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المستشارون

المستشار المالي
شركة فالكم للخدمات المالية 

العربية السعوديةالمملكة–الرياض 

دهللاتقاطع طريق العليا مع طريق الملك عب–شارع العليا العام –حي الورود 

11421، الرياض 884ب .ص

المملكة العربية السعودية

8004298888: هاتف

966+2054819: فاكس 11

info@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa: الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني
شركة البسام وشركائه المحاسبون المتحالفون

عدشارع األمير عبدالعزيز بن مسا-الرياض حي السليمانية 

11557الرياض ،69658ب .ص

المملكة العربية السعودية

+206533311966: هاتف

+206544411966:فاكس

Info.sa@pkf.com: البريد اإللكتروني

www.pkfalbassam.com: الموقع اإللكتروني



خلفية عن الشركة

رقمجاريالتالسجلبموجبسعوديةمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"األهلية"بـبعدفيماإليهاويشار)(األهلية)التعاونيللتأميناألهليةالشركة

التأمينأعمالبمزاولةالشركةترخيصتمقدو(م2007/09/19الموافق)هـ1428/09/07بتاريخالرياضبمدينةالصادر(1010238441)

الملكيوالمرسوم،(م2006/10/09الموافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)رقمالوزراءمجلسلقرارطبقا  السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاوني

الموافق)هـ1427/11/09بتاريخالعاماالكتتابعمليةإتماموبعد،(م2006/10/11الموافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقم

تموقد،(م2007/07/03الموافق)هـ1428/06/08فيالشركةتأسيسعنباإلعالنقرارا  والصناعةالتجارةوزارةأصدرت،(م2006/12/10

.(م2007/10/03الموافق)هـ1428/09/22بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراج

منالصادر(م2009/03/09الموافق)هـ1430/03/12بتاريخ(20/20039/نمت)رقمالتأميننشاطبمزاولةترخيصعلىالشركةحصلت

الموافق)هـ1430/03/11وتاريخ(10/430)رقمالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمحافظقرارعلىبناء  السعوديالعربيالنقدمؤسسة

هذاتجديدتمأنهربالذكالجديرومن،(الصحيالتأمينالعام،التأمين)التاليةالفروعفيالتأميننشاطبمزاولةللشركةفيهوالمصرح(م2009/03/07

.(م2020/10/26الموافق)هـ1442/03/10فيتنتهيأخرىسنواتثالثةلمدةالتصريح

العربيةالمملكة11312الرياض939بريدصندوقالشماليالدائريمنالمتفرعالحلةشارع-اليرموك،الرياضفيالرئيسالشركةمقريقع

.السعودية

وقد.والجويةبحريةوالالبريةالنقلمعداتعلىوالتأمينالسياراتحوادثضدوالتأمينالصحيالتأمينفيالتجاريسجلهافيكماالشركةنشاطيتمثل

تأمينالهندسي،)العامالتأمينفرعيفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتأميننشاطبمزاولةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةترخيصعلىالشركةحصلت

النقدمؤسسةمنتصريحعلىالحصولبعدلعمالئهاالتأمينيةمنتجاتهاالشركةوتقدمالصحي،والتأمين(أخرىالبحري،الحريق،الطبية،المهنأخطاء

.حدةعلىمنتجلكلالسعوديالعربي
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التواصلمعلومات
ناجي أحمد المصطفى: اسم ضابط اإلتصال

+511980011966: هاتف

+511980811966: فاكس

n.almustafa@alahlia.com.sa: البريد اإللكتروني

www.alahlia.com.sa: الموقع اإللكتروني
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(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(16,000,000)مليونعشرستةإلىمقسمسعوديلاير(160,000,000)مليونوستونمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذالمالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت

الحدث التاريخ

الموافق)هـ1428/09/07بتاريخالرياضبمدينةالصادر(1010238441)رقمالتجاريالسجلبموجبسـعوديةمساهمةكشركةالتعاونيللتأميناألهليةالشركةتأسست

الموافق)هـ1427/09/16بتاريخ(233)رقمالوزراءمجلسلقرارطبقا  السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعاونيالتأمينأعمالبمزاولةالشركةترخيصتموقد(م2007/09/19

الموافق)هـ1427/11/09بتاريخالعاماالكتتابعمليةإتماموبعد،(م2006/10/11الموافق)هـ1427/09/18بتاريخ(60/م)رقمالملكيوالمرسوم،(م2006/10/09

.(م2007/07/03الموافق)هـ1428/06/08فيالشركةتأسيسعنباإلعالنقرارا  والصناعةالتجارةوزارةأصدرت،(م2006/12/10

هـ1428/06/08

الموافق

م2007/07/03

لاير(100,000,000)مليونمائةالبالغالشركةمالرأسمن%40تمثلوالتي،(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيسهم(4,000,000)ماليينأربعةإدراجبالشركةقامت

.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةسعودي،

هـ1428/09/22

الموافق 

م2007/10/03
مليونوعشرينثالثمائةإلىسعوديلاير(100,000,000)مليونمائةمنالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

.الواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(22,000,000)مليونوعشروناثنانبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعودي،لاير(320,000,000)

موقعفيةالشركوإعالناتاألولويةحقوقأسهمإصدارنشرةفيالمذكورةاالستثماريةالشركةمشاريعفياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقد

.العالقةذات(تداول)السعوديةالماليةالسوق

هـ1435/09/04

الموافق 

م2014/07/01

مليونوستينمائةإلىسعوديلاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

مليونعشرستةإلىسهم(32,000,000)مليونوثالثوناثنانمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%50قدرهاانخفاضبنسبةسعودي،لاير(160,000,000)

.سهم(16,000,000)مليونعشرستةإلغاءطريقعنسهم(16,000,000)

هـ1438/05/25

الموافق 

م2017/02/22

سعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى

سهم(12,300,000)ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%23.125قدرهاانخفاضبنسبة

.سهم(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاءطريقعن

هـ1440/07/05

الموافق 

م2019/03/12

مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

.(م27/05/2019الموافق)هـ22/09/1440وتاريخ(58656/89)رقمالخطاببموجبوذلك،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)

هـ1440/09/22

الموافق 

م2019/05/27

لاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةوافقت

(12,300,000)ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدسهم،(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاءطريقعنسهم

هـ28/10/1440

الموافق 

م01/07/2019

لاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

(12,300,000)ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدسهم،(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاءطريقعنسهم

هـ19/01/1441

الموافق 

م18/09/2019
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أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة:

%النسبة 

تخفيض رأس المالبعد قبل تخفيض رأس المال

اإلسم
القيمة 

لاير سعودي
*عدد األسهم

القيمة 

لاير سعودي
عدد األسهم

5.62% 6,918,750 691,875 9,000,000 900,000 شركة مصر لتأمينات الحياة

0.04% 43,830 4,383 57,010 5,701 أعضاء مجلس اإلدارة

94.34% 116,037,420 11,603,742 150,942,990 15,094,299 الجمهور

100% 123,000,000 12,300,000 160,000,000 16,000,000 اإلجمالي

م2019/06/25الشركة وتداول كما في : المصدر

ومنحينه،يفالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم*

رأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثم

.الشركةمال
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الهيكل التنظيمي

خلفية عن الشركة
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مجلس اإلدارة

خلفية عن الشركة

:مالحظة

خالدلؤي/والسيدا،رضحسنالدينصالحيوسفصالح/والسيدسليم،العالعبدمصطفىمحمد/السيدباستثناء)أعالهأسماؤهموالمذكورةالسابقةللدورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

على(م2019/03/12الموافق)هـ1440/07/05بتاريخ(م2019/06/02تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةالشركةإدارةمجلسلعضويةالتوصيةإصدارتاريخبعدانتخابهمتمحيثموسى،محمد

.%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالشركةمالرأستخفيض

تاريخ العضوية
األسهم المملوكة قبل التخفيض

العمر الجنسية الصفة المنصب ***االسم
النسبة غير مباشر النسبة مباشر

م2019/06/02 - - %0.0062500 1,000 55 سعودي ذيغير تنفي الرئيس العزيز آل سعودبن بندر بن عبد محمد / صاحب السمو الملكي األمير

م2019/06/02 %0.003 500 - - 60 سعودي ذيغير تنفي نائب الرئيس **بابكرعمر بن صالح بن عبدالعزيز 

م2019/06/02 - - %0.0000625 10 41 سعودي ذيغير تنفي عضو بن عبد هللا آل سعودبن نايف عبدهللا / األمير السمو الملكي صاحب 

م2019/06/02 - - %0.0031250 500 55 يفلسطين مستقل عضو مصطفىدرويشبسام سالم 

م2019/06/02 - - %0.0152562 2,441 50 سعودي مستقل عضو الحربيمحمد بن عاتق ياسر بن 

م2019/06/02 - - - - 57 مصري ذيغير تنفي عضو *مصطفى عبد العال سليم محمد

م2019/06/02 - - - - 57 مصري ذيغير تنفي عضو *يوسف صالح الدين حسن رضا صالح

م2019/06/02 - - - - 36 سعودي مستقل عضو لؤي خالد محمد موسى

م2019/06/02 - - %0.0031250 500 67 أمريكي تنفيذي عضو نصرمحمد نجيب محمد 

م2019/06/02 - - %0.0046875 750 43 سعودي مستقل عضو المزينيبن سليمان أحمد 

م2019/06/02 - - %0.0031250 500 45 سعودي تنفيذي عضو مشعل بن إبراهيم الشايع

الشركة و تداول: المصدر

لتأمينات الحياة لعدد أسهم في الشركة، ولكن تمتلك شركة مصرأية ممثلين عن شركة مصر لتأمينات الحياة وال يمتلكون رضا هم صالح يوسف صالح الدين حسن/ والسيدمحمد مصطفى عبد العال سليم / من السيدكل * 

.من إجمالي أسهم الشركة% 5.62سهم بما نسبته ( 900,000)

.  الشركةسهم من أسهم 500تمتلك عدد والتي عمر بن صالح بن عبدالعزيز بابكر ناتجة عن كونه المالك لشركة عمر صالح بابكر /الملكية غير المباشرة للسيد**

لعضوية بين المرشحين المذكورة أسماؤهم أعاله من أعضاء مجلس اإلدارة على انتخاب ( م2019/05/01الموافق )هـ 1440/08/26وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ***

.م2022/06/01ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ م 2019/06/02تبدأ من لدورة مجلس اإلدارة التي إدارة الشركة مجلس 
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اإلدارة العليا

خلفية عن الشركة

الشركة: المصدر

التعيينتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم

م452016/05/01سعوديالرئيس التنفيذيالشايعمشعل بن إبراهيم 

م382012/10/20سعوديالمالي التنفيذيالمدير المصطفىبن أحمد ناجي 

م422019/04/17سعوديمبيعاتنائب الرئيس التنفيذي للتسويق والبن جارهللا حمد المحامضحمد

م622008/02/23مصريالتنفيذيرئيس الشؤون الفنيةمحمد مصطفى كامل منصور

عايد عيد الحزيمي
البشرية والشؤون لموارد إدارة امدير

اإلدارية
م322017/11/12سعودي

م362018/02/05سعوديمدير إدارة المخاطرسلطان بن حسين الدعجاني

م432019/03/03سعوديالمعلوماتمدير إدارة تقنية خالد التوم

م452017/02/16سعوديمدير إدارة اإللتزامتركي بن ناصر الموح

م382012/10/01مصريمدير إدارة المشاريعالديم غانمحسام

م292017/04/23سعوديمدير اإلدارة القانونيةحمد الناصر

م382018/07/01سعوديةمديرة العناية بالعمالءإيمان محمد العيثان
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قطاعات أعمال الشركة

خلفية عن الشركة

والبحريةيةالبرالنقلمعداتعلىوالتأمينالسياراتحوادثضدوالتأمينالصحيالتأمينفيالتجاريسجلهافيكماالشركةنشاطيتمثل

.والجوية

العامالتأمينيفرعفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالتأميننشاطبمزاولةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةترخيصعلىالشركةحصلتوقد

علىلحصولابعدلعمالئهاالتأمينيةمنتجاتهاالشركةوتقدمالصحي،والتأمين(أخرىالبحري،الحريق،الطبية،المهنأخطاءتأمينالهندسي،)

:يليماالمنتجاتهذهوتشمل.حدةعلىمنتجلكلالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمنتصريح

العامةالمسؤوليةعلىالتأمين.

المسافررعايةعلىالتأمين.

المسكنعلىالتأمين.

العمالإصاباتتعويضعلىالتأمين.

النقودعلىالتأمين.

اآلالتعطلعلىالتأمين.

(مجموعات/أفراد)الشخصيةالحوادثعلىالتأمين.

األمانةخيانةعلىالتأمين.

الزجاجألواحكسرعلىالتأمين.

العملتوقفعلىالتأمين.

المخزونفسادعلىالتأمين.

اإللكترونيةواألجهزةالمعداتعلىالتأمين.

الجماعيالطبيالتأمين.

المركباتعلىاإللزاميالتأمين.

(تجاري/خاص)المركباتعلىالشاملالتأمين.

الطبيةالمهنممارسةأخطاءعلىالتأمين.

المقاولينأخطارجميععلىالتأمين.

المقاولينوآالتمعداتعلىالتأمين.

التركيبأخطارجميععلىالتأمين.

(األخطارجميع)الممتلكاتعلىالتأمين.

اإلضافيةواألخطارالحرائقضدالتأمين.

(األخطارجميع)البريالنقلعلىالتأمين.

(الطريقأخطار)البضائعنقلعلىالتأمين.

(واحدةشحنة)و(مفتوحعقد)البحريالشحنعلىالتأمين.
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الشركة: المصدر

السنة 
المالية

/  خسارة صافي
ربح

(لاير سعودي)

الخسائر 
المتراكمة

(لاير سعودي)

الخسائر نسبة
المتراكمة إلى 

%رأس المال 
انخفاض الخسائر المتراكمة/سبب ارتفاع 

* %43.4مليون138.8مليون53.1م2014
الديونخصصممصروففياإلرتفاعوأيضاالمتكبدةالمطالباتصافيفياالرتفاعإلىالخسارةإرتفاعسببيعود

.تحصيلهافيالمشكوك

%60.8مليون194.7مليون53.9م2015
ينالمساهمأموالإستثماروخسارةأخرىمصروفاتبندتحتمصاريفإرتفاعإلىالخسارةإرتفاعسببيعود

.واإلداريةالعموميةالمصاريفوإرتفاعالمكتسبةاألقساطصافيفياإلنخفاضإلىباإلضافة

%68مليون217.6مليون21.1م2016
المطالباتيصاففياالنخفاضوكذلكواإلداريةالعموميةالمصاريففىاإلنخفاضإلىالخسارةانخفاضسببيعود

مصروفاتندبتحتمصاريففىاإلنخفاضإلىباإلضافةالتأمين،وثائقاكتتابتكاليففيواالنخفاضالمتحملة

.أخرى

%31.1مليون49.8مليون10.4**م2017

المتكبدةالمطالباتصافيفياإلنخفاضإلىم2016عامبخسائرمقارنةم2017عامأرباحصافىسببيعود

مصاريففياالنخفاضوواإلداريةالعموميةالمصاريففيواالنخفاضالتامينوثائقاكتتابتكاليففيواالنخفاض

.األخرىالمخصصاتفياالنخفاضوالمساهمينأموالاستثماراتأرباحفياالرتفاعإلىباالضافة.المطالباتإدارة

50سبةبنالمالرأستخفيضفيالمتراكمةالخسائرمنجزءإطفاءإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببويعود%.

%23.2مليون37.1مليون15.8م2018
وانخفاضالمكتسبةاألقساطصافيفياالرتفاعإلىم2017بعاممقارنةم2018لعامالربحصافيارتفاعسببيعود

الديونخصصممصروففيواالنخفاضالمساهمينأموالاستثماراتأرباحفيوالزيادةالتأمينوثائقاكتتابتكاليف

.تحصيلهافيالمشكوك

وعشرونمائتانقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنالشركةمالرأسزيادةعلى(م2014/07/01الموافق)هـ1435/09/04تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*

مذكورةالاالستثماريةالشركةمشاريعفياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقدالواحد،للسهمسعوديةرياالت10بلغإصداربسعرسعودي،لاير(220,000,000)مليون

.العالقةذات(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيالشركةوإعالناتاألولويةحقوقأسهمإصدارنشرةفي

لاير(320,000,000)مليونوعشرينثالثمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةعلى(م2017/02/22الموافق)هـ1438/05/25تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت**

مليونعشرستةإلىسهم(32,000,000)مليونوثالثوناثنانمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%50قدرهاانخفاضبنسبةسعودي،لاير(160,000,000)مليونوستينمائةإلىسعودي

.سهم(16,000,000)مليونعشرستةإلغاءطريقعنسهم(16,000,000)
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:التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتعتزمأعالهماذكرإلىباإلضافة

التشغيليةالمصاريفمنمعقولةنسبعلىالمحافظة.

عاليةاستثمارعوائدعلىالمحافظة.

للمطالباتالفعالةاإلدارةخاللمنمعقولخسائرمعدلعلىالحفاظ.

تحصيلإلىفةباإلضاتحصيلها،فيالمشكوكالديونمخصصتكوينلتجنب(الشركاتفئةمن)العمالءمنللتحصيلفعالةسياسةتفعيل

.القديمةالعمالءمديونيات

المبيعاتفيالوسطاءدورتفعيلإلىباإلضافةاإللكترونيةالبيعقنواتتوسيعخاللمنالمبيعاتزيادة.

الشركةعملياتإدارةفيالمعلوماتتقنيةدورتطوير.

البشريةالمواردمهاراتوتطويرتنمية.

بزيادةالمال،رأستخفيضعمليةمناالنتهاءوبعد(م2019/03/12الموافق)هـ1440/07/05بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

سعوديلاير(250,000,000)مليونوخمسينمائتينإلىسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةمنالشركةمالرأس

الحصولبعدوذلك.سعوديلاير(127,000,000)مليونوعشرونوسبعةمائةقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعن

.العاديةغيرالعامةوالجمعية(تداول)السعوديةالماليةوالسوقالماليةالسوقوهيئةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلى
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عملية تخفيض 

رأس المال

الجمعية العامة 

غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

تصويت مساهمي الشركة

المستشار المالي

الموافقات النظامية

هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال
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اإلجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال:أوالا 

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

.موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مال الشركة:ثالثاا 

.(المتحالفونشركة البسام وشركائه المحاسبون)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال :رابعاا 

:خامساا 
ألوراق إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسون من قواعد طرح ا

.المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال

.موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة:سادساا 

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

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة:ثامناا 
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مليونوستينمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م12/03/2019الموافق)هـ05/07/1440بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

وبالتالي،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)

طريقعنسهم(12,300,000)ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيض

.الشركةأسهممنسهم4.324لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاء

نمليووثالثونسبعةبقيمةمتراكمةخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.مستقبال  الشركةنموودعمسعودي،لاير(37,000,000)

وتوصلتللشركة،الماليواألداءالمستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت

اءوإطفالماليةالمالءةهامشلتحسينأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنالمالرأسبزيادةوذلكالشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلى

الخسائرطفاءإلالمالرأستخفيضبعمليةالبدءاإلدارةمجلسقررفقدحاليا ،المنخفضالسهمتداوللسعرنظرا  ولكنالمتراكمة،الخسائر

.السوقفيالسهمتداوللسعردعما  وذلكأولوية،حقوقأسهمإصدارطريقعنالمالرأسزيادةثمومنالمتراكمة

إلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

(58656/89)رقمالخطاببموجبوذلك،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائة

.(م27/05/2019الموافق)هـ22/09/1440وتاريخ

وقد،(م01/07/2019الموافق)هـ28/10/1440بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

الموافق)هـ28/10/1440بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتم

.(م01/07/2019

هـ1440/12/07بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م2019/08/08الموافق)
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يليلماوفقاا الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف:

عاديسهم(16,000,000)مليونعشرستةإلىمقسمسعودي،لاير(160,000,000)مليونوستونمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

لاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودية،رياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمة

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(12,300,000)ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىمقسمسعودي،

أي،عاديسهم(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%23.125المالرأستخفيضنسبةتبلغ

.الشركةأسهممنسهم4.324لكلسهم1إلغاءبمعدل

ويؤكدونهذا.الشركةبهاتقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذا  أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى

سائرالخإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهم

.مستقبال  الشركةنموودعمالمتراكمة

المال،رأستخفيضعمليةمناالنتهاءوبعد(م2019/03/12الموافق)هـ1440/07/05بتاريخقرارهفيأيضا  الشركةإدارةمجلسأوصى

لاير(250,000,000)مليونوخمسينمائتينإلىسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةمنالشركةمالرأسبزيادة

بعدوذلك.سعوديلاير(127,000,000)مليونوعشرونوسبعةمائةقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنسعودي

.عاديةالغيرالعامةوالجمعية(تداول)السعوديةالماليةوالسوقالماليةالسوقوهيئةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصول
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المال،رأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسبالمتحالفونالمحاسبونوشركائهالبسامشركةبتعيينالشركةقامت

.الشركةالتزاماتعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي

المرفقالقانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةالتزاماتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن.
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م2018ديسمبر31فيكماسعوديلاير(37,139,000)ألفوثالثونوتسعةومائةمليونوثالثونسبعةالمتراكمةالشركةخسائربلغت،

ألفوثالثينوتسعةمائةإلىالمتراكمةالخسائرخفضإلىسعوديلاير(37,000,000)مليونوثالثينسبعةبمقدارالمالرأسخفضسيؤدي

.سعوديلاير(139,000)

كالتاليفحصهاتموالتيم2018ديسمبر31فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناء  المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف:

التأثيربعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المالحقوق المساهمين

(37,000,000)160,000,000123,000,000رأس المال

37,000,000(139,000)(37,139,000)*الخسائر المتراكمة 

-122,861,000122,861,000اإلجمالي

.م2018ديسمبر 31تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في : المصدر

لاير ( 37,873,000)وثالثون مليون وثمانمائة وثالثة وسبعون ألف سبعة م 2019مارس 31في القوائم المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المتراكمة كما بلغت خسائر الشركة * 

مال الشركة بعد من رأس %( 0.71)مانسبته تقريباا لاير سعودي، ( 873,000)سعودي، وبعد تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى ثمانمائة وثالثة وسبعين ألف 

.التخفيض
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(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

عشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير

لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،(3,700,000)ألفوسبعمائةماليينثالثةإلغاءطريقعنسهم(12,300,000)ألفوثالثمائةمليون

.الشركةأسهممنسهم4.324

بالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

فيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائد

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفيمساهم:مثال

قبل تخفيض رأس المالبعد تخفيض رأس المال(تقديري)البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي10.44لاير سعودي10.44(افتراضي-م 2019/09/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير سعودي10,440سعوديلاير10,440القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

الينطبق%23.125نسبة التخفيض

الينطبقسهم232عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1,000سهم768األسهم المملوكة بعد التخفيض

الينطبقلاير سعودي13.58*(تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

الينطبقلاير سعودي10,429.44(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

الينطبقلاير سعودي10.56(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.لاير سعودي13.58إلى 13.5805تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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تأثرناهأدالجدولويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحدا  سهما  يملكالذيالمساهم

القيمة(تقديري)البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم المملوكة قبل التخفيض أسهم45

سعر السهم قبل التخفيض 

(افتراضي-م 2019/09/18إغالق )
لاير سعودي10.44لاير سعودي10.44لاير سعودي10.44لاير سعودي10.44لاير سعودي10.44

سهم2سهم1سهم1سهم1سهم1األسهم الملغاة

سهم3سهم3سهم2سهم1ال ينطبقاألسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي13.58لاير سعودي13.58لاير سعودي13.58لاير سعودي13.58لاير سعودي13.58*(تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي52.20لاير سعودي41.76لاير سعودي31.32لاير سعودي20.88لاير سعودي10.44القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي40.74لاير سعودي40.74لاير سعودي27.16لاير سعودي13.58ال ينطبق(ةتقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي11.46لاير سعودي1.02لاير سعودي4.16لاير سعودي7.30لاير سعودي10.44(ةتقديري)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.لاير سعودي13.58إلى 13.5805تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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المتوقعومنلاير،(10.44)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2019/09/18الموافق)هـ1441/01/19اليومالشركةسهمإغالقسعر

الجمعيةوافقتحالفيوذلك،(م2019/09/24الموافق)هـ1441/01/25بتاريخالثالثاءيومالسوقافتتاحفيلاير(13.58)إلىيصلأن

.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%30)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامة

القيمة(تقديري)البند 

افتراضي-( م2019/09/18الموافق )هـ 1441/01/19سعر إغالق السهم اليوم 

(يوم الجمعية العامة غير العادية)
لاير سعودي10.44

لاير سعودي37,000,000قيمة تخفيض رأس المال

سهم3,700,000عدد األسهم الملغاة

سهم16,000,000عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم12,300,000عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي167,040,000المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي13.58*(تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

.لاير سعودي13.58إلى 13.5805تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من * 
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نسبةقريبا  تبلغتوالتيالمتراكمةخسائرهانتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

تلكوارتفعتم،2018ديسمبر31فيكماسعوديلاير(37,139,000)ألفوثالثونوتسعةومائةمليونوثالثونسبعةوبقيمةالشركةمالرأسمن23.212%

مليونوثالثينسبعةوبقيمةالشركةمالرأسمنتقريبا  %23.67نسبةماإلىم2019مارس31فيالمنتهيةأشهرالثالثةلفترةالماليةالقوائمفيكماالخسائر

ألفوسبعينةوثالثثمانمائةالمتراكمةالخسائرحسابرصيدسيصبحالمالرأستخفيضبعدفإنهوبالتاليسعودي،لاير(37,873,000)ألفوسبعينوثالثةوثمانمائة

.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%0.71)تقريبا  سيمثلماوهوسعودي،لاير(873,000)

علىاليا  حالشركةوتعملمستقبال ،الشركةنموودعمالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىالمالرأستخفيضعمليةمنالشركةإدارةتهدف

.سابقا  ذكركماالخسائروقفبهدفأعمالهالقطاعاتالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضع

هذانتيجةلمحتملةاالماليةبااللتزاماتيتعلقفيمامخاطرأيالتوجدبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتمالمحاسبية،النواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأيالشركةإدارةترىفاللذا.القرار

من(%0.71)تقريبا  سيمثلماوهوسعودي،لاير(873,000)ألفوسبعينوثالثةثمانمائةالمتراكمةالخسائرحسابرصيدسيصبحالشركةمالرأستخفيضبعد

مالرأسمنأكثرأو(%20)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفيإضافية،خسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوالالتخفيض،بعدالشركةمالرأس

فأكثر%20كمةالمتراخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات"بـالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركة

(150)المادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثرالمتطلباتمنلعددستخضعالشركةفإنأكثرأو(%50)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي."مالهارأسمن

مجلسرئيسبإبالغمالهارأسمنأكثرأو%50للشركةالمتراكمةالخسائرببلوغعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيتلزمالتيالشركاتنظاممن

لالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما  (15)خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا  المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلى،اإلدارة

المالرأسفنصدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىتخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر،المجلسعلمتاريخمنيوما  (45)خالل

المحددةالمدةلخالالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعدوقد.األساسينظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوللشركةالمدفوع

يتمولمالشركاتنظاممن(150)المادةفيالمقررةاألوضاعوفقالمالرأسزيادةقررتإذاأوالموضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأو،أعاله

أوالشركاتنظاممن(150)بالمادةعمال  القانونبموجبالشركةتصفيةحالوفي.بالزيادةالجمعيةقرارصدورمنيوما  (90)خاللالمالرأسزيادةكلفياالكتتاب

.الشركةأسهمإدراجسيلغىالعادية،غيرالعامةالجمعيةمنبقرار
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الماليىةالمالءةهامشعلىتؤثرلنوبالتاليالشركةعلىااللتزاماتأوالمساهمينحقوقعلىتؤثرلنالقانونيالمحاسبتقريرحسبالمالرأستخفيضعمليةإن

لمختلفالءةالممنمعينةبمستوياتاالحتفاظالشركةعلىيجبالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)و(67)و(66)للموادووفقا.للشركة

مماالمتطلب،األدنىالحدوهو%100منأقلأي(%90.4)للشركةالماليةالمالءةهامشبلغفقد،م2018/12/31فيكماأنهإلىالتنبيهوينبغي.األعمالأنواع

:ضمنهاومناعهاأوضلتصحيحاإلجراءاتمنسلسلةمناسبةمالءةبمستوياتالملتزمةغيرالتأمينشركاتعلىالنقدمؤسسةوتفرض.األدنىبالحدالتزامهاعدميعني

عليهوتوافقبا  مناسالشركةتراهآخرإجراءأياألصول،بعضتسييلجديد،اكتتابأيقبولعنالتوقفالتكاليف،تخفيضاألسعار،تعديلالشركة،مالرأسزيادة

لتقديم)مستشارعيينبتالنقدمؤسسةتقومفقد،أعالهاإلجراءاتاتخاذوبعدالنقدمؤسسةتحددهالفترةالعمالءبمتطلباتالوفاءعلىالشركةقدرةعدمحالوفي.المؤسسة

شركاتمراقبةلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(68)المادةمن(2)البندمن(د)الفقرةعليهنصتلماوفقا  وذلكالشركةترخيصسحبأو(الحاجةتقتضيهماحسبالمشورة

.التعاونيالتأمين
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إلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستونمائةمنالمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالشركةحصلت

(58656/89)رقمالخطاببموجبوذلك،%23.125قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائة

.(م27/05/2019الموافق)هـ22/09/1440وتاريخ

منالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م01/07/2019الموافق)هـ28/10/1440بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(123,000,000)مليونوعشرينوثالثةمائةإلىسعوديلاير(160,000,000)مليونوستينمائة

ألفوثالثمائةمليونعشراثنيإلىسهم(16,000,000)مليونعشرستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،23.125%

بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدسهم،(12,300,000)

.(م01/07/2019الموافق)هـ28/10/1440

الجمعيةوافقةمعلىالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

.تماما  ستتوقفالمالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامة

التجارةةوزاربمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمار

المالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف.
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هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام.

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

وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد

الموافق)هـ1439/08/07وتاريخ2018-45-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلة،(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09

.(م2018/04/23

(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرارعليهاالموافقاإلدراجقواعد،

.(م2018/10/22الموافق)هـ1440/02/13بتاريخ2018-115-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسقراربموجبوالمعدلة

التنفيذيةولوائحههـ1424/06/02وبتاريخ(32/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيالتأمينشركاتمراقبةنظام.

للشركةاألساسيالنظام.
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رأستخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسبالمتحالفونالمحاسبونوشركائهالبسامشركةبتعيينالشركةقامت

ثمومنيالسعودالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمال

.المالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

وبتاريخ(3/م)مرقالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظاممنالمائةبعدواألربعونالرابعةالمادةإلىاستنادا  القانوني،المحاسبتقريرتالوة

علىالتيماتااللتزاوعنلهالموجبةاألسبابعنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالهـ،1437/01/28

.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركة

(تداول)عوديةالسالماليةالسوقموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

.(م2019/08/08الموافق)هـ1440/12/07بتاريخ
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الحدثالتاريخ

.سعوديلاير(123,000,000)إلىسعوديلاير(160,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2019/03/12

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةالماليالمستشارتعيينإعالنم2019/03/13

.الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةم27/05/2019

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم2019/06/19

م01/07/2019
الماليةوقالسهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقع

م2019/08/08
هذامنخةنستضمينتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة

.اإلعالنفيالعرض

م2019/09/15
االجتماع)لمالارأستخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن

.(األول

م2019/09/18

لعقدزمالالالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماع

المحددةالمدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.الثانياالجتماعالنعقاد

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2019/09/19

م**/**/****
.المستحقيننالمساهميحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك
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هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناء  (م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجبالماليةالسوق

.(م2018/07/18الموافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

مجلسيسرئإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا

خاللتماعلالجالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما  عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا  المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،

نصفدونماإلىائرالخسنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا  تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر؛علمهتاريخمنيوما  وأربعينخمسة

فيالعاديةيرغالجمعيةتجتمعلمإذاأوالتصويتعدمحالفيالنظامبقوةالشركةانقضاءأوللشركة،األساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأس

.الشركاتنظامفيهوكما(يوم45خالل)المحددالوقت

اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأنالشركةعلىيجب

عليها،التعليماتواإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقدار

فيبتضمينهقامتلحافيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاحتزامنحالوفي

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالن

اإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأنالشركةعلىيجب

عليها،التعليماتواإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقدار

فيبتضمينهقامتلحافيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاحتزامنحالوفي

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالن
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الخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفورا  للجمهورتفصحأنالشركةعلىيجب

تزامنحالوفيها،عليوالتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمة

الخاصاإلعالنفينهبتضميقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا  المطلوباإلفصاح

.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائج

إلى(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

وجهتولاألاالجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحا  العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال

الثاني،تماعاالجفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا  الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوة

.فيهالممثلةاألسهمعددكانأيا  صحيحا  الثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهت

بحلأولشركةامدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر

.االجتماعفيلةالممثاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا  القراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركة

(تداول)السعوديةةالماليالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا  التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي

يصوتواولماعاالجتمحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأو

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

 من رأس مالها% 50فأكثر وبما يقل عن % 35بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.
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الحلةارعش-اليرموكالرياض،مدينةفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

الجمعيةانعقادتاريخوحتى(م01/07/2019الموافق)هـ28/10/1440فيالماليةالسوقهيئةموافقةتاريخمنوذلكالشمالي،الدائريمنالمتفرع

.مساء  4الساعةوحتىصباحا  8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2019/09/18الموافق)هـ1441/01/19فيالعاديةغيرالعامة

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةخطابمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة.
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القانونيالمحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج




