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 شركة إتحاد مصانع األسالك

 تعميم المساهمين

المتعلق بـ     

تمثل عدد  ( لاير سعودي438,750,000تخفيض رأس مال الشركة من )

تمثل عدد  (  لاير سعودي351,000,000)إلى ( سهم عادي  43,875,000)

عادي  ( سهم35,100,000)  

 

 

 

م( 15/07/2020هـ )الموافق 24/11/1441الجمعية العامة غير العادية   
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 معلومات الشركة

:عنوان الشركة  
 شركة إتحاد مصانع األسالك

المدينة الصناعية الثانية  –الرياض   

11383، الرياض 355208ص.ب.  

 المملكة العربية السعودية  

+966 11 2655556هاتف:   

  +966 11 2651668فاكس: 

www.unitedwires.com.sa :الموقع اإللكتروني 

info@unitedwires.com.sa:البريد اإللكتروني 

 

 المستشار المالي:
كابيتال(شركة الوساطة المالية )وساطة   

شارع العليا العام  -الرياض   

11523، الرياض  50315ص.ب   

 المملكة العربية السعودية 

+966 11 4944067هاتف:   

+966 11 4944205فاكس:   

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني 

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني 

 

  المحاسب القانوني:

المملكة العربية السعودية -م ك م وشركاه محاسبون قانونيون بيكر تيلي   

حي التعاون  –طريق عثمان بن عفان –الرياض   

11372، الرياض 300467ص.ب   
 المملكة العربية السعودية 

+966 11 8351600هاتف:   

+966 11 8351601فاكس:   

www.bakertillyjfc.com :الموقع اإللكتروني 

saudi@bakertillyjfc.com:البريد إللكتروني 
  

http://www.unitedwires.com.sa/
mailto:info@unitedwires.com.sa
http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.sa
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.abgrksa.com/clients/baker-tilly/&psig=AOvVaw2TX_FVN1bw958OkrxXQ-5K&ust=1584950044141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDl3efMregCFQAAAAAdAAAAABAD
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 المصطلحات و اإلختصارات -1

 التعريف المصطلح

 شركة اتحاد مصانع األسالك، شركة مساهمة عامة سعودية. الشركة أو أسالك 

 (.2مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة ) المستشارون

 مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع األسالك. المجلس أو مجلس اإلدارة

 النظام األساسي
النظااااام األساسااااي للشااااركة النسااااخة األخياااارة المعتماااادة ماااان الجمعيااااة العامااااة 

هااااـ و الااااذي تاااام اعتماااااد  ماااان قباااال 27/06/1438)غياااار العاديااااة( بتاااااريخ 
 هـ28/07/1438وزارة التجارة بتاريخ 

هيئة السوق المالية أو 
 الهيئة 

 في المملكة العربية السعودية. ةهيئة السوق المالي

 وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية  وزارة التجارة 

 نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي 

 بتاريخم( والمعدل 10/11/2015هـ )الموافق 28/01/1437( بتاريخ 3م/رقم )
 م(.25/02/2020هـ )الموافق 01/07/1441

 السعودية )تداول(.السوق المالية  سوق األسهم 

 تخفيض رأس المال

( لاير ساااااعودي إلاااااى 438,750,000تخفااااايض رأس ماااااال الشاااااركة مااااان )
( لاير ساااااعودي وبالتاااااالي تخفااااايض عااااادد أساااااهم الشاااااركة 351,000,000)

( سااااااهم عاااااان طريااااااق 35,100,000( سااااااهم إلااااااى )43,875,000ماااااان )
(، وبمعاااادل %20( سااااهم و بنساااابة تخفاااايض مقاااادارها )8,775,000إلغاااااء )
 أسهم.  5سهم لكل  1 تخفيض

 الجمعية العامة غير العادية
هـ 24/11/1441الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

 م( للتصويت على عملية تخفيض رأس المال.15/07/2020)الموافق 

 الئحة حوكمة الشركات 
وق الس الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة

هـ )الموافق 21/10/1427و تاريخ  1/212/2006المالية بموجب القرار رقم 
 م( و تعديالتها.13/11/2006

 المملكة العربية السعودية المملكة

قواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات 

 المستمرة 

قواعاااد طااارح األوراق المالياااة وااللتزاماااات المساااتمرة الصاااادرة عااان مجلاااس 
وتاااااااريخ  2017-123-3الماليااااااة بموجااااااب القاااااارار رقاااااام هيئااااااة السااااااوق 

م(. بنااااااء  علااااى نظاااااام الساااااوق 27/12/2017هااااـ )الموافاااااق 09/04/1439
هااااـ. 02/06/1424وتاااااريخ  30الماليااااة الصااااادر بالمرسااااوم الملكااااي رقاااام م/

وتااااريخ  2019-104-1و المعدلاااة بقااارار مجلاااس هيئاااة الساااوق المالياااة رقااام 
 (.م30/09/2019هـ )الموافق 01/02/1441

 إدارة شركة اتحاد مصانع األسالك  اإلدارة 

 هذ  الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال. تعميم المساهمين

تقرير المحاسب القانوني 
المتعلق بتخفيض رأس 

 المال

تقرير المراجعة المحدود لمراجع الحسابات الذي يبين أسباب تخفيض رأس المال 
لتزامات الشركة. و المقدم إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة و اثر  على ا

 م(.15/07/2020هـ )الموافق 24/11/1441بتاريخ 

تقرير المحاسب القانوني 
 المتعلق بالمالءة المالية

شهرا  12تقريرالمحاسب القانونى و الذى يوضح كفاية رأس المال العامل لمدة 
 تخفيض رأس المال. عمليةتاريخ إتمام  لي مباشرةت

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. –اللاير السعودي  لاير 

 حاملي أسهم الشركة. المساهمين



 

5 
 

 الغرض من هذا التعميم -2
تم إعداد هذا التعميم من قبل الشركة كي يتضمن المعلومات الالزمة لتمكين مساهمي الشركة من التصويت 

 على عملية تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناء  على إدراك و دراية.

 

 لفية عن الشركةخ -3
ـ شركة إتحاد مصانع  ، هي شركة مساهمة سعودية «(أسالك»أو « الشركة»األسالك )يشار إليها فيما بعد ب

م( و السجل 19/02/2008هـ )الموافق 12/02/1429/ق( بتاريخ 45بموجب القرار الوزاري رقم )

هـ )الموافق 20/03/1411( بتاريخ 1010079195التجاري الصادر من مدينة الرياض برقم )

 .م(09/10/1990

 

 11383، الرياض 355208صندوق بريد:  –المدينة الصناعية الثانية  -يقع مقر الشركة في الرياض 

 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إنتاج و تسويق أسالك تربيط )لبانة( وأسالك تربيط معدنية للخرسانة و 

صلب مطلية و مسحوبة و مجلفنة و أشرطة تربيط  قضبان حديد التسليح و شبك حديد التسليح و أسالك

معدنية و أسالك و أشرطة تربيط بالستيكية و أسالك لحام أكسجين و قضبان و عالقات مالبس معدنية و 

شبكات أسوار و أسالك شائكة و مسامير خشب و نجارة و صلب و مفصالت حديدية و زوايا و مبسطات 

 .و درفلة الحديد و استيرادها و تصديرها و استعدال و تقطيع حديد التسليح و صهر

 

 تاريخ الشركة و أهم التطورات في رأس مالها: 3-1

  أسست شركة أسالك الخليج للتربيط م( 10/10/1990هـ )الموافق 20/03/1411بتاريخ

لاير سعودى حيث بدأت بإنتاج  3,000,000برأس مال قدر    -ذات مسؤولية محدودة-المحدودة 

 أسالك تربيط اللبانه كمنتج رئيسي.

  إنتاج خط الجلفنة باإلضافة إلى منتج أسالك تربيط اللبانة في ب ت الشركةبدأم 1996في عام

 شركة أسالك الخليج للتربيط المحدودة.

  مؤسسة المصنع ، تربيط المحدودةشركة مصنع الرياض السالك ال)تم إندماج م 2006في عام

يج مع شركة أسالك الخل( لألسالك المجلفنة والشائكة وشبك السياج والمسامير وفروعهاالسعودي 

تم و ليتم بعد ذلك تحويل اسم الشركة ليصبح ) شركة إتحاد مصانع األسالك ( للتربيط المحدودة

 كامل القيمة المدفوعة

سيتم تعويض المساهمين المستحقين بها نقدا  في المحفظة و التي تتضمن القيمة 
ويض الناتجة من كسور االسمية نتيجة السهم الملغى مضافا  إليها قيمة التع

األسهم، حيث سيتم ذلك بإيداع القيم في محافظ المساهمين المستحقين على 
 النحو التالي: 

أيام  3قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم )القيمة االسمية(: خالل  -
 عمل من تاريخ عودة تداول األسهم مع السعر المعدل.

يوم من تاريخ  30خالل قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم:  -
 انتهاء فترة اعتراض الدائنين.
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ويصبح عدد  لاير سعودي. 150,000,000تحديد رأس المال الناتج عن عملية اإلندماج ليصبح 

 .مصانع 8مصانع الشركة 

  تم اإلستحواذ على مصنعي ) الصغير لعالقات المالبس و الصغير لسحب األسالك م 2007في عام

 ( المملوكين من قبل شركة الصغير للتجارة والمقاوالت وذلك بمنح حصص عينية.

  من  بزيادة رأس مالها ( قامت الشركةم15/04/2007)الموافق  هـ27/03/1428بتاريخ

 ي.سعود لاير 206,500,000لى إ لاير سعودي 150,000,000

  تحولت شركة إتحاد مصانع األسالك ( م2008/  02/  19الموافق )هـ  12/02/1429بتاريخ

 ./ق(45إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم )

 تمت الموافقة من الجمعية العامة الغير عادية برفع  (م04/2011/ 02) هـ28/04/1432 تاريخب

 .لاير سعودى مليون 325,000,000إلى رأس مال الشركة 

   م( تم إدراج الشركة في السوق المالية 21/08/2011هـ )الموافق 21/09/1432بتاريخ

 .1301السعودية )تداول( ضمن قطاع التشييد و البناء بالرمز 

  م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية 10/04/2013ق هـ )المواف29/05/1434بتاريخ

( لاير سعودي إلى 325,000,000للشركة على زيادة رأس مال الشركة من )

( أسهم وتسديدها عن 5سهم لكل ) 1(  لاير سعودي وذلك عن طريق منح 390,000,000)

فقة في موقع السوق طريق األرباح المبقا  واإلحتياطي النظامي، وقد تم اإلعالن عن هذ  الموا

 المالية السعودية )تداول(.

  وافقت الجمعية العمومية غير العادية  م(06/04/2014هـ )الموافق 1435/ 06/06بتاريخ

( لاير سعودي إلى 390,000,000للشركة على زيادة رأس مال الشركة من )

طريق  ( أسهم و ذلك عن8سهم لكل ) 1(  لاير سعودي وذلك عن طريق منح 438,750,000)

من حساب األرباح المبقاة، وقد تم اإلعالن عن هذ  الموافقة في موقع  (48,750,000رسملة )

 السوق المالية السعودية )تداول(.

  أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن  م(14/01/2020هـ )الموافق 19/05/1441بتاريخ

( لاير سعودي إلى 438,750,000توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من)

( سهم من األسهم 8,775,000( لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء )351,000,000)

 ذلك.عن من عدد األسهم و تعويض المساهمين  %20المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 

 وافقت هيئة السوق المالية على طلب  م(09/06/2020هـ )الموافق 17/10/1441تاريخ ب

(  لاير 351,000,000( لاير سعودي إلى )438,750,000تخفيض رأس مال الشركة من )

( سهم من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن 8,775,000سعودي وذلك عن طريق إلغاء )

 ة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.عن هذ  الموافقة في موقع هيئ

  وافقت الجمعية العمومية غير العادية  م(15/07/2020هـ )الموافق 1441/ 24/11بتاريخ

م على تخفيض رأس مال الشركة من 15/07/2020للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 سعودي وذلك عن طريق إلغاء (  لاير351,000,000( لاير سعودي إلى )438,750,000)

(  سهم من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذ  الموافقة في موقع 8,775,000)

 السوق المالية السعودية )تداول(.
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 أعضاء مجلس اإلدارة  3-2

 

 المنصب االسم
 صفة

 العضوية
 اإلستقاللية

 الملكية المباشرة

 تاريخ العضوية الجنسية
نسبة الملكية كما في  األسهمعدد 

 م22/03/2020

خالد سعد 
عبدالرحمن 

 الكنهل 

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة 

غير 
 تنفيذي

غير 
 مستقل

3,071,250 7%  2019-04-10 سعودي 

محمد رشيد 
 محمد الرشيد

نائب رئيس 
مجلس 
 اإلدارة 

غير 
 تنفيذي

غير 
 مستقل

5,372,460 12.244923%  2019-04-10 سعودي 

سعد عبدهللا 
 عبدهللا الدوسري

عضو 
 مجلس إدارة 

 تنفيذي
غير 
 مستقل

 2019-04-10 سعودي 0.5086655% 223,177

رشيد راشد سعد 
 بن عوين

عضو 
 مجلس إدارة 

غير 
 تنفيذي

 2019-04-10 سعودي %0.4558404 200,000 مستقل

صالح رشيد 
 محمد الرشيد

عضو 
 مجلس إدارة 

غير 
 تنفيذي

غير 
 مستقل

 2019-04-10 سعودي 3.8169367% 1,674,681

يوسف عبدهللا 
 إبراهيم المطلق

عضو 
 مجلس إدارة 

غير 
 تنفيذي

 2019-04-10 سعودي - - مستقل

تركي محمد فهيد 
 القريني

عضو 
 مجلس إدارة 

غير 
 تنفيذي

 2019-04-10 سعودي - - مستقل

 المصدر: الشركة و تداول .

 مباشرة بالشركة* ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير 

 مالحظة:

م( بتخفيض رأس مال 13/01/2020هـ )الموافق 18/05/1441تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعال  بتاريخ 

( سهم من 8,775,000( لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء )351,000,000( لاير سعودي إلى )438,750,000الشركة من )

 األسهم المصدرة للشركة.
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الهيكل التنظيمي  3-3  

 

 

أعضاء اإلدارة التنفيذية  3-4  

 الجنسية تاريخ التعيين المنصب االسم

2018-09-19 الرئيس التنفيذي نبيل حسن محمد األمير  سعودي 

2019-02-01 المدير المالي عبدالحميد حسنى عبدالحميد ابراهيم  مصري 

المبيعاتمدير  عبدهللا سعد عبدهللا الدوسري  01-01-2006  سعودي 

محمد إسماعيل نا سليم أحمدار و التطوير مدير اإلنتاج   14-09-2013  باكستاني 

2016-11-27 مدير المشتريات طالل سالم عبدهللا بحلس يسعود   

2012-06-02 مدير تقنية المعلومات برهان الدين حسين على  سوري 

2006-03-04 مدير المستودعات معاذ أحمد عثمان الحاج أحمد  سوداني 

2013-02-24 مدير الشئون اإلدارية سلطان خالد إبراهيم الهالل  سعودي 
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 الهيكل العام بتخفيض رأس المال -4

 
  يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وثمانية وثالثون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألف

( لاير سعودي مقسم إلى ثالثة وأربعون مليونا  وثمانمائة وخمسة وسبعون 438,750,000)

( رياالت للسهم الواحد مدفوعة 10( سهم عادي  بقيمة اسمية عشرة )43,875,000ألف )

 بالكامل.قيمتها 

  ( سهم ما نسبته 8,775,000وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف )ماليين  يةإلغاء ثمانسيتم

من رأس المال و تعويض المساهمين المستحقين )المساهمون المالكون لألسهم بنهاية  20%

و المسجلين بسجالت الشركة لدى  «60اليوم »تداول آخر يوم في فترة اعتراض الدائنين 

( نفترة اعتراض الدائنيانتهاء ثاني يوم يلي تداول ل( بنهاية السوق المالية السعودية )تداو

سهم، والسبب  (5)سهم لكل  1( رياالت لكل سهم ملغى، أي بمعدل إلغاء 10بالقيمة االسمية )

و الفقرة )أ( من المادة  145)وذلك بناء على المادة  يعود إلى زيادة رأس المال عن الحاجة

"معلومات  18 رقم القسم الرجاء مراجعةالمعلومات ولمزيد من  ،من نظام الشركات 146

 .من هذا التعميم( هامة"

  من أسهم الشركة النخفاض رأس المال ليصبح ثالثمائة وواحد  %20سوف يؤدي إلغاء

( لاير سعودي مقسم إلى خمسة وثالثون مليونا  ومائة ألف 351,000,000وخمسون مليون )

 االت للسهم الواحد.( ري10( سهم بقيمة اسمية )35,100,000)

 سيتم تعليق السهم في اليوم الذي يلي هذ   يوم( 60)البالغة  بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين

 (.63من تاريخ التعليق )اليوم  عمل ( و يعود التداول على األسهم بعد يومي61الفترة )اليوم 

  ون ألف وسبعمائة وخمسقيمة التخفيض سبعة وثمانون مليونا  إجمالي سوف تقوم الشركة بدفع

( 10وذلك بمقدار القيمة اإلسمية ) األرصدة النقدية للشركة من ( لاير سعودي87,750,000)

، ألسهممن عودة التداول على اعمل أيام  3خالل للمساهمين المستحقين رياالت لكل سهم ملغى 

 .اةستودع في محافظ المساهمين المستحقين نتيجة تعويضهم عن األسهم الملغوالتي 

  ستجمع كسور األسهم )إن وجدت( التي ستنتج عن تخفيض رأس مال الشركة في محفظة

واحدة لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد، والمتحصالت من هذا البيع سيوزع على 

( ثالثين يوم من تاريخ انتهاء فترة 30)المستحقين كل حسب ملكيته في كسور األسهم خالل 

 على تخفيض رأس مال الشركة.الدائنين اعتراض 

  تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس المال : القوائم المالية المدققة للفترة

 م.31/12/2019المنتهية في 

 

 رأس المالأسباب تخفيض  -5

 
  م( باإلعالن عن توصية مجلس 14/01/2020)الموافق  ـه19/05/1441قامت الشركة بتاريخ

اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة وثمانية وثالثون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألف 
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( لاير 351,000,000( لاير سعودي إلى ثالثمائة وواحد وخمسون مليون )438,750,000)

 التالية:لألسباب وتعويض المساهمين ، وذلك  %20سعودي و ذلك بنسبة انخفاض قدرها 

 
o   زيادة رأس المال عن الحاجة، علما  بأن رأس المال بعد عملية التخفيض سوف يكون كافيا

 الحتياجاتها األساسية.
o  يرى مجلس اإلدارة أنه سيكون لعملية تخفيض رأس المال أثر إيجابي على الشركة حيث أن

يؤدي حالة حدوث ذلك، سالمبلغ المدفوع لرأس المال يتجاوز المتطلبات الفورية للشركة. و في 

تخفيض رأس المال و النقدية إلى وجود هيكل رأسمالي أكثر كفاءة للشركة، و بالتالي تحسين 

و العائد على  لكل سهمرباح األتوزيعات مؤشرات األداء، حيث أنها ستعزز ربحية السهم، 

 :كما هو موضح في الجدول التالي حقوق الملكية

 

بعد عملية تخفيض رأس 
تعويض المساهمينالمال و   

قبل عملية تخفيض رأس 
 المال و تعويض المساهمين

 المؤشر

30.6  00.5  ربحية السهم 

 توزيعات األرباح لكل سهم 0.25 0.31

1.5%  4.3%  العائد على حقوق الملكية  

 .م2019ديسمبر  31تم حساب المؤشرات أعال  من القوائم المالية كما في *  

 

 على التزامات الشركة تخفيض رأس مال الشركةأثر  -6

 
  وني كمحاسب قان« بيكر تيلي م ك م وشركا  محاسبون قانونيون»الشركة بتعيين شركة قامت

إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال، و الذي تم من خالله توضيح آلية 

الذى  وا  بإعداد تقرير المالءة المالية، وقام أيض التخفيض و أثر  المتوقع على التزامات الشركة.

شهرا تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض رأس  12يوضح كفاية رأس المال العامل لمدة 

 المال.

 

 :و تبين من دراسة المحاسب القانوني اآلتي 

 

o   أن التخفيض سوف يؤثر على كل من الموجودات المتداولة بانخفاض بند النقد

 ك، و حقوق المساهمين بانخفاض بند رأس المال.واألرصدة لدى البنو

 

o حيث أن لدى الشركة الشركة لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات ،

مال رأس ال ضرأس مال عامل يكفى للوفاء بإلتزاماتها خالل إثنى عشر شهرا فور تخفي

 كما لن تؤثر عملية التخفيض على أنشطة الشركة التشغيلية.
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 تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركةأثر  -7
سوف يكون التأثير على الموجودات المتداولة و حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة 

 :م2019-12-31المنتهية كما في 

 قائمة المركز المالي )باللاير السعودي(
قبل تخفيض رأس 

 المال
بعد تخفيض رأس 

 المال
 التأثير

  118,820,734 118,820,734 ممتلكات واآلت و معدات، صافي

  4,104,823 4,104,823 حق االستخدام

  122,925,557 122,925,557 مجموع الموجودات غير المتداولة

  92,548,051 92,548,051 مخزون، صافي

  82,209,778 82,209,778 صافيبال، مدينون تجاريون

أرصدة مدينة مصاريف مدفوعة مقدما  و 
 أخرى

22,140,049 22,140,049  

 (87,750,000) 195,644,518 283,394,518 نقد و أرصدة لدى البنوك

 (87,750,000) 392,542,396 480,292,396 مجموع الموجودات المتداولة 

 (87,750,000) 515,467,953 603,217,953 مجموع الموجودات

    

 (87,750,000) 351,000,000 438,750,000 رأس المال

  63,450,817 63,450,817 احتياطي نظامي 

  14,964,143 14,964,143 أرباح مبقاة

  1,638,902 1,638,902 احتياطي اخر

 (87,750,000) 431,053,862 518,803,862 مجموع حقوق المساهمين

  6,832,796 6,832,796 التزام المنافع المحددة للموظفين

  3,535,390 3,535,390 الجزء غير المتداول – تأجير التزامات

  10,368,186 10,368,186 مجموع المطلوبات غير المتداولة

  10,845,342 10,845,342 مخصص الزكاة

  55,002,813 55,002,813 ذمم دائنة تجارية و أخرى

  7,934,153 7,934,153 مصاريف مستحقة و أرصدة دائنة أخرى

  263,597 263,597 تأجيرالتزامات 

  74,045,905 74,045,905 مجموع المطلوبات المتداولة

  84,414,091 84,414,091 مجموع المطلوبات 

 (87,750,000) 515,467,953 603,217,953 مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات

 

. م 2019 ديسمبر 13املصدر: تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في   
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  تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من أربعمائة وثمانية وثالثون مليونا  وسبعمائة وخمسون ألف

( لاير 351,000,000) إلى ثالثمائة وواحد وخمسون مليون( لاير سعودي 438,750,000)

( 8,775,000ماليين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف ) يةسعودي وذلك عن طريق إلغاء ثمان

( رياالت 10و تعويض المساهمين المستحقين بالقيمة االسمية ) أسهم الشركة المصدرةسهم من 

 ( سهم.5)( سهم لكل1لكل سهم ملغى،و بمعدل إلغاء )

  تخفيض رأس مال الشركة في محفظة واحدة ستجمع كسور األسهم )إن وجدت( التي ستنتج عن

لتباع في السوق المالية بسعر السوق السائد، والمتحصالت من هذا البيع سيوزع على المستحقين 

اعتراض ( ثالثين يوم من تاريخ انتهاء فترة  30)كل حسب ملكيته في كسور األسهم خالل 

 الدائنين على تخفيض رأس مال الشركة.

 سيؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح  تخفيض رأس مال الشركة

 سهم من أسهم الشركة: 1000أدنا  لمساهم يملك في محفظته 

 

مع القيام بعملية  البند )تقديري(
 تخفيض رأس المال

بدون القيام بعملية 
 تخفيض رأس المال

سهم 1000  األسهم المملوكة قبل التخفيض سهم 1000   

لاير سعودي 14.60 (افتراضيقبل التخفيض )سعر السهم  لاير سعودي 14.60   

سهم 200 األسهم الملغاة  ال ينطبق 

سهم 800  األسهم المملوكة بعد التخفيض  الينطبق 

لاير سعودي 57.15 *)تقديري( سعر السهم بعد التخفيض  ال ينطبق 

لاير سعودي 14600 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض )تقديرية( لاير سعودي 14600   

لاير سعودي 06021 القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية(  ال ينطبق 

م سيت والتي قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم
لاير سعودي 2000  إيداعها نقدا  في المحفظة  ال ينطبق 

إجمالي القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية( 
 الناتجة من إلغاء األسهمالتعويض و قيمة 

لاير سعودي 06041  ال ينطبق 

 نفاذ قرار التخفيض(. * السعر المعدل بعد عودة التداول )أي بعد انتهاء فترة اعتراض الداثئنين و
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  الشركة في محفظته سيتم إلغاء  سهما  واحدا  من أسهموتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك

 أسهم: 7وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثير على المساهم الذي يملك إلى  سهمه

 

 البند )تقديري(
       

 األسهم المملوكة قبل التخفيض

 7 6 5 4 3 2 1 )سهم(

 سعر السهم قبل التخفيض

 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 14.60 باللاير السعودي - (افتراضي)

من األسهم  الملغاة األسهم
 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0,4 0.2 المملوكة قبل التخفيض )سهم(

المتبقية من األسهم  األسهم
 المملوكة قبل التخفيض )سهم(

0.8 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 

 األسهم المملوكة بعد التخفيض
 5 4 4 3 2 1 0 )سهم(

 سعر السهم بعد التخفيض
 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 باللاير السعودي  - * )تقديري(

القيمة السوقية لألسهم قبل 
 باللاير - التخفيض )تقديرية(

 السعودي
60.14  29.20 43.80 58.40 73.00 87.60 102.20 

القيمة السوقية لألسهم بعد 
 باللاير - التخفيض )تقديرية(

 السعودي
0 15.75 31.50 47.25 63.00 63.00 78.75 

 - *المدفوعه*قيمة الكامل 
 23.45 24.60 10 11.15 12.30 13.45 14.60 باللاير السعودي

قيمة التعويض الناتجة من إلغاء 
القيمة االسمية ب - ***األسهم

 اللاير السعوديب
2 4 6 8 10 12 14 

قيمة التعويض الناتجة من 
 - ****كسور األسهم )تقديرية(

 باللاير السعودي
12.6 9.45 6.3 3.15 0 12.6 9.45 

نفاذ قرار التخفيض(. * السعر المعدل بعد عودة التداول )أي بعد انتهاء فترة اعتراض الداثئنين و  

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية( - القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض )تقديرية(=  كامل القيمة المدفوعه **  

(*القيمة االسمية%20)األسهم المملوكة قبل التخفيض*نسبة التخفيض =  قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم***   

قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم - كامل القيمة المدفوعه( = قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم )تقديرية ****    
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 طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال -8

 
  السهم بعد تخفيض رأس المال.يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر 

 البند
 

60.14  (افتراضي) )أ( سعر السهم قبل التخفيض  

 43,875,000 )ب( عدد األسهم قبل التخفيض

000575,406, )ج( القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض =)أ( * )ب(  

(87,750,000) )د( الدفع للمساهمين  

000528,525, التخفيض = )ج( + )د() ( القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد   

 35,100,000 )و( عدد األسهم بعد التخفيض 

57.15 =) ( / )و(  *)ز( القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض  

نفاذ قرار التخفيض(. * السعر المعدل بعد عودة التداول )أي بعد انتهاء فترة اعتراض الداثئنين و  

 رأس مال الشركةالمخاطر المحتملة نتيجة تخفيض  -9
 

ترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض رأس مال الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر 

فيها الشركة نتيجة زيادة رأس المال عن الحاجة، حيث أن تخفيض رأس المال بقيمة سبعة وثمانون مليونا  

من رأس المال قبل التخفيض  %20لاير سعودي والتي تعادل ( 87,750,000وسبعمائة وخمسون ألف )

قم ر)لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم  سيكون له أثر إيجابي من خالل تحسين مؤشرات األداء

 . من هذا التعميم( "أسباب تخفيض رأس المال" 5

ير رباإلضافة إلى ذلك تمت دراسة هذا القرار و تأثير  من النواحي المحاسبية، وتم التأكيد من خالل تق

 .الفحص المحدود المحاسبي بأنه ال توجد أي مخاطر فيما يتعلق بااللتزامات المالية نتيجة هذا القرار

 أما بالنسبة للمخاطر المحتملة المذكور  أدنا  فهذا ال يعني حدوثها، وترتيبها ال يعني أهميتها.

 : المخاطر المتعلقة بالتوقعات المستقبلية 9-1

شهرا  تلي عملية تخفيض رأس المال بناء  على  12رأس المال العامل لمدة تم إعداد وإحتساب كفاية 
إفتراضات اإلدارة على األداء التشغيلي للشركة خالل هذ  الفترة. يتإثـر حجـم إنتـاج قطـاع صناعـة الحديد، 

طلب لكغيـر  مـن القطاعـات، بتقلبـات العـرض والطلـب فـي السـواق المحليـة. لذلـك، فـإن إنخفاض ا
سـيؤثر علـى إنتاجيـة الشـركات المصنعة للقطـاع بشـكل عـام، وبالتالـي سـيؤثر علـى أداء الشـركة ونتائـج 

 عملياتهـا ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية وبالتالي على رأس المال العامل للشركة.
 

 بالسيولة: المخاطر المتعلقة 9-2
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تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية عند 

ديسمبر  31( مرة كما في 6.49إستحقاقها. وعلى الرقم من أن الشركة تحافظ على مستوى سيولة عالية )

ـد ضمـان علـى قـدرة يوجال بعد تخفيض رأس المال. إال أنه ( مرة 5.3م ومن المتوقع بأن تبلغ )2019

الشـركة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا فـي مواعيـد إستحقاقها خالل الفترة المستقبلية. ويمكـن أن تنتـج مخاطـر 

السـيولة أيضـا عـن عـدم المقـدرة علـى بيـع موجـودات ماليـة بسـرعة وبمبلـغ يقـارب القيمـة العادلـة لهـا، 

أيـة أحـداث طارئـة أو مفاجئـة قـد تتطلـب سيولة فورية مما سوف يؤثر تضمـن الشـركة عـدم وقـوع  الو

 .سلبا  على أعمال الشـركة وبالتالـي علـى نتائـج العمليـات التشـغيلية والماليـة

 : المخاطر المتعلقة بنمو الشركة9-3

ألسهم ن عن اإن عملية تخفيض رأس المال هذ  تعتمد على أرصدة النقدية لتعويض المساهمين المستحقي

ص اإلستثمار التقليل من فروبالتالي فإن انخفاض أرصدة النقدية نتيجة لهذ  العملية سوف يؤدي إلى  الملغا ،

ي ألوذلك ألن النقد سوف يكون متاحا  بشكل أقل مما كان عليه قبل عملية التخفيض  في نمو الشركة

 استثمارات أو عمليات استحواذ مستقبلية.  

 : المخاطر المتعلقة بإعتراض الدائنين 9-4

إن من شروط عملية تخفيض رأس المال السماح للدائنين بإبداء اعتراضهم على قرار تخفيض رأس المال 

وذلك من خالل فترة الستين يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي 

أحد الدائنين و قدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب فيها مركز الشركة الرئيس،  فإن اعترض 

على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  أو أن تقدم له ضمانا  كافيا  للوفاء به إذا كان آجال . وإن لم 

  تستطع الشركة القيام بذلك فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما .

 ود مع الغير : المخاطر المتعلقة بالعق9-5

التي أبرمتها الشركة مع أطراف أخرى، إن عملية تخفيض رأس المال لن يكون لها تأثير على العقود 

قدية، بسبب انخفاض أرصدة الن ولكن قد يكون هناك تأثير على العقود التي سوف تبرمها في المستقبل

 كالعقود التي قد تحتاج إلى سيولة عالية أو دفعات مقدمة عالية.

 المخاطر المتعلقة بحدوث خسائر متراكمة  :9-6

لم تسجل الشركة أي خسائر متراكمة وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر مستقبلية، وفي 

( أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة %20حال بلغت الخسائر المتراكمة )

لغت خسائرها اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي ب”الخاصة بـ

( أو أكثر فإن %50وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )”. فأكثر من رأس مالها %20المتراكمة 

( من نظام 150الشركة ستخصع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )

 ائر المتراكمةالشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخس

او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ  %50للشركة 

( يوما  من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة 15أعضاء المجلس فورا  بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل )

ائر ، لتقرر إما زيادة رأس المال ( يوما  من تاريخ علم المجلس بالخس45غير العادية لإلجتماع خالل )

الشركمة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس المال المدفوع 

للشركة أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي.  وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا 

لمدة المحددة أعال ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل ا

( من نظام الشركات 150في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق االوضاع المقررة في المادة )
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( يوما  من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال 90ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )

( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير 150بقوة النظام بموجب المادة ) انقضاء الشركة

 العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة.

 : مخاطر الحوادث غير المتوقعة9-7

إن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها و استمراريتها، و بالتالي فإذا طرأ أي 

ثير على أعمالها سلبا  و التعرض ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعمال أمر من شأنه التأ

الشركة بصورة مؤقته أو دائمة فإن ذلك سيؤثر سلبا  بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية و المالية 

  .و بالتالي رأس المال العامل

تأثير  على الشركة و الموردين ( حيث أن COVID-19ويضم ذلك الخطر الناتج عن فايروس كورونا )

 سوف يؤدي إلى األثر على التدفق النقدي المتوقع للشركة.
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 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال -10

 

 الحدث التاريخ

هـ )الموافق 19/05/1441
 م(14/01/2020

( لاير 438,750,000توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من )إعالن 
 ( لاير سعودي351,000,000) سعودي إلى

هـ )الموافق 05/06/1441
 م(30/01/2020

 تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة

هـ )الموافق 15/07/1441
 م(10/03/2020

 تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

هـ )الموافق 17/10/1441
 م(09/06/2020

المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن موافقة هيئة السوق 
عن هذ  الموافقة في موقع هيئة السوق المالية و موقع السوق المالية السعودية 

 )تداول(

هـ )الموافق 1441/ 01/11
 م(22/06/2020

الدعوة لهذ  الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق المالية 
 )تداول(، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالنالسعودية 

هـ )الموافق 1441/ 18/11
 م(09/07/2020

معية العامة الغير العادية جاإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود ال
 المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع األول(

هـ )الموافق 1441/ 24/11
 م(15/07/2020

العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع انعقاد الجمعية 
األول(، وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد 

االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. و في 
تم عقد االجتماع الثالث حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سي

 يوم من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني 21بعد 

هـ )الموافق 1441/ 24/11
 م(15/07/2020

الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول( على تخفيض رأس مال موافقة 
 الشركة 

هـ )الموافق 1441/ 25/11
 م(16/07/2020

 الجمعية العامة غير العادية اإلعالن عن نتائج اجتماع

هـ )الموافق 1441/ 25/11
 م(16/07/2020

 إلعالن عن ابتداء فترة اعتراض الدائنينا

هـ )الموافق 1441**/**/ 
 م(2020**/**/

ي وذلك ف لمدة يومين تعليق األسهم وتعديل سعر السهم على موقع تداولتاريخ 
 *ونفاذ قرار التخفيض يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنيناليوم الذي 

هـ )الموافق 1441**/**/ 
 م(2020**/**/

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس 
( يوم من تاريخ 30مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين. وذلك خالل )
 انتهاء فترة اعتراض الدائنين على تخفيض رأس مال الشركة

التي تكون بدون فترة اعتراض الدائنين سوف يكون تعليق األسهم في اليوم الذي يلي اجتماع الجمعية في عملية تخفيض رأس المال *

 .ونفاذ قرار التخفيض المالالعامة غير العادية و التي تمت الموافقة فيه على عملية تخفيض رأس 
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  تخفيض رأس المال -11

 

 إجراءات تخفيض رأس المال:

 تخفيض رأس المال تخضع لالجراءات التالية: إن عملية

 

 .توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال 

 .تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال 

 .تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال 

 يتوافق مع شروط المادة التاسعة  إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما

و الخمسون من قواعد طرح األوراق المالية و االلتزامات المستمرة، و المتعلقة بشروط تخفيض 

 رأس المال.

 .موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة 

 ( بالصيغة الواردة بالملحق )د اإلدراج.( من قواع5تقديم إشعار إلى السوق المالية )تداول 

 .موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة 

  الدائنين على تخفيض رأس مال الشركة.عدم اعتراض 

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة -12

 
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في 

 مصلحة الشركة والمساهمين.

 

  تاريخ نفاذ عملية تخفيض رأس المال  -13

 

  لآلتيإن عملية تخفيض رأس المال خاضعة : 
o .موافقة هيئة السوق المالية 
o موافقة الجمعية العامة غير العادية 
o  الدائنين.عدم اعتراض 

 

  يوما ( في يوم  60بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، تبدأ فترة اعتراض الدائنين )مدتها

نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة في تداول. خالل هذ  الفترة يسمح إعالن 

للدائنين بإبداء اعتراضهم على قرار تخفيض رأس المال، في حالة عدم إعتراض الدائنين ستقوم 

 الشركة باالستمرار باجراءات تخفيض رأس مالها.

 

  مستنداته في الميعاد المذكور، فإن عملية تخفيض أما  إن اعترض أحد الدائنين و قدم للشركة

رأس المال ستستمر عندما تؤدي الشركة للمعترض دينه إذا كان حاال  أو أن تقدم له ضمانا  كافيا  

 للوفاء به إذا كان آجال .
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 .سوف تقوم الشركة باإلعالن عن أي تطورات تخص عملية تخفيض رأس المال 
 

 
 الحدث المدة

 

0اليوم  الجمعية العامة غير العاديةموافقة    
 

60 - 1اليوم  يوم( 60فترة إعتراض الدائنين )   
 

62 – 61اليوم   تعليق التداول 

91 - 61اليوم   *بيع كسور األسهم   
 

63اليوم   عودة التداول مع السعر المعدل 
 

66-64اليوم   الدفع مقابل األسهم الملغاة 

 .انتهاء فترة اعتراض الدائنين تاريخ يوم من 30كسور األسهم خالل * سيتم بيع 

 

 الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة -14

 

  هـ )الموافق  17/10/1441حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ
م( على طلب تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة وثمانية وثالثون مليونا   09/06/2020

( لاير سعودي إلى ثالثمائة وواحد وخمسون مليون 438,750,000وسبعمائة وخمسون ألف )
، وبالتالي تخفيض عدد أسهم %20( لاير سعودي بنسبة انخفاض قدرها 351,000,000)

(سهم إلى 43,875,000وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف )الشركة من ثالثة وأربعون مليونا  
( سهم، وقد تم اإلعالن عن هذ  الموافقة على 35,100,000خمسة وثالثون مليونا  ومائة ألف )

هـ  17/10/1441السعودية )تداول( بتاريخ موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية 
 م(  09/06/2020)الموافق 

  وافقة مبأنه إذا لم يتم الحصول على علما  المال تتطلب موافقة المساهمين، إن عملية تخفيض رأس
 ، فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما.على عملية تخفيض رأس المالالمساهمين 

  على عملية من خالل الجمعية العامة غير العادية في حال تم الحصول على موافقة المساهمين
ركة باالستمرار باجراءات تخفيض رأس مالها وذلك من خالل تخفيض رأس المال، ستقوم الش

 دعوة الدائنين إلى ابداء اعتراضهم على العملية خالل ستين يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض.

  من خالل فترة الستين يوما  منالدائنين وذلك  عدم اعتراضإن عملية تخفيض رأس المال تتطلب 
صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس، تاريخ نشر قرار التخفيض في 

والتي تسمح للدائنين بإبداء اعتراضهم على قرار تخفيض رأس المال، فإن اعترض أحد الدائنين 
و قدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  

 يا  للوفاء به إذا كان آجال .أو أن تقدم له ضمانا  كاف
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  مانا  ضأو تسوية دينه أو تقديم  على عملية تخفيض رأس المال عدم إعتراض الدائنينحال في
، ستقوم الشركة باالستمرار باجراءات تخفيض رأس مالها ومخاطبة وزارة كافيا  إذا كان أجال  

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

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

 

 األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة -15

 

 /ـه28/01/1437وتاريخ  3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

  الموافق  ـه02/06/1424وتاريخ  30بالمرسوم الملكي رقم م/نظام السوق المالية الصادر(
هـ 18/01/1441( الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 52والمعدل بقرار رقم )م( 31/07/2003

 م(17/09/2019)الموافق

  قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
م( 27/12/2017الموافق ) ـه09/04/1439وتاريخ  2017 - 123 - 3بموجب القرار رقم 

   01/02/1441وتاريخ  2019 – 104 – 1والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 
 م(30/09/2019)الموافق 

  بتاريخ  2017 - 123 - 3قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
م( والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية 27/12/2017)الموافق  ـه09/04/1439

 م(30/09/2019)الموافق  ـه01/02/1441بتاريخ  2019 – 104 – 1رقم 

 النظام األساسي للشركة 

  الضوابط و اإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة
و  2016 – 127 – 8المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 57 – 3م( و المعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 17/10/2016)الموافق  ـه16/01/1438تاريخ 
 م(20/05/2019)الموافق  ـه15/09/1440و تاريخ  2019 –

 

 تقرير المحاسب القانوني  -16

 

  /قرير للقيام بإعداد ت ي م ك م وشركا  محاسبون قانونيونبيكر تيلقامت الشركة بتعيين السادة

فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال و أثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة 

لمدة  مدى كفاية رأس المال العاملالذي يوضح وتقرير المالءة المالية  وعلى حقوق المساهمين

أجل الحصول على موافقة هيئة من  عملية تخفيض رأس المالتلي مباشرة تاريخ إتمام شهر  12

 السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.

 شركات من نظام ال د المائةربعون بعتالوة تقرير المحاسب القانوني، استنادا  إلى المادة الرابعة واأل

هـ ،  ال يصدر قرار التخفيض إال 28/01/1437( وبتاريخ 3الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

بعد تالوة تقرير خاص يُعَد  مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 

 الشركة وعن أثر التخفيض في هذ  االلتزامات.
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 رير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن تم تضمين نسخة من تق

الدعوة لهذ  الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 

 .م( 22/06/2020)الموافق هـ  01/11/1441

 التواريخ المهمة و المراحل األساسية لعملية تخفيض رأس المال -17

 

 التاريخ الحدث

  . اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية1

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس 
 المال 

 م(09/06/2020هـ )الموافق 17/10/1441

 توفير المستندات المتاحة للمعاينة 

 م(09/06/2020هـ )الموافق 1441/ 17/10
العامة غير من انعقاد الجمعية يوما   14قبل 

حتى تاريخ انتهاء فترة  و كحد أدنىالعادية 
العرض )من يوم األحد إلى الخميس من الساعة 

حتى الساعة الخامسة مساء  باستثناء أيام الثامنة 
 اإلجازة الرسمية في المملكة(

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة 
جتماع ثاني غير العادية )مع اإلشارة إلى إمكانية عقد ا

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
االجتماع األول، ذلك في حال عدم اكتمال النصاب 

 القانوني الالزم لعقد االجتماع األول(

 م(22/06/2020هـ )الموافق 1441/ 01/11

 م(11/07/2020هـ )الموافق 1441/ 20/11 بدء فترة التصويت اإللكتروني

العامة غير العادية )االجتماع األول(  انعقاد الجمعية
يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من 

 المساهمين يمثلون على األقل نصف رأس مال الشركة
 م(15/07/2020هـ )الموافق 1441/ 24/11

انعقاد الجمعية العامة غير العادية )االجتماع الثاني( 
ن يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد م

 المساهمين يمثلون على األقل ربع رأس مال الشركة

دة المحددة النعقاد مبعد ساعة واحدة من انتهاء ال
االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي 

 لم يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاد 

 
نشر قرار التخفيض و القرارات األخرى التي تم 

اتخاذها في االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة 
غير العادية للشركة على موقع تداول )أو اإلعالن عن 

عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في حال عدم 
 تحقق نصابها القانوني( 

 
 

 م(16/07/2020هـ )الموافق 1441/ 25/11
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. اإلجراءات في حالة عدم تحقق النصاب القانوني 2
 لالجتماع األول و الثاني للجمعية العامة غير العادية 

 

اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث 
 للجمعية العامة غير العادية 

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

الجتماع ابدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في 
 الثالث للجمعية العامة غير العادية

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

انعقاد اإلجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية. 
يتحقق النصاب القانوني النعقاد االجتماع الثالث 

للجمعية العامة غير العادية أيا  كان عدد األسهم الممثلة 
 فيه.

 م(2020)الموافق **/**/هـ 1441**/**/ 

نشر على موقع تداول قرار التخفيض الذي تم اتخاذ  
 في االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

  . فترة اعتراض الدائنين3

 ابتداء فترة اعتراض الدائنين 

 م(16/07/2020هـ )الموافق 25/11/1441
قرار بالموافقة على التخفيض  في حالة صدور

خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 
 أو الثاني.

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.
 ( يوما  60تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة )

 إعالن تذكيري عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

 انتهاء فترة اعتراض الدائنين

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
صدور قرار بالموافقة على التخفيض في حالة 

خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
 الثالث.
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إعالن الشركة عن وجود أو عدم وجود اعتراضات 
 لدائنين

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 الثاني.أو 
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

  . إتمام عملية تخفيض رأس المال 4

 نفاذ قرار تخفيض رأس المال

بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ التي 
والتي )تسوية جميع اعتراضات الدائنين تتم فيه 

( في حال كان الدين آجلتشمل تقديم ضمانات 
على عملية التخفيض )أيهما يأتي الحقا(. و من 

 يكون قرار التخفيض نافذ بتاريخ:المتوقع أن 
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
العامة غير العادية األول  خالل اجتماع الجمعية

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

 إعالن الشركة عن نفاذ التخفيض 

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
على التخفيض في حالة صدور قرار بالموافقة 

خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 
 أو الثاني.

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

 تعليق تداول األسهم 

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار التخفيض، ومن 
 المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
لعامة غير العادية  خالل اجتماع الجمعية ا
 الثالث.
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 تعديل السجل التجاري 

 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 
في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

 في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

 الدفع للمساهمين 

عودة تداول األسهم من تاريخ  عمل أيام 3خالل 
، و من المتوقع أن يتم ذلك مع السعر المعدل

 :بتاريخ
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
العامة غير العادية األول خالل اجتماع الجمعية 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.

 اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم

( يوم من تاريخ انتهاء فترة اعتراض 30خالل )
الدائنين على تخفيض رأس مال الشركة، و من 

 المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

في حالة صدور قرار بالموافقة على التخفيض 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول 

 أو الثاني.
 م(2020هـ )الموافق **/**/1441**/**/ 

بالموافقة على التخفيض في حالة صدور قرار 
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

 الثالث.
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 معلومات هامة -18

 و على ـه1437الموافق  م2015على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في عام  بناء ،

 وجه الخصوص:

o  ( من نظام الشركات أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس 144المادة )

المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة األخيرة وحدها 

تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )الرابعة والخمسين( من 

التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعد  مراجع الحسابات عن  النظام. وال يصدر قرار

األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذ  

 االلتزامات. 

o ( من نظام الشركات أنه إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة 145المادة )

إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما  من تاريخ الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى 

نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. 

فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على 

 انا  كافيا  للوفاء به إذا كان آجال .الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال  أو أن تقدم له ضم

o ( من نظام الشركات أنه يخفض رأس المال بإحدى الطرق اآلتية:146المادة ) 

 أ. إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

 ب. شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.

o ( من نظام الشرك147المادة ) ،ات إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من األسهم

في الميعاد  -وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعلى هؤالء أن يقدموا إلى الشركة 

 األسهم التي تقرر إلغاؤها، وإال عدت ملغاة. -الذي تحدد  

 ثلون نصف رأس ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضر  مساهمون يم

مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع 

ثان، ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضر  عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على 

صت عليها نظام األقل. واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي ن

 الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

  تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال بثالثة أرباع األسهم

 الممثلة في االجتماع.

  نافذا  على على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيضفي حال موافقة مساهمي الشركة 

( و 60آخر يوم في فترة اعتراض الدائنين )اليوم بنهاية تداول لكين لألسهم االمساهمين المجميع 

 يلي يومثاني بنهاية تداول « تداول»المسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية 

امة الجمعية الع الذين لم يحضروا اجتماع، ويشمل ذلك المساهمين فترة اعتراض الدائنين انتهاء

غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض 

 رأس المال.
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 المستندات المتاحة للمعاينة -19
سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لإلطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة  -

هـ )الموافق 17/10/1441الرياض و ذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية في 

ـ )الموافق 24/11/1441م( و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في  09/06/2020 ه

 : بعد العصر 5صباحا إلى الساعة  8 م( خالل فترات العمل الرسمية من الساعة 15/07/2020

 نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة -

 نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي -

 الفحص المحدود المحاسبي بتخفيض رأس مال الشركة تقريرنسخة من  -

شهرا  تلي  12لمدة  والذي يوضح كفاية رأس المال العامل ة الماليةءتقرير المالمن  نسخة -

 مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض رأس المال

نسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها والمنشور  -

 في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية )تداول(

 نسخة من تعميم المساهمين -

 المرفقات -20

 عن أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض في  نسخة من تقرير المحاسب القانوني

 التزامات المصدر

 شهرا   12لمدة  والذي يوضح كفاية رأس المال العامل سب القانوني عن المالءة الماليةتقرير المحا
 تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض رأس المال

  اجتماع الجمعية غير العامةنموذج توكيل حضور 

 

 

 


