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ةسعوديمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"مسك"بـبعدفيماإليهاويشار)(مسك)المتخصصةللكابالتاألوسطالشرقشركة

الموافق)هـ1413/05/10بتاريخ(1010102402)رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةتأسستعامة

وتاريخ195رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتموقدالرياض،مدينةمنالصادر(م1992/11/04

هـ1428/11/29بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراجوتم،(م2007/08/04الموافق)هـ1428/07/21

.(م2007/12/08الموافق)

وتجارةلياآلالحاسبوكابالتوالتلفزيونيةوالهاتفيةالكهربائيةاألسالكإنتاجفيالتجاريالسجلفيكماالشركةنشاطيتمثل

صناعيبترخيصوالمعداتواألسالكوالكابالتالموادوتركيبوتنفيذالصيانةمراكزوإنشاءوالكابالتاألسالكفيوالتجزئةالجملة

.هـ1436–06–10تاريخ(1702)رقم

للمنتجاترعيةالفاألصنافعدديزيدحيثالمواصفاتبمختلفالكابالتمنواسعةتشكيلةبإنتاجالتابعةوشركاتهامسكشركةتقوم

.صنفاآلفخمسةمنأكثرالحاضرالوقتفيتصنعهاالتي

العربيةالمملكة11555الرياض60536ب.ص–الدينصالحشارع–عبدالعزيزالملكحي–الرياضفيالرئيسالشركةمقريقع

.السعودية

خلفية عن الشركة
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بقيمةعاديسهممليونستين(60,000,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

:ركةالشتأسيسمنذالرئيسةواألحداثالمالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسمية

الحدث التاريخ

هـ1413/05/10بتاريخ(1010102402)رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركةمسكشركةتأسست
.الرياضمدينةمنالصادر(م1992/11/04الموافق)

هـ1413/05/10
الموافق

م1992/11/04

الموافق)هـ1428/07/21وتاريخ195رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتم
اثنان(32,000,000)إلىمقسمسعودي،لايرمليونوعشرونثالثمائة(320,000,000)قدرهمالبرأس،(م2007/08/04

.الواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسميةبقيمةعاديسهممليونوثالثون

هـ1428/07/21
الموافق

م2007/08/04

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراج
هـ1428/11/29

الموافق
م2007/12/08

مناةمبقأرباحرسملةطريقعنالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
طريقعنوذلكسعودي،لايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونوعشرينثالثمائة(320,000,000)

.جديدةسهمماليينثمانية(8,000,000)إصدار

هـ1429/07/13
الموافق

م2008/07/16

مليونأربعمائة(400,000,000)منالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
بمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعودي،لايرمليونستمائة(600,000,000)إلىسعوديلاير

تاريخمناالكتتابفترةوكانت.الواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسميةبقيمةسهممليونعشرين(20,000,000)
.م2013/09/29بتاريخاألولويةحقوقأسهمتخصيصتموقدم،2013/09/17تاريخإلىم2013/09/03

هـ1434/10/22
الموافق

م2013/08/28

إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى
منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)
مليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنسهممليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)

.سهم

هـ1439/11/23
الموافق

م2018/08/05

وقالسهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةوافقت
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية

هـ**/**/****
الموافق

م**/**/****

تمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمين

هـ**/**/****
الموافق

م**/**/****

خلفية عن الشركة
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الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

%النسبة 

بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال

اإلسم
القيمة 

لاير سعودي
*عدد األسهم

القيمة 
لاير سعودي

عدد األسهم

6.4% 25,600,000 2,560,000 38,400,000 3,840,000
منصور عبدالعزيز 

محمد كعكي

4.68% 18,714,900 1,871,490 28,072,350 2,807,235 أعضاء مجلس اإلدارة

88.92% 355,685,100 35,568,510 533,527,650 53,352,765 الجمهور

100% 400,000,000 40,000,000 600,000,000 60,000,000 اإلجمالي

م2018/08/08تداول كما في : المصدر

خلفية عن الشركة

سوقالفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم*
موافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمين
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الهيكل التنظيمي

نائب الرئيس 
تللتسويق والمبيعا

الرئيس التنفيذي

مدير عام الموارد 
البشرية

مدير عام تقنية 
المعلومات

نائب الرئيس 
للعمليات

المدير المالي
مدير عام التخطيط 

االستراتيجي

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اللجنة التنفيذية

الجمعية العامة

خلفية عن الشركة
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المنصباالسمم
صفة 

العضوية
العمرةالجنسي

االسهم قبل التخفيضملكية

يةتاريخ العضو غير المباشرةالمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

م0.712016/07/02%*426,000%6610000.0016666سعودييغير تنفيذرئيس مجلس اإلدارةالنملةعبدالعزيز بن محمد 1

م2016/07/02--0.0166666%5510,000سعودييغير تنفيذنائب رئيس المجلسكانعبدهللا بن عبدالرحمن العبي2

م2016/07/02--0.0031316%681,879سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةيحيى بن ابراهيم القنيبط3

م2016/07/02--0.0018333%591,100سعوديتنفيذيالعضو المنتدباألزوريسعد بن صالح 4

م2016/07/02--0.9583333%57575,000سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةسليمان بن محمد النملة5

م2016/07/02--3.6935600%392,216,136سعودييغير تنفيذعضو مجلس اإلدارةمحمد بن عبدالعزيز النملة6

م2016/07/02--0.0016666%451000سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةسعد بن عماش الشمري7

م2016/07/02--0.0017000%501020سعوديمستقلاإلدارةعضو مجلس عزيز بن محمد القحطاني8

م2018/03/01--0.0001666%50100سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةخالد بن ناصر المعمر9

مجلس اإلدارة

و تداولالشركة: المصدر

.القابضةالنملة تمثل ملكيته في مجموعة عبدالعزيز محمد النملة عبد العزيز بن محمد / الملكية غير المباشرة لرئيس مجلس اإلدارة السيد*

:مالحظة

(600,000,000)منالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/08/05الموافق)هـ1439/11/23بتاريخأعالهأسمائهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت

.%33.33قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة

خلفية عن الشركة
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اإلدارة العليا

التعيينتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم

م592018/05/28سعودي*المنتدبالعضو األزوري سعد بن صالح 

م472016/01/24بريطانيالمدير الماليظفر محمود أسلم

م472015/11/01مصرينائب الرئيس للمبيعات والتسويقإبراهيم  تامر سالمة سعيد 

م472015/11/01مصري(مكلف)للعمليات الرئيس نائب تامر سالمة سعيد إبراهيم

م412014/04/01سعوديمدير عام التخطيط االستراتيجيجميل رفيق

م422017/10/08سعوديمدير عام تقنية المعلوماتماجد فلمبان

م342013/08/01سعوديمدير عام الموارد البشريةعبد الرحمن الحمود

الشركة: المصدر

بنأيمن/المهندسللشركةالتنفيذيالرئيساستقالةعلى(م2018/05/28الموافق)هـ1439/09/13تاريخفيإدارتهامجلساجتماععلىبناءا الشركةأعلنت*

الموافقةاالجتماعنفسوفياإلدارةمجلسقرركما.(2018/07/10الموافق)هـ1439/10/26تاريخمناالستقالةسريانبدأتموقدالعمل،منالمصريإبراهيم

اعتباراا وذلك(ذياا تنفيعضواا )ليكونالعضويةصفةوتعديلللشركةمنتدباا عضواا األزوريصالحبنسعد/المهندس(مستقلعضو)اإلدارةمجلسعضوتكليفعلى

.(هـ2018/05/28الموافق)هـ1439/09/13تاريخمن

خلفية عن الشركة
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قطاعات أعمال الشركة

حيثواصفاتالمبمختلفالكابالتمنواسعةتشكيلةبإنتاجتقومحيثالكابالت،إنتاجمجالفيالتابعةوشركاتهاالشركةتعمل

المنتجاتذههتصنيفویمكن.صنفآالفخمسةمنأكثرعنالحاضرالوقتفيتصنعهاالتيللمنتجاتالفرعيةاألصنافعددیزید

:يليكماعامبشكل

المتخصصةالصناعيةالكابالتمجموعة((CABLES SPECIALIZED INDUSTRIAL

فئاتأكبرفئةالهذهوتعتبرالثقيلة،الصناعاتومشاریعوالطاقةوالغازوالنفطالبتروكيماویاتصناعاتفيالكابالتهذهتستخدم

.واإلماراتالسعودیةفيمصانعهافيالشركةتنتجهاالتيالكابالت

واألجهزةالمبانيكابالتمجموعة(SYSTEM MANEGMENT BULLDING)

أجهزةفيالهااستعمالكابالتهذهتطبيقاتتشملكما،واإلنذاروالمراقبةوالمرئيةالصوتيةاإلشاراتلنقلالكابالتهذهتستخدم

والفنادقالتجاریةالمراكزفيواسعبشكلتستخدمبالتاليوهيالهاتف،وأجهزةالمحليةوالشبكاتالحرائقإنذار

.واإلماراتالسعودیةمنكلفيالشركةمصانعفيوتنتجالتجاریةوالمبانيواألسواقوالمستشفيات

خلفية عن الشركة
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الشركات التابعة واالستثمارات

اتاستثمار/ تابعة نيالقانوالكيانالشركة
نسبة 
الملكية

النشاط

إنتاج وبيع الكابالت%19.9استثماراتمساهمةاألردن-شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

%57.5تابعةمساهمة*شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي
ضإنتاج الكابالت ذات الجهد المنخف

والمتوسط والعالي

شركة مسك رأس الخيمة
ذات مسؤولية 

محدودة
%100تابعة

إنتاج كابالت التحكم ونقل 
المعلومات

والطاقة ذات الجهد المنخفض

الشركة: المصدر

شركتهابتصفيةالتصويتعلىبالموافقةفيهأوصى،(م2017/10/11الموافق)هـ1439/01/21بتاريخقرارباتخاذإدارتهامجلسقيامعنالشركةأعلنت*

"(هدالجلكابالتالمسكشركة)"المحدودةالخاصةالمساهمةوالعاليالمتوسطالجهدلكابالتالمسكشركةالهاشميةاألردنيةالمملكةفيالتابعة

عقدتمنهأعلماا .الجهدلكابالتالمسكلشركةالعاديغيرالعامةالهيئةاجتماعفيذلكعلىبالتصويتالشركةممثليوتفويضختيارية،اتصفية

.الهاشميةاألردنيةالمملكةعمان،في(م2017/10/11الموافق)هـ1439/01/21تاريخفيالعاديغيرالعامةالهيئةاجتماع

خلفية عن الشركة
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر

األسباب النسبة إلى رأس المال
الخسائر المتراكمة

(لاير سعودي)

كما في نهاية
عام

الشركةوحصةسعودي،لايرمليون77بمقدارالشهرةانخفاضخسائر

.سعوديلايرمليون56البالغةالتابعةالشركاتخسائرمن
14.2% (56,727,672) 2010

الشركةوحصةسعودي،لايرمليون70بمقدارالشهرةانخفاضخسائر

.سعوديلايرمليون61البالغةالتابعةالشركاتخسائرمن
44.2% (176,863,816) 2011

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 36.4% (145,763,222) 2012

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 20.7% (124,397,506) 2013

منةالشركلحصةباإلضافةالمخصصات،بعضزيادةالمبيعات،انخفاض

.سعوديلايرمليون26البالغةاألردنفيالتابعةالشركاتخسائر
24.6% (147,469,998) 2014

عةالتابالشركاتخسائرمنالشركةلحصةباإلضافةالمخصصاتزيادة

.سعوديلايرمليون80والبالغةاألردنفي
42.5% (254,992,562) 2015

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 29.2% (175,225,055) 2016

.أرباحالشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود 27.3% (163,697,048) 2017

.الربحيةوالهوامشالمبيعاتانخفاض 33.4% (200,361,554)
الربع الثاني 

2018
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

و إيقاف االستثمار في الشركات التابعة التي ينتج عنها خسائرتصفية 1)

حيث كان لها أثر كبير على الخسائر المتراكمة على . م2017م و 2016عملت الشركة على تصفية الشركات التابعة لها التي خسرت خالل العامين •

:الشركة وهي كالتالي

 (.األردن)من حصة الشركة في شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة % 29.1بيع مانسبته تم

 جاري العمل على تصفية الشركة منذ )م 2017ديسمبر 31تصفية شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي كما في القوائم المالية في

(.م2017شهر أكتوبر 

خطوط اإلنتاجزيادة العمل على 2)

:دراسة السوق لتحديد وتحليل فرص نمو وتطوير خطوط اإلنتاج، وإمكانية الدخول في أسواق عالمية جديدة•

 إفريقياشمال وجنوب الكابالت في سوق

 الشركة للدخول في السوق الماليزيالموافقات النظامية لمنتجات أخذ

 الدولية مما يؤدي لزيادة الطلب على منتجات الشركة ويساهم في زيادة خط اإلنتاجالمشاركة في المعارض

:التكاليف وتشمل مايليتخفيض 3)

االستخدام األمثل للنفقات الرأسمالية

الرفع من كفاءة وفعالية اإلنتاج

تخفيض تكلفة السلع والخدمات

تخفيض تكلفة المنتجات عن طريق مراجعة وتعديل تصميم كل منتج

 المتعلقة برواتب ومزايا الموظفينتخفيض التكلفة

إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للشركة

خفض تكاليف النفقات العامة

 تطبيق نظام جديد لسير العملERP))

 تخفيض تكاليف التمويل عن طريق تخفيض رأس المال العامل
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المالرأستخفيضعمليةفيالمشاركةاألطرافهيكل

عملية تخفيض 
رأس المال

الجمعية العامة 
غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

تصويت
الشركةمساهمي

المستشار المالي

الموافقات النظامية

تخفيض رأس المال
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تخفيض رأس المال

المالرأستخفيضلعمليةالمتبعةاإلجراءات:

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال :أوالا 

(.شركة فالكم للخدمات المالية)تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال  :ثانياا 

ري شركة العظم والسدي)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال 

(.محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية
:ثالثاا 

ن من إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسو

.قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال
:رابعاا 

.موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة :خامساا 

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة :سادساا 
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منالشركةمالرأسبتخفيض،(م2018/08/05الموافق)هـ1439/11/23بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)

سهممليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،33.33%

.أسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،مليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعن

بقيمةمتراكمةخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.سعوديلايرمليونمائتين(200,000,000)

الموافقهـ**/**/****بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدم،**/**/****

.م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ

يخبتار(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكمام،**/**/****الموافقهـ**/**/****

1-ب –59المادة 

2-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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يليلماوفقاا الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف:

مليونستين(60,000,000)إلىمقسمسعودي،لايرمليونستمائة(600,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

ليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودية،رياالتعشرة(10)سهملكلاسميةبقيمةعاديسهم

اسميةبقيمةعاديسهممليونأربعين(40,000,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)

.سهمكللسعوديةرياالتعشرة(10)

سهممليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%33.33المالرأستخفيضنسبةتبلغ

.الشركةأسهممنأسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأيعادي،

تقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذاا أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى

حيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهمويؤكدونهذا.الشركةبها

.المتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتم

5-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

إلعدادقانونيكمحاسبالدوليةهوروثكروعضوواستشاريونقانونيونمحاسبونوالسديريالعظمشركةبتعيينالشركةقامت

تزاماتالعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقرير

.الشركة

المرفقالقانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةالتزاماتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن.
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مساهمي الشركةأثر تخفيض رأس المال على حقوق 

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال حقوق المساهمين

(200,000,000) 400,000,000 600,000,000 رأس المال

200,000,000 (361,554) (200,361,554) الخسائر المتراكمة

- 28,985,180 28,985,180 االحتياطي النظامي

- 428,623,626 428,623,626 اإلجمالي

.م2018يونيو 30المالية كما في القانوني المرفق، والقوائم تقرير المحاسب : المصدر

كماسعوديلايروخمسونوأربعةوخمسمائةألفوستونوواحدوثالثمائةمليونمائتان(200,361,554)الشركةخسائربلغت

الخسائرخفضإلىسعوديلايرمليونمائتين(200,000,000)بمقدارالمالرأسخفضسيؤدي،م2018يونيو30في

.سعوديلايروخمسينوأربعةوخمسمائةألفوستينوواحدثالثمائة(361,554)إلىالمتراكمة

تموالتيم2018يونيو30فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناءا المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف

:كالتاليفحصها
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

سعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منرأسمالهاتخفيضالشركةتعتزم

(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرهاانخفاضبنسبة

.أسهم3لكلسهم1إلغاءبمعدلأي،سهممليونعشرين(20,000,000)إلغاءطريقعنسهممليونأربعين

ثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

خاللتهملكيحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن،حينهفيالسائدبالسعرالسوقفيبيعها

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهمألف(1,000)عددمحفظتهفيمساهم:مثال

بدون تخفيض رأس المال عند تخفيض رأس المال (تقديري)البند 

سهم1,000 سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير7.02 لاير7.02 *(افتراضي-م 2018/08/02إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير7,020 لاير7,020 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ال ينطبق 33.33% نسبة التخفيض

ال ينطبق سهم334 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1,000 سهم666 األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق لاير10.53 **سعر السهم بعد التخفيض

ال ينطبق لاير7,012.98 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ال ينطبق 7.02 (تقديرية)قيمة التعويض 

.غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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وتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداا سهماا يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداا سهماا يملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضح

القيمة (تقديري)البند 

أسهم 4 أسهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي7.02 لاير سعودي7.02 لاير سعودي7.02 سعوديلاير 7.02
سعر السهم قبل التخفيض 

*(افتراضي-م 2018/08/02إغالق )

سهم2 سهم1 سهم1 سهم1 األسهم الملغاة

سهم2 سهم2 سهم1 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 لاير سعودي10.53 **(تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي28.08 لاير سعودي21.06 لاير سعودي14.04 لاير سعودي7.02 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي21.06 لاير سعودي21.06 لاير سعودي10.53 ال ينطبق
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي7.02 ال ينطبق لاير سعودي3.51 لاير سعودي7.02 (تقديرية)قيمة التعويض 

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

.العامة غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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لاير،(××)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)م**/**/****الموافقهـ**/**/****اليومالشركةسهمإغالقسعر

وذلكم،**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ******يومالسوقافتتاحفيلاير(××)إلىيصلأنالمتوقعومن

سهمإغالقسعرعن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالجمعيةوافقتحالفي

.اليومالشركة

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي7.02
افتراضي-م 2018/08/02هـ الموافق 1439/11/20سعر إغالق السهم اليوم 

*(يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير سعودي200,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم20,000,000 عدد األسهم الملغاة

سهم60,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم40,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي421,200,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي10.53 **(تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

.العامة غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي10.53إلى 10.529تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 
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ةالمخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشرك

ائرهاخسنتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

ألفوستونوواحدوثالثمائةمليونمائتان(200,361,554)بقيمةالشركةمالرأسمن%33.39نسبةبلغتوالتيالمتراكمة

من%0.090نسبةالمتراكمةالخسائرستمثلالتخفيضوبعدم،2018/06/30فيكماسعوديلايروخمسونوأربعةوخمسمائة

اا حاليالشركةوتعملالمتراكمة،الخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىذلكمنالشركةوتهدفالشركة،مالرأس

.سابقاا ذكركماالخسائروقفبهدفأعمالهالقطاعاتالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلى

أيدالتوجبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتموالمحاسبية،القانونيةالنواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

الشركةإدارةترىفاللذا.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلقفيماأووالتشغيليةالقانونيةالنواحيمنمخاطر

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأي

3-ب –59المادة 



24

الموافقات النظامية الالزمة

مالرأستخفيضعلىم**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

انخفاضبنسبةسعوديلايرمليونأربعمائة(400,000,000)إلىسعوديلايرمليونستمائة(600,000,000)منالشركة

مليونأربعين(40,000,000)إلىسهممليونستين(60,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%33.33قدرها

خبتاري(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدسهم،

.م**/**/****الموافقهـ**/**/****

ميتلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

المالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول

.تماماا ستتوقف

تقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبة

ضتخفيعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف

.المالرأس
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام.

هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام.

2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد

.(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ

للشركةاألساسيالنظام.
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تقرير المحاسب القانوني

انونيقكمحاسبالدوليةهوروثكروعضوواستشاريونقانونيونمحاسبونوالسديريالعظمشركةبتعيينالشركةقامت

قوقحوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيام

.المالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

وقالسموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

.م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ(تداول)السعوديةالمالية
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدث التاريخ

.سعوديلاير(400,000,000)إلىسعوديلاير(600,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية م2018/08/05

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضملفتقديم م2018/08/06

سوقالهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية

م**/**/****

نسخةينتضمتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالنفيالعرضهذامن

م**/**/****

المالسرأتخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
.(األولاالجتماع)

م**/**/****

الالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماعلعقد
المدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.الثانياالجتماعالنعقادالمحددة

م**/**/****

.الشركةمالرأستخفيضعلىالموافقةتضمنتالتيالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن م**/**/****

اهمينالمسحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن
المرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقين

.الشركة
م**/**/****

4-ب –59المادة 
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معلومات هامة

مراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراا المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحسابات
إماقررلتبالخسائر؛علمهتاريخمنيوماا وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماا عشرخمسة
المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاا تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادة

.للشركةاألساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،

إلى(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

هذاريتوافلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاا العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال
سرأربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاا الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصاب
عددكاناا أيصحيحاا الثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمال

.فيهالممثلةاألسهم

المالرأسيضبتخفأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
رارالقيكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأو

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاا 

جالتبسالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
ضروايحلمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركة
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماع

 من رأس مالها35%فأكثر وبما يقل عن 20%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 من رأس مالها50%فأكثر وبما يقل عن 35%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال50%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

فأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة
(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمن
1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناءا 
.(م2016/10/24الموافق)هـ1438/01/23وتاريخ2016–130–
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المستندات المتاحة للمعاينة

حي–الرياضفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

.مساءا 5:00الساعةوحتىصباحاا 8:00الساعةمنالفترةخالل،(الدينصالحشارع–عبدالعزيزالملك

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة.
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المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج.



























 

 

 

 ـــــــــــلكیولتـــــــوذج انم

 ل:كیولتر ایرتح یخرتا
 

 فق:والما

 

الجنسیة بموجب هویة شخصیة رقم  .......(............................)...............................أنا المساهم/......................................

.............( رقم اإلقامة أو جواز السفر لغیر السعودیین صادرة من )........................( بصفتي الشخصیة أو )..........................

 اددهعم سھألك مال.......................( وس إدارة ).................................مجلس ئیر/ ریدم/ن قیع عوبالت وضمف

 ريلتجاالسجلھا  ًافقومة هلمساك امس –لمتخصصة ت اللكابالط سوالرق الشاكة رشم  سھن  أسھما  م .......(..).........

ن  م (۷۲)دة للماص لن داً ستناوا (۲۰۱۰۱۰۱٤۲۰)م قرب (ض یارلا)في ري لتجال السجالمسجلة في ا (یةودمة سعهمسا)

لجمعیة ع اجتماور إعني في حضوب لین ............................................/لكذا أوكة فإنني بھرساسي للشألم ااظلنا

 حصالرع شاز یزلعداعبك لملاحي ض یاركة بالرلشا رمق  فيد  سیعقذي  لوا  المتضمنة تخفیض رأس المالیة دلعاالعامة ا

هـ  ****/**/**یخ ربتا *****وم یء مسان م ( ********* )لساعة م ایة في تماودلسعابیة رلعالمملكة ، ابيویألا الدین

ضیع والما من ارهغیل وعماألدول اجة على جدرلماضیع والمانیابة  عني  على ت  یوكلتھ بالتصد وقم و****/**/** فقوالما

 ذابھ المتعلقة داتلمستنرارات والقاقیع نیابة عني على كافة ولت، واعلیھات یولعامة للتصالجمعیة احھا طرتد لتي قا

 هذا على قیعوبالتت قمد فقك لذعلى  داً ستناع وإإلجتمال الثاني في حالة تأجع الإلجتمال كیولتري هذا اكما یس، عالجتماا

 فق.ولماهللا ل وكیولتا

 

 ل:كیولتاقع ومم سا

 أو القامةا مقر أو) لكیولتا قعولم نيدلما للسجا مقر
 (نییودلسعراغیر لسفا وازج

 

 ل :كیولتاقع وصفة م

 

 .ًیاومعنً شخصا مسھألا كمال نكا إذا سميرلا مللخت ضافةإلبا لكولما قیعوت

 


