
تخفيض رأس املال بقيمة 
ريال سعودي( 122,000,000)

الجمعية العامة غير العادية 
بتاريخ 

هـ 1441/07/03
(  م 2020/02/27املوافق)

(عذيب لالتصاالت)شركة اتحاد عذيب لالتصاالت 

املستشار املالي 

تعميم املساهمين 
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املستشار املالي
بيت التمويل السعودي الكويتي 

طريق امللك فهد–حي الرحمانية –الرياض 
16الدور –برج القمر 

11523الرياض -50051ب .ص
اململكة العربية السعودية

920009019: هاتف
+550148411966: فاكس

www.skfh.com.saاملوقع االلكتروني
info@skfh.com.sa: البريد االلكتروني

املحاسب القانوني 
(محاسبون ومراجعون قانونيون )الشيخ وشركاؤهم وآلشركة العظم والسديري 

11وحدة رقم -محمد بن عبدالعزيز األميرشارع -الرياض 
11443الرياض-10504ب .ص

اململكة العربية السعودية 
+500011966 217: هاتف
+600011966 217:فاكس

www.crowehorwath.com: املوقع اإللكتروني
ch@crowehorwath.com.sa: البريد االلكتروني

املستشارون

http://www.skfh.com.sa/
mailto:info@skfh.com.sa
http://www.crowehorwath.com/
http://www.crowehorwath.com/
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بتاريخالصادر6/مرقمامللكياملرسومبموجبتأسستسعودية،مساهمةشركةهي،"(عذيب"أو"الشركة"بـبعدفيماإليهايشار)لإلتصاالتعذيباتحادشركة•

(م2009/02/25املوافق)هـ1430/02/30بتاريخالرياضفيالصادر(1010263273)رقمالتجاري السجلبموجبالشركةوتعمل.(م2008/02/26املوافق)هـ1429/02/19

مليون مائةإلىمقسمسعوديريال(1,000,000,000)مليارمالبرأس.(م2009/04/01املوافق)هـ1430/04/05فياملؤرخاملعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئةمنوترخيص

.للسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(100,000,000)

250398:البريدصندوق ،11391الرياض-العزيزعبدامللكطريقفيالشركةمقريقع•

مليارالبالغالشركةرأسمالمن%30تمثلوالتي(تداول )السعوديةاألسهمسوق فيسهم(30,000,000)مليون 30بإدراجالشركةقامتم،2009مارس31بتاريخ•

.الواحدللسهمرياالت10بقيمةسعودي،ريال(1,000,000,000)

السريعالنترنتاخدماتالبيانات،خدماتالهاتفية،الصوتيةاالتصاالتمثلالالسلكيةالخدماتوالثابتالهاتفخدماتمختلفتقديمحول الشركةعملمجاليتمحور •

األليافوابلكعبروالثابتالهاتفوخطوطماكسوايتقنيةعبرسواءوذلكالدولي؛اإلتصالومحطاتاإلنترنتعبرالصوتيةاالتصاالتخدمات،(العريضالنطاق)

.الشركاتأواملنازل فيأوأفرادكانوااءسو العمالءلجميعالبصرية

التواصلمعلومات

املشاري عيس ىبنعبدالعزيز:االتصالضابطاسم

966+:هاتف - 8111460000

966+:فاكس - 8111467100

a.almishari@go.com.sa:االلكترونيالبريد

www.go.com.sa:االكترونياملوقع

خلفية عن الشركة
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ألفوخمسينواثنينمليون وثالثينخمسةإلىمقسمسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةسهم(35,052,900)وتسعمائة

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ 

بموجبالشركةوتعمل.(م2008/02/26املوافق)هـ1429/02/19بتاريخالصادر6/مرقمامللكيباملرسومسعودية،كمساهمةالشركةتأسست
وتقنيةاالتصاالتهيئةمنوترخيص(م2009/02/25املوافق)هـ1430/02/30بتاريخالرياضفيالصادر(1010263273)رقمالتجاري السجل

مليون مائةإلىمقسمسعوديريال(1,000,000,000)مليارمالبرأس.(م2009/04/01املوافق)هـ1430/04/05فياملؤرخاملعلومات
.للسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(100,000,000)

هـ 1429/02/19
( م2008/02/26املوافق )

مليارالبالغالشركةرأسمالمن%30تمثلوالتي(تداول )السعوديةاألسهمسوق فيسهم(30,000,000)مليون ثالثينبإدراجالشركةقامت
.الواحدللسهمرياالت10بقيمةسعودي،ريال(1,000,000,000)

هـ1430/04/04
(م31/03/2009املوافق )

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم،2011أغسطس6بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرلعامةاالجمعيةوافقت
خاللمنالشركةرأسمالمن%60بنسبةوذلكريال،(400,000,000)مليون أربعمائةإلىريال(1,000,000,000)مليارمنالشركةرأسمال

خسائرإلطفاءوذلكسعوديريال(600,000,000)مليون ستمائةتبلغأسميةقيمةوبإجماليعاديسهم(60,000,000)مليون ستون إلغاء
.املتراكمةالشركة

هـ 1432/09/06
( م2011/08/06املوافق )

رأسمالبزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2012يناير14بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرلعامةاالجمعيةوافقت
قدرهازيادةبنسبةريال،(1,575,000,000)مليون وسبعون وخمسةوخمسمائةمليارإلىريال(400,000,000)مليون أربعمائةمنالشركة
10إصداروبسعرسهم(117,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشروسبعةمائةتبلغأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنوذلك293.75%
.للسهمرياالت

هـ 1433/02/20
( م2012/01/14املوافق )

رأستخفيضبالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2017أبريل10بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرلعامةاالجمعيةوافقت
خاللمنريال(630,000,000)مليون نيوثالثستمائةإلىريال(1,575,000,000)مليون نيوسبعوخمسةوخمسمائةمليارمنالشركةمال
مليون نيوأربعوخمسةتسعمائةتبلغسميةاقيمةوبإجماليعاديسهم(94,500,000)ألفوخمسمائةمليون نيوتسعأربعةإلغاء

.سعوديريال(945,000,000)

هـ 1438/07/13
( م2017/04/10املوافق )

رأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2018فبراير13بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرلعامةاالجمعيةوافقت
ريال(472,500,000)ألفوخمسمائةمليون وسبعينواثنينأربعمائةإلىسعوديريال(630,000,000)مليون وثالثينستمائةمنالشركةمال

.الشركةاملصدرةاألسهممنسهم(15,750,000)ألفنيوخمسوسبعمائةمليون عشرخمسةإلغاءطريقعنوذلكسعودي

هـ 1439/04/26
( م2018/02/13املوافق )
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خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ 

(472,500,000)ألفوخمسمائةمليون وسبعينواثنينأربعمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىللشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
مليون عشراثنيإلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةإلىسعوديريال

.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,197,100)ومائةألفوتسعينوسبعةومائة

1440/08/19هـ 
( م2019/04/24املوافق )

وتسعةةوخمسمائمليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
سعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرين

.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون عشراثنيإلغاءطريقعنوذلك

1441/05/28هـ 
( م2020/01/23املوافق )

(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
عشراثنيإلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال

السوق قعومو املاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون 
.(تداول )السعوديةاملالية

1441/06/10هـ 
(  04/02/2020املوافق)

ألفعشرينو وتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
طريقعنوذلكسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)

املاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون عشراثنيإلغاء
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقع

1441/07/03هـ 
(  27/02/2020املوافق)
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:الشركةفياملساهمينملكيةونسبأسماء

م2019/04/25تداول كما في : املصدر

يتم توزيع متحصالت في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم س( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم *
 حسب ملكيته 

ً
(.م2020/02/27املوافق )ه 1441/07/03ثالثين يوم من تاريخ ( 30)خالل وستضاف قيمة الكسور إلى أسهم الجمهور بيعها ملساهمي الشركة كال

خلفية عن الشركة

%النسبة  بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال
القيمة املساهم

*عدد األسهم
القيمة 

عدد األسهم
ريال سعودي ريال سعودي

15.00% 34,279,420 3,427,942 52,579,470 5,257,947
شركة البحرين 

لالتصاالت السلكية
والالسلكية

8.89% 20,313,730 2,031,373 31,158,200 3,115,820
شركة النهلة للتجارة

واملقاوالت

0.003% 7,220 722 11,080 1,108 أعضاء مجلس اإلدارة

76.11% 173,928,610 17,392,861 266,780,250 26,678,025 الجمهور 

- 20 2 - - كسور األسهم*
100% 228,529,000 22,852,900 350,529,000 35,052,900 اإلجمالي
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خلفية عن الشركة

الهيكل التنظيمي
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:اإلدارةمجلسأعضاء

:مالحظة

وخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م2020/01/22املوافق)هـ1441/05/27بتاريخأعالهأسماؤهماملذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت
اثنيإلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعة
.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفمئتينمليون عشر

الشركة وتداول : املصدر
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة  * 

خلفية عن الشركة

تاريخ العضوية 
*ملكية األسهم قبل التخفيض

العمر الجنسية  صفة العضوية  املنصب  نسبة امللكية كما في االسم
م2019/04/25

العدد 

10/26/2017 0.00158332% 555 67 سعودي مستقل رئيس مجلس اإلدارة
حسام الدين بن هاشم 

بن حمزه صدقه

10/26/2017 0.0006533% 229 68 سعودي غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة
سعد بن عمر بن سعد 

البيز

10/26/2017 0.00092432% 324 65 سعودي غير تنفيذي
نائب رئيس  مجلس 

اإلدارة
فهد بن عبدالعزيز 

الصنيع

10/26/2017 - - 53 أردني غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ايهاب انور حناوي 

10/26/2017 - - 50 بحريني غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة رائد عبدهللا فخري 

8/26/2019 - - 49 بحريني مستقل عضو مجلس اإلدارة عباس علي غلوم حاجي

9/8/2019
-

- 50 سعودي مستقل عضو مجلس اإلدارة
وليد بن أحمد بن محمد

بامعروف

11/21/2019
-

- 45 أردني غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة
عمر صبحي عبدالكريم

شناعه
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الشركة : املصدر

خلفية عن الشركة

اإلدارة العليا

الجنسية العمر تاريخ التعيين املنصب  االسم 

سعودي 58 م2018/10/08 باإلنابة للشركةالرئيس التنفيذي  فهد عبدالرحمن البواردي 

أردني 57 م 2016/02/09 ة الرئيس التنفيذي للشؤون املالية باإلناب محمود حمدان العبدهللا

سعودي 58 م2009/02/01 ابة الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية باإلن فهد عبدالرحمن البواردي

باكستاني 42 م2009/10/11 مدير عام هندسة الشبكة باإلنابة رضوان عباس

أردني 41 م2019/12/01 مدير تقنية املعلومات  عبدالرحيم خليف

سوري 37 م2019/08/01 مدير عام مبيعات قطاع االعمال باإلنابة  هادي أبو صالح

امريكي 53 م2016/09/17 البيني والتجارة الدوليةالربطمدير عام  خليل قاعودمحمد

سعودي 45 م2013/06/15 مدير عام املوارد البشرية والشؤون اإلدارية عبدهللا محمد الحريري 

سعودي 38 م2016/2/25 مدير عام الشؤون التنظيمية والقانونية ابراهيم وليد العبيداء

سعودي 55 م2009/07/18 املساهمينمدير عالقات عيس ى املشاري عبدالعزيز
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:التاليةالخدماتبتقديمالشركةتقوم

السعودية؛العربيةاململكةفيواالنترنتالصوتيةالخدماتوأالثابتةاالتصاالتخدماتجميعتقديم

الالزمةواألجهزةواملعداتصالرخوحيازةاململكة،فيتجاريةأسسعلىوتطويرها،وادارتهاوتشغيلهاوصيانتهاوامتالكهاومرفقاتها،املعلوماتوتقنيةاالتصاالتشبكاتبناء

لذلك؛

ولقدبذلك؛تعلقةاملاملناقصاتفيوالدخول وتوريدها،وتسويقهاوتصديرهاوالبضائعاألجهزةمنونحوهاالحركةمحدودةوالثابتةاالتصاالتأجهزةأنواعجميعاستيراد

املعلومات؛وتقنيةاالتصاالتهيئةمناإلنترنتخدماتلتقديمرخصةعلىالشركةحصلت

املعلومات؛وتقنيةوالالسلكيةالسلكيةاالتصاالتأجهزةوصيانةوتركيبوتسويقاستيراد

ذاتواللوائحلألنظمةقاووفوتطويرها،أعمالهالتنميةمناسبالشركةتراهمابحسباملختلفةاالتصاالتبخدماتاملتعلقةواالستثماريةالتجاريةاملشاريعفياالستثمار

.اململكةفيالعالقة

خلفية عن الشركة

أعمال ونشاطات الشركة
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ةتطور الخسائر املتراكم

للخسائرالرئيسيةاألسباب الفترة

الرخصةعلىلشركةاحصلتبموجبهاالتيالعملبخطةمضمنةكانتخدماتتقديممنتمكنهالعدم،الفترةهذهخاللكبيربشكلالخسائرأسبابتعود•
.املعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئةمن

2010 – 2011

الشركةرأسمالبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم،2011/08/06بتاريخاملنعقداجتماعهافيللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت•
والتياملتراكمةالشركةخسائرإلطفاءوذلكالشركةرأسمالمن%60وبنسبةريال،(400,000,000)مليون أربعمائةإلىريال(1,000,000,000)مليارمن

.املالرأسمن%75منأكثربلغت

2011 – 2012
فياملنتهيالثانيربعالبنهايةاملتراكمةالخسائرنسبةارتفعتالعكس،علىبلالشركة،لدىاملتراكمةالخسائرنسبةتخفيضفيالقرارهذايسهملم•

فياملنتهياألول الربعبنهايةكما(التخفيضقبل)%105.30والبالغةاملالرأسإلىاملتراكمةالخسائربنسبةمقارنة%134.59إلىلتصلم2011/09/30
.م2011/06/30

تسويةاقيةاتفالشركةبتوقيعالشركةإدارةقرارإلىكبيربشكلذلكويعودكبيرةبنسبة(2012-2011)للفترةالثالثالربعفياملتراكمةالخسائرانخفضت•
تنازل مقابلريالمليون 287.8بقيمةالشركةعلىمستحقةديون شطباالتفاقيةهذهتضمنتحيثم2011/12/14بتاريخاملورديناحدمعنهائية

.العقدشروطحسباملوردمعاملشروعانهاءتموقداملوردضدمطالباتايعنالشركة

فياملنتهياألول الربعبنهاية%30.48إلىلتصلم2012/03/31فياملنتهيالرابعالربعبنهايةكما%99.86مناملتراكمةالخسائرنسبةانخفضت•
وخمسمائةمليارإلىريال(400,000,000)مليون أربعمائةمنم2012/01/14بتاريخالشركةرأسمالزيادةلقراررئيس يبشكلذلكويعودم،2012/06/30

.سهم(117,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشروسبعةمائةتبلغأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنريال،(1,575,000,000)مليون وسبعينوخمسة
2012-2013

:يليماإلىرئيس يشكلبذلكويعودباالرتفاع،للشركةاملتراكمةالخسائراستمرتالفترة،هذهخاللللشركةالتشغيليةاإليراداتفياالرتفاعمنبالرغم

2012 -2016

.املتنقلةالبياناتوشرائحالجواللخدماتاألكبراالنتشارنتيجةاإلنترنتوخدمات(األرض ي)الثابتالهاتفعلىالطلبانخفاض•

.اإلهالكاتوخاصةاملقدمةللخدماتالتشغيليةالتكاليفارتفاع•

اإلنترنتخدماتبيعأسعارتراجعإلىأدىالذياألمراإلنترنتلخدماتاملقدمةالشركاتبيناملنافسةحدةارتفاع•

.الرابعالجيلوشبكاتالضوئيةاألليافبتقنيةباملقارنة(Wimax)الوايماكستقنيةتقادم•

الحكوميةاملصاريفإلىباإلضافةالثابتالهاتفإنترنتخدماتتقديمرخصةتكلفةارتفاع•
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ةتطور الخسائر املتراكم

األسباب الرئيسية للخسائر  الفترة 

وتعود األسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر الى ما . مليون ريال1,575من رأسمالها البالغ % 75.95مليون ريال وذلك بنسبة 1,196.3بلغت الخسائر املتراكمة مبلغ قدره 
:يلي

2015 - 2016
ها، يجة تقادمااليرادات التشغيلية من النطاق العريض املقدمة عبر تقنية الواي ماكس مع استمرار وارتفاع التكاليف التشغيلية لهذه التقنية نتانخفاض -1

.تكلفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى زيادة -2

وتعود األسباب الرئيسية لبلوغ هذه . مليون ريال630من رأسمالها البالغ % 46.37مليون ريال وذلك بنسبة 292.1أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها املتراكمة مبلغ قدره 
:الخسائر الى ما يلي

2016 - 2017
ها، يجة تقادمااليرادات التشغيلية من النطاق العريض املقدمة عبر تقنية الواي ماكس مع استمرار وارتفاع التكاليف التشغيلية لهذه التقنية نتانخفاض -1

.تكلفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى زيادة -2

ريال، 630,000,000من رأس املال البالغ % 50.27ريال وبنسبة 316,695,624م بمقدار خسائر 2017-12-31من رأس املال بتاريخ % 50بلغت خسائر الشركة املتراكمة 
:ويعود السبب الرئيس ي لتراكم خسائر الشركة إلى ما يلي

2016 - اإليرادات التشغيلية وإرتفاع تكاليف الدوائر املستأجره، إنخفاض -20171

 على العالقات التجارية مع املشغلين اآلخرينتأخر -2
ً
إجراءات الحصول على الرخصة املوحدة لتاريخه والتي أثرت سلبا

ويعود السبب الرئيس . م2018-02-13من رأسمالها بعد التخفيض كما في % 47.82مليون ريال سعودي وذلك بنسبة 225.95بلغت خسائر الشركة املتراكمة مبلغ وقدره 
مليون ريال سعودي من الخسائر املتراكمة في رأس املال 157.5مليون ريال سعودي، حيث تم إطفاء 472.5في تخفيض نسبة خسائر الشركة الى تخفيض رأس املال إلى 

وذلك بقيمة األسهم امللغاة
2017 - 2018

ويعود السبب الرئيس لبلوغ هذه الخسائر . من رأس املال% 51.63ريال سعودي بنسبة 243,940,333عن بلوغ الخسائر املتراكمة 2019مارس 13أعلنت الشركة بتاريخ 
. إلى إنخفاض االيرادات التشغيلية و إنخفاض االيرادات االخرى على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وإنخفاض املصروفات التشغيلية

2018 – 2019

ويعود السبب الرئيس لبلوغ هذه الخسائر . من رأس املال% 51.63ريال سعودي بنسبة 180,978,942عن بلوغ الخسائر املتراكمة 2020يناير 19بتاريخ أعلنت الشركة 
 من ( عقود)16الي املإلى إنخفاض اإليرادات التشغيلية و اإليرادات االخرى وزيادة مصاريف االستهالك والرسوم املالية نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقرير 

ً
ابريل 1اعتبارا

.م2019
2019- 2020
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

 الشركةإدارةستتخذهاالتيالرئيسيةالخطواتيليفيما
ا
:الشركةخسائر لتخفيضمستقبال

وخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضعمليةستؤدي

.الشركةمالرأسمن%25.80إلى%51.63مناملاللرأساملتراكمةللخسائراملئويةالنسبةتقليصإلى،سعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعة

التاليخاللمنوذلكالربحيةالىالتحول اجلمنعملخطةاعدادتم:

العاليةوالسرعاتالنطاقاتعلىاملتزايدالطلبوتلبيةاالعمالقطاعلخدمةالرئيسيةاملدنفيبصريةاليافشبكةبناء.

شبكةبناءتتضمنالعملخطةانكماLTEاملكتضةاملناطقفيالطلبلتلبيةالرئيسيةاملدنفي

والتسويقيةالتشغيليةاملصاريفترشيدخاللمنالتكاليفتخفيض.

املالرأسوزيادةاملالرأستخفيض

النطاقذاترنتاإلنتخدماتلتقديماملستقبلفيعذيباتحادلشركةاملتاحةالوصول نقاطعددزيادةفيتسهمأنشأنهامنالتياستخدامحقاتفاقياتمنعددتحسين

.الصغيرةباملؤسساتالخاصاألعمالوقطاعالسكنيللقطاعالثابتالهاتفوخدماتالعريض

محتملينينمساهماوالرئيسييناملساهمينمناملباشرالتمويلأواالندماجاواالستحواذطريقعنأمااملالرأسهيكلةإعادةلعمليةاملتاحةالخياراتمنعددالشركةتدرس.

للشركةالحاليةاألوضاععلىبناءً االستراتيجيةخطتهااعدادتستطيعحتىالتجاري التعاون مجالفياخرى أطرافمعاملفاوضات.

املحللييناملشغلينعمالتردداتاستغاللبخصوصاالستراتيجيتوجههاتحديدللشركةيتسنىحتىالتردداتبتوزيعاملعلوماتوتقنيةاالتصاالتهيئةقيامالشركةتنتظر
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تخفيض رأس املال

الجمعية العامة غير العادية 

عملية تخفيض رأس 
املال

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال

املوافقات النظامية 
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تخفيض رأس املال

 الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف
 
:يليملاوفقا

مليون وثالثينخمسةإلىمقسمسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

رأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةسهم(35,052,900)وتسعمائةألفوخمسينواثنين

مليون وعشريناثنينإلىمقسمسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينليصبحالشركةمال

.الواحدللسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةسهم(22,852,900)وتسعمائةألفوخمسينواثنينوثمانمائة

2.8732لكلسهم1إلغاءبمعدلأي،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون عشراثنيإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةستتم

.املتراكمةالخسائرإجماليمن%67.41إلطفاءسهم
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تخفيض رأس املال

:املالرأستخفيضإجراءات

:التاليةلالجراءاتتخضعاملالرأستخفيضعمليةإن

.املالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية1.

.املالرأستخفيضلعمليةماليمستشارتعيين2.

.املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيمحاسبتعيين3.

وااللتزاماتيةاملالاألوراقطرحقواعدمنوالخمسون التاسعةاملادةشروطمعيتوافقبمااملاليةالسوق لهيئةاملالرأستخفيضطلبوتقديمإعداد4.

.املالرأستخفيضبشروطواملتعلقةاملستمرة،

.الشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة5.

.اإلدراجقواعدمن(5)بامللحقالواردةبالصيغة(تداول )السعوديةاملاليةالسوق الىإشعارتقديم6.

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة7.

أسباب تخفيض رأس املال
إعادة هيكلة رأس مال الشركة تماشيا مع نظام الشركات •
إطفاء الخسائر املتراكمة •

بيان أعضاء مجلس اإلدارة

دون اعتقادهم بأن هذا ويؤك. يرى مجلس إدارة الشركة عدم مالئمة حل الشركة وتصفيتها قبل أجلها أخذا باالعتبار الخطط التصحيحية التي تقوم بها الشركة

.عملية تخفيض رأس املال تصب في مصلحة الشركة واملساهمين، حيث سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة
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تخفيض رأس املال

ائةوخمسممليون وخمسينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعن2020يناير23بتاريختداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
سعوديريال(228,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعة
.سهم2.8732لكلسهم1إلغاءوسيتم.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون عشراثنيإلغاءطريقعنوذلك

اإلعالنتموقد،(م04/02/2020املوافق)ه10/06/1441بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م04/02/2020املوافق)ه10/06/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعن

املوافق)ه12/06/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م06/02/2020

املوافق)ه03/07/1441بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةعلىالشركةحصلت
املوافق)ه06/07/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م27/02/2020
.(م01/03/2020
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أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة

 حاسبي الخاص كمحاسب قانوني  إلعداد التقرير امل( محاسبون ومراجعون قانونيون )ؤهموشركاالعظم والسديري وآل الشيخقامت الشركة بتعيين شركة

.املتوقع على التزامات الشركةابعملية تخفيض رأس املال، والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره

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

من%51.63)سعوديريال(180,978,942)وأربعون واثنانوتسعمائةألفوسبعون وثمانيةوتسعمائةمليون وثمانون مائةاملتراكمةالشركةخسائربلغت

من%67.41إطفاءإلىسعوديريال(122,000,000)مليون وعشرينواثنينمائةبمقداراملالرأسضيخفتسيؤدي.م2019سبتمبر30فيكما(املالرأس

.املتراكمةالخسائرإجمالي

(الشركةمالرأستخفيضعمليةألغراضاملعدة)2019سبتمبر30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناءاملساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف:

التأثير بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال حقوق املساهمين

122,000,000 228,529,000 350,529,000 رأس املال

(122,000,000) (58,978,942) (180,978,942) الخسائر املتراكمة

- 25.81% 51.63% نسبة الخسائر املتراكمة من رأس املال

- 169,550,058 169,550,058 اإلجمالي

(املعدة ألغراض عملية تخفيض رأس مال الشركة )م 2019سبتمبر30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في: املصدر
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

وتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
لكلسهم1إلغاءبمعدلوذلكللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(12,200,000)ألفومئتيمليون عشراثنيإلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرين
.سهم2.8732

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

(.م2020/--/--املوافق )ه  1441/--/--ثالثين يوم من تاريخ( 30)توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه:

(.  م2018/07/01املوافق )هـ 1439/10/17تم تعليق سهم الشركة من التداول بتاريخ * 

ساهمي الشركة كال حسب ملعهافي محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بي( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم ** 

(.م01/03/2020املوافق )ه  03/07/1441ثالثين يوم من تاريخ( 30)ملكيته خالل 

بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال (تقديري )البند 

ال ينطبق سهم1000 األسهم اململوكة قبل التخفيض

ال ينطبق ريال سعودي7.21

لى عبناء ): السهم قبل تخفيض رأس املالسعر *
ى آخر سعر معدل لسهم الشركة بعد املوافقة عل

املوافق )هـ 1440/08/20تخفيض رأس املال بتاريخ 
(م2019/04/25

ال ينطبق ريال سعودي 7,210 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

34.80% ال ينطبق نسبة التخفيض

سهم 348 ال ينطبق
عدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم 

االستثمارية

سهم651 سهم1000 األسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي11.05828221 ال ينطبق سعر السهم بعد التخفيض

ريال سعودي7,200 ال ينطبق (ةتقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي9.94 ال ينطبق (**تقديرية)قيمة التعويض
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي الت 
ً
 ر على املساأثيوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهما واحدا

ً
هم الذي يملك سهما

 أو سهمين أو ثالثة أسهم أو أربعة أسهم
ً
:  واحدا

الوحدة ( تقديري )البند 

4 3 2 1 سهم  األسهم اململوكة قبل التخفيض

7.21 7.21 7.21 7.21 ريال 
شركةالسهمسعرإغالقعلىبناء):املالرأستخفيضقبلالسهمسعر
املوافق)هـ1439/10/17-التداول منالشركةسهمتعليقبتاريخ

(م2018/07/01

2 2 1 1 سهم  األسهم امللغاة

2 1 1 ال ينطبق سهم  األسهم اململوكة بعد التخفيض 

11.06 11.06 11.06 11.06 ريال  ( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

28.84 21.63 14.42 7.21 ريال  (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

22.12 11.06 11.06 ال ينطبق ريال  (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

6.72 10.57 3.36 7.21 ريال  ( تقديرية)قيمة التعويض 
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 ومن املتوقع أن يتم تعديل (ريال سعودي7.21)تم تعليق سهم الشركة من التداول، وبذلك التاريخ كان سعر سهم الشركة ( م2018/07/01املوافق )هـ 1439/10/17بتاريخ ،

:  ال، ويوضح الجدول أدناه أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املبعد املوافقة على عملية تخفيض رأس املال( ريال سعودي11.06)سعر سهم الشركة ليصبح 

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي7.21
-التداول نمالشركةسهمتعليقبتاريخالشركةسهمسعرإغالقعلىبناء):املالرأستخفيضقبلالسهمسعر

(م2018/07/01املوافق)هـ1439/10/17

ريال سعودي122,000,000 قيمة تخفيض رأس املال

سهم  12,200,000 عدد األسهم امللغاة

سهم35,052,900 عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم22,852,900 عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي252,731,409 القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال

ريال سعودي11.06 (تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 
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الشركة املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال 

 بلغتوالتيمةاملتراكخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعداملالرأستخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

(180,978,942)وأربعينواثنينوتسعمائةألفوسبعينوثمانيةوتسعمائةمليون وثمانينمائةبقيمةالشركةمالرأسمن%51.63نسبةتقريبا

إعادةإلىذلكمنالشركةوتهدفالشركة،مالرأسمن%25.81نسبةتقريباستمثلالتخفيضوبعد،م2019سبتمبر30فيكماسعوديريال

لقطاعاتليةالهيكاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلىحالياالشركةوتعملاملتراكمة،الخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلة

.سابقاأعمالها

بااللتزاماتعلقيتفيمامخاطرأيتوجدالبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتماملحاسبية،النواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأيالشركةإدارةترى فاللذا.القرارهذانتيجةاملحتملةاملالية
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الالزمةاملوافقات النظامية 

منالشركةمالرأستخفيضطلبعلى.(م04/02/2020املوافق)ه10/06/1441بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت

وتسعةوخمسمائةمليون وعشرينوثمانيةمئتينإلىسعوديريال(350,529,000)ألفوعشرينوتسعةوخمسمائةمليون وخمسينثالثمائة

لفأوخمسينواثنينمليون وثالثينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي%34.80بنسبةسعوديريال(228,529,000)ألفوعشرين

هذهعناإلعالنتموقدسهم،(22,852,900)وتسعمائةألفوخمسينواثنينوثمانمائةمليون وعشريناثنينإلىسهم(35,052,900)وتسعمائة

.(م04/02/2020املوافق)ه10/06/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقة

املوافق)ه03/07/1441بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةعلىالشركةحصلت

ه06/07/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م27/02/2020

.(م01/03/2020املوافق)

شركةللاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصول واالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبةالشركةتقومسوف.

الاملرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيتوجدالأعاله،ذكرهماتمبخالف.
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام

هـ1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام

1439/04/09وتاريخ(2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد

(م2019/09/30املوافق)ه1441/02/01وتاريخ2019–104–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةـ(م2017/12/27املوافق)

بموجبواملعدلةـ(م2017/12/27املوافق)1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد

(م2019/09/30املوافق)ه1441/02/01وتاريخ2019–104–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسقرار

للشركةاألساس يالنظام
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تقرير املحاسب القانوني

محدودفحصتقريربإعدادللقيام(قانونيون ومراجعون محاسبون )وشركاؤهمالشيخوآلوالسديري العظمشركة/السادةبتعيينالشركةقامت

تخفيضطلبىعلاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمنالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسبابلدراسة

.املالرأس

القانونياملحاسبتقريرتالوة.

موقععلىديةالعاغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبقبلمناملعداملحدودالفحصتقريرمننسخةتضمينتم

.(م06/02/2020املوافق)ه12/06/1441بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق 
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدث التاريخ

سعوديريال(228,529,000)إلىسعوديريال(350,529,833)مناملالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصية (م2020/01/23املوافق)هـ1441/05/28

الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالن (م28/01/2020املوافق)ه03/06/1441

املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديم (م02/02/2020املوافق)ه08/06/1441

املاليةلسوق اهيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقع

(م04/02/2020املوافق)ه10/06/1441

مننسخةنتضميتمكما،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
اإلعالنفيالعرضهذا

(م06/02/2020املوافق)ه12/06/1441

االجتماع)املالسرأتخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
.(األول 

(م25/02/2020املوافق)ه01/07/1441

لعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
اكتمالدمعحالوفي.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماع
.الثانياالجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم21بعدالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاب

(م27/02/2020املوافق)ه03/07/1441

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن (م01/03/2020املوافق)ه06/07/1441

اهميناملسحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.لشركةامالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.املستحقين

(م2020/--/--املوافق)ه1441/--/--
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معلومات هامة

مجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء(م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئة

نصفالشركةخسائربلغتإذا،(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/15وتاريخ2018–77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

مجلسئيسر وعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكفورعلمهالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأس

يومابعينوأر خمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماعشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورااملجلسأعضاءإبالغاإلدارة

املالرأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاتخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر،علمهتاريخمن

فيالعاديةغيرةالجمعيتجتمعلمأواذاالتصويتعدمحالفيالنظامبقوةالشركةانقضاءأوللشركة،األساس يالنظامفياملحدداألجلقبلالشركةحلأو،املدفوع

.الشركاتنظامفيهوكما(يوم45خالل)املحددالوقت

األول تماعاالجفيالنصابهذايتوافرلمفإن،األقلعلىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحاالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون ال

.األقلعلىاملالرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاالثانياالجتماعويكون ثان،اجتماعإلىالدعوةوجهت

بحلأوالشركةمدةالةبإطأواملالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقاالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقرارتتصدر

.االجتماعفيمثلةاملاألسهمأرباعثالثةصدرإذاإالصحيحاالقراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوالشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركة

 إنعقاديلييومثانيتداول بنهاية("إيداعمركز")املاليةاألوراقإيداعمركزشركةلدىالشركةبسجالتاملقيدينالشركةمساهميجميععلىنافذاالتخفيضقرارسيكون

أويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعية

.املالرأستخفيضقرارضدصوتوا
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املستندات املتاحة للمعاينة

حيث،الشركةمالرأسبتخفيضالخاصةللشركةالعاديةغيرامةالعلجمعيةلاملساهميندعوةعناإلعالنتاريخمنابتداءً التاليةاملستنداتبتوفيرالشركةتقومسوف

الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(السليمانيةحي–العزيزعبدامللكطريق-الرياضمدينةفيالواقع)الشركةمقرفياملستنداتتلكعلىاالطالعمناملساهمون سيتمكن

9 
ً
:مساءً 4الساعةإلىصباحا

الشركةمالرأسلتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

(داول ت)السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفيواملنشورةالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةمننسخة.

الشركةمالأسر تخفيضبعمليةالخاص(قانونيون ومراجعون محاسبون )الشيخوآلوالسديري العظمشركةقبلمناملعداملحاسبياملحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشارتعيينخطابمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرضمننسخة.
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املرفقات

نسخة من تقرير املحاسب القانوني

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نسخة من تعميم املساهمين


