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 تعمٌم المساهمٌن

 المتعلق بـ

 

عدد  تمثل) سعودي لاير ملٌونوخمسة وعشرون  مائتً (22500000000) منالشركة  مال رأس تخفٌض

خمسة وستون ( 6505000000) إلى( عادي سهم وخمسمائة ألف ملٌون نوعشراثنان و (2205000000)

  (عادي سهموخمسمائة وخمسون ألف  ملٌون ستة (605500000) تمثل) لاير سعوديملٌون وخمسمائة ألف 
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م(28/08/2019 هـ الموافق )27/12/1440: عادٌةالالجمعٌة العامة غٌر تارٌخ 
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 معلومات الشركة

 عنوان الشركة

 السرٌع التجارٌة والصناعٌةمجموعة  شركة

  شارع الستٌن جدة، 

 21441 جدة 1563 ب.ص

 المملكة العربٌة السعودٌة

  6222608 12 966+هاتــــؾ:

    6823930 12 966+فاكس: 

  .sa.comsorayai-alwww.موقع إلكترونً:

 sorayai.com.sa-info@al برٌد إلكترونً:

 

  المالً المستشار

  المالٌة لألسواق الجزٌرة شركة

 ، حً الرحمانٌةفهد الملك طرٌق

 11455 الرٌاض 20438  ب.ص

 السعودٌة العربٌة المملكة

 +966 11 2256000: ؾهاتــــ

 +966 11 2256068   : فاكس

 www.aljaziracapital.com.sa: اإللكترونً الموقع

 contactus@aljaziracapital.com.sa: اإللكترونً البرٌد

 

 المحاسب القانونً الخارجً

 المتحالفون المحاسبون وشركاه البسامشركة 

  سلٌمانٌةال حً ،بن مساعد العزٌز عبداألمٌر  شارع

 11557 الرٌاض 69658 ب.ص

 السعودٌة العربٌة المملكة

 +966 11 2065333: هاتـــــؾ

 +966 11 2065444     :فاكس

  www.pkfalbassam.com :اإللكترونً الموقع

 minfo.sa@pkf.co :اإللكترونً البرٌد

 

 القانونً المستشار

 القانونٌة واالستشارات للمحاماة والسهلً الصالح شركة

 عبدهللا، حً الورود الملك طرٌق

 11623 الرٌاض 90549 ب.ص

 السعودٌة العربٌة المملكة

 +966 11 2054555: هاتـــــؾ

 +966 11 2054222: فاكس

   www.ssfirm.com.sa :اإللكترونً الموقع

 ssfirm.com.sainfo@ :اإللكترونً البرٌد

mailto:info@al-sorayai.com.sa
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mailto:info.sa@pkf.com
http://www.ssfirm.com.sa/
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 الختصاراتواالمصطلحات  -1

 التعرٌف المصطلح

 ، شركة مساهمة عامة سعودٌة.التجارٌة الصناعٌة مجموعة السرٌع شركة مجموعة السرٌعالشركة أو 

 (.أ) ةمستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفح المستشارون

 .التجارٌة الصناعٌة مجموعة السرٌع شركة إدارة مجلس اإلدارة مجلس أو المجلس

المعتمدة من الجمعٌة العامة )ؼٌر األخٌرة النسخة  النظام األساسً للشركة ساسًالنظام األ
الذي تم اعتماده من قبل وزارة التجارة وم 11/06/2019العادٌة( بتارٌخ 

 .م10/07/2019بتارٌخ  واالستثمار

 هٌئة السوق المالٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. هٌئة السوق المالٌة أو الهٌئة

 وزارة التجارة واالستثمار فً المملكة العربٌة السعودٌة  واالستثمار التجارة وزارة

نظام الشركات المعمول به فً المملكة العربٌة السعودٌة الصادر بموجب  نظام الشركات
هـ وما طرأ علٌه 1385ربٌع األول  22( بتارٌخ 6المرسوم الملكً رقم )م/

 من تعدٌالت.

 السعودٌة )تداول(.  السوق المالٌة سوق األسهم

وخمسة وعشرون  مائتً (225,000,000)تخفٌض رأس مال الشركة من  تخفٌض رأس المال
خمسة وستون ملٌون وخمسمائة ( 65,500,000)إلى سعودي  لاير ملٌون
 (22,500,000)لاير سعودي، وبالتالً تخفٌض عدد أسهم الشركة من ألؾ 

ستة ملٌون  (6,550,000) سهم إلى ملٌون وخمسمائة ألؾ اثنان وعشرون
خمسة  (15,950,000)عن طرٌق إلؽاء سهم وخمسمائة وخمسون ملٌون 

سهم وبنسبة تخفٌض فً رأس المال عشر ملٌون وتسعمائة وخمسون ألؾ 
)ثالثة وأربعة سهم ( 3,54)%(، وبمعدل تخفٌض 70.89مقدارها )

 .سهم )خمس أسهم( 5لكل وخمسون من المائة سهم( 

 هـ27/12/1440 بتارٌخ للمساهمٌن المنعقدة العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة ؼٌر العادٌة الجمعٌة العامة
 .للتصوٌت على عملٌة تخفٌض رأس المال (م28/08/2019 الموافق)

الئحة حوكمة الشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة الصادرة عن هٌئة    الئحة حوكمة الشركات
هـ 21/10/1427وتارٌخ  2006/212/1السوق المالٌة بموجب القرار رقم 

  م( وتعدٌالتها.13/11/2006)الموافق 

 المملكة العربٌة السعودٌة. المملكة 

قواعد طرح األوراق المالٌة 
 وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالٌة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هٌئة 
م والمعدلة 27/12/2017ق هـ المواف09/04/1439السوق المالٌة بتارٌخ 

 م.23/04/2018هـ الموافق 07/08/1439بتارٌخ 
 هٌئة مجلس عن الصادرة المستمرة وااللتزامات المالٌة األوراق طرح قواعد
 وتارٌخ( 2017-123-3) رقم القرار بموجب المالٌة السوق
 هٌئة مجلسبقرار  معدلةم( وال27/12/2017هـ )الموافق 09/04/1439

هـ )الموافق 07/08/1439( وتارٌخ 2018-45-3) رقم المالٌة السوق
نظام السوق وفق الصالحٌات المناطة بالمجلس بموجب  (م23/04/2018

 هـ02/06/1424( وتارٌخ 30المالٌة الصادر بالمرسوم الملكً رقم )م/
 

 .التجارٌة الصناعٌة مجموعة السرٌع شركةإدارة  اإلدارة

 ة من قبل الشركة فٌما ٌتعلق بتخفٌض رأس المال.هذه الوثٌقة المعد تعمٌم المساهمٌن

تقرٌر المحاسب القانونً المتعلق 
 بتخفٌض رأس المال

تقرٌر المراجعة المحدود لمراجع الحسابات الذي ٌبٌن أسباب تخفٌض رأس 
المال وأثره على التزامات الشركة، والمقدم إلى الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة 

 .(م28/08/2019 الموافق) هـ27/12/1440المنعقدة بتارٌخ 

 اللاير السعودي ــ العملة الرسمٌة للمملكة العربٌة السعودٌة. لاير

  .الشركةسهم أ ًحامل ٌنالمساهم
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ملٌون  اثنان وعشرون (22,500,000)األسهم العادٌة للشركة والبالػ عددها  األسهم
 د. رٌاالت للسهم الواح (10عشرة )بقٌمة اسمٌة سهم  وخمسمائة ألؾ

 الغرض من هذا التعمٌم -2

على  التصوٌت منالشركة  مساهمً لتمكٌن الالزمة المعلومات ٌتضمنكً هذا التعمٌم من قبل الشركة تم إعداد 

 .ودراٌة إدراك على بناء   العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع فًعملٌة تخفٌض رأس المال 

 خلفٌة عن الشركة -3

القرار الوزاري رقم  بموجب تأسست سعودٌة مساهمة شركة هً الصناعٌة مجموعة السرٌع التجارٌة شركة

مجموعة السرٌع من شركة بالموافقة على تحول ( م31/12/2007 الموافق) هـ21/12/1428/ق( وتارٌخ 523)

م أدرجت الشركة فً السوق المالٌة 22/02/2010وفً  .مقفلة ذات مسؤولٌة محدودة لتصبح شركة مساهمة

تحولت إلى  %( من رأس مالها، وبهذا30ملٌون سهم لالكتتاب العام تمثل ) 9قامت بطرح اول( بعد أن السعودٌة )تد

                 4030133919 رقم جدة مدٌنة من ةالصادر التجاري السجلشهادة  بموجب الشركة وتعمل شركة مساهمة عامة.

 (. م28/05/2001 الموافق) هـ05/03/1422 وتارٌخ

 

المنطقة إلى  حً الفٌصلٌة ،من شارع الستٌن جدة مدٌنة فً للشركة الرئٌسً المقرتم نقل  م12/04/2018بتارٌخ 

وجاري العمل حالٌا  على  السعودٌة العربٌة المملكة ،21441 جدة 1563 ب.ص ،الصناعٌة المرحلة الرابعة

 .ان المقر الرئٌسً للشركةعنو فٌما ٌخصتحدٌث بٌانات شهادات السجل التجاري للمركز الرئٌسً وفروع الشركة 

فً البٌع بالجملة والتجزئة لألثاث المنزلً والموبٌلٌا والسجاد والموكٌت والستائر الجاهزة وتزاول الشركة نشاطها 

خالل وتقوم الشركة كذلك بتصنٌع بعض المنتجات من  ،فرع كمعارض ومراكز توزٌع 24والناموسٌات من خالل 

 . أدناه رئٌسٌة للمصانع المشار لها فروع

 

 ***تشغٌل رخصة **الصناعً الترخٌص *التجاري السجل الفرع

مصنع جدة للخٌوط  
 الصناعٌة

4030115974 492 
 

5871440619006470 

مصنع السرٌع 
 للسجاد

4030131014 

56 

5871440626006592  

  و

587144073006708 

 واالستثمار التجارة*وزارة 

 معدنٌةال والثروة والصناعة الطاقة**وزارة 

 الصناعٌة ومناطق التقنٌة للمدن السعودٌة***الهٌئة 

 

تماشٌا  مع خطتها االستراتٌجٌة فً إعادة الهٌكلة والتركٌز على األنشطة األساسٌة للمجموعة سواء بالتصنٌع 

 : لتالًعلى النحو اوالقرارات جراءات عدد من اإلاتخذت الشركة واالستٌراد وبما ٌتماشى مع تحدٌات الفترة الحالٌة 

  ثالثمائة ( 300تمت زٌادة رأس المال من ) م(01/04/2013هـ الموافق )20/05/1434فً تارٌخ
وقد تمت الزٌادة عن طرٌق  ،سعوديلاير  ملٌونثالثمائة وخمسة وسبعٌن ( 375) إلىسعودي لاير  ملٌون



 

5 
 

واحد  سهم( 1)ر خالل إصدا من( خمسة وسبعٌن ملٌون لاير سعودي 75بمبلػ )  المبقاةرسملة األرباح 
 .للمساهمٌن مملوكة أسهم أربعة (4)مقابل كل 

 التخارج من وللشركة تحت قطاع التجزئة  )ذا هوم ستاٌلز(دمج عملٌات الشركة التابعة ب قامت الشركة

( فً الوالٌات المحدودةز مٌلٌنٌوم وٌفر)ؼالق شركة وإ بلجٌكا( فً مٌلٌنٌوم وٌفرز أوروبا)أصول شركة 

الى خسائر ؼٌر قد أدى  )ذا هوم ستاٌلز(شركة بصول الخاصة األكبٌر من  زءاستبعاد جبأن علما   المتحدة

شركة  من أصول جاٌضا التخار ىوأدالسابقة بالفترة ( لاير سعودي 12,900,000متكررة بواقع )

 تحدة( فً الوالٌات المالمحدودةز مٌلٌنٌوم وٌفر)شركة توقؾ نشاط و بلجٌكا( فً مٌلٌنٌوم وٌفرز أوروبا)

( 13,500,000)وهً خسائر ؼٌر متكررة من العملٌات ؼٌر المستمرة بواقع السابقة إلى خسائر بالفترة 

وذلك بعد حصول الشركة علما  بأن هذه الخسائر قد تم شطبها نهائٌا  تبعا  لتخفٌض رأس المال  لاير سعودي.

 .(م28/12/2017 الموافق) هـ10/04/1439فً تارٌخ  الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة على موافقة 

 م بعدم االستمرار فً مشروع تأسٌس كلٌة السالم 13/06/2017ر مجلس اإلدارة بالتمرٌر بتارٌخ اقر

 علما  بأنه ال ٌوجد أثر مالً جوهري قد ٌنتج عن هذا القرار على القوائم المالٌة للشركة.  ةاألهلٌ

  رار الجمعٌة العامة ؼٌر لسٌوم، وطبقا  لق% من الشركة العربٌة لصناعة الكا52تمتلك مجموعة السرٌع

م( فقد وافق المساهمٌن على تخفٌض نسبة 16/01/2017هـ الموافق )18/04/1438بتارٌخ  عادٌةال

% بإدخال مساهم جدٌد بالشركة بزٌادة رأس المال والذي أدى الى فقد 25% إلى 52المساهمة من 

  .الشركة السٌطرة على الشركة التابعة

  زل والسجاد الى مصنع قامت الشركة بنقل معدات واآلت مصنع الجزٌرة للؽ م25/03/2019فً تارٌخ

ملحقاته فقط والمدة المتبقٌة من عقد اٌجار االرض وزل عن المبنى التنا حٌث تمالصناعٌة، جدة للخٌوط 

 سجادالمؤجرة المقام علٌها مصنع الجزٌرة للؽزل والسجاد لصالح الشركة السعودٌة لصناعة مستلزمات ال

لاير سعودي علما  بأن القٌمة خمسة عشرة ملٌون  (15)( مقابل تسوٌة مبلػ مستحق بقٌمة "ماتكس")

  .لاير سعودي وثالثمائة الؾ ملٌون( 1.3) الدفترٌة لهذا المبنى تبلػ

  تخفٌض رأس بالتوصٌة على  (م09/11/2017 الموافق) هـ20/02/1439بتارٌخ مجلس اإلدارة قرار

 (225,000,000)( ثالثمائة وخمسة وسبعون ملٌون لاير سعودي إلى 375,000,000المال من )

( خمسة عشر 15,000,000وذلك عن طرٌق إلؽاء عدد )سعودي  لاير وخمسة وعشرون ملٌون مائتً

( 5( سهم عن كل )2%( وبمعدل تخفٌض )40فً رأس المال مقدارها )ملٌون سهم أي بنسبة تخفٌض 

 هـ10/01/1439 تارٌخكما ب %( من رأس المال49,4ر المتراكمة نسبة )الخسائبلؽت وذلك بعد أن  سهم

وافقت الجمعٌة  (م28/12/2017 الموافق) هـ10/04/1439بتارٌخ و .م(30/09/2017 )الموافق

علما  بأن قرار التخفٌض نافذا  على جمٌع مساهمً الشركة  العامة )ؼٌر العادٌة( على تخفٌض رأس المال

كة لدى مركز إٌداع األوراق المالٌة )مركز إٌداع( بنهاٌة تداول ثانً ٌوم عمل ٌلً المسجلٌن بسجالت الشر

 االحتٌاطًكامل  باستخدامالموافقة على توصٌة مجلس اإلدارة (، وؼٌر العادٌة)ٌوم انعقاد الجمعٌة العامة 

ئة وواحد ( ثالثة وثالثون ملٌونا  وخمسة وثمانون ألفا  وسبعما33,085,731النظامً البالػ قدره )

( ملٌونا ومائتٌن وسبعة 2,277,000العام والبالػ قدره ) االحتٌاطًوثالثون لاير سعودي، وكامل مبلػ 

 م30/09/2017 المدققة للسنة المالٌة المنتهٌة فًؼٌر وسبعون ألؾ لاير للشركة وفقا  للقوائم المالٌة 

على موافقة هٌئة السوق المالٌة على وقد سبق ذلك حصول الشركة  .للتؽطٌة الجزئٌة للخسائر المتراكمة

 م.12/12/2017التخفٌض بتارٌخ 

 بلؽت الخسائر المتراكمة للشركة  (م30/06/2019 الموافق) هـ27/10/1440 فً كما

، فأوصى مجلس اإلدارة % من رأس مال الشركة70.89لاير سعودي والتً تمثل  (159,781,000)

الشركة من بتخفٌض رأس مال  (م25/07/2019 الموافق) هـ22/11/1440فً قراره بتارٌخ 

خمسة وستون ( 65,500,000)إلى سعودي  لاير وخمسة وعشرون ملٌون مائتً (225,000,000)

اثنان  (22,500,000)لاير سعودي، وبالتالً تخفٌض عدد أسهم الشركة من ملٌون وخمسمائة ألؾ 

سمائة وخمسون ملٌون سهم ستة ملٌون وخم (6,550,000)سهم إلى  ملٌون وخمسمائة ألؾ وعشرون
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سهم وبنسبة تخفٌض فً خمسة عشر ملٌون وتسعمائة وخمسون ألؾ  (15,950,000)عن طرٌق إلؽاء 

)ثالثة وأربعة وخمسون من المائة سهم( سهم ( 43,5)%(، وبمعدل تخفٌض 70.89)رأس المال مقدارها 

 .أسهم( ة)خمس 5لكل 

 هـ04/12/1440بتارٌخ المال رأس ى تخفٌض على موافقة هٌئة السوق المالٌة عل حصلت الشركة 

 ، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هٌئة السوق المالٌة.(م05/08/2019الموافق )

  م27/12/1440بتارٌخ تخفٌض رأس المال على الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة على موافقة الشركة حصلت 

 )تداول( وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة فً موقع السوق المالٌة السعودٌة .م(28/08/2019)الموافق 

 الشركة إدارة مجلس أعضاء

 العضوٌة  المنصب االسم

 ؼٌر تنفٌذي رئٌس مجلس اإلدارة صالح بن ناصر السرٌع

 مستقل نائب رئٌس مجلس اإلدارة نادر بن راشد الناصر

 نفٌذيت عضو مجلس اإلدارة منذر بن محمد السرٌع 

 تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة عبد هللا بن حمدان السرٌع

 ؼٌر تنفٌذي عضو مجلس اإلدارة وائل بن سعد الراشد 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة عصام بن عبد اللطٌف المجلد

 مستقل عضو مجلس اإلدارة حمدان بن علً حمدان مطر

 اإلدارة التنفٌذٌة  أعضاء

 المنصب االسم

 التنفٌذي الرئٌس ٌنمارك هنري فٌرل

 المالً الرئٌس محمد عبدالباري

 التجاري القطاع عام مدٌر السرٌع حمدان عبدهللا

 البشرٌة الموارد عام مدٌر زٌد أل محمد عبدالعزٌز

 االمدادات سلسلة عام مدٌر السودانً عبدهللا

 الداخلً التدقٌق عام مدٌر الدٌن شمس عبدهللا محمود

 التصنٌع معا مدٌر روكارت بارت

 الهٌكل العام لتخفٌض رأس المال المقترح -4

 تخفٌض رأس مالها على النحو التالً:شركة تعتزم ال

 

 القٌمة االسمٌة لرأس مال الشركة: .أ 

  :لاير   مائتٌن وخمسة وعشرٌن ملٌون) 225,000,000)قبل تخفٌض رأس المال

 سعودي

  :لاير  وخمسمائة الؾ خمسة وستٌن ملٌون( 65,500,000)بعد تخفٌض رأس المال

 سعودي

 عدد أسهم الشركة: .ب 

  :اثنٌن وعشرٌن ملٌون وخمسمائة الؾ) 22,500,000 (قبل تخفٌض رأس المال  

 سهم عادي
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  :سهم    ستة ملٌون وخمسمائة وخمسٌن ملٌون (6,550,000)بعد تخفٌض رأس المال

 عادي

تخفٌض رأس  قبل الشركةم المتبقٌة بعد تخفٌض رأس المال إلى عدد أسه الشركةنسبة عدد أسهم  .ج 
 %(.29): المال

مئة وتسعة وخمسٌن ملٌون وخمسمائة ( 159,500,000 (الشركة: مقدار قٌمة تخفٌض رأس مال .د 
 .لاير سعودي الؾ

وخمسٌن  خمسة عشر ملٌون وتسعمائة) 15,950,000)إلؽاء الشركة:  طرٌقة تخفٌض رأس مال .ه 
أي بنسبة تخفٌض  اهمة كل مساهم فً الشركةبالنسبة والتناسب مع مسمن أسهم الشركة  ( سهمالؾ

)ثالثة وأربعة وخمسون من سهم ( 43,5)وبمعدل تخفٌض  %(70.89فً رأس المال مقدارها )
 .سهم )خمس أسهم( من أسهم الشركة قبل التخفٌض 5لكل المائة سهم( 

 ستجمع كسور األسهم التً ستنتج عن تخفٌض(: إن وجدت)تفاصٌل التعامل مع كسور األسهم  .و 
فً محفظة واحدة لتباع فً السوق المالٌة بسعر السوق السائد، والمتحصالت من الشركة رأس مال 

ٌوم هذا البٌع سٌوزع على المستحقٌن كل حسب ملكٌته فً كسور األسهم خالل ثالثٌن ٌوم من 
 .الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة

لقوائم المالٌة األولٌة الشركة: ا ألؼراض تخفٌض رأس مالاعتمد علٌها تارٌخ القوائم المالٌة التً  .ز 
 م.30/06/2019المدققة للفترة المنتهٌة فً ؼٌر 

 أسباب تخفٌض رأس المال -5

 لشركةل المتراكمة خسائرالب مالها رأس بتخفٌض الشركة إدارة مجلس توصٌة إلى أدت التً الرئٌسٌة األسباب ترتبط

 .مالها رأس من٪ 50 تتجاوز التًو

 

٪ 50 بلؽت للشركة المتراكمة الخسائر بأن الشركة إدارة مجلس إبالغ بمجرد الشركات، نظام نم 150 للمادة وفقا  

ا 15 ؼضون فً المجلس على ٌجب المدفوع، مالها رأس من  لتقررلالجتماع  العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة دعوة ٌوم 

ا 45 خالل العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة انعقاد ٌتم أن ٌجب. الشركة مال رأس تخفٌض أو زٌادة إما تارٌخ  من ٌوم 

 :إذا القانون بقوة منقضٌة الشركة ستعدو بالخسائر، الشركة إدارة علم مجلس

 ا 45 خالل العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة تجتمع لم  إدارة تارٌخ علم مجلس من ٌوم 

 بالخسائر؛ الشركة

 أو ؛الموضوع فً قرار إصدار علٌها وتعذر اجتمعت 

 90 خالل المال رأس زٌادة كل فً االكتتاب ٌتم ولم رأس المال الجمعٌة زٌادة قررت 

 .بالزٌادة الجمعٌة قرار صدور ٌوما  من

 

المدفوع بتارٌخ  مالها رأس من٪ 70.89 بلؽت للشركة المتراكمة الخسائر بأن الشركة إدارة مجلستم إبالغ 

ارة الشركة قرر بتارٌخ مجلس إدم(. وتجدر اإلشارة إلى أن 22/07/2019الموافق ) هـ19/11/1440

 أسهم طرح طرٌق عن وذلك الشركة مال رأس بزٌادة التوصٌة (م23/05/2018الموافق ) هـ09/09/1439

التوجه االستراتٌجً من أجل  سعودي لاير وخمسة وعشرون ملٌون مائتً (225,000,000) بقٌمة أولوٌة حقوق

ا .مالءتها المالٌة ورفعوالمشتمل على إعادة هٌكلة الشركة وتنوٌع استثمارها  عملٌة زٌادة  استكماللعدم إمكانٌة  نظر 

 بتارٌخ الشركة إدارة مجلس ، قررالشركات نظام من 150 المادة فً المحددة الفترة خاللرأس مال الشركة 

 مائتً (225,000,000) من الشركة مال رأس بتخفٌضبالتوصٌة  م(25/07/2019الموافق ) هـ22/11/1440

 ،لاير سعوديخمسة وستون ملٌون وخمسمائة ألؾ ( 65,500,000)إلى سعودي  لاير ٌونوخمسة وعشرون مل

زٌادة رأس مال الشركة من  عملٌة إتمام على عزمها تؤكدأن  الشركةوتود  .وذلك لاللتزام بمتطلبات نظام الشركات

 .بعد استكمال عملٌة تخفٌض رأس المال أولوٌة حقوق أسهم طرحخالل 
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 هـ04/12/1440تارٌخ ب على تخفٌض رأس مال الشركة هٌئة السوق المالٌة لى موافقةالشركة عحصلت وقد 

 .(م05/08/2019الموافق )

 الشركة والتزامات عملٌات على الشركة مال رأس تخفٌض تأثٌر -6

الشركة، حٌث ٌعتبر تخفٌض رأس مال الشركة عن  والتزامات عملٌاتٌوجد أي تأثٌر لتخفٌض رأس المال على ال 

إلؽاء عدد من األسهم مجرد قٌد فً دفاتر الشركة لشطب الخسائر المتراكمة عبر تحوٌل المبلػ من حساب  طرٌق

 رأس المال إلى بند الخسائر المتراكمة.

 حقوق المساهمٌن قبل وبعد تخفٌض رأس المال(:  1الجدول رقم )- 1 

 م31/06/2019حقوق المساهمٌن بتارٌخ 
 ققة()غٌر مد

 قبل تخفٌض رأس المال
 )آالف الرٌاالت(

 بعد تخفٌض رأس المال
 )آالف الرٌاالت(

 65,500 225,000 رأس المال

 (0.281) (159,781)  الخسائر المتراكمة

 65,219 65,219 اإلجمالً

 المصدر: الشركة

 الشركة مساهمً لمحافظ السوقٌة القٌمة على الشركة مال رأس تخفٌض تأثٌر -7

رأس مال الشركة لن ٌؤثر على القٌمة السوقٌة لمحافظ مساهمً الشركة، كما هو موضح أدناه لمساهم ٌملك  تخفٌض

 سهم من أسهم الشركة: 1,000فً محفظته 

 الشركة مساهمً لمحافظ السوقٌة القٌمةعلى  تخفٌض رأس المال تأثٌر(:  2الجدول رقم )- 2

 القٌام بعملٌة بدون البند )تقدٌرٌة(
 تخفٌض رأس المال 

 مع القٌام بعملٌة
 تخفٌض رأس المال 

 1,000 1,000 األسهم المملوكة فً البداٌة

 9.00 9.00 )لاير سعودي( *سعر السهم قبل التخفٌض

 9,000 9,000 )لاير سعودي( التخفٌض قبل لألسهم السوقٌة القٌمة

 70.89 ال ٌنطبق )%( التخفٌض نسبة

 709 ال ٌنطبق ملؽاةاألسهم ال

 291 1,000 األسهم المملوكة بعد تخفٌض رأس المال

 30.92 ال ٌنطبق )لاير سعودي( سعر السهم بعد التخفٌض

 9,000 ال ٌنطبق )لاير سعودي( القٌمة السوقٌة لألسهم بعد التخفٌض

 3.40 ال ٌنطبق )لاير سعودي( **لكسور االسهمقٌمة التعوٌض 

 المصدر: الشركة

 التوضٌح لؽرض افتراضً السهم *سعر

 عادٌة ومتوسط سعر بٌع كسور االسهمالأنه ال ٌوجد تؽٌٌر فً سعر السهم كما فً تارٌخ انعقاد الجمعٌة العامة ؼٌر على افتراض **

تجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي ٌملك سهما واحدا من أسهم الشركة فً محفظته سٌتم إلؽاء سهمه هذا  كما

 هو موضح أدناه:وتعوٌضه كما 

 إلى خمسة ا  واحد ا  سهمالذي ٌملك  الشركة مساهم ةمحفظعلى  تخفٌض رأس المال تأثٌر(:  3الجدول رقم )- 3
  أسهم
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      البند )تقدٌرٌة(

األسهم المملوكة قبل 
 التخفٌض

1 2 3 4 5 

سعر السهم قبل التخفٌض 
 *)لاير سعودي(

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

 4 3 3 2 1 األسهم الملؽاة

األسهم المملوكة بعد 
 التخفٌض

 1 1 ال ٌنطبق ال ٌنطبق ال ٌنطبق

سعر السهم بعد التخفٌض 
 )لاير سعودي(

30.92 30.92 30.92 30.92 30.92 

القٌمة السوقٌة لألسهم قبل 
 التخفٌض )لاير سعودي(

9.00 18.00 27.00 36.00 45.00 

سهم بعد القٌمة السوقٌة لأل
 التخفٌض )لاير سعودي(

 30.92 30.92 ال ٌنطبق ال ٌنطبق ال ٌنطبق

قٌمة التعوٌض لكسور 
 )لاير سعودي( *األسهم *

9.00 18.00 27.00 5.08 14.08 

 المصدر: الشركة
 التوضٌح لؽرض افتراضً السهم*سعر 

 عادٌة ومتوسط سعر بٌع كسور االسهمالٌة العامة ؼٌر أنه ال ٌوجد تؽٌٌر فً سعر السهم كما فً تارٌخ انعقاد الجمععلى افتراض **

ستجمع كسور األسهم التً ستنتج عن تخفٌض رأس المال فً محفظة واحدة لتباع فً السوق المالٌة بسعر السوق 

 وزع على المستحقٌن كل حسب ملكٌته فً كسور األسهم. تالسائد، والمتحصالت من هذا البٌع س

 

 المخاطرة عوامل -8

 العامة الجمعٌة اجتماع فًعلى عملٌة تخفٌض رأس المال  التصوٌتمساهمً الشركة الذٌن سٌقومون ب لىع ٌتعٌن

 .أدناه المبٌنة المخاطرة عوامل فٌها بما بعناٌة التعمٌم اهذ حتوٌهاٌ التً المعلومات كافة دراسة العادٌة ؼٌر

 وعملٌاتها الشركة بنشاط المتعلقة المخاطر 8-1

 الشركة بخسائر المتعلقة المخاطر

م والتً تمثل 2019من  الثانًبنهاٌة الربع لاير سعودي  159,781,000سجلت الشركة خسائر متراكمة وقدرها 

 حال وفً. مستقبال   الخسائر من لمزٌد الشركة تحقٌق بعدم ضمانات أي توجد%( من رأس مال الشركة. ال 70.89)

 كامل أو من جزء المساهمون ٌخسر فسوؾ الشركة، تصفٌة حال فً أو الخسائر تحقٌق فً الشركة استمرار

 .الشركة أسهم فً استثماراتهم

 التشرٌعٌة والبٌئة بالسوق المرتبطة المخاطر 8-2
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 نظام الشركات ب المتعلقة المخاطر

أدخل نظام الشركات الجدٌد تعدٌالت أكثر صرامة من النظام القدٌم لناحٌة اإلجراءات المطلوب اتخاذها من قبل 

 لم اذا القانون  بقوة منقضٌة الشركةوستعتبر  % من رأس المال 50كة فً حال تجاوز خسائرها المتراكمة الشر

ا من 45 خالل) الشركات نظام من 150 للمادة وفقا   المحددة المدة خالل العادٌة ؼٌر امةالع تهاعٌمج تجتمع  ٌوم 

 .المال رأس بتخفٌض قرار إصدار علٌها تعذراجتمعت و اذا أو ،بالخسائر( الشركة إدارة تارٌخ علم مجلس

 المخاطر المتعلقة باألسهم 8-3

 السهم سعر فً المحتملة التذبذبات مخاطر

 السوق ظروؾ تشمل عوامل لعدة نتٌجة االستقرار وعدم التذبذب من كبٌرة لدرجة الشركة سهم سعر ٌتعرض قد

 الخطط تنفٌذ على القدرة وعدم الشركة، أعمال جنتائ وتدهور القطاع، فً تنظٌمٌة وتؽٌٌرات باألسهم، المتعلقة

 للسهم السوقً السعر انخفاض حال وفً .الشركة عملٌات على والمضاربة جدٌدة منافسة شركات ودخول المستقبلٌة،

 .الشركة أسهم فً استثماراتهم قٌمة من المساهمون ٌخسر فسوؾ ،عملٌة تخفٌض رأس المال بعد

 ٌض رأس المالتخف الفترة الزمنٌة لعملٌة -9

 المال رأس تخفٌض لعملٌة الزمنٌة الفترة(:  4الجدول رقم )- 4
 التارٌخ الزمنً الجدول

 المتراكمة الخسائر بأن الشركة إدارة مجلس إبالغ
  المدفوع مالها رأس من٪ 50 بلؽت للشركة

 الموافق هـ19/11/1440 االثنٌن ٌوم
 (م22/07/2019)

 مال رأس بتخفٌض الشركة إدارة جلستوصٌة م
 الشركة

 الموافق) هـ22/11/1440 الخمٌس ٌوم
 (م25/07/2019

الموافق ) هـ04/12/1440االثنٌن  ٌوم موافقة هٌئة السوق المالٌة على تخفٌض رأس المال
 (م05/08/2019

 (م06/08/2019الموافق) هـ05/12/1440الثالثاء  ٌوم العادٌة ؼٌر العامةالجمعٌة النعقاد الدعوة 

عن بداٌة التصوٌت اإللكترونً على بنود  اإلعالن

 عادٌةال ؼٌرالجمعٌة العامة 

 (م25/08/2019 الموافق) هـ24/12/1440االحد  ٌوم

 الموافق) هـ27/12/1440االربعاء  ٌوم العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌةانعقاد 
 (م28/08/2019

 الموافق) هـ28/12/1440الخمٌس  ٌوم عادٌةالر اجتماع الجمعٌة العامة ؼٌعن نتائج  اإلعالن
 (م29/08/2019

 كسور مستحقًل( وجدت إن) التعوٌض مبالػ دفع
 األسهم

 الموافق) هـ27/01/1441الخمٌس  ٌوم
 (م26/09/2019

 المصدر: الشركة
 تداول عموق على الفعلٌة التوارٌخ عن اإلعالن وسٌتم تقرٌبٌة، أعاله الزمنً الجدول فً المذكورة التوارٌخ جمٌع: تنوٌه

((www.tadawul.com.sa 

 الشركة إدارة مجلس أعضاءإقرار  -10

 مصلحة فً ٌصب   الشركة مال رأس تخفٌضبأن  واعتقادهم علمهم بحسب الشركة إدارة مجلس ٌُؤكد أعضاء

 .والمساهمٌن الشركة
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 الصلة ذات واللوائح األنظمة -11

 هـ28/01/1437 خوبتارٌ( 3)م/ رقم الملكً بالمرسوم الصادر الشركات نظام -

 

 هـ02/06/1424 وتارٌخ( 30)م/ رقم الملكً بالمرسوم الصادر المالٌة السوق نظام -

 

 القرار بموجب المالٌة السوق هٌئة مجلس عن الصادرة المستمرة وااللتزامات المالٌة األوراق طرح قواعد -

ار مجلس م( والمعدلة بقر27/12/2017هـ )الموافق 09/04/1439 وتارٌخ( 2017-123-3) رقم

 م(23/04/2018هـ )الموافق 07/08/1439( وتارٌخ 2018-45-3هٌئة السوق المالٌة رقم )

 

 وتارٌخ( 2017-123-3) رقم المالٌة السوق هٌئة مجلس  بقرار علٌها الموافق اإلدراج قواعد -

-115-1م( والمعدلة بقرار مجلس هٌئة السوق المالٌة رقم )27/12/2017هـ )الموافق 09/04/1439

 م(22/10/2018هـ )الموافق 13/02/1440( وتارٌخ 2018

 األساسً النظام -

 معلومات مهمة -12

 هـ05/12/1440الشركة بتارٌخ  مال رأس تخفٌض العادٌة المتضمنة ؼٌر العامة للجمعٌةقامت الشركة بالدعوة 

 مركز لدى الشركة مساهمً سجل فً المقٌدٌن المساهمٌن من مساهم لكل ٌحقو .(م06/08/2019 الموافق)

 اجتماع وٌكون. الجمعٌة اجتماع حضور العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع تسبق التً التداول جلسة بنهاٌة اإلٌداع

. األقل على المال رأس نصؾ ٌمثلون مساهمون حضره إذا صحٌحا  ( األول االجتماع) العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة

 المحددة المدة انتهاء من ساعة بعد الثانً االجتماع عقد سٌتم جتماع،اال هذا لعقد الالزم النصاب فراٌتو لم وإذا

 .األقل على المال رأس ربع ٌمثلون مساهمون حضر إذا صحٌحا   الثانً االجتماع وٌكون األول، االجتماع النعقاد

 الثالث االجتماع نوٌكو ثالث اجتماع إلى دعوةستقوم الشركة بال الثانً، االجتماع فً الالزم النصاب ٌتوافر لم إذاو

ٌ  ا صحٌحا    .فٌه الممثلة األسهم عدد كان أ

 

 بزٌادة متعلقا   القرار كان إذا إال االجتماع فً الممث لة األسهم ثلثً بأؼلبٌة العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة قرارات تصدر

 فً باندماجها أو نظامها ًف المحددة المدة انقضاء قبل الشركة بحل   أو الشركة مدة بإطالة أو المال رأس بتخفٌض أو

 .االجتماع فً الممثلة األسهم أرباع ثالثة بأؼلبٌة صدر إذا إال صحٌحا   القرار ٌكون فال أخرى، مؤسسة فً أو شركة

 الشركة مساهمً جمٌع على نافذا   التخفٌض قرار سٌكون المال، رأس تخفٌض على الشركة مساهمو وافق حال فً

 العامة الجمعٌة انعقاد ٌلً ٌوم ثانً تداول بنهاٌة المالٌة األوراق إٌداع مركز كةشر لدى الشركة بسجالت المسجلٌن

 الذٌن المساهمٌن وكذلك العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع ٌحضروا لم الذٌن المساهمٌن ذلك وٌشمل ،العادٌة ؼٌر

 .المال رأس تخفٌض قرار ضد صوتوا أو ٌصوتوا ولم االجتماع حضروا

 

  للمعاٌنة المتاحة تالمستندا -13

 -مدٌنة جدة تقوم الشركة بإتاحة المستندات التالٌة لمساهمً الشركة لالطالع علٌها فً مقر الشركة )الواقع فً  سوؾ

 الموافقهـ )04/12/1440 فً المالٌة السوق هٌئة موافقة تارٌخ من وذلك( نطقة الصناعٌة المرحلة الرابعةالم

 الموافق) هـ27/12/1440العادٌة فً  الجمعٌة العامة ؼٌر تارٌخ انعقاد وحتى م(05/08/2019

 مساءا . 5:30صباحا  وحتى الساعة  8:30خالل فترات العمل الرسمٌة من الساعة   (م28/08/2019



 

12 
 

 نسخة من توصٌة مجلس إدارة الشركة بتخفٌض رأس مال الشركة  -

لٌة على طلب تخفٌض رأس مال نسخة مطبوعة من موقع هٌئة السوق المالٌة بموافقة هٌئة السوق الما -

 الشركة 

 ةنسخة من تقرٌر الفحص المحدود المحاسبً الخاص بعملٌة تخفٌض رأس مال الشرك -

 نسخة من خطاب تعٌٌن المستشار المالً بخصوص تخفٌض رأس مال الشركة  -

 (ةالعادٌ ؼٌر العامة الجمعٌة اجتماع فً ة)العرض المقدم لمساهمً الشرك نسخة من تعمٌم المساهمٌن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌتم إرفاق 

  تقرٌر تأكٌد محدود مستقل

 من مراجع الحسابات )البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون(


