
شركة نسيج العاملية التجارية -تعميم املساهمين 

الجمعية العامة غير العادية
افق )ه 1443/12/19 (م2022/07/18املو

 وستمائة وإثنان ( 102,659,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة مائة و مليونان وستمائة وتسعة وخمسون ألف  
ً
ريال سعودي من مائتان وأحد عشر مليونا

 وعشرة 
ً
 ومائتان وواحد ( 211,632,010)وثالثون ألفا

ً
 ومائة وثالثة وستون ألفا

ً
سهم عادي إلى ( 21,163,201)ريال سعودي تمثل عدد واحد وعشرون مليونا

 وعشرة 
ً
 وثالثمائة ( 108,973,010)مائة وثمانية ماليين وتسعمائة وثالثة وسبعون ألفا

ً
ريال سعودي تمثل عدد عشرة ماليين وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا

سهم عادي( 10,897,301)وواحد 

املستشار املالي
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جدةبمدينةاري التجالسجلفيقيدهاوتممحدودةمسؤوليةذاتكشركةبدايةتأسستسعودية،مساهمةشركة"(الشركة"أو"نسيج)"التجاريةالعامليةنسيجشركة
املوافق)هـ1427/11/11بتاريخ."للسجادالسريعمصنعشركة"التجاري وباالسم(م2001/05/28املوافق)هـ1422/03/05وتاريخ(4030133919)رقمشهادةبموجب

وقدللسجاديعالسر مصنعشركةفي"املحدودةالصناعيةللخيوطجدةمصنعشركة"و"التضامنيةالسريعالعزيزعبدوناصرهللاعبدشركة"دمجتم(م2006/12/02
ذاتركةشمنالشركةتحويلالشركاءقرر كما."املحدودةالصناعيةالتجاريةالسريعمجموعةشركة"ليصبحالشركةاسمتعديلهذهاالندماجعمليةعننتج

هـ1428/11/01وتاريخ(ق/276)رقمالوزاري القراربموجبالتحول علىواالستثمارالتجارةوزيرمعاليموافقةصدرتوقدمقفلةمساهمةشركةإلىمحدودةمسؤولية
دت،(م2007/12/31املوافق)هـ1428/11/21وتاريخ)ق/523(رقمالشركةتأسيسبإعالنالوزاري والقرار(م2007/11/11املوافق) ِّ

ي 
ُ
معمقفلةمساهمةكشركةوق

إلىمقفلةمساهمةمنالشركةتحويلتمم2010/02/22تاريخوفي.جدةمدينةمنالصادرة(4030133919)التجاري السجلشهادةوتاريخرقمبنفساالحتفاظ
.(تاس ي/الرئيسيةالسوق )السعوديةاملاليةالسوق فيوإدراجهاوتسجيلهاعامةمساهمة

ريعمجموعةشركةمنالشركةاسمتغييرتم تاريخفياملنعقدةديةعاالغيرالعامةالجمعيةموافقةبعدوذلكالتجارية،العامليةنسيجشركةإلىالصناعيةالتجاريةالس 
.(م26/04/2020املوافق)ه03/09/1441

 اململكة العربية السعودية1563: الرمز البريدي21441–يقع مقر الشركة مدينة جدة ،.

البطانياتالىضافةباإل واألرضياتواملوكيتللسجادوالتجزئةالجملةوبتجارةالصناعيةوالخيوطواملوكيتالسجادبتصنيعللشركةالرئيسيةاألغراضتتلخص.

 معلومات التواصل:

عمر فضل محمد طه: اسم ضابط االتصال
275:تحويلة(12)6222608: هاتف
(12)6823930: فاكس

otaha@Al-sorayai.com:البريد اإللكتروني
www.al-sorayai.com/en:املوقع اإللكتروني
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خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

ة برأس مال  بلغ تأسست الشركة كشركة تضامنية في مدينة مكة املكرمة تحت اسم شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامني
.  ريال سعودي20,000

م1953فبراير 20

.عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريعتم انشاء مصنع السريع للسجاد كفرع من شركة م1985مارس 

.عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريعتم انشاء مصنع جدة للخيوط الصناعية كفرع من شركة م1989أبريل 

. من األرباح املبقاة12,580,000ريال سعودي عن طريق رسملة 12,600,000ريال سعودي إلى 20,000تمت زيادة رأس مال الشركة من  م1990يونيو 

.ريال سعودي33,000,000تم تحويل مصنع جدة للخيوط الصناعية من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  م 1995نوفمبر 

.ريال سعودي60,650,000تم تحويل مصنع السريع للسجاد من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  م2000أغسطس 

ريال سعودي، وذلك 37,000,000ريال سعودي إلى33,000,000تمت زيادة رأس مال شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة من 
.عن طريق زيادة نقدية من الشركاء

م 2004فبراير 

ريال سعودي، وذلك عن طريق 91,500,000ريال سعودي إلى60,650,000تمت زيادة رأس مال شركة مصنع السريع للسجاد املحدودة من 
.ريال سعودي من األرباح املبقاة30,850,000رسملة 

م2006يناير 

ريال سعودي، وذلك عن 91,500,000ريال سعودي إلى12,600,000من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع تمت زيادة رأس مال 
.ريال سعودي من األرباح املبقاة78,900,000طريق رسملة 

م2006يناير 

ركة مصنع شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة في ششركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية و تم دمج كل من 
.ريال سعودي220,000,000السريع للسجاد املحدودة و تحويلها لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية برأس مال يبلغ 

م2007يناير 

 عشروأحدمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ
ً
 وثالثون وإثنانوستمائةمليونا

ً
 وعشرونواحدإلىمقسمسعوديريال(211,632,010)وعشرةألفا

ً
وثالثةومائةمليونا

 وستون 
ً
ستأسيمنذاملالرأستطور يليفيماو.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(21,163,201)واحدوومائتانألفا

:الشركة

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

.تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة
ه1428/11/01

(م2007/11/11املوافق)

ريال سعودي ( 300,000,000)سهم عادي  إلى ( 22,000,000)ريال سعودي تمثل عدد ( 220,000,000)بزيادة رأس مالها من قامت الشركة
(  80,000,000)سهم عادي، وتمت هذه الزيادة عن طريق رسملة األرباح املبقاة و االحتياطي النظامي والعام بقيمة ( 30,000,000)تمثل عدد 

.ريال سعودي
م2008يونيو 

.من رأس مال الشركة% 30و التي تمثل ( تداول ) ماليين سهم في السوق املالية السعودية تسعة(9,000,000)قامت الشركة بإدراج
ه1431/03/08

(م2010/02/22املوافق )

بزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم،2013/04/01بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
إلىاملبقاةاألرباحمنسعوديريالمليون 75ترحيلخاللمنوذلكريال،(375,000,000)إلىريال(300,000,000)منالشركةرأسمال

.سهم(37,500,000)األسهمعددليصبحأسهم4لكلمجانيسهمومنحاملالرأس

ه1434/05/20
(م2013/04/01املوافق)

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2017/12/28بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
للشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)إلغاءطريقعنريال،(225,000,000)إلىريال(375,000,000)منالشركةرأسمال
.الشركةمالرأسمن%40تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(150,000,000)ماقيمتهإلطفاءوذلك

ه1439/04/10
(م2017/12/28املوافق)

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2019/08/28بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
وذلكللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,950,000)إلغاءطريقعنريال،(65,500,000)إلىريال(225,000,000)منالشركةرأسمال
.الشركةمالرأسمن%70.89تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(159,950,000)ماقيمتهإلطفاء

ه1440/12/27
(م2019/08/28املوافق)

بزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2020/01/22بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
(17,816,000)إلى(6,550,000)منالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليريال،(178,160,000)إلىريال(65,500,000)منالشركةرأسمال
بقيمةوالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)يبلغطرحبسعرسهم(11,266,000)البالغةاألولويةحقوق أسهمإصدارطريقعنوذلك

.(%172)بنسبةالشركةمالرأسفيزيادةتمثلوالتيسعودي،ريال(112,660,000)تبلغإجمالية

ه1441/05/27
(م2020/01/22املوافق)

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2020/12/20بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
األسهممنسهم(11,652,799)إلغاءطريقعنسعوديريال(61,632,010)إلىسعوديريال(178,160,000)منالشركةرأسمال

.الشركةمالرأسمن%65.4تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(116,527,990)ماقيمتهإلطفاءوذلكاملصدرة،

ه1442/05/05
(م2020/12/20املوافق )

بزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2021/11/04بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
(21,163,201)إلى(6,163,201)منالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليريال،(211,632,010)إلىريال(61,632,010)منالشركةرأسمال
بقيمةوالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)يبلغطرحبسعرسهم(15,000,000,)البالغةاألولويةحقوق أسهمإصدارطريقعنوذلك

.(%243.38)بنسبةالشركةمالرأسفيزيادةتمثلوالتيسعودي،ريال(150,000,000)تبلغإجمالية

ه1443/03/29
(م2021/11/04املوافق )

إلىسعوديريال(211,632,010)منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
(102,659,000)ماقيمتهإلطفاءوذلكللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(10,265,900)إلغاءطريقعنسعوديريال(108,973,010)

.الشركةمالرأسمن%48.51تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال

هـ1443/08/27
(م2022/03/30املوافق )

عنسعوديريال(108,973,010)إلىسعوديريال(211,632,010)منالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
السوق قعومو املاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(10,265,900)إلغاءطريق
.(تداول )السعوديةاملالية

هـ1443/10/10
(م2022/05/11املوافق )

منمنالشركةمالرأستخفيضعلىم2022/07/18بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركة،العاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
تموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(10,265,900)إلغاءطريقعنسعوديريال(108,973,010)إلىسعوديريال(211,632,010)

.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفياملوافقةهذهعناإلعالن

ه1443/12/19
(م2022/07/18املوافق )

خلفية عن الشركة
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الصفةاملنصب*االسم
وكة نسبة األسهم اململ
غير املباشرة

وكة نسبة األسهم اململ
املباشرة

*تاريخ العضويةالجنسية

م2021/07/16سعودي%0.000160-مستقلرئيس مجلس اإلدارة**وائل بن سعد الراشد.د

م2021/07/16سعودي%0.000808-مستقل نائب رئيس املجلس**خوقيرأحمد سراج.د

م2021/07/16سعودي--يغير تنفيذعضو مجلس إدارةلح السريعناصر صا.أ

م2021/07/16سعودي%0.000047-مستقلعضو مجلس إدارة رشيد سليمان الرشيد.أ

م2021/07/16سعودي--تنفيذيعضو مجلس إدارةعبدهللا يحيى فتيحي.م

ابراهيم عبدالرحمن.أ
***الهدلق

م2021/12/02سعودي--مستقلعضو مجلس إدارة 

-----إدارة عضو مجلس ****شاغر

.الشركة و تداول : املصدر

.  م2024/07/15سنوات تنتهي في تاريخ  3م ملدة 2021/07/16أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ ( 7)م على تعيين 2021/05/06باجتماعها املنعقد بتاريخ ( العادية)وافقت الجميعة العامة *
 ملجلس اإلدارة، وتعيين الدكتور / م  تعيين الدكتور 2021/07/17قرر مجلس االدراة في اجتماعه املنعقد بتاريخ ** 

ً
 لرئيس مجلس اإلدارة/ وائل بن سعد الراشد رئيسا

ً
.أحمد سراج خوقير نائبا

عبد الرحمن / م  تعيين بالتمرير األستاذ2021/12/02من عضويتة، وقد اعلنت الشركة بتاريخ -عضو مجلس إدارة مستقل–عبداللة علي الدبيخي / م اعلنت الشركة قبولها بالتمرير استقالة املهندس2021/11/30بتاريخ *** 
.عبدهللا الدبيخي/ في املركز الشاغر بديال عن العضو املستقيل املهندس -عضو مستقل-بن ابراهيم الهدلق  

.  من عضويتة-عضو مجلس إدارة مستقل–منصور صالح الخربوش/ م اعلنت الشركة قبولها بالتمرير استقالة املهندس2021/12/01بتاريخ **** 
:مالحظة

ريال سعودي عن طريق إلغاء ( 108,973,010)ريال سعودي إلى ( 211,632,010)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2022/03/30املوافق )ه 1443/08/27تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 
.سهم من األسهم املصدرة( 10,265,900)

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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.الشركة: املصدر

ذية اإلدارة التنفي–خلفية عن الشركة 

تاريخ التعيينالجنسيةاملؤهل العلمياملنصباالسم

21/11/2021سعوديبكالوريوس أداره اعمال و اقتصادالرئيس التنفيذي منذر  محمد السريع 

11/11/2020باكستانيمحاسبةبكالوريوسمدير عام اإلدارة املاليةسيد نديم الدين احمد

مدير  عام الخدمات املشتركةعبدهللا يحي فتيحي 
بكالوريوس هندسة صناعية

وماجستير إدارة األعمال
05/08/2020سعودي

مدير عام التسويق واملبيعاتوسام محمد سرماني
م نظ)ِبكالوريوس هندسة معلوماتية 

(وشبكات
12/09/2019سوري
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الفترة
صافي 

الخسارة 
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

28.96%مليون 108.6مليون 94.7م2016

.مقارنه بالعام السابق%25بنسبة انخفاض اجمالي املبيعات1.

.يةأسعار البيع املتدنية بسبب املنافسة القوية باألسواق املحلية والخارج2.

.إنخفاض القوة الشرئية املحلية  والخارجية3.

رشيد الغير مستغلة على الرغم من تتحمل عبء التكاليف التشغيلية الثابته4.
.املصاريف البيعية واإلدارية

4.47%مليون 10.1مليون 88.3م2017

م بسبب ضعف الطلب 2016مقارنة بمبيعات عام % 12انخفاض املبيعات بنسبة 1.
.واملنافسة القوية من املنتجات الخارجية

عاد جزء خسارة نتجت عن دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز بسبب استب2.
مليون ريال تتمثل فى أعمال تحسينات 12.9من األصول الخاصة بفروعها بواقع 

ج عرضها املؤجرة والتي تم الخروج أثناء عملية دموديكورات فى مواقع صاالت
.العمليات

أصول نتائج  خسائر غير متكررة من العمليات غير املستمرة نتيجة للتخارج من3.
-فرزاملحدودةبلجيكا وتوقف نشاط شركة ميلينيوم وي-شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا 

.مليون ريال13.8م بواقع 2017أمريكا فى شهر يونيو 

33.31%مليون 74.9مليون 55.4م2018
مليون ريال مقارنه بالعام السابق مع وجود تكاليف99.5انخفاض املبيعات بقيمه 1.

الشركة بتكوين التي ألزمتصناعية ثابته و تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية 
.مليون ريال11,1مخصصات بيقيمة 

تطور الخسائر املتراكمة
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الفترة
صافي 

الخسارة 
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

49.47%مليون 32.4مليون 116.2م2019

مقارنه بالعام السابق، بسبب محدودية رأس %42انخفاض اجمالي املبيعات بنسبة 1.
 إلنتاج منتجات جديدة بهوامش ربحية أعلى

ً
من بيع املال العامل والذي كان مطلوبا

 
ً
.املخزون املتاح سابقا

ا التشغيلية ارتفاع التكلفة االنتاجية لعدم استغالل الطاقة االنتاجية بمستوياته2.
املعقولة مما زاد من التكلفة الصناعية املباشرة

ش بيع املخزون بأسعار منافسة لألسعار الحالية املنخفضة مما أثر على هوام3.
.الربحية

للمخصصات إلى اثر تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية وتطبيق سياسة الشركة4.
صروفات تكوين مخصصات توجب على الشركة االلتزام بها واالعتراف بأثرها فى امل

.التشغيلية

10.06%مليون 6.2مليون 83.4م2020

تأثير جائحة مقارنه بالعام السابق، بسب %17انخفاض اجمالي املبيعات بنسبة 1.
.ثابتةعلى االعمال وانخفاض القوة الشرائية وتحمل االعباء التشغلية ال19-كوفيد

48.51%مليون 102.7مليون 85.5م2021

م قيمة االصول و ارتفاع اسعار املواد الخام والتي يتارتفاع مخصص انخفاض1.
 من خالل تخفيض املصروفات التشغيلية

ً
.  تعويضها جزئيا

تطور الخسائر املتراكمة
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

وحرصت،الحاليالوضعمعيتماشابماواملستقبليةخططتهاوالشركةأهدافتحقيقيضمنبماالتنظيميواإلداري الهيكلبتطويرالشركةقامت
توجهاتهاوشركةللاألستراتيجيةالخططتحقيقفيفعالبشكليسهممماالصناعةفيخبرةذاتومؤهلةتشغيليةوإداريةكفاءاتجلبعلىكذلك

الكفاءةزيادةوالتكاليففيإنخفاضعنهنتجوالذيواملهامالوظائفمنعدددمجتمكماوالداخليين،رجييناالخالشركةلعمالءاملنفعةوتعظيم
.فاعليةوبمرونةالقراراتإتخاذسرعةواإلدارية

تحقيقو املساهمينحقوق عليللحفاظالضروريةالخطواتكافةإتخاذعلىحريصواضحتوجهومستقبليةنظرةذوجديدإدارةمجلستعيين
.طموحةتراتيجيةاسخططوفقالشركةوتنميتعليهواملحافظةالربحمرحلةالىالخسائرمرحلةمنالشركةتحويليضمنبمااملستمرةالتحسينات

عقودوعملاإلنتاجادةزيخاللمنأعلىربحيةوهامشمضافةقيمةبخلقالتصحيحيةالشركةخططلتنفيذالتشغيليةالتكاليفتخفيضعلىالتركيز
الطاقاتعلىكيزالتر يتمكما.التكاليفمراقبةواإلنتاجإستمراريةعلىيؤثرالبماواملعقولةاألسعارضمنالخاماملوادتوفرلضماناألجلطويلة

منافسةضمانونتجاملتكلفةتخفيضفيبدورةيسهمالذيواملمارساتافضلواملعايرأعلىتطبيقطريقعنتعظيمهاولالالتالفعليةاإلنتاجية
.االسواقفيأفضل

مماكبيرة،مخصصاتوعاليةمخزوناتبناءتجنبيتمحيث،العاليالطلبذاتاملنتجاتإنتاجعلىالتركيزيتمبحيثوسياستهااملبيعاتخططتطوير
 الشركةداخلالسيولةتدفقواملالرأسدورةتسريعفيكبيربشكليسهم

ً
املركزتقويةوعمالءاللدىالديون منتحدصارمةإئتمانيةبسياساتمدعوما

.للشركةاملالي

لتخفيضالدائنةالبنوكمعمباحثاتفيالدخول طريقعناملاليةاألعباءمنالشركةلتخليصوإدارتهاديونهاجدولةعادةإعلىوتتفاوضالشركةتعمل
وللشركةيليةالتشغللعملياتمرهقوغيرميسربشكلالديون الجدولةإعادةاوالفوريةالتسويةحالةفياملباشرالتخفيضطريقعناإللتزامات
.التطويريةخططتها
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي 

تخفيض رأس املال 

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

 وعشـرة 
ً
 وسـتمائة وإثنـان وثالثـون ألفـا

ً
 ومائـة ( 211,632,010)يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتان وأحد عشـر مليونـا

ً
ريـال سـعودي مقسـم إلـى واحـد وعشـرون مليونـا

 ومائتان و واحد 
ً
.رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 21,163,201)وثالثة وستون ألفا

 ة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح مائـة وثمانيـة ماليـين وتسـعمائ( م2022/03/30املوافق )ه 1443/08/27تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ

 وعشــرة 
ً
 وثالثمائــة و واحــد( 108,973,010)وثالثــة وســبعون ألفــا

ً
ســهم بقيمــة ( 10,897,301)ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــرة ماليــين وثمانمائــة وســبعة وتســعون ألفــا

.رياالت للسهم الواحد( 10)اسمية 

 وتسـعمائة %48.51تبلغ نسبة تخفيض رأس املال 
ً
سـهم، أي ( 10,265,900)، و ستتم عملية التخفيض عن طريـق إلغـاء عشـرة ماليـين ومائتـان وخمسـة وسـتون ألفـا

ريـال ( 102,659,000)مـن إجمـالي الخسـائر املتراكمـة البالغـة مائـة و مليونـان وسـتمائة وتسـعة وخمسـون ألـف % 100سـهم الطفـاء 1لكـلسـهم0.485إلغـاء  بمعـدل 

.سعودي

 ســعر الســائد فــي فــي محفظــة واحــدة والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بال( إن وجــدت)ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم

ة ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامـة غيـر العاديـ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 م2021ديسمبر 31القوائم املالية لسنة املالية املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.



ومناقشة تحليل اإلدارة أسباب تخفيض رأس املال

يليفيمااملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسلتوصيةالرئيسيةاألسبابتتمثل:

وستمائةيونانملومائةالبالغةللشركةاملتراكمةالخسائركاملإطفاءخاللمنوذلكاملالرأستخفيضطريقعنالشركةاملالرأسهيكلةبإعادةاإلدارةمجلسأوص ى
ارتفاعإلىأساس يبشكلالخسائرارتفاعويعود،م2021ديسمبر31فيكمامالهارأسمن%48.51تمثلوالتيسعوديريال(102,659,000)ألفوخمسون وتسعة

 تعويضهايتموالتيالخاماملواداسعارارتفاعواالصول قيمةانخفاضمخصص
ً
.التشغيليةاملصروفاتتخفيضخاللمنجزئيا

خاللمنأعلىربحيةوهامشفةمضاقيمةوخلقالتشغيليةتكاليفهاواملاليةإلتزاماتهاتخفيضعلىالتركيزخاللمنوذلكوالتشغيلياملاليأدائهاتحسينعلىالشركةتعمل
الطلبذاتنتجاتاملإنتاجعلىالتركيزيتمبحيثاملبيعاتخططتطويرإلىباإلضافةمعقولةوبأسعارالخاماملوادتوفرلضماناألجلطويلةعقودوعملاإلنتاجزيادة
.العالي

علىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م11/05/2220املوافق)هـ10/10/1443بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م11/05/2022املوافق)هـ10/10/1443بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعواملاليةسوق هيئةموقع

تمكما،(م2022/07/12املوافق)هـ1443/11/13بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمين

15
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 ليــة تخفــيض رأس كمحاســب قـانوني إلعــداد التقريـر املحاســبي الخـاص بعم« السـيد العيــوطي وشـركاه محاســبون ومراجعــون قـانونيون »قامـت الشــركة بتعيـين شــركة

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

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

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



املالرأسخفضسيؤديم2021ديسمبر31فيكما.سعوديريال(102,659,000)ألفوخمسون وتسعةوستمائةمليونانومائةاملتراكمةالشركةخسائربلغت
.املتراكمةالخسائرإجماليمن%100إطفاءإلىسعوديريال(102,659,000)ألفوخمسون وتسعةوستمائةمليونانومائةبمقدار

:م2021ديسمبر 31سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

ديسووومبر 31املسووواهمين كموووا فووويحقووووق 
م2021

ريالباأللف)املال رأس قبل تخفيض
(سعودي

الريباأللف )بعد تخفيض رأس املال 
(سعودي

التأثير

(102,659)211,632108,973رأس املال

102,659(0)(102,659)الخسائر املتراكمة

-108,973108,973حقوق املساهمينإجمالي

م2021ديسمبر 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



إلغاءطريقعنسعوديريال(108,973,010)إلىسعوديريال(211,632,010)منسعوديريال(102,659,000)بقيمةمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
.سهم1لكلسهم0.485إلغاءبمعدلوذلكالشركةاملصدرةاألسهممنسهم(10,265,900)

فيالسائدعربالسالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
ةالعاديغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،

.الشركةمالرأستخفيضعلى

الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكملساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض:
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الالقيام بعملية تخفيض رأس املبدون الالقيام بعملية تخفيض رأس املمع(تقديري )البند

سهمقبل التخفيضاألسهم اململوكة سهم1000 1000

ريال سعودى(م 2022/07/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض  ريال سعودى 16.54 16.54 

سهماألسهم امللغاة ال ينطبق486

سهمبعد التخفيضاألسهم اململوكة ال ينطبق514

سعودىريال *التخفيضسهم بعدالسعر ال ينطبق 32.10

ريال سعودىالتخفيضلألسهم قبل القيمة السوقية 1654016540

سعودىريال (ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية ال ينطبق 16510.53

ريال سعودى(ةتقديري)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور  ال ينطبق29.47

.سعوديريال  32.10إلى 32.12166من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



لى املساهم الذي ير عوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأث
:أسهم10يملك إلى 
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(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

16.5416.5416.5416.5416.5416.5416.5416.5416.5416.54(م 2022/07/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض

1122334455األسهم امللغاة

0112233445بعد التخفيضاألسهم اململوكة

32.1032.1032.1032.1032.1032.1032.1032.1032.1032.10*التخفيضسهم بعدالسعر

16.5433.0849.6266.1682.7099.24115.78132.32148.86165.40التخفيضلألسهم قبل القيمة السوقية

0.0032.1232.1264.2464.2496.3696.36128.49128.49160.61(يريةتقد)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

16.540.9617.501.9218.462.8819.423.8320.374.79(يريةتقد)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سعوديريال  32.10إلى 32.12166من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

 ريال سعودي، ويوضح ( 32.10)والذي يبلغ م 2022/07/18تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة نسيج العاملية التجارية بتاريخ

.الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

ريال سعودى(م2022/07/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ) 16.54

سهمعدد األسهم قبل التخفيض( ب) 21,163,201

سعودىريال (ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج) 350,039,345

سهمعدد األسهم بعد التخفيض( د) 10,897,301

سعودىريال *(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية 32.10

.سعوديريال  32.10إلى 32.12166من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال * 



املالياملركزعزيزتإلىسيؤديماوهواملتراكمة،الخسائرإطفاءإلىتهدفاملالرأستخفيضعمليةأنحيثاملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدال
املحاسببأنعلما.ركةالشملساهميبالنفعيعودممااألرباح،ولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيحعلىالشركةتعمل.استمراريتهاعلىوسيحافظللشركة
.الشركةعلىتؤثرأنيمكنمخاطرأيةوجودعدمعلىأكدووالقانونيةاملاليةالنواحيمناملالرأستخفيضعمليةراجعقدالقانوني

 أو أكثـــر مـــن رأس مـــال الشـــركة فـــإن %( 20)بعـــد تخفـــيض رأس املـــال ستشـــطب كامـــل الخســـائر املتراكمـــة مـــن رأس مـــال الشـــركة وفـــي حـــال بلغـــت الخســـائر املتراكمـــة
ـــ فـأكثر مـن رأس % 20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغـت خسـائرها املتراكمـة ”الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بــ

من نظام ( 150)أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة %( 50)وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة . ”مالها
او أكثـر مـن رأس مالهـا بـإبالخ رئـيس مجلـس اإلدارة، % 50الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسـابات فـور علمـه ببلـوخ الخسـائر املتراكمـة للشـركة 

 بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خـالل ( 15)وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالخ أعضاء املجلس فورا

ً
يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر ، لتقرر إما زيادة رأس املال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معـه نسـبة الخسـائر إلـى مـاد( 45)
ً
صـف رأس املـال ون نيوما

عاديـة خـالل املـدة وتعـد الشـركة منقضـية بقـوة النظـام إذا لـم تجتمـع الجمعيـة العامـة غيـر ال.  املدفوع للشركة أو حل الشـركة قبـل األجـل املحـدد فـي نظامهـا األساسـ ي
مـن نظـام الشـركات ولـم يـتم ( 150)املحددة أعـاله، أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهـا إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو إذا قـررت زيـادة رأس املـال وفـق االوضـاع املقـررة فـي املـادة 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة( 90)االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل 
ً
من نظام الشركات أو ( 150)وفي حال انقضاء الشركة بقوة النظام بموجب املادة . يوما

.بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة

املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

ريال سعودي( 108,973,010)ريال سعودي إلى (211,632,010)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية(م2022/03/30املوافق )ه 1443/08/27

.مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(م2022/04/04املوافق )ه 1443/09/03

.هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(م2022/04/12املوافق)هـ 1443/09/11

(م11/05/2022املوافق )هـ 10/10/1443
لسوق املالية و الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة اموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(.تداول )موقع السوق املالية السعودية 

(م2022/07/12املوافق)هـ 1443/11/13
سخة من هذا كما تم تضمين ن،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 

.العرض في اإلعالن

(م2022/07/14املوافق)هـ 1443/12/15
االجتماع )ال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس امل

(.الثالث

(م2022/07/18املوافق)هـ 1443/12/19
 لعدم (الثالثاالجتماع )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير

ً
لالزم لعقد اكتمال النصاب ا، نظرا

.الثانياكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع وعدم االجتماع األول، 

.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م2022/07/19املوافق )هـ 1443/12/20

(م2022**/**/املوافق )هـ 1443**/**/
املساهمين الشركة في حساباتمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 

.ركةيوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الش( 30)وذلك خالل . املستحقين
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تخفيض رأس املال 

:إجراءات تخفيض رأس املال
:إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لالجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال•

.تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال•

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

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة•

.من قواعد اإلدراج( 5)بالصيغة الواردة بامللحق ( تداول )تقديم إشعار إلى السوق املالية •

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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 علــى طلــب تخفــيض رأس مــال الشـــركة مــن مائتــان وأحــد عشـــر ( م11/05/2022املوافـــق )هـــ 10/10/1443حصــلت الشــركة علــى موافقــة هيئـــة الســوق املاليــة بتــاريخ

 وعشـــرة  
ً
 وســـتمائة وإثنــان وثالثـــون ألفــا

ً
 وعشـــرة ( 211,632,010)مليونــا

ً
ريـــال ( 108,973,010)ريــال ســـعودي إلـــى مائــة وثمانيـــة ماليــين وتســـعمائة وثالثــة وســـبعون ألفــا

 ومائتـان وواحـد ، وبالتالي %48.51سعودي  بنسبة انخفاض قدرها 
ً
 ومائـة وثالثـة وسـتون ألفـا

ً
( 21,163,201)تخفيض عدد أسهم الشركة من واحد وعشـرون مليونـا

 وثالثمائـــة و واحـــد
ً
ســـهم ، وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن هـــذه املوافقـــة علـــى موقـــع هيئـــة الســـوق املاليـــة ( 10,897,301)ســـهم إلـــى عشـــرة ماليـــين وثمانمائـــة وســـبعة وتســـعون ألفـــا

(.م11/05/2022املوافق )هـ 10/10/1443بتاريخ  ( تداول )وموقع السوق املالية السعودية 

ال هـذه، فـإن رأس املـإن عملية تخفيض رأس املـال تتطلـب موافقـة املسـاهمين، وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـيض

.عملية تخفيض رأس املال لن تتم

التجـــارة وزارة فـــي حـــال تـــم الحصـــول علـــى موافقـــة املســـاهمين علـــى عمليـــة تخفـــيض رأس املـــال، ســـتقوم الشـــركة باالســـتمرار بـــاجراءات تخفـــيض رأس مالهـــا ومخاطبـــة

.للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري 

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

افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة املو



(م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م

وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه1424/06/02وتاريخ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م

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

(م2022/01/05املوافق )ه 1443/06/02وتاريخ 2022–5–5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)

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

2022-19-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1هيئة السوق املالية رقم 

(م2022/02/13املوافق )هـ 1443/07/12بتاريخ 

النظام األساس ي للشركة

هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات

/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء(م2013/11/18املوافق)ه1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 

(م2018/07/18املوافق)ه1439/11/05وتاريخ2018–77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةه،1424/06/02وتاريخ30

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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و أثـر رأس املـالقامت الشركة بتعيـين شركةالسـيد العيـوطي وشـركاه محاسـبون ومراجعـون قـانونيون للقيـام بإعـداد تقريـر فحـص محـدود لدراسـة أسـباب تخفـيض

.ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلــى املــادة الرابعــة واالربعــون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ً
هـــ ،  ال 1437/01/28وبتــاريخ ( 3/م)تــالوة تقريــر املحاســب القــانوني، اســتنادا

ه مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر  خفــيض فــي هــذه تاليصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص ُيعــدت

.االلتزامات

السـوق املاليــة وقــعتـم تضـمين نســخة مـن تقريــر الفحـص املحــدود املعـد مــن قبـل املحاســب القـانوني فــي اإلعـالن عــن الـدعوة لهــذه الجمعيـة العامــة غيـر العاديــة علـى م

(م2022/07/12املوافق )هـ 1443/11/13بتاريخ ( تداول )السعودية 

تقرير املحاسب القانوني 



 فــأكثر مــن رأس مالهــا، الصــادرة عــن مجلــس %20باإلشــارة إلــى اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها املتراكمــة
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

، (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/5وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ م

 مــن نظــام الشــركات أنــه إذا بلغــت خســائر (150)هـــ، و علــى وجــه الخصــوص املــادة 1437م املوافــق 2015وبنــاء علــى نظــام الشــركات الصــادر مــن وزارة التجــارة فــي عــام
س مجلـــس رئـــيالشـــركة نصـــف رأس املـــال املـــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بـــذلك إبـــالخ 

ير العاديـة امة غالعاإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالخ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية 
 ألحكـام النظـام وذلـك إلـى

ً
 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا

ً
د الـذي تـنخفض معـه حـاللالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

تمـــع املــال املـــدفوع ، أو حــل الشـــركة قبــل األجــل املحـــدد فــي نظامهــا األســـاس، وتعــد الشـــركة منقضــية بقــوة النظـــام إذا لــم تجنســبة الخســائر إلـــى مــا دون نصــف رأس
ملادة ولم يوم، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه ا45الجمعية العامة غير العادية خالل 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
.يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوخ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 35فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 20يجـــب علـــى أن الشـــركة أن تفصـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوخ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوخ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 50فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 35يجـــب علـــى أن الشـــركة أن تفصـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوخ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية
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 ودون تـأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـوخ خسـائرها املتراكمـة 
ً
فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار % 50يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهـور فـورا

اإلجـــراءات والتعليمـــات يـــقالخســائر املتراكمـــة ونســـبتها مــن رأس املـــال واألســـباب الرئيســية التـــي أدت إلـــى بلــوخ هـــذه الخســـائر مــع اإلشـــارة فـــي اإلعــالن إلـــى أنـــه ســيتم تطب
 % 50الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة 

ً
فــأكثر مــن رأس مالهــا، وفــي حــال تــزامن اإلفصــاح املطلــوب وفقــا

الن الخـاص بالنتــائح اإلعـلهـذه الفقـرة مـع اإلعــالن الخـاص بالنتـائج املاليــة األوليـة أو السـنوية تعفــ  الشـركة مـن اإلفصـاح بــإعالن مسـتقل فـي حــال قامـت بتضـمينه فــي
.املالية األولية أو السنوية

 للمــادة 
ً
قــل، مــن نظـام الشــركات ،ال يكــون انعقـاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديـة رــحيحا إال إذا حضــره مسـاهمون يمثلــون نصــف رأس مـال الشــركة علــى أال( 94)وفقـا

ون ربـع رأس املـال لـيمثفإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكـون االجتمـاع الثـاني رـحيحا إذا حضـره عـدد مـن املسـاهمين 
قــة ر بعــد اخـذ موافواذا لــم تعقـد بعــد ذلـك يــتم الـدعوة إلجتمـاع ثالــث وفقـا لألوضــاع التـي نصــت عليهـا نظــام الشـركات ويكـون النصــاب القـانوني بمــن حضـ. علـى األقـل

.الجهات املختصة

 يــادة أو علقــا بز مــن نظــام الشــركات ،تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلالــي األســهم املمثلــة فــي االجتمــاع إال اذا ـكـان هــذا القــرار مت( 94)وفقــا للمــادة
حيحا إال إذا صـدر رـار بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في نظامها أو باندماجها في شـركة أو فـي مؤسسـة أخـرى، فـال يكـون القـر 

.بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع 

علـــى جميــع مســـاهمي الشــركة املســـجلين بســـجالت الشــ 
ً
وق ركة لـــدى الســـفــي حـــال موافقــة مســـاهمي الشـــركة علــى تخفـــيض رأس املــال، ســـيكون قـــرار التخفــيض نافـــذا

ع الجمعيـة العامـة بنهايـة تـداول ثـاني يـوم يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، ويشـمل ذلـك املسـاهمين الـذين لـم يحضـروا اجتمـا« تـداول »املاليـة السـعودية 
.غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال
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 قبل إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتخفيض رأس مال الشركة( 14)سيتم نشر تعميم املساهمين والـتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن •
ً
.يوما

هــ 10/10/1443اليـة فـي وق املسوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لإلطالع عليها في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة جدة و ذلك من تـاريخ موافقـة هيئـة السـ•
خـالل فتـرات العمـل الرسـمية مـن السـاعة ( م2022/07/18املوافـق )هــ 1443/12/19، و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العاديـة فـي ( م11/05/2220املوافق )

 4صباحا إلى الساعة 7
ً
: عصرا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

نسخة من تقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض رأس مال الشركة-

(تداول )ة ة السعودينسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالي-

(العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من هذا التعميم للمساهمين -

املستندات املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني

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

املرفقات








