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 تعميم المساهمين

 البحر األحمر العالميةشركة 

و مئتان ثالثون مليون ( لاير سعودي إلى 600,000,000)ستمائة مليون ( سهم عادي بقيمة 60,000,000)ستون مليون من  لبحر األحمر العالميةا تخفيض رأس مال شركة

 لاير سعودي (302,344,000) ثالثمائة واثنان مليون و ثالثمائة وأربعة وأربعون ألف ( سهم عادي بقيمة30,234,400) وأربعمائة وأربعة وثالثون ألف

 

 تعميم إلى المساهمين مقدم للجمعية العامة غير العادية )التعميم(

 م(24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443
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  الشركة 

  شركة البحر األحمر العالمية

  حي الربيع، مدينة الرياض 8450، الرقم الفرعي 3485 رقم المبنى

 11413الرياض  9371ص.ب 

  المملكة العربية السعودية

 0133613451هاتف: 

 0133614490فاكس: 

  https://www.redseaintl.comلكتروني: الموقع اإل

 إدارة المستثمريناسم ضابط االتصال: 

 0133613451هاتف: 

 0133614490فاكس: 

 Compliance@redseahousing.comلكتروني: البريد اإل
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 المستشارون

 المستشار المالي

 المالية الراجحيشركة  

 الملك فهد طريق

 5561ص. ب. 

 11432الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 92000هاتف:  

 +966 11 460 0625فاكس: 

 capital.com-www.alrajhiالموقع اإللكتروني: 

 capital.com-PR@alrajhiالبريد اإللكتروني: 

 

 المستشار القانوني

 ومستشارون قانونيونعبدالعزيز العجالن وشركاه محامون 

 ، شارع األحساء، الملز3، الدور 2مبنى برج العليان، برج 

   ، المملكة العربية السعودية11547، الرياض 69103ص.ب 

 +966 11 265 8900هاتف: 

 +966 11 265 8999فاكس: 

   advisors.com-legal.advisors@legalالبريد اإللكتروني:  

 advisors.com-www.legal الموقع اإللكتروني: 

 

mailto:PR@alrajhi-capital.com
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 المحاسب القانوني

 أرنست ويونغ للخدمات المهنيةشركة  

 ، شارع األمير تركي بن عبدالعزيز، كورنيش الخبر15برج أدير، الدور 

  المملكة العربية السعودية، 31952خبر ، ال3795ص.ب. 

  +966 31 840 4600هاتف: 

 +966 31 882 0087فاكس: 

 /menahttps://www.ey.comي: الموقع اإللكترون

 ey.ksa@sa.ey.comلكتروني: البريد اإل

 

 وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم )كما ينطبق( بالشكل والمضمون الواردين في هذا التعميم.لى أسمائهم إقدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة 
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 التعريفات والمصطلحات -1

 المعنى المصطلح

 .شركة تداول السعودية، هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية تداولالسوق المالية أو 

 هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. الهيئة

 لبحر األحمر العالميةشركة ا الشركة 

 تخفيض رأس مال الشركة.ب والمتعلـق تعميـم المسـاهمين هـذا الـذي أعدتـه الشـركة والموجـه لمسـاهميها التعميم

 المساهمون المستحقون
مساهمي الشركة لدى مركز  المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال والمقيدون في سجل

 م(.24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443  غير العادية لتخفيض رأس المال بتاريخ اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة

 
  



 

 5 

 

 عن الشركة خلفية  -2

( الصادر 2532/ق)رقم  القرار الوزاري سست بموجبتأ ،هي شركة مساهمة سعودية ("البحر األحمرأو " "المصدرأو " "الشركة"ويشار إليها فيما بعد بـ ) البحر األحمر العالمية شركة

 .م(2019/03/20هـ )الموافق 1440/07/13 بتاريخ الرياضالصادر من مدينة  1010566349م ومسجلة بالسجل التجاري رقم 2006/09/25الموافق  هـ 1427/09/02بتاريخ 

وتَتََضمَُّن أيًضا نشاطات المجموعة  مباٍن سكنية وتجاريها عليها ولبيعها أو تأجيرها في النهاية.شراء األراضي والعقارات بغرض تطويرها وإنشاء  يتركز نشاط الشركة حاليًا في مجال

اول وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية. إضافة لذلك، تز والمقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية وتوريد الطعام تصنيع وحدات سكنية غير خرسانية

 المجموعة أيًضا أعمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدمات المتعلقة بها.

 ، المملكة العربية السعودية.11413، 9371ص.ب.  ،الربيع، حي الثمامة طريق 3485، رقم المبنى الرياضيقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة 

سعودية للسهم  ( رياالت10)عشرة  بقيمة اسمية قدرهاعادي سهم ( 60,000,000) ستون مليونلاير سعودي مقسم إلى ( 600,000,000) ئة مليوناستمالحالي  يبلغ رأس مال الشركة

 .الواحد

  التطورات الرئيسية في رأس مال الشركة 2-1

 الحدث التاريخ

 هـ  1427رجب  18

 م( 6200أغسطس  12 )الموافق

( رياالت سعودية للسهم الواحد في السوق المالية 10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )( 30,000,000) ثالثين مليونقامت الشركة بإدراج وتسجيل 

( رياالت سعودية للسهم الواحد، ما 10( سهم عادي لالكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة )9,000,000) تسعة ماليين "(، حيث تم طرحتداولالسعودية )"

 .( من رأسمال الشركة%30يمثل نسبته )

 هـ  1427رمضان  2

 م( 2006/09/25هـ )الموافق 1427/09/02( الصادر بتاريخ 2532تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية، بموجب القرار الوزاري رقم )ق/ م( 2006سبتمبر  25)الموافق 

 هـ 1433األول  جمادى 26

 (م2012أبريل  81 )الموافق

، ليرتفع عدد األسهم من %33.33( بواقع 400,000,000إلى أربعمائة مليون لاير )( 300,000,000لاير ) الموافقة على زيادة رأس المال من ثالثمائة مليون

( أسهم يمتلكها المساهم يوم انعقاد الجمعية. وتمول 3لكل ثالثة )( مجاني 1( مليون سهم عن طريق منح سهم واحد )40أربعين )( مليون سهم إلى 30ثالثين )

( من النظام األساسي 7( و )6) م. وتعديل المادة2011/12/31كما في اح المبقاة ( من رصيد األرب100,000,000مليون لاير )مائة ذلك عن طريق خصم 

 ً  للزيادة. للشركة وفقا

 هـ 1435 الثانيجمادي  24

 (م2014 أبريل 24 )الموافق

، ليرتفع عدد األسهم من %50( بواقع 600,000,000ستمائة مليون لاير )( إلى 400,000,000الموافقة على زيادة رأس المال من أربعمائة مليون لاير )

. العمومية ( أسهم يمتلكها المساهم يوم انعقاد الجمعية2) ثنينا( مجاني لكل 1( مليون سهم عن طريق منح سهم واحد )60)ستون ( مليون سهم إلى 40)أربعين 

لتدعيم القاعدة الرأسمالية و تأتي الزيادة م. 2013/12/31 ( من رصيد األرياح المبقاة كما في200,000,000مليون لاير ) تانوتمول ذلك عن طريق خصم مائ

 التي تبنتها الشركة.م 2020للعام للشركة ومواكبة ألهداف استراتيجية النمو 
 
  

 58المادة 

  1 -الفقرة ب 
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 أعضاء مجلس اإلدارة 2-2

 الشركة أسهم في منهم كل وملكية اإلدارة مجلس أعضاء التالي ويبين الجدولم، 10/05/2021( سنوات تبدأ من تاريخ 3)ثالث تم تعيينهم لمدة أعضاء ( 8) ثمانيةيتكون مجلس اإلدارة من 

  :م18/05/2022كما في 

 العمر الجنسية الصفة  المنصب االسم

 األسهم المملوكة قبل التخفيض

 تاريخ العضوية
 غير مباشرة مباشرة

نسبة  العدد نسبة الملكية العدد

 الملكية

غير  رئيس مجلس اإلدارة عمرو عبدهللا الدباغ

 تنفيذي

 م2021/05/10 %14 418,331,4 0 0 57 سعودي

غير  نائب رئيس مجلس اإلدارة سامي احمد بن محفوظ

 تنفيذي

 م2021/05/10 0 0 0.00389 2,334 69 سعودي

 م2021/05/10 0 0 0 0 54 سعودي تنفيذي عضو مجلس اإلدارة خالد محمد فقيه

 م2021/05/10 0 0 0 0 55 بريطاني مستقل عضو مجلس اإلدارة بيتر واليشنوسكي

 م2021/05/10 0 0 0 0 60 سعودي مستقل عضو مجلس اإلدارة أسامة زكريا جمجوم

 م2021/05/10 0 0 0 0 63 سعودي مستقل عضو مجلس اإلدارة مجاهد عبدالكريم القين

 م2021/05/10 0 0 0 0 68 سعودي مستقل عضو مجلس اإلدارة المنجدمحمد زاهر صالح الدين 

غير  عضو مجلس اإلدارة عمر عقيل طاهر محمد

 تنفيذي

 م2021/05/10 0 0 0 0 64 سعودي

 وتداول الشركةالمصدر: 
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 اإلدارة العليا  أعضاء 2-3

 : م2022مايو 18 الشركة كما في أسهم في منهم كل وملكية كما في تاريخ هذا التعميم اإلدارة العليا للشركة أعضاء التالي يبين الجدول

 تاريخ االنضمام الجنسية المنصب االسم

 األسهم المملوكة قبل التخفيض

 غير مباشرة مباشرة

 نسية الملكية العدد نسبة الملكية العدد

 0 0 0 0 م2021مايو  3 سعودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السيد/ خالد محمد خليل فقيه

 0 0 0 0 م2021يونيو 15  لبناني الرئيس المالي  السيد/ غسان يعقوب بسنا

   المصدر: الشركة
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 أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة 2-4

نسبة الملكية بعد 
 تخفيض رأس المال

نسبة الملكية قبل 
 تخفيض رأس المال

 قبل تخفيض رأس المال بعد تخفيض رأس المال
 االسم

 عدد األسهم القيمة )لاير سعودي( عدد األسهم* القيمة )لاير سعودي(

51% 51% 157,787,370 
 

15,778,737 
 

306,000,000 
 

شركة مجموعة الدباغ القابضة  30,600,000
 المحدودة

9% 9% 27,844,830 
 

2,784,483 
 

54,000,000 
 

 مجموعة التنمية التجارية 5,400,000

5% %5 15,469,350 

 

1,546,935 

 

 الشركة العلمية الوطنية المحدودة 3,000,000 30,000,000

5% 5% 15,469,350 

 

1,546,935 

 

الشركة التجارية لخدمات التسوق  3,000,000 30,000,000

 والوكاالت المحدودة 

30% 30% 92,816,100 

 

9,281,610 

 

 الجمهور 18,000,000 180,000,000

 اإلجمالي 60,000,000 600,000,000 30,234,400 302,344,000 100.00% 100.00%

ـ )الموافق 08/11/1443المصدر: الشركة وتداول كما في تاريخ     (.م07/06/2022ه
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 الهيكل التنظيمي للشركة 2-5

 

 شركة البحر األحمر العالمية
 الهيكل التنظيمي

  

الجمعية العامة غير 

 العادية

 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 لجنة اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي 

 للمجموعة

رئيس المراجعة 
 الداخلية

حوكمة الشركات  إدارة المخاطر
 وااللتزام

رئيس مجموعة 

 رأس المال البشري

المدير العام للمبيعات 

ير األعمالووتط  

المدير العام 

 لالستراتيجية والتخطيط
رئيس العمليات  المدير المالي

 الدولية

 المدير العام

للمجمعات السكنية 

 والمرافق المتكاملة

 والتأجير

لقطاع المدير العام 

 البناء والتشييد

رئيس مكتب اإلدارة 

 االستراتيجية
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 الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح -3

 م(22/52022/0 )الموافق هـ21/10/1443 خالل اجتماعه بتاريخ م(، أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها22/52022/0 )الموافق هـ21/10/1443تاريخ ب

ً ثالثمائة و إلى ( لاير سعودي0,0000600,0ستمائة مليون ) بتخفيض رأس مال الشركة من ثالثون  إلىمقسم  لاير سعودي (302,344,000) اثنان مليوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10) عشرةبقيمة اسمية قدرها عادي سهم  (30,234,400) أربعمائةمئتان وأربعة وثالثون ألفاً ومليوناً و

سهم عادي من األسهم  (29,765,600) سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائةتسعة وعشرون مليوناً ووذلك عن طريق إلغاء  (%49.61)نخفاض في رأس المال بما يقارب الا بلغ نسبةت
الخسائر  إطفاء سيتم. المصدرة سهم من أسهم الشركة (2.016)لكل  (1واحد ) سهمأي بمعدل إلغاء  ( رياالت سعودية للسهم الواحد(10المصدرة للشركة )وبقيمة اسمية مقدارها عشرة )

 .لاير سعودي (297,656,000) ألف ستة وخمسونتسعون مليوناً وستمائة وسبعة ومئتان و البالغة م2022مارس  31المتراكمة للشركة كما في 

ين كل نه، وسيتم توزيع قيمتها على المستحقسيتم جمع كسور األسهم التي ستنتج عن تخفيض رأس المال في محفظة واحدة لتباع في السوق المالية السعودية )تداول( بالسعر السائد في حي

 يوم من يوم موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. (30) حسب ملكيته في كسور األسهم خالل ثالثين

 :إلتمام عملية تخفيض رأس المال قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات على النحو التالي

( 600,000,000ستمائة مليون ) منأعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة  ،م(22/52022/0 )الموافق هـ21/10/1443تاريخ ب −
ً ثالثمائة و إلى لاير سعودي اً  سبعمائة وخمسةتسعة وعشرون مليوناً و، وذلك عن طريق إلغاء ( لاير سعودي302,344,000) اثنان مليوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا وستون ألف

  ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10)عشرة سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة بقيمة اسمية مقدارها  (29,765,600) وستمائة

 المال. كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس شركة الراجحي الماليةتعيين ، قامت الشركة بم(2022/04/14 )الموافق هـ09/13/1443خ بتاري −

مكتب عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية تخفيض رأس  ، قامت الشركة بتعيينم(2022/05/09هـ )الموافق 1443/10/08 بتاريخ −

 المال.

 قانوني إلعداد التقرير الخاص بعملية تخفيض رأس المال.كمحاسب  أرنست ويونغ للخدمات المهنيةشركة  ، قامت الشركة بتعيينم( 18/05/2022)الموافق هـ 17/10/1443 بتاريخ  −

 .هيئةال، قامت الشركة بإعداد وتقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى (م29/05/2022)الموافق هـ 28/10/1443يخ بتار −

  (600,000,000ستمائة مليون ) على تخفيض رأس مال الشركة من "(هيئةال)"هيئة السوق المالية حصلت الشركة على موافقة ، م(16/06/2022هـ )الموافق 17/11/1443 بتاريخ −

ً ثالثمائة ولاير سعودي إلى  ً وذلك عن طريق إلغاء  لاير سعودي (302,344,000) اثنان مليوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا اً تسعة وعشرون مليونا سبعمائة وخمسة وستون ألف

هـ 28/12/1443بتاريخ هيئة وموقع السوق المالية السعودية )تداول( السهم عادي من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع  (29,765,600) وستمائة

 م(.27/07/2022)الموافق 

هـ 29/11/1443واإلعالن عنها في موقع تداول بتاريخ  ض رأس المالالدعوة النعقاد الجمعية العامية غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على عملية تخفيقامت الشركة ب −

  كما سيتم تضمين هذا التعميم في اإلعالن.  .م(28/06/2022)الموافق 

 58المادة 

  1 -الفقرة ب 
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هـ )الموافق 26/12/1443تداًء من تاريخ في حال وافق المساهمون على عملية تخفيض رأس المال في الجمعية العامة غير العادية، سيتم تعليق تداول أسهم الشركة لمدة يومين عمل اب −

 م(.27/07/2022هـ )الموافق 28/12/1443ريخ وسيتم بعدها تداول األسهم بالسعر المعدل بتا م(26/07/2022هـ )الموافق 27/12/1443م( إلى 25/07/2022
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   :هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال

 
  

عملية تخفيض 

 رأس المال

الجمعية العامة غير 

 العادية

لموافقات النظاميةا  

 تصويت مساهمي الشركة

 المستشار المالي

 المستشار القانوني

  المحاسب القانوني
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 ومناقشة تحليل اإلدارة:  خفيض رأس المالت أسباب -4

 فيما يلي: ومناقشة وتحليل اإلدارة الرئيسية  أسباب تخفيض رأس المالتتمثل 

  وذلك عن طريق ، لاير سعودي (297,656,000) ألف ستة وخمسونوستمائة وتسعون مليوناً سبعة ومئتان و م البالغة2022مارس  31ما في الخسائر المتراكمة كإطفاء

حيث بلغت نسبة الخسائر المتراكمة في رأس مال الشركة %( من رأس مال الشركة الحالي. 49.61قدرها ) انخفاضسهم عادي بنسبة  (29,765,600)إلغاء 

( لكل 1)واحد  سهم . سوف يتم إلغاءم2022مارس  31 للشركة للفترة المنتهية في الموجزة )غير مدققة(األولية الموحدة وذلك باالستناد إلى القوائم المالية %(، 49.61)

 .رأس مال الشركة الحالي%( من  .6149إلطفاء ) ( سهم من أسهم الشركة المصدرة2.016)

 ضي لها أمام الجهات الخارجية تحسين النسب المالية والعرض الجيد للقوائم المالية للشركة مما يساهم في تحسن المركز المالي وتعزيز المالءة المالية والموقف التفاو

 التي تتعامل معهم الشركة.والجهات والتي تتضمن المؤسسات التمويلية والمساهمين 

 المستقبلية الخسائر المتراكمة ودعما لخططهاإلطفاء  إعادة هيكلة رأس المال. 

 ع في السنتين الماضيتين مما أدى إلى زيادة الخسائر المتراكمة.وإلغاء كثير من المشاري 19-تعطل أعمال الشركة نتيجة لكوفيد 
  

 58المادة 
2 -الفقرة ب   
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 تطور خسائر الشركة المتراكمة -5

 :م2018التاريخي منذ عام يلخص الجدول التالي تطور الخسائر المتراكمة حسب التسلسل 

 السنة المالية
 رأس المال

 (لاير سعودي)

 الخسائر المتراكمة

 (لاير سعودي)
 نسبة الخسائر من رأس المال

 خسائر المتراكمةالرئيسية للب اسباأل

2018 600,000,000 12,129,000 2.02%  نتيجة لالستهالك في الممتلكات االستثمارية وتراجع مستوى االشغال. 

2019 600,000,000 115,741,000 19.29%   تراجع مستوى االشغال وارتفاع المصاريف اإلداريةونتيجة لإلطفاءات. 

2020 600,000,000 146,217,000 24.37%  تراجع مستوى االشغال و إطفاءاتو 19-تكاليف إضافية للمشاريع نتيجة لكوفيد

 .ومشاريع بتسعير أقل من السعر المفترض

2021 600,000,000 278,834,000 46.47%  تراجع مستوى االشغالو إطفاءاتو 19-تكاليف إضافية للمشاريع نتيجة لكوفيد  

 .ومشاريع بتسعير أقل من السعر المفترض

بع األول، على الرغم التأخير في منح بعض المشاريع مما أدى إلى خسائر في الر  %49.61 297,656,000 600,000,000 م2022ألول من عام االربع 
من أن نسبة هامش الرح اإلجمالي للمشاريع الجديدة ازدادت مما أدى إلى تقليص 

 الخسائر مقارنة بالربع األول من العام الماضي.

 المصدر: الشركة

ً ثالثمائة و ( لاير سعودي إلى00600,000,0ستمائة مليون )على تخفيض رأس مال الشركة من  هيئةالحصلت الشركة على موافقة  ً  اثنان مليونا  وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

 .م(16/06/2022هـ )الموافق 17/11/1443بتاريخ  ( لاير سعودي302,344,000)

نسخة تضمين  تم. كما م(28/06/2022هـ )الموافق 29/11/1443قامت الشركة بالدعوة النعقاد الجمعية العامية غير العادية لمساهمي الشركة واإلعالن عنها في موقع تداول بتاريخ 

 هما نسبت إلى (%49.61)نسبة  ستنخفض منموافقة الجمعية العامة غير العادية على بند تخفيض رأس مال الشركة، فإن نسبة الخسائر المتراكمة في حال هذا التعميم في اإلعالن. من 

 .بعد إتمام عملية التخفيض من رأس المال (0%)
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 المتخذة إليقاف الخسائرالخطة المستقبلية المتوقعة لإلصالحات والخطوات  -6

ثالثمائة ( لاير سعودي إلى 600,000,000ستمائة مليون )الشركة من بتخفيض رأس مال  م(91/52022/0ق )المواف هـ/18/101443أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 

ً و المالية مالءة ال. حيث يرى مجلس اإلدارة أن هذا القرار يصب في مصلحة الشركة ومساهميها. ولتعزيز لاير سعودي (302,344,000) اثنان مليوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

تشمل  كة تكليف اإلدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المالقرر مجلس إدارة الشر ،يوالمال شغيليوتحسين األداء الت هااتفي نشاطاالستراتيجي للشركة ودعم عمليات التوسع 

 تخفيض رأس المال ومن ثم رفع رأس المال بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

  :لذلك فإن الشركة اعتزمت على تحقيق اآلتي

  .تحسين األداء المالي للشركة 

 للشركة زيادة الحصة السوقية . 

  بعد عملية رفع رأس المالعة مشاريع توساالستثمار في. 

 :اإلجراءات االصالحية الالزمة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر اتخاذفي الشركة  بدأت، الحد من خسائر الشركةومن أجل 

 تعزيز الحوكمة بالشركة وفرض أنظمة جديدة للحد من مصروفات الشركة 

 نقل المقر الرئيسي إلى الرياض وتوحيد الخدمات المشتركة للمجموعة بالكامل في مقرها الرئيسي 

 ن خالل تقليص المصاريف التشغيلية إلى الحد األدنىتحسين كفاءة الشركة م 

  2030العمل على تنمية اإليرادات من خالل التركيز على مشاريع رؤية 

 تحسين تسعير العقود لضمان ربحية الشركة في المشاريع 

 تقليص المخزون غير المستهلك 
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 مساهمي الشركة أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق  -7

ً ثالثمائة وي إلى ( لاير سعود600,000,000ستمائة مليون ) ا منرأس ماله تخفيضتعتزم الشركة  ً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا بنسبة  لاير سعودي (302,344,000) اثنان مليونا

 (30,234,400) مئتان وأربعة وثالثون ألفاً و أربعمائةثالثون مليوناً و إلىعادي  سهم (60,000,000)ستون مليوناً  ، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من(%49.61)انخفاض قدرها 

 األولية الموحدة الموجزة )غير مدققة( وذلك باالستناد إلى القوائم الماليةمن أسهم الشركة المصدرة  سهم (2.016) لكلسهم  (1)، وهذا يعني أن معدل التخفيض سيتم بواقع عادي سهم

  .م31/03/2202للشركة للفترة المنتهية في 

( 297,656,000مئتان وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وستة وخمسون ألف )وذلك بمبلغ على الشركة تخفيض رأس مال الشركة في األساس إلطفاء الخسائر المتراكمة الهدف من إن 

والتي تبلغ  ، وذلك بمقدار األسهم الملغاةالتخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن المحاسب القانوني للشركةوتقرير تأكيد محدود حول  م2022مارس  31كما في  لاير سعودي

  .من رأس مال الشركة بعد إتمام عملية التخفيض ال شيءستمثل الخسائر المتراكمة . وسهم عادي من األسهم المصدرة للشركةسهم عادي  (29,765,600)

على المستحقين كل متحصالت بيعها تداول بالسعر السائد في حينه، وسيتم توزيع  لتباع فيالتي ستنتج عن تخفيض رأس المال في محفظة واحدة  )إن وجدت( سيتم جمع كسور األسهم

 ال الشركة.يوما من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس م (30) حسب ملكيته في كسور األسهم خالل ثالثين

 إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما يتضح من الجدول االفتراضي أدناه:

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

 سهم  1,000 سهم  1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

 سعر السهم قبل التخفيض*

 لاير سعودي  16.70 16.70 لاير سعودي (م16/06/2022)سعر إغالق 

 سهم  749 ال ينطبق األسهم الملغاة

 .7049% ال ينطبق نسبة التخفيض 

 سهم  350 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

 لاير سعودي   33.14 ال ينطبق سعر السهم بعد التخفيض )تقديري(

 لاير سعودي  16,700 لاير سعودي  16,700 قبل التخفيض )تقديرية(القيمة السوقية لألسهم 

 لاير سعودي  16,669 ال ينطبق القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية(

 30.58 ال ينطبق قيمة التعويض )تقديرية(

   .لاير سعودي (33.14)إلى  (33.1411)تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من : مالحظة*

 58المادة  

  4-الفقرة أ 
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 حقوق مساهمي الشركةعلى وتأثيره  مال الشركةطريقة تخفيض رأس تابع 

 ً ً  تجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يمتلك سهما ً  واحدا ً  من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وسيتم تعويضه. ويوضح الجدول أدناه تأثر المساهم الذي يملك سهما ، أو واحدا

 ، أو خمسة أسهم، أو ستة أسهم، أو سبعة أسهم، أو ثمانية أسهم، أو تسعة أسهم، أو عشرة أسهم:ثالثة أسهم، أو أربعة أسهمسهمين، أو 

 البند )تقديري( الوحدة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة

 التخفيضاألسهم المملوكة قبل  سهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 

 لاير سعودي

 سعر السهم قبل التخفيض

 هـ 17/11/1443 بتاريخ سعر إغالق

 )افتراضي( م(16/06/2022)الموافق 

 األسهم الملغاة سهم 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

 التخفيضاألسهم المملوكة بعد  سهم 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

 سعر السهم بعد التخفيض )تقديري( * لاير سعودي 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14

167.00 150.30 133.60 116.90 100.20 83.50 66.80 50.10 33.40 16.70 
 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض )تقديرية( لاير سعودي

165.70 132.56 132.56 99.42 99.42 66.28 66.28 33.14 33.14 0 
 القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية( لاير سعودي

1.30 17.74 1.04 17.48 0.78 17.22 0.52 16.96 0.26 16.70 
 قيمة التعويض الناتجة عن كسور األسهم  لاير سعودي

   لاير سعودي. (33.14إلى ) (33.1411) تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من: *مالحظة
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 حقوق مساهمي الشركة على وتأثيره  مال الشركةتخفيض رأس طريقة تابع 

لاير  (28.30) لاير سعودي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى (14.26) يوم الجمعية العامة غير العادية هوم( 24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443بتاريخ سعر إغالق سهم الشركة 

 المتوقع للسهم لاير سعودي (28.30) ويمثل السعر عن سعر اغالق سهم الشركة يوم الجمعية العامة غير العادية. %( 98.46بنسبة ارتفاع تبلغ حوالي ) سعودي بعد تخفيض رأس المال

وذلك في حال وافق المساهمون على عملية هم الشركة لمدة يومين عمل، حيث سيتم تعليق تداول أسم(، 27/07/2022هـ )الموافق 28/12/1443تاريخ ب األربعاءيوم في افتتاح السوق 

 .في الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال

 *تغير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال القيمة

 لاير سعودي  16.70
الجمعية العامة غير  يوم (م16/06/2022 هـ )الموافق1443/11/17سعر إغالق السهم بتاريخ 

 العادية )افتراضي(

 **سعر سهم الشركة المتوقع بعد تخفيض رأس المال لاير سعودي   33.14

 قيمة تخفيض رأس المال لاير سعودي 297,656,000

 عدد األسهم الملغاة سهم  ,65,600729

 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال سهم  60,000,000

 (ةالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال )تقديري لاير سعودي  1,002,000,000

 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال سهم  30,234,400

 سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال  لاير سعودي 33.14

 (ةرأس المال )تقديريالقيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض  لاير سعودي  1,002,000,000

 ي قيم ليتضح للمساهمين كيفية تغيير سعر السهم. ولكن، سيتم التحديث بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.إن القيم الموضحة في هذا الجدول ه*

   لاير سعودي. (33.14( إلى )33.1411تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ): *مالحظة
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 حقوق مساهمي الشركة على وتأثيره  مال الشركةتابع طريقة تخفيض رأس 

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

 *البند القيمة

ـ )الموافق 1443/11/17)أ( سعر السهم قبل التخفيض بتاريخ  لاير سعودي 16.70   (م16/06/2022ه

 )ب( عدد األسهم قبل التخفيض سهم  60,000,000

 )ج( القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = )أ( * )ب( لاير سعودي 1,002,000,000

 )د( عدد األسهم بعد التخفيض سهم  30,234,400

 )د(÷ = )ج(  **سعر السهم بعد التخفيض  لاير سعودي 33.14

 ليتضح للمساهمين كيفية تغيير سعر السهم. ولكن، سيتم التحديث بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.إن القيم الموضحة في هذا الجدول هي قيم *
   ( لاير سعودي.33.14( إلى )33.1411تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ): *مالحظة
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 الشركةتأثير تخفيض رأس المال على عمليات والتزامات  -8

سبعمائة وخمسة تسعة وعشرون مليوناً و إلغاء، حيث يعتبر تخفيض رأس المال عن طريق وحقوق مساهمي الشركة ال يوجد أي تأثير لتخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة

مجرد قيد في دفاتر الشركة لشطب الخسائر المتراكمة ( رياالت سعودية للسهم الواحد 10بقيمة اسمية مقدارها عشرة )من أسهم الشركة عادي سهم  (29,765,600) وستون ألفاً وستمائة

، وذلك وفقاً لتقرير اب بند الخسائر المتراكمةمن حساب رأس المال إلى حس ( لاير سعودي297,656,000مئتان وسبعة وتسعون مليوناً وستمائة وستة وخمسون ألف )عبر تحويل مبلغ 

 . المحاسب القانوني

 31في كما للشركة  األولية الموحدة الموجزة )غير مدققة(وذلك باالستناد إلى القوائم المالية  تفاصيل اآلثار المترتبة على انخفاض رأس المال على أسهم المساهمين والخسائر المتراكمة

 .م2202مارس 

 بعد عملية التخفيض صافي التأثير )بآالف الرياالت السعودية(

 السعودية()بآالف الرياالت  

 

 عملية التخفيض قبل

 حقوق المساهمين )بآالف الرياالت السعودية( 

 رأس المال 600,000 302,344 297,656

- 11,779 11,779 
ترجمة عمالت احتياطي 

 أجنبية

 الخسائر المتراكمة 297,656 - 297,656

 290,565 290,565 
حقوق الملكية العائدة 

 للمساهمين في الشركة األم

 حصص غير مسيطرة 23,108 23,108 

 المجموع 267,457 267,457 -

 .م2022مارس  31في  كما ألولية الموحدة الموجزة )غير مدققة(ا محاسب القانوني المرفق، والقوائم الماليةالتقرير المصدر: 
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 نتيجة تخفيض رأس مال الشركة المخاطر المحتملة -9

  تهدف عملية تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للشركة ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس المال حيث

 راجعقد  المحاسب القانوني  علما بأنعلى تصحيح أوضاعها لوقف الخسائر ولتحقيق األرباح، مما يعود بالنفع لمساهمي الشركة. الشركة تعمل ووسيحافظ على استمراريتها. 

 على عدم وجود أية مخاطر يمكن أن تؤثر على الشركة.  أكدعملية تخفيض رأس المال من النواحي المالية والقانونية و

 توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية، وفي حال بلغت الخسائر  المن رأس مال الشركة، و %(0)ائر المتراكمة بعد تخفيض رأس المال ستصبح نسبة الخس
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها  "اإلجراءات ألحكامأو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع  %(20)المتراكمة 

 .، لمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم "معلومات هامة" من تعميم المساهمين هذافأكثر من رأس مالها" الصادرة عن الهيئة (%20)المتراكمة 

 

 ( 50وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة%) من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على أي مسؤول ( 150)المادة  ألحكامشركة فإن الشركة ستخضع من رأس مال ال
ً  إبالغ اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس  إبالغفي الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك  ً  15خالل  -بذلك، وعلى مجلس اإلدارة  أعضاء المجلس فورا  يوما

ً  45 خالل لالجتماعدعوة الجمعية العامة غير العادية  -من علمه بذلك   من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وذلك إلى الحد الذي تنخفض يوما

 ا .ساألساالمحدد في نظامها  األجلمعه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل 

 58المادة  

3 -الفقرة ب   
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 الفترة الزمنية المتوقعة للعملية -10

 التاريخ الجدول الزمني المتوقع لتخفيض رأس المال

 م(2022/05/22 هـ )الموافق1443/10/21 إعالن الشركة على موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة

 م(29/05/2022هـ )الموافق 28/10/1443 تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية 

 م(16/06/2022هـ )الموافق 17/11/1443 الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة

 م(28/06/2022هـ )الموافق 29/11/1443 الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال واالعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية )تداول( 

 م(20/70/2022هـ )الموافق 21/12/1443 اإلعالن عن بداية التصويت االلكتروني

 م(24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443 انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال* 

 م(24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443 موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

 م(25/07/2022هـ )الموافق 26/12/1443 إعالن الشركة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال 

 م(25/08/2022هـ )الموافق 27/01/1444 اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم  بعد ساعةثاني * في حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع ال

ً يوم 21عقد االجتماع الثالث بعد     من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني.  ا

 58المادة  

  4 -الفقرة ب 
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 تخفيض رأس المال -11

 

 لإلجراءات التالية:إجراءات تخفيض رأس المال تخضع 

 

 .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 

  الثامنة والخمسون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة
 والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال.

  .موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة 

 ( بالصيغة الواردة بالملحق )( من قواعد اإلدراج.5تقديم إشعار إلى السوق المالية )تداول 
 العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. موافقة الجمعية 

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة:
 

 بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم 
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 الالزمةالموافقات النظامية  -12

  م(16/06/2022هـ )الموافق 17/11/1443حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على عملية تخفيض رأس المال بتاريخ  

  على الحصول على موافقتهم إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين من خالل الجمعية العامة غير العادية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم

 عملية تخفيض رأس المال هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماماً.

 رة التجارة للحصول في حال تم الحصول على موافقة المساهمين خالل الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس المال، فإن الشركة ستقوم بمخاطبة وزا

 ظام األساسي للشركة.على موافقتها على تعديل السجل التجاري والن

 المال رأس إجراءات تخفيض باستكمال يتعلق فيما الشركة عليها تحصل لم أخرى نظامية موافقات أي توجد ال أعاله، دور ما بخالف. 
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 األنظمة واللوائح ذات الصلة -13

 /والتعديالت التي طرأت عليه( م10/11/2015)الموافق هـ 28/01/1437( وبتاريخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م. 

 ( والتعديالت التي طرأت عليهم31/07/2003فق )المواهـ 02/06/1424( وتاريخ 3رقم )م/ نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي. 

  الموافق هـ 09/04/1439وتاريخ  2017-123-3 القرار رقمقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب(

 .(م05/01/2022)الموافق  هـ02/06/1443وتاريخ  2022-5-5(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م27/12/2017

  ( والمعدلة م27/12/2017هـ )الموافق  09/04/1439( بتاريخ 2017-123-3)قواعد اإلدراج الصادرة عن تداول والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم

الموافق هـ 12/07/1442بتاريخ  2021-22-1رقم  هوالمعدلة بموجب قرار (م30/09/2019)الموافق هـ 01/02/1441بتاريخ  2019-104-1بموجب قراره رقم 
بتاريخ  2022-52-1رقم  هبموجب قراروالمعدلة  (م13/02/2022الموافق )هـ 12/07/1443بتاريخ  2022-19-1رقم  هبموجب قراروالمعدلة  (م24/02/2021)

 .(م13/04/2022هـ الموافق )12/09/1443

 فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق  %20 السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في

( بناءً على نظام السوق المالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر بالمرسوم م18/11/2013)الموافق هـ 15/01/1435وتاريخ  2013-48-4بموجب القرار رقم المالية 

 (.م18/07/2018)الموافق هـ 05/11/1439وتاريخ  2018-77-1، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم هـ02/06/1424وتاريخ  30الملكي رقم م/

  األساسي للشركةالنظام. 
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 المحاسب القانونيتقرير  -14

ر فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة بإعداد تقريلقيام ل أرنست ويونغ للخدمات المهنية شركة /بتعميد السادةقامت الشركة 

على المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة  القانونيالمحاسب تالوة تقرير يتوجب  .على عملية تخفيض رأس مال الشركةالمالية  السوقهيئة من أجل الحصول على موافقة 

 .غير العادية، حيث لن تتم عملية تخفيض رأس المال دون تالوته

بتاريخ  )تداول(السعودية  ةيالمالعلى موقع السوق  في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية المحاسب القانونيتم تضمين نسخة من الفحص المحدود من قبل 

 م(.28/06/2022هـ )الموافق 29/11/1443

  

 58المادة  

  3-الفقرة أ 
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 رأي المستشار القانوني -15

من أجل إبداء الرأي القانوني في عملية تخفيض رأس مال  ونيونمحامون ومستشارون قان قامت الشركة بتعيين المستشار القانوني السادة/ شركة عبدالعزيز العجالن وشركاه

 الشركة.

 ً للقوانين واألنظمة المعمول بها في  حصلت الشركة على خطاب المستشار القانوني، الذي يؤكد فيه على أنه قد تم إعداد طلب تخفيض رأس المال والمستندات المؤيدة لذلك وفقا

 المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة لذلك.
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 معلومات هامة -16

  الصادرة عن مجلس  فأكثر من رأس مالها، (%20) اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمةباإلشارة إلى

( بناًء على نظام السوق المالية وما ورد عليه من تعديالت م18/11/2013)الموافق هـ 15/01/1435وتاريخ  2013-848-4هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

)الموافق هـ 05/11/1439وتاريخ  2018-77-1، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم هـ02/06/1424وتاريخ  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
( والتعديالت التي طرأت عليه، م10/11/2015)الموافق هـ 28/01/1437( وبتاريخ 3وبناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/(؛ م18/07/2018

 ( فأكثر من رأس مالها ما يلي:%20)يجب على الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة  ،( منه150وجه الخصوص المادة ) ىوعل

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

لخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه ا
وية تعفى الشركة من اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السن

 لنتائج المالية األولية أو السنوية.اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص با

  ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ ً من رأس مالها، على أن يتضمن  (%50) فأكثر وبما يقل عن (%35)مة خسائرها المتراكأن تفصح للجمهور فورا

إلى أنه سيتم تطبيق هذه مع اإلشارة في اإلعالن ه الخسائر اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذ
وية تعفى الشركة من اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السن

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

  ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة ً فأكثر من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر  (%50)أن تفصح للجمهور فورا

والتعليمات اإلجراءات المتراكمة ونسبتها من رأس المال، واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه 
مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في  . وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرةعليها

 حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.

  حسب موقع السوق المالية السعودية )تداول( إلى:  المتراكمةتصنف الشركات ذات الخسائر 

 

 

 

 

 

% من رأس 35% فأكثر وبما يقل عن 20بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 

 مالها

س % من رأ50% فأكثر وبما يقل عن 35 بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة

 مالها

 س مالها% فأكثر من رأ50 بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة
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 ( من نظام الشركات، يجوز بقرار من 144بناء على المادة ) الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا منيت بخسائر، ويجوز في تلك الحالة وحدها

( لاير سعودي. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير المحاسب 500,000( من نظام الشركات، أي )54تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )

 الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة القانوني عن األسباب

 التخفيض.

 ( للمادة ً ً ( من نظام الشركات، 94وفقا مال الشركة على األقل، فإن لم إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس  ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

 ً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل،  يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون اال  أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. جتماع الثالث صحيحا

 ( من نظام الشركات، 94وفقاً للمادة ) قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.يصدر 

  في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض ً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية )تداول(  رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا
جتماع ساهمين الذين حضروا االبنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك الم

 ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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 المستندات المتاحة للمعاينة -17

عشر يوًما تسبق  14خالل فترة  وذلك اإللكترونيوموقع الشركة  الرياضالرئيسي في مدينة  سوف تتيح الشركة للمساهمين االطالع على المستندات التالية وذلك في مقر الشركة

الجمعية العامة غير العادية في  وحتى انعقاد م(16/06/2022هـ )الموافق 17/11/1443 فيمن تاريخ موافقة هيئة السوق المالية وذلك  تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 :بعد العصر 00:5 صباحاً إلى الساعة 00:9خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  (م(24/07/2022هـ )الموافق 25/12/1443

 .نسخة من توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال 

 .نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي 

 .نسخة من خطاب تعيين المستشار القانوني 

  (م16/06/2022الموافق )هـ 17/11/1443 المالية على تخفيض رأس المال والمنشورة في موقع الهيئة وموقع السوق المالية )تداول(نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق. 

  المقدم للجمعية العامة غير العادية.تعميم المساهمين نسخة من 

 رأس المال. نسخة من تقرير المحاسب القانوني على عملية تخفيض 

 
  

 58المادة  

    6 -الفقرة أ 

 58المادة  

  2-1 -الفقرة أ 
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 المرفقات 

 .المحاسب القانونيتقرير نسخة من  ●

 عية العامة غير العادية.ور اجتماع الجمضنموذج توكيل ح ●
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 : نسخة من قرير المحاسب القانونيملحق )أ(
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 العادية نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالملحق )ب( 

 


