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م 2019/9/8–عرض الجمعية العامة غير العادية 

لاير سعوديألف 810,483بقيمة تخفيض رأس مال شركة أميانيت العربية السعودية 
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:املستشار املالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 
شارع العليا العام -الرياض 

11523، الرياض 50315ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس

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

:املحاسب القانوني
اململكة العربية السعودية-بيكر تيلي 

حي اليرموك –طريق امللك فيصل –الخبر 
32415، الخبر 4037ب .ص

اململكة العربية السعودية 
+830090611966: هاتف
+834758211966: فاكس

info@bakertillyjfc.com : البريد إللكتروني
www.bakertillyjfc.com : املوقع اإللكتروني

:املستشار القانوني
مستشارون محامون و –مكتب املحامي عثمان خالد الدعجاني العتيبي 

قانونيون 
(الشارع األول )شارع األمير محمد بن فهد -الدمام 

32233–2339الدمام –9369. ب. ص
اململكة العربية السعودية 

+831133313966: هاتف
+83255113966: فاكس

info@Legals4u.com : البريد اإللكتروني

www.legals4u.com :املوقع اإللكتروني

املستشارون

http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.saالبريد
mailto:info@bakertillyjfc.comالبريد
http://www.bakertillyjfc.comالموقع
mailto:info@Legals4u.com
http://legals4u.com/


4

خلفية عن الشركة

 مساهمة ، هي شركة مساهمة سعودية حولت من شركة محدودة املسؤولية إلى شركة(«املجموعة»أو « الشركة»يشار إليها فيما بعد بـ )شركة أميانتيت
الصادر في ( 2050002103)و تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم (. 1994-1-19املوافق )1414-8-6في 886بموجب قرار معالي وزير التجارة  رقم 

سهم عادي بقيمة اسمية ( 115.500.000)لاير سعودي مقسم إلى ( 1.155.000.000)برأس مال (  م1968-3-14املوافق)هـ 1388-3-17الدمام بتاريخ
.م1996/5/1في ( تداول ) للسهم وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية رياالت ( 10)قدرها عشرة 

 31421: ، الرمز البريدي589: الدمام، اململكة العربية السعودية، صندوق بريد–يقع مقر الشركة في املدينة الصناعية األولى

 وامتالك املشاريع كما في سجلها التجاري في انشاء املصانع وامتالك وادارة وتشغيل املنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها واقامةنشاط الشركة يتمثل
 كذلك

ً
 وأفقيا

ً
في إنتاج مواد املشاريعالصناعية الخاصة بانتاج االنابيب واستيراد االنابيب ووصالتها وملحقاتها وجميع االنشطة الصناعية املكملة رأسيا

.البناء والصيانة بشكل عام وتشغيل وإدارة املصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها

 معلومات التواصل:

فاطمة إسماعيل يوسف: اسم ضابط االتصال
(13)8471500: هاتف
1686920004070: فاكس

fiyousef@amiantit.com: البريد االلكتروني
http://www.amiantit.com: املوقع االلكتروني

mailto:fiyousef@amiantit.com
http://www.amiantit.com/
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الحدث  العام

الصادر في ( 2050002103)تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الدمام وتعمل الشركة بموجب السجل 
(. م1968-3-14املوافق)هـ 1388-3-17الدمام بتاريخ

هـ1388/3/16
(م1968/6/13املوافق)

في ( 886)تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 
(.ه1414/8/6) املوافق هـ1994/1/19

هـ1414/8/6
(م1994/1/19املوافق)

مليون لاير ( 350)من رأسمال الشركة البالغ % 100و التي تمثل ( تداول ) في السوق املالية السعودية مليون سهم 7بإدراجقامت الشركة 
.لاير للسهم الواحد( 50)سعودي، بقيمة 

م1996/5/1

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2000/5/3وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
أسهم ليصبح عدد األسهم 7وذلك من خالل منح سهم مجاني لكل لاير،( 400.000.000)إلى لاير(350.000.000)رأسمال الشركة من 

سهم8.000.000

هـ1421/1/28
(م2000/5/3املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2001/5/2وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
أسهم باستخدام كامل 8أسهم مجانية لكل 3وذلك من خالل توزيع لاير،( 550.000.000)إلى لاير(400.000.000)رأسمال الشركة من 

أرباح الشركة

هـ1422/1/13
(م2001/5/2املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2002/4/14وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
م إلى رأس املال و توزيع 2001وذلك من خالل تحويل معظم أرباح عام لاير،( 650.000.000)إلى لاير(550.000.000)رأسمال الشركة من 

سهم( 13.000.000)سهم إلى ( 11.000.000)سهم و بالتالي زيادة عدد االسهم من 11سهمين لكل 

هـ1423/2/1
(م2002/4/14املوافق)

 وخمسمائة ( 1.155.000.000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار و مائة وخمسة وخمسون مليون 
ً
لاير سعودي مقسم إلى مائة وخمسة عشر مليونا

 
ً
و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس . رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة (115.500.000)ألفا

:الشركة

خلفية عن الشركة



6

الحدث  العام

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال م،2003/6/3وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
م إلى رأس املال و توزيع 2002مليون لاير سعودي من أرباح عام 50وذلك من ترحيل لاير،( 700.000.000)إلى لاير(650.000.000)الشركة من 

سهم ( 14.000.000)إلى ( 13.000.000)سهم مما يترتب عليه زيادة عدد السهم من 13سهم واحد مجاني لكل 

هـ1424/4/3
(م2003/6/3املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال م،2004/5/19وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
مليون لاير سعودي من األرباح املبقاة إلى رأس املال و توزيع 70وذلك من خالل ترحيل لاير،( 770.000.000)إلى لاير(700.000.000)الشركة من 

سهم ( 15.400.000)إلى ( 14.000.000)أسهم مما يترتب عليه زيادة أسهم الشركة من 10سهم مجاني لكل 

هـ1425/3/30
(م2004/5/19املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال م،2005/7/18وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم و بإجمالي قيمة اسمية تبلغ ( 7.700.000)وذلك من خالل إدراج لاير،( 1.155.000.000)إلى لاير(770.000.000)الشركة من 

لاير سعودي، وذلك لتعزيز مركزها املالي ودعم مشاريعها الصناعية املحلية في مجال صناعة االنابيب ومشاريع ادارة املياه ( 385.000.000)
.ملواكبة احتياجات البالد من انابيب املياه واالستخدامات االخرى 

هـ1426/6/12
(م2005/7/18املوافق)

لاير سعودي إلى (1.155.000.000)أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من
.سهم من األسهم املصدرة للشركة(51.436.717)لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 640.632.830)

هـ1440/6/15
(م2019/2/20املوافق)

لاير سعودي إلى (1.155.000.000)أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من
%.70.2سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها (81.048.300)لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 344.517.000)

هـ1440/11/29
(م2019/8/1املوافق)

لاير سعودي وذلك عن (  344.517.000)سعودي إلى لاير( 1.155.000.000)هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من وافقت 
وق وموقع السسهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية( 81.048.300)طريق إلغاء 

(.تداول )املالية السعودية 

هـ1440/12/20
(م2019/8/21املوافق)

على تخفيض رأس مال الشركة من م 2019/9/8وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد (  81.048.300)لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء (  344.517.000)لاير سعودي إلى ( 1.155.000.000)

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

هـ1441/1/9
(م2019/9/8املوافق)

خلفية عن الشركة
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تاريخ العضويةالجنسيةالصفةاملنصباالسم

ن آل األمير احمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمسمو 
سعود

رئيس مجلس
اإلدارة 

2018/01/01سعوديغير تنفيذي

فهد صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن محمد بن
بن عبدالعزيز آل سعود

2018/01/01سعوديمستقل عضو مجلس إدارة 

2018/01/01سعوديغير تنفيذيعضو مجلس إدارةخليل عبدالفتاح كردي . د

2018/01/01سعوديمستقل عضو مجلس إدارة سليمان عبدهللا العمرو .أ

2018/01/01سعوديمستقل عضو مجلس إدارةمحمد عبدالرحمن اللحيدان . م

.الشركة و تداول : املصدر
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة* 

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورة أسماؤهم أعاله لعضوية مجلس ( م2018/01/01املوافق ( )هـ1439/04/14)وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنقعد بتاريخ **
م2021/01/01م وملدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2018/01/01اإلدارة التي تبدأ من تاريخ 

:مالحظة
)  بتخفيض رأس مال الشركة من مليار و مائة وخمسة وخمسون مليون ( م2019/8/1املوافق ( )ه 1440/ 11/29)التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ تمت 

.سهم من األسهم املصدرة للشركة( 81.048.300)لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 344.517.000)لاير سعودي إلى ( 1.155.000.000

مجلس اإلدارة–الشركة خلفية عن 
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.الشركة: املصدر

الجنسيةاملنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذيالتويجري سليمان عبدالعزيز . د

 
ً
 شاغر حاليا

ً
املالياملدير وسوف يتم تعيينه الحقا

سعوديمدير الخدماتبن جاسم العنيزي أسامة. أ

أردنياملستشار القانوني محمد أبوكشك وليد . أ

سعوديمدير العمليات الشمرانيمحمد . أ

لبنانيمدير املبيعات و التسويق حسام رمضان . أ

اإلدارة التنفيذية –الشركة خلفية عن 
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مة الخسائر املتراكة صافي الخسار العام
نسبة الخسائر 

املتراكمة إلى رأس 
املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%10.9مليون 126.7مليون 225.4م2016

وعةاالنخفاض الكبير في املبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجم. 1
انخفاض أسعار البيع. 2
نى التحتية املخصصات اإلضافية مع األخذ في االعتبار انخفاض أداء قطاع التشييد والب. 3

ملحاسبة الدولية في اململكة العربية السعودية واالستعداد للتحول املرتقب لتطبيق معايير ا

(IFRS)

%18.8مليون 217.9مليون 91.5م2017

.وعةاالنخفاض الكبير في املبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجم. 1
.انخفاض أسعار البيع. 2
.وكارتفاع تكاليف التمويل ناتج عن ارتفاع في النسب املحتسبة من قبل البن. 3

%44.5مليون 514.4مليون 230.3م2018

ة في اململكة منذ استمرار حالة االنخفاض أو التباطؤ في املشاريع املتعلقة بالبنية التحتي. 1
م2018املالي م وحتى نهاية العام 2016عام 

.قة بهاعملية إعادة الهيكلة لبعض شركات املجموعة املتعثرة وإطفاء األصول املتعل.2

الربع األول 
م2019لعام 

%48.2مليون 554.7مليون 41.3

.انخفاض املبيعات بسبب تباطؤ املشاريع. 1
.ارتفاع النفقات التمويلية.2
رتفاع كلفة اإلنخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب املنافسة الحادة التي تزامنت مع ا. 3

.اإلنتاج

الربع الثاني 
م2019لعام 

%70.2مليون 810.5مليون 262.0

لى إلغاء ترسية بعض املشاريع و البطؤ في الطلبات الجديدة ، و الذي أدى بدوره إ. 1
.انخفاض املبيعات و بالتالي إنخفاض اإلنتاج

 في اململكة العربية ا. 2
ً
 و خاصة

ً
.لسعوديةإنخفاض أنشطة قطاع اإلنشاء و التشييد عامة

.إنخفاض اإلنتاج أدى إلى إرتفاع كلفة املواد، و إنخفاض هامش الربح. 3

تطور الخسائر املتراكمة
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خفض التكاليفبرنامج

 دارية طريق عدد من املبادرات يتمثل مجملها في خفض التكاليف اإل عن تعمل إدارة املجموعة على تفعيل خططها لتخفيض الخسائر املتراكمة
ألنابيب، وإعادة بصناعة االغير مرتبطة والخدمات الهندسية املياه والتشغيلية، وتنويع مصادر الدخل عن طريق توسيع حصة املجموعة في قطاعي إدارة 

ات ع إجراءهيكلة قروض املجموعة، ورفع كفاءة اإلنتاج عن طريق استحداث أساليب لالستخدام األمثل للمواد واملعدات الصناعية، باإلضافة إلى وض
.الشركةإدارية وتنظيمية متعددة لتحسين أعمال 

 طبقت الشركة برنامج تخفيض التكلفة و الذي يتكون من الخطوات التالية2016منذ عام ،:

 و إلى حد ما، العمالة التابعة للشركة«املتعاقدة»تخفيض عدد العمالة املستأجرة ،

 السابقةالصرف على األصول الثابتة ملنطقة شبة الجزيرة العربية مقارنة باألعوام تخفيض

 ربية م أعلنت املجموعة عن إغالق مصنعيين من مصانعها مختصين بتصنيع بعض األنابيب الخرسانية في اململكة الع2019فبراير من عام 20في
ية املحدودة الدمام، ومصنع الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسان–( أميرون)السعودية وهما مصنع شركة أميرون العربية السعودية املحدودة 

.مليون لاير سعودي( 16)جدة، وذلك إلنخفاض الطلب على هذه املنتجات، وقد بلغ األثر املالي على إغالق املصنعين مبلغ –( ساكوب)

 التي م أضطرت املجموعة إلى أخذ مخصصات جديدة ألرصدة الذمم املدينة قصيرة األجل و طويلة األجل التي تأخرت ألكثر من سنة أو 2018عام خالل
األدوات )9ر املالية ونتج عن ذلك التأثير نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقاري. لديها شكوك حول إمكانية التحصيل من خالل القنوات والجهود القانونية

.مليون لاير سعودي78.6انخفاض حقوق املساهمين بمبلغ ( املالية

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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خطة التوسعة الهامة و االستثمار في االصول الثابتة:

(:أفيل ) التحسين في شركة أميانتيت لصناعة الفيبر جالس املحدودة خطط •
ك املواد الخام وكذلك تخفيض استهالإنتاجها، وزيادة اإلنتاج، تحديث معدات التصنيع لهذه الشركة لتمكينها من زيادة سرعة يهدف هذ البرنامج إلى  

.   وجاء هذا البرنامج نتيجة الجهود املشتركة بين شركة أفيل ومراكز األبحاث والتطوير الخاصة باملجموعة

:الصمامات الصناعيةصناعة 

من قبل شركة أميانيت، %( 100)التوسع في منتجات شركة أميكو واملتخصصة في صناعة الصمامات الصناعية، وهي شركة مملوكة •
.  ثانية بالدماميقع هذا املصنع في املنطقة الصناعية ال. حيث وسعت املجموعة منتجاتها من خالل تضمين منشاة لتصنيع الصمامات الحديد الدكتايل

مليون 6.3تثمار تحقيقا لذلك، تم توقيع اتفاقية ملشاركة تقنية أمينسوس، وهي شركة أملانية لصناعة الصمامات من حديد الدكتايل وبلغ قيمة االس
.م2017م حيث أن املصنع قيد اإلنتاج منذ عام 2018لاير سعودي والتي تم رسملتها خالل عام 

(:أيسك ) في شركة  البنية التحتية الهندسية للمقاوالت املحدودة التطورات •
ث حي( شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت املحدودة " ) يسك أ" م بدأت املجموعة نشاط جديد وذلك من خالل إنشاء شركة 2014خالل عام 

ني، تقدم خدمات هندسية وفي تصميم األنابيب والخزانات وعمل الرسومات وعمل دراسات تحليلية متعلقة بأداء األنابيب، وتقديم الدعم الف
اإلشراف في املوقع، وتقديم االستشارات في املواقع الصناعية و ( لتركيب األنابيب والخزانات)باإلضافة إلى عملها في مجال خدمات التركيب . والفحوصات

م مقابل 2017مليون لاير لعام 82.7وبلغت مبيعات هذه الشركة . وتقديم خدمات الصيانة والكريمه على إيقاف خطوط اإلنتاج في املجال الصناعي
وقد تم افتتاح فروع لهذه الشركة في عدة مدن . م2019لاير لعام مليون 189.3في حين أن امليزانية املقدرة ملبيعاتها . م 2018مليون لاير خالل عام 91.2

.في دول مجلس التعاون الخليجي من ضمنها دبي، و أبوظبي،  والكويت، وعمان

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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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

 ( 1.155.000.000)رأس مــــال الشـــركة الحــــالي مليـــار و مائــــة وخمســـة وخمســــون مليـــون يبلـــغ 
ً
 وخمســـمائة ألفــــا

ً
لاير ســــعودي مقســـم إلــــى مائـــة وخمســــة عشـــر مليونــــا

.بالكاملرياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها ( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة (115.500.000)

 وسيتم 
ً
 وخمسـمائة وسـبعة عشـر ألفـا

ً
إلـى أربعـة وثالثـون لاير سـعودي مقسـم ( 344.517.000)تخفيض رأس مال الشركة ليصبح ثالثمائـة وأربعـة وأربعـون مليونـا

 وسبعمائة
ً
 وأربعمائة وواحد وخمسون ألفا

ً
.رياالت للسهم الواحد( 10)سهم بقيمة اسمية ( 34.451.700)مليونا

 70.2تبلــغ نســبة تخفــيض رأس املــال% ، 
ً
 وثمانيــة وأربعــون ألفــا

ً
ســهم، ( 81.048.300)وثالثمائــة و ســتتم عمليــة التخفــيض عــن طريــق إلغــاء واحــد وثمــانون مليونــا

.   من إجمالي الخسائر املتراكمة% 70.2سهم الطفاء 1.425سهم لكل 1بمعدل إلغاء أي 

 سعر السائد في في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بال( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم

ثالثـين يـوم مـن تـاريخ موافقـة املسـاهمين فـي الجمعيـة العامـة غيـر ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيـع متحصـالت بيعهـا ملسـاهمي الشـركة كـال حسـب ملكيتـه خـالل 

.العادية على تخفيض رأس مال الشركة

 م2019/06/30القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.
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املال أسباب تخفيض رأس 

.من رأس مالها% 50ترتبط األسباب الرئيسية التي أدت إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها بالخسائر املتراكمة للشركة والتي تجاوزت 

مـــن رأس مالهـــا املـــدفوع ، يجـــب علـــى املجلـــس % 50مـــن نظـــام الشـــركات ، بمجـــرد إبـــالش مجلـــس إدارة الشـــركة بـــأن الخســـائر املتراكمـــة للشـــركة بلغـــت 150وفقـــا للمـــادة 
 دعـوة الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة لالجتمـاع لتقـرر إمـا زيـادة أو تخفـيض رأس املـال الشـركة15بغضون 

ً
ة خـالل يجـب أن يـتم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـ. يوما

 من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر ، وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا45
ً
:يوما

يوما من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر، 45تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل لم •

وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو اجتمعت •

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة( 90)يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ولم زيادة رأس املال قررت الجمعية •
ً
. يوما

 ـــق )ه 1440/11/29مـــــن رأس مالهـــــا املـــــدفوع فـــــي % 70.2تـــــم إبـــــالش مجلـــــس إدارة الشـــــركة بـــــأن الخســـــائر املتراكمـــــة للشـــــركة بلغـــــت أعلنـــــت ،( م2019/08/01املوافــ
مليـار و مائـة وخمسـة الشـركة مـن من خـالل موقـع تـداول عـن توصـية مجلـس إدارتهـا بتخفـيض رأس مـال ( م2019/8/1املوافق )هـ 1440/ 11/29الشركة بتاريخ 

 سعودي إلى لاير ( 1.155.000.000)وخمسون مليون 
ً
 وخمسمائة وسبعة عشر ألفا

ً
لاير سعودي وذلـك عـن طريـق (344.517.000)ثالثمائة وأربعة وأربعون مليونا

 إلغاء 
ً
 وثمانية وأربعون ألفا

ً
.سهم( 1.425)سهم لكل ( 1)سهم من األسهم املصدرة من الشركة، سيتم تخفيض (81.048.300)وثالثمائة واحد وثمانون مليونا

 وقــد تــم اإلعــالن عــن (. م2019/8/21)املوافــق هـــ 1440/12/20حصــلت الشــركة علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب تخفــيض رأس مــال الشــركة بتــاريخ
(.م2019/8/21املوافق )هـ 1440/12/20بتاريخ ( تداول )هذه املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

 ـــــ 1440/12/24بتــــــاريخ ( تــــــداول )قامــــــت الشــــــركة بالــــــدعوة لهــــــذه الجمعيــــــة العامــــــة غيــــــر العاديــــــة واإلعــــــالن عنهــــــا فــــــي موقــــــع الســــــوق املاليــــــة الســــــعودية ـــق )هــ ــ املوافـ
. ، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن(م2019/8/25
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 فـيض رأس املـال، و كمحاسب قانوني إلعـداد التقريـر املحاسـبي الخـاص بعمليـة تخ« بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون »قامت الشركة بتعيين شركة

.الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

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

التزامات الشركةأثر تخفيض رأس مال الشركة على 



 
ً
 وأربعمائة وثالثة وثمانون ألفا

ً
سيؤدي خفض رأس . 2019يونيو 30لاير سعودي كما في ( 810.483.000)بلغت خسائر الشركة املتراكمة ثمانمائة وعشرة مليونا

 
ً
 وأربعمائة وثالثة وثمانون ألفا

ً
من إجمالي الخسائر املتراكمة% 70.2لاير سعودي إلى إطفاء ( 810.483.000)املال بمقدار ثمانمائة وعشرة مليونا

 م2019يونيو 30سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في

16

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

يونيـــو 30املســـاهمين كمـــا فـــي حقـــوق 
م2019

ألف لاير )رأس املالقبل تخفيض
(سعودي

ألف لاير)بعد تخفيض رأس املال 
(سعودي

التأثير

(810.483.000)1.155.000.000344.517.000رأس املال

189.427.000189.427.000احتياطي نظامي

810.483.000-(810.483.000)الخسائر املتراكمة

ين برنامج و احتياطي تملك املوظف
لألسهم 

(31.914.000)(31.914.000)

سعار تغير في القيمة العادلة ملبادلة أ
الفائدة 

(103.000)(103.000)

(140.711.000)(140.711.000)أجنبيةترجمة عمالتإحتياطي

361.261.000361.261.000اإلجمالي

. م2019يونيو 30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



 وخمسمائة ( 1.155.000.000)تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من مليار و مائة وخمسة وخمسون مليون 
ً
لاير سعودي إلى ثالثمائة وأربعة وأربعون مليونا

 
ً
 وثمانية وأربعون ( 344.517.000)وسبعة عشر ألفا

ً
 وثالثمائة لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء واحد وثمانون مليونا

ً
من األسهم سهم ( 81.048.300)ألفا

سهم( 1.425)لكلسهم ( 1)املصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء 

 سعر السائد في في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بال( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم
ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.العادية على تخفيض رأس مال الشركة

 ســهم مــن أســهم 1000تخفــيض رأس مــال الشــركة لــن يــؤثر علــى القيمــة الســوقية ملحــافم مســاهمي الشــركة، كمــا هــو موضــح أدنــاه ملســاهم يملــك فــي محفظتــه
:الشركة
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الالقيام بعملية تخفيض رأس املبدون القيام بعملية تخفيض رأس املالمع(تقديري )البند

1,0001,000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

سعر السهم قبل التخفيض 
(2019/09/8إغالق)

6.776.77

ال ينطبق702األسهم امللغاة

ال ينطبق298بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ال ينطبق 22.70*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر 

6,7706,770(يةتقدير )لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق6,763.57(ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق6.43(ةتقديري)األسهمالتعويض الناتجة من كسور قيمة 

.لاير سعودي22,70إلى 22,6966تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من * 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



 لى أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثير عأسهم أو أقل من 3وتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك
:أسهم10إلى املساهم الذي يملك 
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(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

6.776.776.776.776.776.776.776.776.776.77(2019/09/8إغالق)التخفيض سعر السهم قبل 

1233455678األسهم امللغاة

0001112222بعد التخفيضاألسهم اململوكة

22.7022.7022.7022.7022.7022.7022.7022.7022.7022.70(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر 

6.7713.5420.3127.0833.8540.6247.3954.1660.9367.70(يريةتقد)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

00022.7022.7022.7045.3945.3945.3945.39(ريةتقدي)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

6.7713.5420.314.3811.1517.922.008.7715.5422.31(ريةتقدي)الناتجة من كسور األسهم قيمة التعويض 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.لاير سعودي22,70إلى 22,6966تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من * 
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

بلغت تقريبا ي تترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر بها الشركة نتيجة خسائرها املتراكمة وال
 بقيمة ثمانمائة من رأس مال الشركة % 70.2نسبة  

ً
 وأربعمائة وثالثة وثمانون ألفا

ً
، وبعد م2019/6/30لاير سعودي كما في ( 810.483.000)وعشرة مليونا

من رأسمال الشركة، وتهدف الشركة من ذلك إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة، وتعمل % 0التخفيض ستمثل تقريبا نسبة 
.الشركة حاليا على وضع الخطط االستراتيجة وإجراء اإلصالحات الهيكلية لقطاعات أعمالها سابقا

 زامات املالية لتباالهذا وقد تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي املحاسبية، وتم التأكيد من خالل هذه التقارير بأنه ال توجد أي مخاطر فيما يتعلق
.لذا فال ترى إدارة الشركة أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخفيض. املحتملة نتيجة هذا القرار

الخسائر بعد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة صفر ، وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ، وفي حال بلغت
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في ”أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ%( 20)املتراكمة 

أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من %( 50)وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة . ”فأكثر من رأس مالها% 20السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 
ر من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوش الخسائ( 150)املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة 

 بذلك ، وعلى مجلس اإل % 50املتراكمة للشركة 
ً
دارة او أكثر من رأس مالها بإبالش رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالش أعضاء املجلس فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل ( 15)خالل 
ً
 من تاريخ علم املجلس بالخسائر ، لتقرر إما زيادة رأس املال ( 45)يوما

ً
يوما

ظامها ي نالشركمة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد ف
دار صإوقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها.  األساس ي

(  90)من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( 150)قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق االوضاع املقررة في املادة 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة

ً
 باملادة . يوما

ً
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير ( 150)وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عمال

.العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(م2019/5/19املوافق )هـ 1440/9/14

لاير سعودي( 344.517.000)إلىلاير سعودي ( 1.155.000.000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من توصية(م2019/8/1املوافق )هـ 1440/11/29

املوافق )هـ 12/17/1440
(م2019/8/18

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى

املوافق )هـ 1440/12/20
(م2019/8/21

سوق الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة الموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال
(تداول )املالية و موقع السوق املالية السعودية 

املوافق )ه 1440/12/24
(م2019/8/25

سخة من كما تم تضمين ن،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 
هذا العرض في اإلعالن

(م2019/9/3املوافق )ه 1441/1/4
االجتماع )ملال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الحمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس ا

(األول 

(م2019/9/8املوافق )ه 1441/1/9
زم لعقد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب الال (االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير 

كتمال و في حال عدم ا. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 
يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني21النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 

هـ1441/1/10
(م2019/9/9املوافق)

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

املوافق )هـ 1441**/**
(م2019**/**/

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

لتزامات االة و إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالي•
.املستمرة، و املتعلقة بشروط تخفيض رأس املال

.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•

:أعضاء مجلس اإلدارةإقرار 
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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 على طلب تخفيض رأس مال الشركة من مليار و مائة وخمسة ( م2019/8/21املوافق )هـ 1440/12/20حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ

 لاير ( 1.155.000.000)مليــون وخمســون 
ً
 وخمســمائة وســبعة عشــر ألفــا

ً
% 70.2بنســبةلاير ســعودي ( 344.517.000)ســعودي إلــى ثالثمائــة وأربعــة وأربعــون مليونــا

ســهم، وقــد تــم اإلعــالن عــن هــذه املوافقــة علــى موقــع هيئــة الســوق املاليــة وموقــع الســوق املاليــة ( 1.425)إلــى ســهم (1)وبالتــالي تخفــيض عــدد أســهم الشــركة مــن 

( م2019/8/21املوافق )هـ 1440/12/20بتاريخ ( تداول )السعودية 

 ملـال يض رأس اعملية تخفيض رأس املـال تتوقـف علـى موافقـة املسـاهمين، وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـإن

.هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

 جـارة وزارة التحال تم الحصول على موافقة املساهمين على عملية تخفيض رأس املال، ستقوم الشركة باالسـتمرار بـاجراءات تخفـيض رأس مالهـا ومخاطبـةفي

.واالستثمار للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري 

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

املوافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة
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ه1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م

ه1424/06/02وتاريخ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م

 ه املوافق 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

(م2018/04/23املوافق )ه 1439/08/07وتاريخ 2018–45–3السوق املالية رقم مجلس هيئة واملعدلة بقرار ( م2017/12/27)

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

(م2018/10/22املوافق )ه 1440/02/13بتاريخ 2018–115–1مجلس هيئة السوق املالية رقم 

النظام األساس ي للشركة

 فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة %20والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها املتراكمة

بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4السوق املالية بموجب القرار رقم 

(م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ م

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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الشــركة تزامــات للقيــام بإعــداد تقريــر فحــل محــدود لدراســة أســباب تخفــيض رأس املــال و أثــر ذلــك التخفــيض علــى البيكــر تيلــي / قامــت الشــركة بتعيــين الســادة

.من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املالوعلى حقوق املساهمين 

 إلـى املــادة الرابعـة واالربعـون بعــد املائـة مـن نظـام الشــركات الصـادر باملرسـوم امللكــي رقـم تـالوة تقريـر املحاسـب 
ً
هـــ ،  1437/01/28وبتـاريخ ( 3/م)القــانوني، اسـتنادا

ه مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أ عــدت التخفــيض فــي ثــر ال يصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص يح

.هذه االلتزامات

الســوق وقــعتــم تضــمين نســخة مــن تقريــر الفحــل املحــدود املعــد مــن قبــل املحاســب القــانوني فــي اإلعــالن عــن الــدعوة لهــذه الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى م

( م2019/8/25)ه املوافق1440/12/24بتاريخ ( تداول )املالية السعودية 

تقرير املحاسب القانوني 
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 ه أن عملية يؤكد في، «محامون و مستشارون قانونيون –مكتب املحامي عثمان خالد الدعجاني العتيبي »حصلت الشركة على خطاب من مستشارها القانوني

 لألنظمــة والتعليمــات
ً
مــة املعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية، بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالز تخفــيض رأس مــال الشــركة ســتتم وفقــا

.كما أفاد أنه ال يوجد أثر قانوني من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها تجاه املساهمين والغير. إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

رأي املستشار القانوني
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 فـأكثر مـن رأس مالهـا، الصـادرة %20باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسـهمها فـي السـوق الرئيسـية والتـي بلغـت خسـائرها املتراكمـة
بنـــاء علـــى نظـــام الســـوق املاليـــة الصـــادر ( م2013/11/18املوافـــق )ه 1435/01/15وتـــاريخ 2013–48–4عـــن مجلـــس هيئـــة الســـوق املاليـــة بموجـــب القـــرار رقـــم 

ـــق )ه 1439/11/15وتـــــــــاريخ 2018–77-1، واملعدلـــــــــة بقـــــــــرار مجلـــــــــس هيئـــــــــة الســـــــــوق املاليـــــــــة رقـــــــــم ه1424/06/02وتـــــــــاريخ 30/ باملرســـــــــوم امللكـــــــــي رقـــــــــم م ــ ــ املوافــ
ابات ، إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املـدفوع، فـي أي وقـت خـالل السـنة املاليـة، وجـب علـى أي مسـؤول فـي الشـركة أو مراجـع الحسـ(م2018/07/18

ن مـــومــافــور علمــه بـــذلك إبــالش رئـــيس مجلــس اإلدارة، وعلـــى رئــيس مجلــس اإلدارة إبـــالش أعضــاء املجلـــس فــورا بـــذلك، وعلــى مجلــس اإلدارة خـــالل خمســة عشـــر ي
 مــن تــاريخ علمــه بالخســائر، لتقــرر إمــا زيــادة رأســمال الشــ

ً
خفيضــه أو تركةعلمــه بــذلك دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل خمســة وأربعــين يومــا

 ألحكــام النظــام وذلــك إلــى الحــد الــذي تــنخفض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف 
ً
املــدفوع ، أو حــل الشــركة قبــل األجــل املحــدد فــي النظــام املــال رأسوفقــا

كمــا هــو فــي ( يــوم45خــالل )للشــركة، أو انقضــاء الشــركة بقــوة النظــام فــي حــال عــدم التصــويت أواذا لــم تجتمــع الجمعيــة غيــر العاديــة فــي الوقــت املحــدد األساسـ ي 
نظام الشركات

فــي ابلنصــال يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  ــحيحا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة علــى أالقــل، فــإن لــم يتــوافر هــذا ا
م تعقـد واذا لـ. قـلاالجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكون االجتمـاع الثـاني  ـحيحا إذا حضـره عـدد مـن املسـاهمين يمثلـون ربـع رأس املـال علـى األ

.ت املختصةالقانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهاالنصاب بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها  نظام  الشركات ويكون 

تصدر قرارات  الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

على جميع مساهمي الشـركة املسـجلين بسـجالت الشـ 
ً
وق ركة لـدى السـفي حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس املال، سيكون قرار التخفيض نافذا

ع الجمعيــة بنهايــة تــداول ثــاني يــوم يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ويشــمل ذلــك املســاهمين الــذين لــم يحضــروا اجتمــا« تــداول »املاليــة الســعودية 
.العامة غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال

معلومات هامة
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ـــي مدينــــة الــــدمام - ـــي املقــــر الرئي ــــ ي للشــــركة فـ ـــا فـ ـــالع عليهــ ـــتندات التاليــــة لإلطـ ســــوق املاليــــة فـــــي و ذلـــــك مــــن تــــاريخ موافقــــة هيئــــة الســــوف تقــــوم الشــــركة بتــــوفير املسـ
فترات العمل الرسمية من خالل ( م2019/9/8املوافق )هـ 1441/1/9و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في ( م2019/8/21املوافق )هـ 1440/12/20

: بعد العصر 4صباحا إلى الساعة 7الساعة 

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

من خطاب تعيين املستشار القانونينسخة -

تخفيض رأس مال الشركةالفحل املحدود املحاسبي بنسخة من -

نسخة من رأي املستشار القانوني -

(داول ت)نسخة من موافقة هيئة السوق املالية على تخفيض رأس مال الشركة واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية -

نسخة من العرض املقدم للجمعية العامة غير العادية-

املستندات املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني

 توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامةنموذج

املرفقات


