
تعميم المساهمني

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية(

ــاء 1443/04/18ه )الموافــق 2021/11/23م(  ــر العاديــة يــوم الثالث الجمعيــة العامــة غي

تخفيــض رأس مــال الشــركة بقيمــة )47,120,890( ريــال ســعودي مــن )281,120,890( 

ريــال ســعودي تمثــل عــدد )28,112,089( ســهم عــادي إىل )234,000,000( ريــال ســعودي 

تمثــل عــدد )23,400,000( ســهم عــادي.
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المستشارون

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانون

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  

الدمام - طريق األمير محمد بن فهد 

ص.ب 2590 الدمام 32415-4120

الدمام - المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 8344311 13 966+

فاكس: 8338553 13 966+

www.bdoalamri.com :الموقع اإللكتروني

dammam@bdoalamri.com :البريد اإللكتروني

http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
mailto:info@bdoalamri.com
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خلفية عن الشركة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )ويشـار إليهـا فيمـا بعـد بـ »الشـركة« أو »معدنية«( تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )602/ص( بتاريخ 1410/11/23هـ 
)الموافق 1990/6/17م( وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم )2055002251( بتاريخ 1411/5/16هـ )الموافق 1990/12/3م(، 

والشركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

شركة صناعية يتمثل نشاطها في إنتاج وتسويق منتجات سحب األسالك والمثبتات، وتصنيع محاور المقطورات والشاحنات وقطع الغيار والمسبوكات المعدنية 
المتنوعة ، والتجارة في المنتجات المشابهه، وتمتلك الشركة ثالث مصانع هى مصنع سحب األسالك ومنتجاتها بمدينة الجبيل الصناعية، مصنع المحاور وقطع الغيار 

بمدينة الدمام الصناعية، مصنع المسابك بمدينة الدمام الصناعية.

يقع مقر الشركة في مدينة الجبيل ص.ب. 10882 الرمز البريدي: 31961، المملكة العربية السعودية.

معلومات التواصل :

اسم ضابط االتصال: عباس محمد الناصر

هاتف: 0133588000

فاكس: 0133583831

info@maadaniyah.com :البريد اإللكتروني

www.maadaniyah.com :الموقع اإللكتروني

يبلغ  رأس مال الشركة الحالي مئتان وواحد وثمانون مليون و مئة وعشرون الف و ثمانمئة وتسعون )281,120,890( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية وعشرون مليون 
ومئة واثنا عشر ألف وتسعة وثمانون )28,112,089( سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. و فيما يلي تطور رأس المال 

منذ تأسيس الشركة:

الحدثالعام

1410/11/23هـ

)الموافق 1990/06/17م(

تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )602/ص( بتاريخ 1410/11/23هـ الموافق 1990/06/17م وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 
)2055002251( بتاريخ 1411/05/16هـ )الموافق 1990/12/03م(

1425/04/10هـ

)الموافق 2004/05/29م(

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد في 2004/05/29م على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها من )100,000,000( ريال 
سعودي تمثل عدد )10,000,000( سهم عادي إلى )125,000,000( ريال سعودي تمثل عدد )12,500,000( سهم عادي ، و تمت هذه الزيادة عن طريق طرح أسهم 

حقوق أولوية عددها )500,000( سهم وقيمة السهم )50( ريال سعودي وبقيمة اجمالية تبلغ )25,000,000( ريال سعودي.

1427/05/11هـ

)الموافق 2006/06/07م(

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد في 2006/06/07م على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها من )125,000,000( ريال 
سعودي تمثل عدد )12,500,000( سهم عادي إلى )163,561,250( ريال سعودي تمثل عدد )16,356,125( سهم عادي، عن طريق إصدار شركة معدنية عدد 

)3,856,125( سهم عادي بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في شركة معدنية.

1429/04/01هـ

)الموافق 2008/04/07م(

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد في 2008/04/07م على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها من )163,561,250( ريال 
سعودي تمثل عدد )16,356,125( سهم عادي إلى )204,451,560( ريال سعودي تمثل عدد )20,445,156( سهم عادي، وذلك من خالل ترحيل )40,890,310( 

ريال سعودي من بند عالوة اإلصدار إلى رأس المال و منح سهم مجاني لكل 4 أسهم.

1430/05/02هـ

)الموافق 2009/04/27م(

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد في 2009/04/27 م على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها من )204,451,560( ريال 
سعودي تمثل عدد )20,445,156( سهم عادي إلى )255,564,450( ريال سعودي تمثل عدد )25,556,445( سهم عادي ، وذلك من خالل ترحيل )38,334,668( 

ريال سعودي من بند عالوة اإلصدار و )12,778,222( من بند األرباح المستبقاه إلى رأس المال و منح سهم مجاني لكل 4 أسهم.

1433/06/03هـ

)الموافق 2012/04/24م(

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد في 2012/04/24م على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها من )255,564,450( ريال 
سعودي تمثل عدد )25,556,445( سهم عادي إلى )281,120,890( ريال سعودي تمثل عدد )28,112,089( سهم عادي ، وذلك من خالل ترحيل )12,659,755( 

ريال سعودي من بند اإلحتياطي النظامي و )12,896,685( ريال سعودي من بند األرباح المبقاة إلى رأس المال و منح سهم مجاني لكل 10 أسهم.

1442/10/13هـ

)الموافق 2021/05/25م(

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من )281,120,890( ريال سعودي إلى )234,000,000( ريال سعودي 
عن طريق إلغاء )4,712,089( سهم من األسهم المصدرة للشركة، وذلك إلطفاء ماقيمته )47,120,890( ريال سعودي بنسبة 99.7444% من إجمالي الخسائر 

المتراكمة والتي تمثل 16.76% من رأس مال الشركة.

1443/02/07هـ

)الموافق 2021/09/14م(

إلغاء  إلى )234,000,000( ريال سعودي عن طريق  المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من )281,120,890( ريال سعودي  وافقت هيئة السوق 
)4,712,089( سهم من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية )تداول(. 

يوم الثالثاء 1443/04/18ه 
)الموافق 2021/11/23م(  

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  2021/11/23م على تخفيض رأس مال الشركة من )281,120,890( ريال 
سعودي إلى )234,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء )4,712,089( سهم من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع السوق 

المالية السعودية )تداول(.
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مجلس اإلدارة 

اإلستقاليةالصفةالمنصباالسم
نسبة األسهم

المملوكة غير المباشرة*
نسبة األسهم 

المملوكة المباشرة**
تاريخ العضوية الجنسية

2020/06/11مسعودي00مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةمطلق بن حمد المريشد

2020/06/11مسعودي8320.0035571غير مستقل تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةشاكر بن نافل العتيبي

2020/06/11مسعودي830.0003557مستقلمستقلعضو مجلس إدارة ريان بن وضاح طرابزوني

2020/06/11مسعودي830.0003557مستقلغير تنفيذيعضو مجلس إدارة طالل بن عبدالكريم النافع

2020/06/11مسعودي00مستقلمستقلعضو مجلس إدارة عاصم بن عبدالوهاب العي�سى

2020/06/11مسعودي00مستقلغير تنفيذيعضو مجلس إدارة عمر خالد الباللي

المصدر: الشركة و تداول .

* ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.**كما في تاريخ 1442/10/19ه )الموافق 2021/05/31م(.

***وافقت الجميعة العامة )العادية( باجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/06/11م على تعيين )6( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2020/06/11م لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/05/24م. 

مالحظة:

تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 1442/10/12ه )الموافق 2021/05/24م( بتخفيض رأس مال الشركة من )281,120,890( ريال سعودي إلى )234,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء 
)4,712,089( سهم من األسهم المصدرة.

نسبة االسهم المملوكة المباشرة وغير المباشرة 

تاريخ التعيينالجنسيةالمؤهل العلميالمنصباالسم

2005/12/03مسعوديبكالوريوس هندسةالرئيس التنفيذيشاكر بن نافل العتيبي

1990/06/05مسودانيبكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية تخصص محاسبةالمدير المالي فتح الرحمن عبدالله عثمان

2015/04/01مسعوديبكالوريوس هندسةمدير عام مصنع مسابكفيصل بن دخيل الدخيل

1999/05/16مسودانيبكالوريوس هندسةمدير عام مصنع المحاور وقطع الغيارضياء الدين ساتي

1990/10/29مسعوديبكالوريوس هندسةمدير مصنع أسالكعبدالهادي ين عوض الحداد

المصدر: الشركة.

تطور الخسائر المتراكمة

صافي الخسارة الفترة
الخسائر 
المتراكمة

نسبة الخسائر 
المتراكمة إلى 

رأس المال
سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة

2.58%7.25 مليون7.46 مليون2020م الربع االول
تعود أسباب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض المبيعات نتيجة إلنخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط 
وتسجيل  النقل  تكاليف  إلرتفاع  نتيجة  والتوزيع  البيع  وارتفاع مصاريف  المنتجات  بعض  بيع  أسعار 

مخصص ديون مشكوك فيها وانخفاض اإليرادات األخرى.

5.32%14.95 مليون7.71 مليون2020م الربع الثاني

تعود أسباب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض المبيعات نتيجة لجائحة كورونا )كوفيد-19( واإلجراءات التي 
اتخذت للحد من انتشار الفايروس وارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع  
بسبب اإلرتفاع في تكاليف الشحن إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية وزيادة مخصص ديون مشكوك في 

تحصيلها وانخفاض في اإليرادات األخرى.

7.40%20.81 مليون 5.86مليون2020م الربع الثالث

تعود أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن الطلب وانخفاض تكلفة بعض مدخالت 
اإلنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع نتيجة إلنخفاض تكاليف النقل و تحصيل جزء من مخصص 
ديون مشكوك فيها وانخفاض األعباء المالية و ارتفاع اإليرادات األخرى، باإلضافة إلى تسجيل خسائر 

انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 40.1 مليون ريال خالل الفترة المماثلة من العام السابق.

14.28%40.16 مليون19.34مليون2020م الربع الرابع
تعود أسباب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض المبيعات نتيجة لجائحة كورونا واإلحترازات التي وضعت للحد 
من انتشار الفايروس وكذلك لعمل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ومخزون بطيئ الحركة بمبلغ 

12.1 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي خالل العام الما�سي.
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صافي الخسارة الفترة
الخسائر 
المتراكمة

نسبة الخسائر 
المتراكمة إلى 

رأس المال
سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة

16.80%47.24 مليون7.08 مليون2021م الربع األول

تعود أسباب الخسائر إلى انخفاض المبيعات و انخفاض مستويات تشغيل المصانع مع ثبات التكاليف 
الثابتة، بالرغم من تحسن المبيعات خالل الربع األول من عام 2021م مقارنة بمتوسط مبيعات الربع 
الواحد خالل العام الما�سي إال أن المبيعات المحققة منخفضة عن المستويات التي تحقق نقطة التعادل 
وذلك لتراجع الطلب على منتجات الشركة األساسية و المرتبطة بمشاريع البنية التحتية و البناء و التشييد 
و يعزى ذلك في المقام األول على استمرار آثار جائحة كورونا و أيضا عمل مخصص ديون مشكوك في 

تحصليها  بمبلغ 2 مليون ريال يعد من أسباب الخسائر خالل الربع األول 2021م.

كما تعود أسباب انخفاض الخسائر إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية 
وتكلفة التمويل.

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

خسائر الشركة في السنوات األخيرة نتجت عن تراجع الطلب على المنتجات األساسية للشركة و المرتبطة بمشاريع البنية التحتية و البناء و التشييد. تعتمد الشركة في 
 في حركة مبيعات منتجات الشركة 

ً
 ملحوظا

ً
مبيعاتها على السوق المحلي و أسواق دول الخليج و األسواق المجاورة، حيث شهدت  األسواق خالل عام 2020م تراجعا

وذلك لإلجراءات المفروضة من الحكومات  للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد مما أدى لبطء الحركة السوقية داخل المملكة العربية السعودية و بين الدول. 
 و عكس ذلك في مبيعات الشركة خالل الربع األول من 

ً
  ظهرت بوادر انفراج في حركة المبيعات تدريجيا

ً
 وخارجيا

ً
وبعد تخفيف القيود المفروضة على الحركة داخليا

عام 2021م. 

شهد السوق المحلي تحسن ملحوظ في مستويات الطلب على منتجات الشركة عند البدء في تنفيذ المشاريع المعلنة في نيوم و القدية باإلضافة الى مشاريع األسقف 
الخرسانية في المنطقة الغربية خاصة منطقة مكة المكرمة، وتكثف الشركة تواجدها في دولة الكويت بتوريد األسالك المجدولة سابقة الشد للمقاولين لتنفيذ 
مشاريع الجسور و الكباري و كذلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أن سوق دولة قطر من األسواق المهمة و المصالحة الخليجية سوف يكون لها أثر إيجابي 

على مبيعات الشركة.

التوجه الى أسواق شمال أفريقيا و أوروبا حيث تمكنت الشركة من الحصول على شهادة KIWA KOMO من هولندا و شهادة ASQPE من فرنسا ما يمكنها من تسويق 
منتج األسالك المجدولة في تلك األسواق، كما أن إعادة اعمار العراق و اليمن  سوف يعمل على زيادة الطلب على منتجات الشركة.

لدى الشركة مصنع المحاور العربية متخصص في صناعة محاور المقطورات والقالبات بأنواع و مقاسات مختلفة  و قطع الغيار، لتخفيض تكلفة المنتج درجت 
الشركة في االستعانة بمصادر خارجية في بعض القطع المكلفة من مكونات منتج المحاور و ذلك لتقوية القدرة التنافسية و زيادة المبيعات  في السوق المحلي و 

الخارجي.

لدى الشركة مشروع  توسع  في منتجات مصنع سحب األسالك بإدخال منتج سلك فردي مقواه للخرسانة حيث تم توريد إجزاء خط اإلنتاج و اكتملت األعمال 
اإلنشائية و العمل جاري في تركيب خط اإلنتاج و البدء في التشغيل التجريبي و من ثم التشغيل التجاري خالل الربع األول من عام 2022م بطاقة إنتاجية قدرها 15 
،  تأخرت الخطة الزمنية  لبدء اإلنتاج لظروف جائحة كورونا مع العلم بأن المراحل األولية لهذا المنتج تتم في خطوط اإلنتاج القائمة. كما تهدف 

ً
الف طن سنويا

الشركة في إنتاج قطع غيار للمعدات العسكرية من خالل مصنعي المحاور العربية و المسابك و العمل جاري الستكمال اإلجراءات النظامية.

التوسع من خالل االستثمار عن طريق اقامة مصنع إلنتاج المحابس خاصة للبترول والغاز والبتروكيماويات بالشراكة مع شركة أوروبية متخصصة في هذا المجال، 
وقد تم تخصيص أرض في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية إلقامة المشروع و كذلك إنشاء مصنع لصهر األلمونيوم  في مدينة الجبيل الصناعية 
مشاركة مع شركة هندية متخصصة في المجال. وقد تم إعداد دراسات الجدوى االقتصادية لهذه المشاريع من مكاتب متخصصة و أظهرت نتائج بانها مشاريع مجدية.
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تخفيض رأس المال

يوضح الشكل أدناه األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:

الموافقات النظامية

تصويت مساهمي الرشكة

المستشار المايل 

إعداد التقرير المحاسيب 

اجلمعية العامة غري العادية

عملية تخفيض
رأس المال

الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مئتان وواحد وثمانون مليون و مائة وعشرون ألف و ثمانمئة وتسعون )281,120,890( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية  	
وعشرون مليون ومائة واثنا عشر وتسعة وثمانون )28,112,089( سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.

تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ 1442/07/16ه الموافق 2021/02/28م بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح مئتان وستون مليون  	
 وثالثمائة واثنان وأربعون )2,081,342( 

ً
 وأربعمائة وسبعون )260,307,470( ريال سعودي عن طريق إلغاء مليونان وواحد وثمانون ألفا

ً
وثالثمائة وسبعة ألفا

سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 7.40%، و من ثم زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وعشرون 
 للقوائم المالية للشركة كما في 2021/03/31م قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 

ً
 لما طرأ من خسائر تم تسجيلها وفقا

ً
مليون )120,000,000( ريال سعودي. و نظرا

1442/10/12ه )الموافق 2021/05/24م( تعديل التوصية المتعلقة بالتخفيض ليصبح رأس مال الشركة مئتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( 
ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهم بقيمة اسمية )10( رياالت للسهم.

 وتسعة وثمانون )4,712,089(  	
ً
تبلغ نسبة تخفيض رأس المال 16.76%، و ستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء أربع ماليين وسبعمائة واثنا عشر ألفا

سهم، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل)5.966( سهم إلطفاء 99.7444% من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة سبعة وأربعون مليون ومئتان وواحد وأربعون 
 وستمائة وسبعة وثالثون )47,241,637( ريال سعودي.

ً
ألفا

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

غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس المال: القوائم المالية األولية المختصرة )غير مدققة( للفترة المنتهية في 2021/03/31م. 	
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أسباب تخفيض رأس المال

توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مئتان وواحد وثمانون مليون و مائة وعشرون ألف و ثمانمئة وتسعون )281,120,890( ريال سعودي  	
إلى مئتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي إلطفاء 99.7444% من إجمالي الخسائر المتراكمة وذلك عن طريق إلغاء أربع ماليين 
 وتسعة وثمانون )4,712,089( سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 16.76% من رأس مالها وكما هو موضح 

ً
وسبعمائة واثنا عشر ألفا

في قسم تطور الخسائر المتراكمة فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 16.80% من رأس المال في الربع األول من عام 2021م. ويعود ذلك بسبب انخفاض 
المبيعات و انخفاض مستويات تشغيل المصانع مع ثبات التكاليف الثابتة، بالرغم من تحسن المبيعات خالل الربع األول من عام 2021م مقارنة بمتوسط 
مبيعات الربع الواحد خالل العام الما�سي إال أن المبيعات المحققة منخفضة عن المستويات التي تحقق نقطة التعادل وذلك لتراجع الطلب على منتجات 
الشركة األساسية و المرتبطة بمشاريع البنية التحتية و البناء و التشييد و يعزى ذلك في المقام األول على استمرار آثار جائحة كورونا و أيضا عمل مخصص 
ديون مشكوك في تحصليها  بمبلغ 2 مليون ريال يعد من أسباب الخسائر خالل الربع األول 2021م. )لمزيد من التفاصيل نرجو مراجعة القسم »تطور 

الخسائر المتراكمة« من هذا التعميم(.

	  
ً
سوف يتم إلغاء سهم واحد لكل )5.966( سهم إلطفاء 99.7444% من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة سبعة وأربعون مليون ومئتان وواحد وأربعون ألفا

وستمائة وسبعة وثالثون )47,241,637( ريال سعودي.

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1442/02/07هـ )الموافق 2021/09/14م(، وقد تم اإلعالن  	
عن هذه الموافقة على موقع هيئة سوق المالية و موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1443/12/18هـ )الموافق 2021/07/28م(.

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1443/03/20ه )الموافق  	
2021/10/26م(، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن. 

أثر تخفيض رأس مال الشركة عىل التزامات الشركة

قامت الشركة بتعيين شركة »الدكتور محمد العمري وشركاؤه« كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال، و الذي تم  	
من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره المتوقع على التزامات الشركة.

لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني المرفق. 	
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أثر تخفيض رأس مال الشركة عىل حقوق مساهمي الشركة

 وستمائة وسبعة وثالثون )47,241,637( ريال سعودي كما في 31 مارس  	
ً
بلغت خسائر الشركة المتراكمة سبعة وأربعون مليون ومئتان وواحد وأربعون ألفا

 وثمانمائة وتسعون )47,120,890( ريال سعودي إلى إطفاء %99.7444 
ً
2020م. سيؤدي خفض رأس المال بمقدار سبعة وأربعون مليون ومائة وعشرون ألفا

من إجمالي الخسائر المتراكمة.

سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في 31 مارس 2021: 	

حقوق المساهمين
كما في 31 مارس 2021م

قبل تخفيض رأس المال
)بالريال سعودي(

بعد تخفيض رأس المال
)بالريال سعودي(

التأثير

)47,120,890(281,120,890234,000,000 رأس المال

-27,173,23227,173,232إحتياطي نظامي

47,120,890)120,747()47,241,637(الخسائر المتراكمة

261,052,485 261,052,485إجمالي حقوق المساهمين

المصدر: تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في 31 مارس 2021م .

تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها بقيمة )47,120,890( ريال سعودي من )281,120,890( ريال سعودي إلى )234,000,000( ريال سعودي عن طريق إلغاء  	
)4,712,089( سهم من األسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء 1 سهم لكل )5.966( سهم

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

غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه لمساهم يملك في محفظته 1000 سهم من أسهم  	
الشركة:

بدون القيام بعملية تخفيض رأس المالمع القيام بعملية تخفيض رأس المالالبند )تقديري(

10001000األسهم المملوكة قبل التخفيض

28.1528.15سعر السهم قبل التخفيض )إغالق 2021/11/23م(

ال ينطبق168األسهم الملغاة

ال ينطبق832األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق33.82سعر السهم بعد التخفيض )تقديري(*

28,137.0828,150القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض )تقديرية(

ال ينطبق41,680.86القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية(

ال ينطبق12.92قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم )تقديرية(

* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 33.8186 الى 33.82 ريال سعودي.

البند )تقديري(

1234567األسهم المملوكة قبل التخفيض

28.1528.1528.1528.1528.1528.1528.15سعر السهم قبل التخفيض )إغالق 2021/11/23م(

1111122األسهم الملغاة

0123445األسهم المملوكة بعد التخفيض

33.8233.8233.8233.8233.8233.8233.82سعر السهم بعد التخفيض )تقديري(*

28.1528.1528.1528.1528.1528.1528.15القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض )تقديرية(

033.8267.64101.46135.27135.27169.09القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية(

28.1522.4816.8111.145.4833.6327.96قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم )تقديرية(

* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 33.8186 الى 33.82 ريال سعودي.
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية( بتاريخ 2021/11/23م والذي يبلغ  	
)41.70( ريال سعودي، ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال.

مع القيام بعملية تخفيض رأس المالالبند

28.15)أ( سعر السهم قبل التخفيض )إغالق 2021/11/23م(

28,112,089)ب( عدد األسهم قبل التخفيض

791,355,305)ج( القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض =)أ( * )ب(

23,400,000)د( عدد األسهم بعد التخفيض

33.81860القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض = )ج( ÷ )د(

المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

بعد تخفيض رأس المال سيصبح رصيد الخسائر المتراكمة )120,747( ريال سعودي، وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ، وفي  	
حال بلغت الخسائر المتراكمة )20%( أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها«، لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم »معلومات هامة« من تعميم 

المساهمين هذا.  

وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )50%( أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )150(، وباإلشارة  	
إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق المالية األمر الملكي الكريم رقم )15016( وتاريخ 1442/03/16هـ 
 إلى التنسيق المشترك بين هيئة 

ً
بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ، وإشارة

السوق المالية ووزارة التجارة ، فإن من مضمون ما ورد في األمر الملكي الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو:

استثناًء من حكم المادة )150( من نظام الشركات:- 1

تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% او أكثر من رأس مالها، أ. 
 من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة )سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ.

ً
لتصبح )60( يوما

 من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة ب. 
ً
تمديد المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح )180( يوما

)سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ.

ُيعلق العمل بالفقرة )2( من المادة )150( من نظام الشركات لمدة )سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ، والتي تضمنت أن تعد الشركة منقضية بقوة - 2
النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة، وعلى الشركات 

ً
المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوما

 
ً
المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة )1( من المادة )150( من نظام الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا

للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه.
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدثالتاريخ

إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة1442/07/17هـ )الموافق 2021/03/01م(

إعالن تعديل توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من )281,120,890( ريال سعودي إلى )234,000,000( ريال سعودي1442/10/13هـ )الموافق 2021/05/25م(

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية1442/11/29هـ )الموافق 2021/07/09م(

1443/02/07هـ )الموافق 2021/09/14م(
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية و 

موقع السوق المالية السعودية )تداول(

1443/03/20ه )الموافق 2021/10/26م(
الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية )تداول(، كما تم تضمين نسخة من هذا 

العرض في اإلعالن

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع األول(1443/03/20ه )الموافق 2021/10/26م(

يوم الثالثاء 1443/04/18ه )الموافق 2021/11/23م(
انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع 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 حال عدم اكتمال 

النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 21 يوم من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.يوم األربعاء 1443/04/19ه )الموافق 2021/11/24م(

1443/05/20ه الموافق 2021/12/24م
اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة )إن وجدت( من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين 

المستحقين. وذلك خالل )30( يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

تخفيض رأس المال

إجراءات تخفيض رأس المال:

إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لالجراءات التالية: 	

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. 	

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

تقديم إشعار إلى السوق المالية )تداول( بالصيغة الواردة بالملحق )5( من قواعد اإلدراج. 	

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. 	

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة:

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.
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الموافقات النظامية االلزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/02/07ه )الموافق 2021/09/14م( على طلب تخفيض رأس مال الشركة من مئتان وواحد  	
وثمانون مليون و مائة وعشرون ألف و ثمانمئة وتسعون )281,120,890( ريال سعودي إلى مئتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي  
بنسبة انخفاض قدرها 16.76%، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ثمانية وعشرون مليون ومئة واثنا عشر وتسعة وثمانون )28,112,089( سهم 
إلى ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهم، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية 

السعودية )تداول( بتاريخ 1442/12/18ه )الموافق 2021/07/28م(.

إن عملية تخفيض رأس المال تتطلب موافقة المساهمين، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس المال  	
هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال لن تتم.

في حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة باالستمرار باجراءات تخفيض رأس مالها ومخاطبة وزارة  	
التجارة 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 المال.  	

األنظمة و اللوائح والتعليمات ذات الصلة

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28ه )الموافق 2015/11/10م(. 	

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02ه )الموافق 2003/07/31م( وماورد عليه من تعديالت. 	

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3 - 123 - 2017 وتاريخ 1439/04/09ه  	
الموافق )2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 – 7 – 2021 وتاريخ 1442/06/01ه )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 - 123 - 2017 بتاريخ 1439/04/09ه )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب  	
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 – 22 – 2021 بتاريخ 1442/07/12ه )الموافق 2021/02/24م(.

النظام األسا�سي للشركة. 	

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 %فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن  	
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 – 48 – 2013 وتاريخ 1435/01/15ه )الموافق 2013/11/18 م( بناء على نظام السوق المالية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/06/02ه، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1–77–2018 وتاريخ 1439/11/05ه )الموافق 

2018/07/18م(.

تقرير المحاسب القانوني 

قامت الشركة بتعيين السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال و أثر ذلك التخفيض  	
على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.

وبتاريخ  	 )م/3(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  من  المائة  بعد  واالربعون  الرابعة  المادة  إلى   
ً
استنادا القانوني،  المحاسب  تقرير  تالوة 

1437/01/28ه، ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُيعَده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن 
أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

تم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق  	
المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1443/03/20ه )الموافق 2021/10/26م(.
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معلومات هامة

باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن  	
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 – 48 – 2013 وتاريخ 1435/01/15هـ )الموافق 2013/11/18م( بناء على نظام السوق المالية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/06/02هـ ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 - 77 –2018 وتاريخ 1439/11/15هـ )الموافق 
2018/07/18م(، وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في عام 2015م الموافق 1437هـ ، وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة )%50( 
أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص المادة )150( ، وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 
2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق المالية األمر الملكي الكريم رقم )15016( وتاريخ 1442/03/16هـ بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 
 إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ، فإن من 

ً
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ ، وإشارة

مضمون ما ورد في األمر الملكي الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو:

استثناًء من حكم المادة )150( من نظام الشركات:- 1

تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% او أكثر من رأس مالها، أ. 
 من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة )سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ.

ً
لتصبح )60( يوما

 من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة ب. 
ً
تمديد المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح )180( يوما

)سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ..

ُيعلق العمل بالفقرة )2( من المادة )150( من نظام الشركات لمدة )سنتين( من تاريخ 1441/08/01هـ ، والتي تضمنت أن تعد الشركة منقضية بقوة - 2
النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة، وعلى الشركات 

ً
المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوما

 
ً
المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة )1( من المادة )150( من نظام الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا

للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه.

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، على  	
ً
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى 

ً
تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقا

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

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، على  	
ً
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى 

ً
تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقا

الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن  	
ً
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات 
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وفي حال تزامن 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت 

ً
اإلفصاح المطلوب وفقا

بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح المالية األولية أو السنوية.

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في  	
االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل. واذا لم تعقد 
بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام 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. 	

 على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى  	
ً
في حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا

السوق المالية السعودية »تداول« بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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المستندات المتاحة للمعاينة

سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لإلطالع عليها في المقر الرئي�سي للشركة في مدينة الجبيل و ذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية في 1443/02/07ه 
)الموافق 2021/09/14م(، و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الثالثاء 1443/04/18ه )الموافق 2021/11/23م( خالل فترات العمل الرسمية 

 :
ً
 إلى الساعة 5:00 عصرا

ً
من الساعة 8 صباحا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة 	

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي 	

نسخة من تقرير المحاسب القانوني المتعلق بتخفيض رأس مال الشركة 	

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 هذا التعميم للمساهمين )العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية( 	

المرفقات

نسخة من تقرير المحاسب القانوني 	

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامة )إن سمحت الدولة أو الجهات المختصة باالجتماعات المباشرة(. 	
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