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المستشار المالي

شركة فالكم للخدمات المالية 

شارع العليا العام–الرياض 
11421، الرياض 884ب .ص

المملكة العربية السعودية
-11-966+2118487/92-8004298888: هاتف

-11-966+2054827: فاكس
info@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa: الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 

شارع الملك فيصل–الخبر
34422، الخبر 7063ب .ص

المملكة العربية السعودية
+966-31-8300906: هاتف

+966-11-8347582: فاكس
baltamimi@bakertillyjfc.com:البريد اإللكتروني

www.bakertillyjfc.com:الموقع اإللكتروني

المستشارون
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تأسستعامةسعوديةمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"ورق"بـبعدفيماإليهاويشار)الورقلصناعةالسعوديةالشركة

الصادر(م1994/06/06الموافق)هـ1415/01/10بتاريخ(2050028141)رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتكشركة

الموافق)هـ1427/03/12وتاريخ635رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحولتموقدالدمام،مدينةمن

.(م2006/06/14الموافق)هـ1427/05/17بتاريخ(تداول)السعوديةالسوقفيالشركةأسهمإدراجوتم،(م2006/04/10

وبيعلالمستعمالورقتدويروإعادةالورقوعجينة((لفات)ومناشفمناديل)الصحيالورقإنتاجفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل

.ومنتجاتهالورقوتصديرواستيرادوتوزيع

عاليةجودةذيصحيورقإنتاجفينشاطهاويتمثلالعربيالوطنفيالصحيالورقصناعةفيالرائدةالشركاتمنورقتعد

تدويرإعادةباهتمامهاخاللمنوالمجتمعالبيئةعلىكبيرةبفائدةيعودنشاطهاوأنكما.والخارجيةالمحليةاألسواقاحتياجاتلتلبية

شطتهاأنبتطويرالشركةتلتزم.الغاباتأشجارعلىتصنيعهفيوالمعتمدالمستورداللبعلىاعتمادهاوخفضالمستعملالورق

أداءتطويريفالترابطهذايسهمحيثالورقوتحويلوتصنيعتدويرأنشطةترابططريقعنالصناعيةقدراتهاوتنميةمتكاملبشكل

.عوائدهامصادروتنوعالمجموعة

2598-34326الدمام7169ب.ص–األحساءشارع–الثانيةالصناعيةالمدينة–الدمامفيالرئيسالشركةمقريقع.

خلفية عن الشركة
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خمسة(45,000,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

المالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالتعشرة(10)اسميةبقيمةعاديسهممليونوأربعون

:الشركةتأسيسمنذالرئيسةواألحداث
الحدث التاريخ

عبدنبمساعدبنعبداهللااألميرالملكيالسموصاحبقبلمنمملوكةفرديةلمؤسسةكفرعالشركةتأسست
منصادر(١٩٥٤٠)رقمتجاريبسجل"والورقاللبلصناعةالسعوديةالمؤسسة"مسمىتحتسعودآلالعزيز
.الدماممدينة

م1989/11/13

بموجبالورقلصناعةالسعوديةالشركةمسمىتحتمحدودةمسؤوليةذاتشركةإلىالمؤسسةفرعتحول
.سعوديلايرمليونمائة(100,000,000)مالبرأس،(2050028141)رقمالتجاريالسجل

م1994/06/06

منالتحولقبلالمالرأسزيادةتموقد،635رقمالوزاريالقراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىالشركةتحول
.سعوديلايرمليونوأربعونمائتان(240,000,000)إلىسعوديلايرمليونمائة(100,000,000)

م2006/04/10

.(تداول)السعوديةالسوقفيالشركةأسهمإدراج م2006/06/14

ثالثمائة(300,000,000)إلىسعوديلايرمليونوأربعونمائتان(240,000,000)منالشركةمالرأسزيادةتمت
.أسهمأربعةلكلسهمبمعدلمجانيةأسهمبمنحوذلك%25قدرهازيادةوبنسبةسعودي،لايرمليون

م2008/04/12

وخمسةثالثمائة(375,000,000)إلىسعوديلايرمليونثالثمائة(300,000,000)منالشركةمالرأسزيادةتمت
.أسهمأربعةلكلسهمبمعدلمجانيةأسهمبمنحوذلك%25قدرهازيادةوبنسبةسعودي،لايرمليونوسبعون

م2012/04/02

(450,000,000)إلىسعوديلايرمليونوسبعونوخمسةثالثمائة(375,000,000)منالشركةمالرأسزيادةتمت
خمسةلكلسهمبمعدلمجانيةأسهمبمنحوذلك%20قدرهازيادةوبنسبةسعودي،لايرمليونوخمسونأربعمائة

.أسهم
م2014/05/04

سعوديلايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)منالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى
تخفيضوبالتالي،%45.56قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونوأربعونوخمسةمائتان(245,000,000)إلى
مليونوعشرونأربعة(24,500,000)إلىسهممليونوأربعونخمسة(45,000,000)منالشركةأسهمعدد

.سهمألفوخمسمائةمليونعشرون(20,500,000)إلغاءطريقعنسهمألفوخمسمائة

م2018/04/26

خلفية عن الشركة



www.saudipaper.com6

الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

%النسبة 
القيمة 

لاير سعودي
عدد األسهم اإلسم

9.83% 44,235,000 4,423,500 شركة فالكم للخدمات المالية

0.067% 303,000 30,300 أعضاء مجلس اإلدارة

90.10% 405,462,000 40,546,200 المساهمون اآلخرون

100% 450,000,000 45,000,000 اإلجمالي

خلفية عن الشركة
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الهيكل التنظيمي

الرئيس التنفيذي

إدارة التدقيق 
الداخلي

يالمالالمدير 
مدير عام الموارد 

البشرية
مدير المبيعات 

والتسويق
مدير التصنيع مدير اإلمداد والتوريد

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت

اللجنة التنفيذية

خلفية عن الشركة
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المنصباالسمم
صفة 

العضوية
العمرالجنسيةيةاالستقالل

ضاألسهم قبل التخفي
يةتاريخ العضو

النسبةالعدد

م2018/04/27%6442,4000.094سعوديمستقلذيغير تنفيرئيس مجلس اإلدارةعبدالرحمن بن صالح آل عبيد1

م2018/04/27%5100.000سعوديمستقلذيغير تنفيسنائب رئيس المجلعبدهللا عوده سليمان العنزي2

م2018/04/27%343,0000.006سعوديمستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةمحمد عبدهللا محمد المنيع3

م2018/04/27%441,0000.002سعوديمستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةعبدالكريم محمد محمد النهير4

م2018/04/27%391,0000.002سعوديغير مستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةبدر بن سليمان الصليع5

م2018/04/27%6162,2320.138سعوديمستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةفهد بن سعد الشعيبي6

م2018/04/27%661,0000.002سعوديمستقلذيغير تنفيعضو مجلس اإلدارةموسى بن عبدالمحسن آل موسى7

م2018/04/27%4420,0000.044سعوديغير مستقلتنفيذياإلدارةعضو مجلس حسان بن مريزن عسيري8

مجلس اإلدارة

الشركة: المصدر

:مالحظة

منالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/04/26الموافق)هـ1439/08/10بتاريخأعالهأسمائهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت

قدرهاانخفاضوبنسبةسعودي،لايرمليونوأربعونوخمسةمائتان(245,000,000)إلىسعوديلايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)

45.56%.

خلفية عن الشركة
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اإلدارة العليا

االلتحاقتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم

م442017/02/01سعوديالرئيس التنفيذيحسان بن مريزن عسيري

م512017/09/10ردنيأالمدير الماليشحاذهواثق حسن 

م412017/03/19سعوديمدير عام الموارد البشريةعلي فريد اليامي

م522017/03/28مصريمدير المبيعات والتسويقوائل شرف

م502017/10/01أردنيمدير التصنيعأيمن محمد الصالح

م462017/06/04بريطانيمدير اإلمداد والتوريدعماد حيدر

الشركة: المصدر

خلفية عن الشركة
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قطاعات أعمال الشركة

:التاليوتشملالصحيالورقإنتاجمجالفيالشركةتعمل

التصنيعقطاع

ليولوزالسمادةباستخدامإماالصحيالورقلفاتإنتاجويتمالورق،وعجينة(لفات)ومناشفمناديلمنالصحيالورقإنتاجيتم

لفاتتصنيعفيرئيسةخامكمادة(األحبارإزالةعمليةخاللمنورقيةعجينةإلىالمحولة)المفروزةالورقمخلفاتبإضافةأو

ناشفومالوجه،مناديلتشملالتيالصحيالورقمنتجاتمنتشكيلةإلىالكبيرةالورقلفاتتحويلويتم.الكبيرةالورق

.السفرةومحارمالحمام،وورقالمطبخ،

.بأنواعهاالورقمخلفاتوفرزجمعطريقعنالمستعملالورقتدويرإعادةإلىباإلضافة

والنقلالتجارةقطاع

تواجدقعمواإلىوصوالا المستودعاتمنالمنتجاتنقليتمحيثومنتجاته،الورقوتصديرواستيرادوتوزيعوبيعوفرزتجميع

.المستهدفينالعمالء

خلفية عن الشركة
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الشركات التابعة

القانونيالكيانالشركة
نسبة 
الملكية

النشاط

تحويل الورق٪100شركة ذات مسؤولية محدودةالورقالشركة السعودية لتحويل 

الورق الشركة السعودية إلعادة تدوير 
والمخلفات

تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه٪100شركة ذات مسؤولية محدودة

وعةفي الصناعات المتناالستثمار ٪100شركة ذات مسؤولية محدودةناعيالصوالتطوير لالستثمار الشركة السعودية 

تجميع وفرز الورق واإلتجار فيه٪100شركة ذات مسؤولية محدودةالورقشركة المدار لتجارة 

تحويل الورق٪100شركة ذات مسؤولية محدودةالورقالشركة األردنية السعودية لتحويل 

تحويل الورق٪85شركة ذات مسؤولية محدودةالورقشركة مصنع الجذور لصناعة محارم 

تحويل الورق٪100شركة ذات مسؤولية محدودةالشركة المغربية لتحويل الورق 

تحويل الورق٪100شركة ذات مسؤولية محدودةشركة تحويل الورق الممتاز 

بيع غاز٪26شركة ذات مسؤولية محدودةشركة غاز الشرق

الشركة: المصدر

خلفية عن الشركة
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

الشركة: المصدر

األسباب
النسبة إلى رأس 

المال
الخسائر المتراكمة

(لاير سعودي)
العام

دادإلعالدوليةالمعاييرتطبيقعنالناجمالمالياألثرنتيجةالسببيعود

.IFRSالماليةالتقارير
%20.46 (92,093,909) 2015

اإلنتاجوالمبيعاتكميةانخفاضإلىرئيسبشكلالخسارةتحقيقسببيعود

اراتاستشعقودنتيجةوكذلكتحصيلهافيالمشكوكالذمممخصصاتوزيادة

.العملياتإدارةومتابعة

%35.88 (161,492,472) 2016

كاليفتفيمسبوقغيرارتفاعإلىرئيسبشكلالخسارةتحقيقسببيعود

عوالوضاألسواقإغراقوعملياتالخام،للموادالعالميةوالتكلفةالتشغيل

.صديرالتمنافذتغلقاضطراباتمنالدولمعظميسودلماعامبشكلاإلقليمي

%46.67 (210,162,254) 2017

غبمبلأرباحاا الشركةتحقيقإلىالمتراكمةالخسائرانخفاضسببيعود

الرئيسيةالتحدياتأهمعلىالتغلبتمحيثسعودي،لاير4,700,000

بلقمنالشركةواجهتهاالتياإلغراقعملياتالسوق،انكماشفيالمتمثلة

ةتكلففيمسبوقةغيروزيادةالعمالةتكاليفزيادةالخارجية،المنافسة

.جديدةحكوميةرسومفرضعننتجتوالتيعامبشكلاألعمال

45.68% (205,563,363)
الربع األول 

2018
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

 االستراتيجية

والمبيعات،،التصنيع:وهيالشركةعملمجالفيأهميةاألكثرالثالثةاألجزاءعلىالتركيزفيللربحيةالشركةاستراتيجيةتتمثل

.والتوريدواإلمداد

:التصنيع

عاليمنتجصناعةهووهدفناالعميل،توقعاتتتجاوزأوتلبيمنتجاتناأنلضمانالمختلفةالثالثةالمنشآتفيالتصنيعتحسين

.كفاءةاإلنتاجعملياتأفضلخاللمنالجودة

:المبيعات

فيتملالمحاالنخفاضلمواجهةاإليراداتزيادةإلىسيؤديمماالسعودية،العربيةبالمملكةالمحليةاألسواقفياألفقيالتوسع

.العمالءقبلمناإلنفاق

:والتوريداإلمداد

أمثلخيرتسإلىهذاوسيقودناكفاءة،األساليبوأكثربأفضلالنهائيينالمستخدمينإلىالمنتجاتتسليمبهدفمواردناتعزيز

المكوناتمراقبةوالتكاملتحسينيقتضياألمرهذاإن.للمنتجاتالنهائيةالتكاليفتخفيضوبالتالياللوجسيتيةوالخدماتللمخازن

ملياتعوتحسينلتقييممشروعتدشينفيالمجموعةبدأتالهدف،هذاإنجازولغرضوالتوريد،اإلمدادبعمليةالمتعلقةالعديدة

باختياراا أيضالشركةتقوموسوفالتسليم،عمليةحتىالمشترياتومناللوجستية،الخدماتإلىالمستودعاتمنوالتوريداإلمداد

العمالءتواجدمواقعإلىوصوالا مستودعاتهامنالمنتجاتحركةكفاءةتحسينبهدفم2018عامفيالمستودعاتإلدارةنظاموتنفيذ

.المستهدفين
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

م2018عامفيالمشاريعأهم

دوالعائالربحيةتحسينفيحاسمةالمشاريعهذهوستكونللشركة،الطموحةبالمشاريعيمتلىءم2018لعامالزمنيالجدولإن

:يليفيماالمشاريعهذهوتتركزللمساهمين

بـإنتاجهايدستزالتيالرياضفيالتدويرإعادةعملياتتوسعةمشروعالمشاريعهذهبينمن:اللوجيستيةوالخدماتالتصنيع

ةاللوجيستيالخدماتوحدةنقلوهومهمآخرومشروعجدة،فيوالثانيالرياضفيأحدهماإنتاجخطيبإضافةسنوياا طن60,000

وأنكما،المنتجاتونقلحركةتكاليفوتخفيضوالتوريداإلمدادسالسلإدارةتحسينسيضمنوهذاالدمام،إلىالرياضمن

وحدةنقلالضروريمنجعلالدمامفيكبيرةواحدةمنشأةفيوالدمامجدةفيالورقتحويلمنشأتيلضمالناجحالمشروع

ورشيعبتوسالشركةستقومالمشروعهذامعوبالتوازيالتصنيع،مرافقمنبالقربالدمامإلىالرياضمناللوجيستيةالخدمات

.والمعداتالشاحناتمناللوجيستيلألسطولالكافيةالصيانةخدماتلتوفيرالميكانيكيةوالخدماتالصيانة

عاميفالمشاريعأهمومنالعاملة،القوىتكاليفوخفضالكفاءةلتحسينالمعداتأتمتةفياالستثمارالشركةقررت:األتمتة

شريالبوالتدخلالمشغلينعددمنسيقللالمشروعهذاالتحويلية،المنتجاتتصنيعأعمالفياإلنتاجخطوطأتمتةهيم2018

امعفيالمشروعهذامنجزءمناالنتهاءتمحيثكفاءةوأكثرأسرعتصنيععمليةإلىسيؤديمماوالتغليفاإلنتاجخطوطفي

.م2018عامفيإضافيةأخرىأجزاءوستنتهيم2017

Delivery)الفانمبيعاتنطاقتوسيعفيالشركةبدأتلقد:والنقلالتوزيع Van)قاعدةوبناءبهاالخاصةالتوزيعشبكةلتوسيع

يعاتالمبأعماللمراقبةمشروعاا الشركةطرحتكماالبيع،ومراكزمحالتمنالصغارالعمالءإلىوصولهانطاقلتوسيعجديدةعمالء

ليم،التسوجداولفواتيرمنالمبيعاتمهامجميعلتنفيذمحمولةبأجهزةالمبيعاتفرقتزويدتمحيث(وسياراتأفراد)المتحركة

سيوفرأنهماكالعمالء،قاعدةتوسيععلىالمبيعاتفريقوسيساندوالتسليم،المبيعاتتتبعتحسينعلىالمشروعهذاوسيعمل

.عاليةرقابة

نقلبسنقومحيثمراحل،عدةمنيتكونوالذياألعمالاستمراريةضمانإلىيهدفمشروعاا الشركةأطلقت:األعمالاستمرارية

Electronic)اإللكترونيةالسحابةإلىالمجموعةبيانات cloud)جميعحددتكماالكوارث،حالةفيواآلمنالديناميكيالوصوللتوفير

نعلمالعاممدارعلىتنفيذهاسيتمالتيوالخططالبدائلمنالعديدوأعدتاألعمالاستمراريةعلىخطراا تشكلالتيالعوامل

.لألعمالتوقفأوفقدانأيحدوث
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المالرأستخفيضعمليةفيالمشاركةاألطرافهيكل

عملية تخفيض 
رأس المال

الجمعية العامة 
غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

تصويت
الشركةمساهمي

المستشار المالي

الموافقات النظامية

تخفيض رأس المال
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تخفيض رأس المال

المالرأستخفيضلعمليةالمتبعةاإلجراءات:

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال :أوالا 

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

ك م شركة بيكر تيلي م)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال 

(.وشركاه محاسبون قانونيون
:ثالثاا 

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

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

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

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة :سادساا 
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منالشركةمالرأسبتخفيض،(م2018/04/26الموافق)هـ1439/08/10بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

سعوديلايرمليونوأربعونوخمسةمائتان(245,000,000)إلىسعوديلايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)

إلىسهممليونوأربعونخمسة(45,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.56قدرهاانخفاضبنسبة

ألفوخمسمائةمليونعشرون(20,500,000)إلغاءطريقعنسهمألفوخمسمائةمليونوعشرونأربعة(24,500,000)

.سهمينلكلسهم0.911إلغاءبمعدلأيسهم،

وقدرهاالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.سعوديلايرمليونوخمسةمائتان(205,000,000)

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

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

.م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ

يخبتار(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

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

1-ب –59المادة 

2-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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يليلماوفقاا الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف:

(45,000,000)إلىمقسمسعودي،لايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

مالرأستخفيضسيتمسعودي،لايرعشرة(10)سهملكلاسميةبقيمةعاديسهممليونوأربعونخمسة

أربعة(24,500,000)إلىمقسمسعوديلايرمليونوأربعونوخمسةمائتان(245,000,000)ليصبحالشركة

.سعوديلاير(10)سهمكللاسميةبقيمةعاديسهمألفوخمسمائةمليونوعشرون

مليونعشرون(20,500,000)إلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%45.56المالرأستخفيضنسبةتبلغ

.الشركةأسهممنسهمينلكلسهم0.911إلغاءطريقعنعادي،سهمألفوخمسمائة

تقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذاا أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى

حيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهمويؤكدونهذا.الشركةبها

.مستقبالا الشركةنموودعمالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتم

5-ب –59المادة 

تخفيض رأس المال
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أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

الخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسبقانونيونمحاسبونوشركاهمكمتيليبيكرشركةبتعيينالشركةقامت

.الشركةالتزاماتعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيضبعملية

يليمام2018مارس31فيكماالقانونيالمحاسبتقريرخاللمنالتوضيحتم:

للشركةالنقديةالحساباتعلىتأثيرأيالمالرأستخفيضلعمليةيكونلن.

الشركةعلىوالمطلوباتالمساهمينحقوقصافيعلىتأثيرهناكيكونلن.
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ةأثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشرك

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال حقوق المساهمين

(205,000,000) 245,000,000 450,000,000 رأس المال

205,000,000 (563,363) (205,563,363) الخسائر المتراكمة

- 66,248,858 66,248,858 نظامياحتياطي

- (9,072,109) (9,072,109) فروقات ترجمة عمالت أجنبية

- 301,613,386 301,613,386 اإلجمالي

.تقرير المحاسب القانوني: المصدر

لايروستونوثالثةوثالثمائةألفوستونوثالثةوخمسمائةمليونوخمسةمائتان(205,563,363)الشركةخسائربلغت

إلىسعوديلايرمليونوخمسةمائتان(205,000,000)بمقدارالمالرأسخفضسيؤدي،م2018مارس31فيكماسعودي

.سعوديلايروستونوثالثةوثالثمائةألفوستونوثالثةخمسمائة(563,363)إلىالمتراكمةالخسائرخفض

تموالتيم2018مارس31فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناءا المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف

:كالتاليفحصها
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشركة

وخمسةمائتان(245,000,000)إلىسعوديلايرمليونوخمسونأربعمائة(450,000,000)منرأسمالهاتخفيضالشركةتعتزم

خمسة(45,000,000)منالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%45.56قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلايرمليونوأربعون

عشرون(20,500,000)إلغاءطريقعنسهمألفوخمسمائةمليونوعشرونأربعة(24,500,000)إلىسهممليونوأربعون

.سهمينلكلسهم0.911إلغاءبمعدلأيسهم،ألفوخمسمائةمليون

ثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

(30)اللخملكيتهحسبكالا الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،السائدبالسعرالسوقفيبيعها

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهمألف(1,000)عددمحفظتهفيمساهم:مثال

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

سهم1,000 سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير9.34 لاير9.34 (افتراضي-م 2018/05/06إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير9,340 لاير9,340 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ال ينطبق 45.56% نسبة التخفيض

ال ينطبق سهم456 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1,000 سهم544 األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق لاير17.16 سعر السهم بعد التخفيض

ال ينطبق لاير9,335 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ال ينطبق لاير5 (تقديرية)قيمة التعويض 

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين*
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ةأثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشرك

وتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداا سهماا يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداا سهماا يملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضح

القيمة (تقديري)البند 

أسهم 4 أسهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي9.34 لاير سعودي9.34 لاير سعودي9.34 سعوديلاير 9.34
سعر السهم قبل التخفيض 

(افتراضي-م 2018/05/06إغالق )

سهم2 سهم2 سهم1 سهم1 األسهم الملغاة

سهم2 سهم1 سهم1 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي17.16 لاير سعودي17.16 لاير سعودي17.16 لاير سعودي17.16 (تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي37.36 لاير سعودي28.02 لاير سعودي18.68 لاير سعودي9.34 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي34.31 لاير سعودي17.16 لاير سعودي17.16 ال ينطبق
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي3.05 لاير سعودي10.86 لاير سعودي1.52 لاير سعودي9.34 (تقديرية)قيمة التعويض 

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين*
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ةأثر تخفيض رأس المال على حقوق المساهمين للشرك

لاير،(××)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)م**/**/****الموافقهـ**/**/****اليومالشركةسهمإغالقسعر

كوذلم،**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخالخميسيومالسوقافتتاحفيلاير(××)إلىيصلأنالمتوقعومن

سهمإغالقسعرعن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالجمعيةوافقتحالفي

.اليومالشركة

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي9.34
افتراضي-م 2018/05/06هـ الموافق 1439/08/20سعر إغالق السهم اليوم 

(يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير سعودي205,000,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم20,500,000 عدد األسهم الملغاة

سهم45,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم24,500,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي420,300,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي17.16 (تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

.سيتم تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين*
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ةالمخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشرك

ائرهاخسنتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

لايروستونوثالثةوثالثمائةألفوستونوثالثةوخمسمائةمليونوخمسةمائتان(205,563,363)بلغتوالتيالمتراكمة

مالرأسهيكلةإعادةإلىذلكمنالشركةوتهدفالشركة،مالرأسمن%45.56وبنسبةم2018/03/31فيكماسعودي

اعاتلقطالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلىحالياا الشركةوتعملالمتراكمة،الخسائرإلطفاءالشركة

.سابقاا ذكركماالخسائروقفبهدفأعمالها

أيدالتوجبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتموالمحاسبية،القانونيةالنواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

الشركةإدارةترىفاللذا.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلقفيماأووالتشغيليةالقانونيةالنواحيمنمخاطر

.التخفيضقرارنتيجةمحتملةمخاطرأي

3-ب –59المادة 
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الموافقات النظامية الالزمة

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

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

.م**/**/****الموافقهـ**/**/****بتاريخ

ميتلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

المالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول

.تماماا ستتوقف

تقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبة

ضتخفيعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف

.المالرأس
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

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

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

2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد

.(2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ

للشركةاألساسيالنظام.
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تقرير المحاسب القانوني

محدودفحصرتقريبإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيونمحاسبونوشركاهمكمتيليبيكرشركةبتعيينالشركةقامت

الحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسة

.المالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلى

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

وقالسموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

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

الحدث التاريخ

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضملفتقديم م2018/05/15

ةهيئموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوق

م**/**/****

مينتضتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخة

م**/**/****

المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
.(األولاالجتماع)

م**/**/****

صابالناكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.ألولااالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماعلعقدالالزم
المدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.الثانياالجتماعالنعقادالمحددة

م**/**/****

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

حساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقينالمساهمين

.الشركةمالرأستخفيض
م**/**/****

4-ب –59المادة 
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معلومات هامة

أوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
،بذلكفوراا المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجع
نوأربعيخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوماا عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلى
تنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاا تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر؛علمهتاريخمنيوماا 
.للشركةاألساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعه

إلى(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

لمإنفاألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاا العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال
منعددحضرهإذاصحيحاا الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصابهذايتوافر

ماعاجتإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمين
.فيهالممثلةاألسهمعددكانأياا صحيحاا الثالثاالجتماعويكونثالث،

أوزيادةبمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
وأشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيض

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاا القراريكونفالأخرى،مؤسسةفي

الشركةمساهميجميععلىنافذاا التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
شملويالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلين

صوتوايولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلك
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأو

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

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

 فأكثر من رأس مال50%بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة.
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المستندات المتاحة للمعاينة

المدينة–الدمامفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف

.مساءا 3:30الساعةوحتىصباحاا 9:00الساعةمنالفترةخالل،(االحساءشارع–الثانيةالصناعية

الشركةمالرأسلتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة.
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المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج.























 الشركة السعودية لصناعة الورق
 )شركة مساهمة سعودية( 

 تقرير تخفيض رأس المال )تتمة(
 
 مالحظات عن البيانات المالية للشركة: -1
 الخسائر المتراكمة    4-1

راس المال  تخفيضسيؤدي  .2018 مارس 31( لاير سعودي كما في 205,563,363) بلغت الخسائر المتراكمة للشركة
 لاير سعودي. 563,363 الىخفض الخسائر المتراكمة  الىلاير سعودي  205,000,000بمقدار 

 راس المال   4-2
سهم قيمة كل سهم  45,000,000الي لاير سعودي مقسمة  450,000,000والمدفوع يبلغ راس المال المصرح به للشركة 

 لاير سعودي 10
 

 أسباب خفض رأس المال وأثر التخفيض على التزامات الشركة -2
 االسباب التي تجعل التخفيض ضرورة   5-1

 الخسائر المتراكمة. لاير سعودي من 205.000.000مبلغ وقدره  إلطفاءاعادة هيكلة راس مال الشركة 
 تخفيض راس المال تأثير   5-2

 2018 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة اشهراألولية  على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية التأثيرسوف يكون  
 كالتالي: 

 التأثير بعد التخفيض قبل التخفيض حقوق المساهمين
 )بالرياالت السعودية( 

 (205,000,000) 245,000,000 450,000,000 راس المال 
 205,000,000 (563,363) (205,563,363) الخسائر المتراكمة 
 -     66,248,858 66,248,858 االحتياطي النظامي

 -     (9,072,109) (9,072,109) فروقات ترجمة عمالت اجنبية

 -     301,613,386 301,613,386 اإلجمالي
 

على صافي  تأثيرالى انه لن يكون هناك  باإلضافةهذا  للشركة.على الحسابات النقدية  تأثيرراس المال  لتخفيضلن يكون 
 والمطلوبات على الشركة. حقوق المساهمين
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 التاريخ:    /    /
 الموافق:    /    /

 

 نموذج توكيل

 

................................. )االسم الرباعي/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في  /أنا المساهم الموقع أدناه

.......................... الجنسية، بموجب ) ..................... ( رقم ) ................ ( السجل التجاري(، 

 والمالك لعدد الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني ../.........( وبصفتي أحد مساهمي وتاريخ )..../..

 ............................. السجل المدني رقم: ......قد أوكلت: ............................) ....... ( سهم ، 

وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري 

لحسابها، وذلك لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة تخفيض رأس 

في تمام الساعة .................. مساء يوم ................. وتاريخ ..../ ..../ ........ المال، والمقرر عقده 

الموافق ..../ ..../ ........ في مدينة الرياض، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابًة عني 

ما يسري هذا التوكيل في الضرورية الالزمة إلجراءات االجتماع، كوقيع على كل المستندات المطلوبة ووالت

 حال تأجيل االجتماع لموعد آخر.

 . حرر في ..../ ..../ ........

 

 االسم: ..........................................

  التوقيع: ........................................

 الصفة: ........................................

 

 التصديق:




