.1210.1210.1210.12(م 2022/08/29إغالق )سعر السهم قبل التخفيض

1111222233األسهم امللغاة

0123345667بعد التخفيضاألسهم اململوكة

13.3213.3213.3213.3213.3213.3213.3213.3213.3213.32(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

10.1220.2430.3640.4850.6060.7270.8480.9691.08101.20(ةتقديري)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0.0013.3126.6339.9439.9453.2566.5779.8879.8893.19(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

10.126.933.730.5410.667.474.271.0811.208.01(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سعوديريال 13.32إلى13.3133من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي، ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر ( 10.12)م والذي يبلغ 2022/08/29تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة أسمنت الجوف بتاريخ ▪

.السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

SAR 10.12(م2022/08/29إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

143,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

1,447,160,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

108,700,000عدد األسهم بعد التخفيض( د)

13.32*(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية

.سعوديريال 13.32إلى13.3133من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 



علىالشركةتعمل.تمراريتهااسعلىوسيحافظللشركةاملالياملركزتعزيزإلىسيؤديماوهواملتراكمة،الخسائرإطفاءإلىتهدفاملالرأستخفيضعمليةأنحيثاملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدال▪
مخاطرأيةوجودعدملىعأكدووالقانونيةاملاليةالنواحيمناملالرأستخفيضعمليةراجعقدالقانونياملحاسببأنعلما.الشركةملساهميبالنفعيعودممااألرباح،ولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيح

.الشركةعلىتؤثرأنيمكن

ـــ%( 20)بعــد تخفــيض رأس املــال ستشــطب كامــل الخســائر املتراكمــة مــن رأس مــال الشــركة وفــي حــال بلغــت الخســائر املتراكمــة ▪ اإلجــراءات ”أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة فــإن الشــركة ستخضــع لالئحــة الهيئــة الخاصــة بــــ
أو أكثــر فـإن الشـركة ستخصـع لعـدد مـن املتطلبــات %( 50)وفـي حـال بلغـت نسـبة الخسـائر املتراكمـة . ”فـأكثر مـن رأس مالهــا% 20والتعليمـات الخاصـة بالشـركات املدرجـة أسـهمها فـي الســوق التـي بلغـت خسـائرها املتراكمـة 

او أكثــر مــن رأس مالهــا بــإبال  رئــيس مجلــس % 50مــن نظــام الشــركات التــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــو  الخســائر املتراكمــة للشــركة ( 150)األكثــر صــرامة وعلــى وجــه الخصــوص املــادة 
 بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل 

ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتمـاع خـالل ( 15)اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبال  أعضاء املجلس فورا

ً
 مـن تـاريخ علـم املجلـس بالخسـائر ، ( 45)يوما

ً
يومـا

تعد الشركة منقضية بقوة و .  ركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس يالشلتقرر إما زيادة رأس املال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل 
مـن نظـام الشـركات ( 150)قـررت زيـادة رأس املـال وفـق االوضـاع املقـررة فـي املـادة إذاالنظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خـالل املـدة املحـددة أعـاله، أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهـا إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو 

 مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة( 90)ولــم يــتم االكتتــاب فــي كــل زيــادة رأس املــال خــالل 
ً
مــن نظــام الشــركات أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ( 150)وفــي حــال انقضــاء الشــركة بقــوة النظــام بموجــب املــادة . يومــا

.سيلغي إداراج أسهم الشركة

املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

ريال سعودي( 1,087,000,000)ريال سعودي إلى (1,430,000,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية(  م2022/04/04املوافق)هـ 1443/09/03

.مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(م2022/05/16املوافق )ه 1443/10/15

.هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى)م2022/05/23املوافق (هـ 1443/10/22

(  م16/06/2220املوافق )هـ 17/11/1443
الية السعودية الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية و موقع السوق املموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(.تداول )

.نكما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعال ،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية (م08/08/2022املوافق )هـ 10/01/1444

(.االجتماع الثاني)اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (م08/08/2022املوافق )هـ 10/01/1444

.نظرا لعدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول ( االجتماع الثاني)العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير(م2022/08/29املوافق )ه 1444/02/02

.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م30/08/2022املوافق )هـ 03/02/1444

(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/
يوم ( 30)ك خالل وذل. الشركة في حسابات املساهمين املستحقينمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 

.من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
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تخفيض رأس املال 

:إجراءات تخفيض رأس املال
:إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لالجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال•

.تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال•

.رأس املالااللتزامات املستمرة، و املتعلقة بشروط تخفيضة وإعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة الثامنة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالي•

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة•

.من قواعد اإلدراج( 5)بالصيغة الواردة بامللحق ( تداول )تقديم إشعار إلى السوق املالية •

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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مليار وسبعة ريال سعودي إلى ( 1,430,000,000)مليار وأربعمائة وثالثون مليون من على طلب تخفيض  رأس مال الشركة( م16/06/2220املوافق )هـ 17/11/1443حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ ▪

 وثالثمائـة ألـف ريال سـعودي ( 1,087,000,000)وثمانون مليون 
ً
مـن  رأس املـال ، وقـد تـم اإلعـالن عـن هـذه % 24والتـي تمثـل مانسـبتة مـن األسـهم املصـدرة للشـركة  سـهم ( 34,300,000)عـن طريـق إلغـاء أربعـة وثالثـون مليونـا

( .م16/06/2220املوافق )هـ 17/11/1443بتاريخ( تداول )املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

.تتمال هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال لناملإن عملية تخفيض رأس املال تتطلب موافقة املساهمين، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس▪

النظـام األســاس للشــركة التجـارة للحصــول علـى موافقتهــا علـى تعــديلرة فـي حــال تـم الحصــول علـى موافقــة املسـاهمين علــى عمليـة تخفــيض رأس املـال، ســتقوم الشـركة باالســتمرار بـاجراءات تخفــيض رأس مالهـا ومخاطبــة وزا▪

.وسجلها التجاري 

. بخالف ماذكر أعاله، التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال▪

افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة املو



(م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م▪

وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه1424/06/02وتاريخ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م▪

–5–5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)ه املوافق 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ▪

(م2022/01/05املوافق )ه 1443/06/02وتاريخ 2022

ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ▪

بتاريخ 2022-52-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2022/02/13املوافق )هـ 1443/07/12بتاريخ 2022-19-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2019/09/30املوافق )

(م2022/04/13املوافق )هـ 1443/09/12

النظام األساس ي للشركة▪

وتاريخ 2013–48–4فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم %20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها املتراكمة ▪

املوافق )ه 1439/11/05وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15

(  م2018/07/18

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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ن مـن أجـل الحصـول علـى على التزامات الشركة وعلى حقوق املسـاهمييض قامت الشركة بتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال و أثر ذلك التخف▪

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلى املادة الرابعة واالربعون بعد املائة من نظام الشركات الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم ▪
ً
ه مراجـع 1437/01/28وبتـاريخ ( 3/م)تالوة تقرير املحاسب القانوني، استنادا عـد  هــ ،  ال يصـدر قـرار التخفـيض إال بعـد تـالوة تقريـر خـاص يا

.الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

(م08/08/2022املوافق )هـ 10/01/1444بتاريخ ( تداول )السوق املالية السعودية وقعتم تضمين نسخة من تقرير الفحص املحدود املعد من قبل املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على م

تقرير املحاسب القانوني 



وتــــاريخ 2013–48–4فــــأكثر مــــن رأس مالهــــا، الصــــادرة عــــن مجلــــس هيئــــة الســــوق املاليــــة بموجــــب القــــرار رقــــم %20باإلشــــارة إلــــى اإلجــــراءات والتعليمــــات الخاصــــة بالشــــركات املدرجــــة أســــهمها فــــي الســــوق والتــــي بلغــــت خســــائرها املتراكمــــة ▪
ـــق )ه 1435/01/15 ـــق )ه 1439/11/5وتـــــاريخ 2018–77-1ه، واملعدلـــــة بقــــرار مجلـــــس هيئـــــة الســـــوق املاليــــة رقـــــم 1424/06/02وتـــــاريخ 30/ بنـــــاء علـــــى نظـــــام الســــوق املاليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم امللكــــي رقـــــم م( م2013/11/18املوافـ املوافــ
، (م2018/07/18

مـن نظـام الشـركات أنـه إذا بلغـت خسـائر الشـركة نصـف رأس املـال املـدفوع، فـي أي وقـت خـالل السـنة املاليـة، وجـب (150)هــ، و علـى وجـه الخصـوص املـادة 1437م املوافـق 2015وبناء على نظام الشركات الصـادر مـن وزارة التجـارة فـي عـام ▪
عوة الجمعية العامة ذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دا بعلى أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبال  رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبال  أعضاء املجلس فور 

 ألحكام الن
ً
 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا

ً
املال املدفوع ، أو حل ف رأسوذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصظامغير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

يــوم، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي املوضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس املــال وفـــق 45الشــركة قبــل األجــل املحــدد فــي نظامهــا األســاس، وتعــد الشــركة منقضــية بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامـــة غيــر العاديــة خــالل 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة

ً
.األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة ▪
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب % 35فـأكثر وبمـا يقـل عـن % 20يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 لهــذه الفقــرة مــع اإلعــالن الخــاص بالنتــااإل الرئيســية التــي أدت إلــى بلــو  هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى أنــه ســيتم تطبيــق هــذه اإلجــراءات والتعليمــات عليهــا، وفــي حــال تــزامن
ً
ئج املاليــة األوليــة أو الســنوية تعفــ  فصــاح املطلــوب وفقــا

.الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة ▪
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب % 50فـأكثر وبمـا يقـل عـن % 35يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 لهــذه الفقــرة مــع اإلعــالن الخــاص بالنتــااإل الرئيســية التــي أدت إلــى بلــو  هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى أنــه ســيتم تطبيــق هــذه اإلجــراءات والتعليمــات عليهــا، وفــي حــال تــزامن
ً
ئج املاليــة األوليــة أو الســنوية تعفــ  فصــاح املطلــوب وفقــا

.الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

معلومات هامة
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 ودون تـأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة ▪
ً
لتـي فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب الرئيسـية ا% 50يجب على أن الشركة أن تفصـح للجمهـور فـورا

فـأكثر مـن رأس مالهـا، وفـي حـال تـزامن % 50ملالية السـعودية التـي بلغـت خسـائرها املتراكمـة ق اأدت إلى بلو  هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السو 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعف  الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في

ً
.ية األولية أو السنويةل قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالحااإلفصاح املطلوب وفقا

 للمــادة ▪
ً
الــدعوة إلــى م يتــوافر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول وجهــتن لــمــن نظــام الشــركات ،ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــحيحا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة علــى أالقــل، فــإ( 94)وفقــا

ات ويكـون النصـاب القـانوني واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصـت عليهـا نظـام الشـرك . اجتماع ثان، ويكون االجتماع الثاني محيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل
.بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصة

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

 على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى ▪
ً
اني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية بنهاية تداول ث« تداول »وق املالية السعودية السفي حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس املال، سيكون قرار التخفيض نافذا

.لم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املالع و العامة غير العادية، ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتما

معلومات هامة
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 قبل إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتخفيض رأس مال الشركة( 14)سيتم نشر تعميم املساهمين والـتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن •
ً
.يوما

، وحتـى تـاريخ انعقـاد الجمعيـة العامـة ( م16/06/2220املوافـق )هــ 17/11/1443املاليـة فـي وق سوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لإلطالع عليها في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض و ذلك من تاريخ موافقة هيئة الس•
 4صباحا إلى الساعة 7خالل فترات العمل الرسمية من الساعة (م2022/08/29املوافق )ه 1444/02/02غير العادية في 

ً
: عصرا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

نسخة من تقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض رأس مال الشركة-

(تداول )ة ودينسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السع-

(العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من هذا التعميم للمساهمين -

املستندات املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني▪

(.إن سمحت الدولة أو الجهات املختصة باالجتماعات املباشرة)نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامة ▪

املرفقات








