
 وخمسمائة واثنان وثمانون ألف 
ً
ريال سعودي من مئتان واثنان ( 195,582,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة مائة وخمسة وتسعون مليونا

 وستون 
ً
 وثالثمائة وأحد عشر ألفا

ً
 ( 262,311,060)وستون مليونا

ً
 ومئتان وواحد وثالثون ألفا

ً
ريال سعودي مقسم الى ستة وعشرون مليونا

 وست( 26,231,106)ومائة وستة 
ً
 وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
ون سهم عادي ليصبح رأس مال الشركة الجديد ستة وستون مليونا

 وتسعمائة وستة ( 66,729,060)
ً
سهم عادي ( 6,672,906)ريال سعودي مقسم الى ست ماليين وستمائة واثنان وسبعون ألفا

يهتعميم املساهمين شركة الكابالت السعود

الجمعية العامة غير العادية

افق )هـ 1443/12/26 (م2022/07/25املو

املستشار املالي
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خلفية عن الشركة

صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)السعوديةالكابالتشركة
ُ
وتاريخ(4030009931)رقمالتجاري السجلفيقيدهاوتممحدودة،مسؤوليةذاتكشركةالبدايةفيتأسست(«السعوديةالكابالت»أو«امل

وسبعمائةمليونينبعددالشركةأسهمكاملإدراجوتم(م1988/09/04املوافق)ه1409/01/22وتاريخ(74)رقمالوزاري القراربموجبسعوديةعامةمساهمةشركةإلىوتحولت،(م1976/04/27املوافق)ه1396/04/27
 وستون واثنانمئتانالحاليالشركةرأسمالويبلغ.الرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالواحدللسهمسعوديريال(100)مائةقدرهااسميةوبقيمةعاديسهم(2,700,000)ألف

ً
 عشروأحدوثالثمائةمليونا

ً
وستون ألفا

 وعشرونستةإلىمقسمسعودي،ريال(262,311,060)
ً
 وثالثون وواحدومئتانمليونا

ً
.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعادى،سهم(26,231,106)وستةومائةألفا

السعوديةالعربيةاململكة21491جدة4403ب.صف،12رقمقطعةاملنطقةالصناعية،جدة،مدينةفيللشركةالرئيس ياملركزمقريقع.

وتتمثل أغراض الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 واإلتصـاالت ,السـتخدامات الكهربائيـة ومقاساتها  وموصالت تأريض ل( التقني/الكهربائي)صناعة القضبان واملوصالت والكابالت واألسالك الكهربائية واالتصاالت من النحاس واألملنيوم واأللياف البصرية وغيرها بكافة جهودها
.آالت واملعلومات وتسويقها وتوزيعهامال واألجهزة الكهربائية واإللكترونية واالتصألعومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات والطبالي الخشبية وملحقات تمديد الكابالت الهاتفية واملعدات اإللكترونية الخاصة بها، ونظم ا

يرها لصالح الغير والقيام بالخدمات يانة وإصالح ماذكر من األعمال وامتالكها وتأجوصمقاوالت األعمال الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية والبالستيكية وأعمال االتصآالت ونظم املعلومات وإدارة وتشغيل وتركيب وتشييد
.إقامة املشاريع الصناعية املختلفة بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص. الصناعية

 وتوزيع الشبكات وأجهزة تكامل راسل واستيراد وتسويق أجهزة ربط وحمايةالتتركيب وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الحاسب اآللي املحلية واملوسعة واملخصصة ونظم تكامل التراسل واالتصآالت وربطها عبر أنظمة تكامل
.الصوت والصورة واملعلوماتية

تملك األراض ي والعقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها.

بأغراض الشركة أو التعاون مع ممتلكيها أو مطوريهاقةإقامة وإدارة مركز تدريب للقوى العاملة في الشركة لتنمية املهارات الصناعية في مجال أعمال الشركة وتملك التقنية الصناعية ذات العال.

تصنيع املواد الخام ذات الصلة بأنشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية املختلفة.

 الطاقةت تصنيع القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابال.

الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في املواد واألدوات واآلالت واملعدات والخامات املتصلة بنشاط الشركة وتسويقها  .



خلفية عن الشركة

:وتتمثل أنشطة الشركة وفقا للسجل التجاري باألنشطة اآلتية

صناعة بكرات كابالت من الخشب.

 في أشكالها األولية( اللدائن)صناعة البالستيك.

صناعة كابالت األلياف البصرية.

صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من الصلب.

صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من النحاس.

صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من األملنيوم.

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن.

.وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت

إدارة شؤون املساهمين: اسم ضابط االتصال

+608750012966: هاتف

+635222012966: فاكس

Investor.Relations@saudicable.com: البريد اإللكتروني

 www.saudicable.com: املوقع اإللكتروني

معلومات التواصل
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الحدث  التاريخ

ـــعودية  ـــت شــــــركة الكـــــابالت الســـ ــــ )تأسســ ـــد بــ ـــا فيمــــــا  بعـــ ـــعودية"أو " املصـــــدر "أو " الشــــــركة"ويشــــــار إليهــ جــــــاري  رقــــــم فـــــي البدايــــــة كشــــــركة ذات مســـــؤولية محــــــدودة، وتـــــم قيــــــدها فــــــي الســـــجل الت" ( الكــــــابالت الســـ
حصـة قيمـة كـل حصـة ( 35,000)ريـال سـعودي مقسـم إلـى خمسـة وثالثـين ألـف ( 3,500,000)، وبـرأس مـال ثالثـة ماليـين  وخمسـمائة ألـف (م1976/04/26املوافـق )ه 1396/04/27وتـاريخ (4030009931)

. ريال سعودي( 100)مائة 

املوافق )ه 1396/04/27
(م1976/04/26

ريال (  100)ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة ( 10,500,000)ريال سعودي إلى عشرة ماليين وخمسمائة ألف ( 3,500,000)وافق الشركاء على زيادة  رأس مال الشركة من ثالثة ماليين وخمسمائة ألف 
.ريال سعودي من الشركاء إلى سبعين ألف حصة جديدة للشركاء في الشركة( 7,000,000)سعودي وذلك عن طريق تحويل دين بقيمة سبعة ماليين 

املوافق )ه 1396/12/13
(م1976/12/04

ريال سعودي، وقد ( 100)ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة ( 70,000,000)ريال سعودي إلى سبعين مليون ( 10,500,000)وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين وخمسمائة ألف 
 عن طريق الشركاء كل حسب نسبة ملكيته في الشركة

ً
. تم الوفاء بمبلغ الزيادة نقدا

املوافق )ه1402/05/12
(م1982/03/07

حصـة قيمـة كـل حصـة منهـا مائـة  (2,000,000)ريـال سـعودي مقسـم إلـى مليـوني ( 200,000,000)ريـال سـعودي إلـى مـائلي مليـون ( 70,000,000)وافـق الشـركاء علـى  زيـادة  رأس مـال الشـركة مـن سـبعين مليـون 
. ريال سعودي، وقد تمت الزيادة عن طريق تحويل األرباح  غير املوزعه إلى حصص جديدة( 100)

املوافق )ه 1404/06/16
(م1984/03/18

حصة ( 2,500,000)ريال سعودي مقسم إلى مليونين  وخمسمائة ألف ( 250,000,000)ريال سعودي إلى مائتين وخمسين مليون (  200,000,000)وافق الشركاء على زيادة رأس مال الشركة من مائلي مليون 
. ريال سعودي وقد تمت الزيادة عبر طرح خاص( 100)قيمة كل حصة منها مائة 

املوافق )ه 1407/03/20
(م1986/11/23

ريــال ســعودى مقســم إلــى مليــونين  وســبعمائة ( 270,000,000)ريــال ســعودي إلــى مــائتين  وســبعين مليــون ( 250,000,000)وافــق الشــركاء فــي الشــركة علــى  زيــادة  رأس مــال الشــركة مــن مــائتين وخمســين مليــون 
. ريال سعودي( 100)حصة قيمة كل حصة منها مائة ( 2,700,000)ألف 

املوافق )ه1408/05/11
(م1988/01/01

 وستون يبلغ رأس مال الشركة الحالي 
ً
 وثالثمائة وأحد عشر ألفا

ً
 ومائة وستة ( 262,311,060)مئتان واثنان وستون مليونا

ً
 ومئتان وواحد وثالثون ألفا

ً
سهم عادى، بقيمة ( 26,231,106)ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرون مليونا

:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل( 10)اسمية قدرها عشرة 

خلفية عن الشركة
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الحدث  التاريخ

ســهم  ( 2,700,000)، وتــم إدراج كامــل أسـهمها بعــدد مليــونين  وســبعمائة ألــف (م1988/09/03املوافــق )ه 1409/01/22وتــاريخ ( 74)تحولـت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامـة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري  رقـم 
بعـد الحصـول علـى موافقـة كـل مـن وزارة التجـارة  ومؤسسـة النقـد العربـي السـعودي ( م1988/09/03املوافـق )ه 1409/01/22ريـال سـعودي للسـهم الواحـد، وذلـك بتـاريخ ( 100)عادي،  وبقيمـة إسـمية قـدرها مائـة 

(. البنك املركزى السعودي حاليا)

املوافق )ه 1409/01/22
(م1988/09/03

ريــال ( 300,000,000)ريــال ســعودي إلــى ثالثمائــة  مليــون ( 270,000,000)وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي الشــركة علــى تفــويض مجلــس اإلداره لزيــادة  رأس مــال الشــركة مــن مــائتين  وســبعين مليــون 
سهم عادي وذلك بتحويل سبعة وعشرين مليون ( 300,000)ريال وجميعها أسهم عادية عن طريق إصدار ثالثمائة ألف (  100)سهم قيمة كل سهم منها مائة ( 3,000,000)سعودى مقسم إلى ثالثة مليون 

سهم عادي بقيمة( 30,000)سهم عادي، باإلضافه إلى إصدار ثالثين ألف ( 270,000)ريال سعودي من األرباح املبقاه يتم توزيعها على املساهمين الحاليين، واللي تمثل مائتان وسبعون ألف (  27,000,000)
 ( 3,000,000)ثالثة ماليين 

ً
. ريال سعودي وتطرح هذه األسهم لإلكتتاب من قبل موظفي الشركة بدفع قيمتها نقدا

املوافق )ه 1412/11/27
(م1992/05/28

ريال سعودي مقسم إلى خمسة( 500,000,000)ريال سعودي إلى خمسمائة مليون ( 300,000,000)وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمى الشركة على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة مليون 
سـهم حقـوق أولويـة قيمـة كـل سـهم منهـا مائـة ( 1,000,000)إصـدار مليـون ( 1: ريـال سـعودي وجميعهـا أسـهم عاديـة نقديـة  وقـد تمـت الزيـادة عبـر مـرحلتين (  100)سهم قيمة كـل سـهم منهـا مائـة ( 5,000,000)ماليين 

سـهم مجـاني ( 1,000,000)إصـدار مليـون ( 2ثـم .  ريال سعودي  توزع على املساهمين الراغبين في اإلكتتاب وذلك بنسبة سـهم  واحـد لكـل ثالثـة أسـهم( 100,000,000)ريال سعودي بما مجموعه مائة مليون (  100)
ريال سعودي توزع على املساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم يملكها املساهم( 100,000,000)ريال سعودي بما مجموعه مائة مليون ( 100)إضافي قيمة كل سهم  منها مائة 

املوافق )ه 1418/03/06
(م1997/07/11

ريـال سـعودي مقسـم إلـى اثنـي (  640,000,000)ريـال سـعودي إلـى سـتمائة  وأربعـين مليـون (  500,000,000)وافقت الجمعية العامة غير العادية ملسـاهمى الشـركة علـى  زيـادة  رأس مـال الشـركة مـن خمسـمائة مليـون 
م بتجزئــة أســهم الشــركة لتصــبح القيمــة اإلســميه للســهم 1998ريــال ســعودي حيــق  وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام (  50)ســهم قيمــة كــل ســهم منهــا خمســون ( 12,800,000)عشــر مليــون  وثمانمائــة ألــف 

( 2سـهم  ( 1,780,000)إصـدار أسـهم حقـوق أولويـة بعـدد مليـون  وسـبعمائة  وثمـانين ألـف ( 1: ريال سـعودي  وجميعهـا أسـهم عاديـة  وقـد تمـت الزيـادة عبـر(  100)ريال سعودي بدال من مائة (  50)الواحد خمسين 
ريال سعودي للسـهم الواحـد وذلـك  وفـاء لـدين علـى الشـركة بقيمـة ( 50)سهم عادي باسم شركة  زينل للصناعات املحدوده  وبقيمة اسمية خمسين ( 1,020,000)إصدار أسهم  جديدة بعدد مليون  وعشرين ألف 

. ريال سعودي( 51,000,000)واحد وخمسين مليون 

املوافق )ه 1425/05/10
(م2004/06/28

ريـال سـعودي مدفوعـة ( 760,000,000)ريـال سـعودي إلـى سـبعمائة  وسـتين مليـون (  640,000,000)وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمى الشركة على  زيـادة  رأس مـال الشـركة مـن سـتمائة  وأربعـين مليـون 
ريـــال ســـعودي  وقـــد تمــت الزيـــادة عـــن طريـــق إصــدار مليـــونين وأربعمائـــة ألـــف  (  50)ســهم عـــادي تبلـــغ القيمـــة اإلســميه لكـــل ســـهم منهـــا خمســون ( 15,200,000)بالكامــل مقســـمة إلـــى خمســـة عشــر مليونـــا  ومـــائلي ألـــف 

. ريال سعودي للسهم الواحد( 50)سهم حقوق أولوية بقيمة أسميه قدرها خمسين ( 2,400,000)

املوافق )ه 1426/12/21
(م2006/01/21

( 760,000,000)مـن  رأس مـال الشـركة، مـن سـبعمائة  وسـتون مليـون (% 46,83)إلطفـاء الخسـائر املتراكمـه بنسـبة تخفـيض )وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمى الشركة على تخفيض  رأس مال الشركة 
( 10)سـهم قيمـة كـل سـهم  منهـا عشـرة ( 40,411,400)ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون  وأربعمائة  وأحد عشر ألف  وأربعمائـة ( 404,114,000)ريال سعودي إلى أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر ألف 

ريــال ( 50)ريــال سـعودي بـدال مـن خمسـين ( 10)م بتجزئـة أسـهم الشـركة لتصــبح القيمـة اإلسـميه للسـهم الواحـد عشـرة 2006حيــق  وافقـت الجمعيـة العامـة قبـل ذلـك فــي عـام . ريـال سـعوديه  وجميعهـا أسـهم عاديـة
. رياالت للسهم الواحد( 10)ه  والذي  يقض ي بتوحيد القيمة اإلسميه لألسهم لتصبح عشرة 27/02/1427سعودي، وذلك إمتثال  لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 

ه 1438/09/09
(م2017/06/04)

خلفية عن الشركة
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من  رأس مال الشركة، من أربعمائة  وأربعـة مليـون ومائـة  وأربعـة عشـر (% 72,63)إلطفاء الخسائر املتراكمه بنسبة تخفيض )وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمى الشركة على تخفيض  رأس مال الشركة 
أسهم ( 11,061,406)ريال سعودي مقسم إلى أحد عشر مليون  وواحد وستون ألف  وأربعمائة وستة ( 110,614,060)ريال سعودي إلى مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألف وستون ( 404,114,000)ألف 

.  ريال سعودية وجميعها أسهم عادية( 10)قيمة كل سهم منها عشرة 

املوافق )ه 1439/12/22
(م2018/09/02

ريـال سـعودي إلـى ثالثمائـة  وسـتين مليـون  وسـتمائة (  110,614,060)ين وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمى الشركة على  زيادة  رأس مال الشركة من مائة  وعشرة مليون وسـتمائة  وأربعـة عشـر ألفـا  وسـت
.رياالت سعوديه للسهم الواحد( 10)سهم حقوق أولوية بقيمة أسميه قدرها عشرة ( 25,000,000)ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ( 360,614,060)وأربعة عشر ألفا وستين 

املوافق )ه 1441/05/05
(م2019/12/31

:على مايلي( م29/06/2021املوافق )ه 19/11/1442عن توصية مجلس إدارتها  في اجتماعه املنعقد بتاريخ ( تداول السعوديه)أعلنت الشركة من خالل  موقع تداول السعودية 
 ن ريال سعودي، إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة  واحدى عشر ألفا وستي( 360,614,060)من ثالثمائة  وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا وستين %( 27,26)تخفيض رأس مال الشركة بنسبة

أسهم عادية، إلى ستة وعشـرين مليـون ومـائتين  وواحـد  وثالثـين ألـف ( 36,061,406)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون  وواحد وستين ألفا وأربعمائة  وستة ( 262,311,060)
ســهم مـــن أســـهم ( 9,830,300)ريـــاالت ســعودية، عـــن طريــق إلغـــاء عــدد تســـعة ماليـــين وثمانمائــة  وثالثـــين ألــف وثالثمائـــة ( 10)أســهم عاديـــة، متســاوية القيمـــة قيمــة كـــل منهـــا عشــرة ( 26,231,106)ومائــة وســـتة 

م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين مليون  وثالثمائه  وثالثة 2021مارس 31سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة  رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمه كما  في ( 3.6684)سهم لكل ( 1)الشركة، أي تخفيض 
.من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمه وموافقة الجمعية العامة غير العادية(% 27.26)ريال سعودي تمثل نسبة ( 98,303,000)ألف 

 ريـال سـعودي إلـى ( 262,311,060)، من مائتين واثنين وستين مليـون وثالثمائـة واحـدى عشـر ألفـا  وسـتين (بعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكوره أعاله(% )190,61)زيادة رأس مال الشركة بنسبة
( 26,231,106)ريال سعودي، وبالتالي  زيادة عدد األسهم من ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ( 762,311,060)سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين 

عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد , رياالت سعودية( 10)أسهم عادية متساوية القيمه قيمة كل منها عشرة ( 76,231,106)أسهم عادية إلى ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة 
.وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظاميه الالزمه وموافقة الجمعية العامه غير العادية, ريال سعودى( 500,000,000)وبقيمة خمسمائة مليون , سهم( 50,000,000)خمسين مليون 

املوافق )ه 1442/11/21
(م2021/07/01

ريال سـعودي، إلـى مـائتين  واثنـين  وسـتين مليـون (  360,614,060)من ثالثمائة وستين مليون  وستمائة  وأربعة عشر ألفا  وستين ( %27.26)وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض  رأس مال الشركة بنسبة 
أسهم عادية، إلى ستة  وعشرين مليون ( 36,061,406)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون  وواحد وستين ألفا وأربعمائة  وستة (  262,311,060)وثالثمائة واحدى عشر ألفا وستين 

( 9,830,300)رياالت سعودية، عن طريق إلغاء عدد تسعة ماليين  وثمانمائة  وثالثين ألف  وثالثمائة (  10)أسهم عادية متساوية القيمه قيمة كل منها عشرة ( 26,231,106)ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة 
م، والبالغــة قيمتهــا ثمانيــة وتســعين مليــون 2021مــارس 31ســهم،  وذلــك بغــرض إعــادة هيكلــة  رأس مــال الشــركة  إلطفــاء  الخســائر املتراكمــه كمــا فــي ( 3.6684)ســهم لكــل ( 1)ســهم مــن أســهم الشــركة، أي تخفــيض 

(.تداول السعوديه)من رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة  في موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعوديه (%27.26)ريال سعودي تمثل نسبة ( 98,303,000)وثالثمائة وثالثة أالف 

املوافق )ه 1443/06/03
(ه2022/01/06

خلفية عن الشركة
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ريــال ســعودي، إلــى مــائتين واثنــين وســتين ( 360,614,060)مــن ثالثمائــة وســتين مليــون  وســتمائة  وأربعــة عشــر ألفــا  وســتين  %( 27.26)وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تخفــيض  رأس مــال الشــركة بنســبة 
أسهم عادية، إلى ستة وعشرين ( 36,061,406)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وثالثين مليون وواحد وستين ألفا  وأربعمائة وستة ( 262,311,060)مليون وثالثمائة  واحدى عشر ألفا  وستين 

عـــن طريــق إلغــاء عــدد تســعة ماليــين  وثمانمائــة وثالثــين ألــف وثالثمائـــة , ريــاالت ســعودية( 10)متســاوية القيمــه قيمــة كــل منهــا عشــرة , أســهم عاديـــة ( 26,231,106)مليــون  ومــائتين  وواحــد وثالثــين ألــف ومائــة  وســتة
م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين 2021مارس 31سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة  رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمه كما  في ( 3.6684)سهم لكل ( 1)سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض ( 9,830,300)

(.تداول السعوديه)من رأسمال الشركة، وقد تم  اإلعالن  عن هذه املوافقة في موقع تداول السعودية (%27.26)ريال سعودي تمثل نسبة ( 98,303,000)مليون وثالثمائة وثالثة أالف 
. ةكما قررت الجمعيه العامه غير العاديه على عدم املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوي

املوافق )ه 1443/07/19
(م2022/02/20

:على مايلي( م02/06/2022املوافق )ه 03/11/1443عن توصية مجلس إدارتها  في اجتماعه املنعقد بتاريخ ( تداول السعوديه)أعلنت الشركة من خالل  موقع تداول السعودية 
( 74.6)رأس مـال الشـركة بنسـبة تخفـيض% 

ً
 وثالثمائـةمـن مئتـان واثنـان وسـتون مليونـا

ً
 (  262,311,060)وسـتون وأحـد عشـر ألفـا

ً
 وتسـعةوسـبعمائة ريـال سـعودي، إلـى سـتة وسـتون مليونـا

ً
وعشـرون ألفـا

 ومائة وستة (66,729,060)وستون 
ً
 ومئتان  وواحد وثالثون ألفا

ً
أسهم عادية، إلى ست ماليـين وسـتمائة واثنـان وسـبعون ( 26,231,106)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وعشرون مليونا

 وتســـــعمائة وســـــتة 
ً
ـــا عشـــــرة ( 6,672,906)ألفـــــا ـــل منهــ ـــة قيمـــــة كــ ـــهم عاديـــــة، متســـــاوية القيمــ  ومئتـــــان ( 10)أســ

ً
 وخمســـــمائة وثمانيـــــة وخمســـــون ألفـــــا

ً
ريـــــاالت ســـــعودية، عـــــن طريـــــق إلغـــــاء عـــــدد تســـــعة عشـــــر مليونـــــا

م، والبالغــة قيمتهــا مائــة 2022مــارس 31إلطفــاء الخســائر املتراكمــه كمــا  فــي رأس مــال الشــركةســهم، وذلــك بغــرض إعــادة هيكلــة1ســهم لكــل 0.7456ســهم مــن أســهم الشــركة، أي  تخفــيض ( 19,558,200)
 
ً
  وخمسـمائة  واثنـان  وثمــانون ألفـا

ً
مــن  رأس مـال الشـركة، وذلــك بعـد الحصـول علــى جميـع املوافقـات النظاميــة الالزمـه وموافقــة (%74,6)ريـال ســعودي تمثـل نسـبة (  195,582,000)وخمسـة  وتسـعون مليونــا

. الجمعية العامة غير العادية
 وستون (بعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكوره أعاله(% )599)زيادة رأس مال الشركة بنسبة 

ً
  وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
ريال سعودي إلـى أربعمائـة ( 66,729,060)، من ستة وستون مليونا

 وستون 
ً
 وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
 وتسـعمائة وسـتة ( 466,729,060)وستة وستون مليونا

ً
أسـهم ( 6,672,906)ريال سعودي، وبالتالي  زيادة عدد األسهم من ستة ماليـين وسـتمائة  واثنـان  وسـبعون ألفـا

  وتسعمائة وستة 
ً
  وستمائة  واثنان  وسبعون  ألفا

ً
عـن طريـق طـرح أسـهم حقـوق أولويـة , ريـاالت سـعودية( 10)أسـهم عاديـة متسـاوية القيمـه قيمـة كـل منهـا عشـرة ( 46,672,906)عادية إلى ستة وأربعون مليونا

.وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظاميه الالزمه وموافقة الجمعية العامه غير العادية, ريال سعودى( 400,000,000)وبقيمة أربعمائة مليون , سهم( 40,000,000)بعدد أربعون مليون 

املوافق )ه 1443/11/03
(م2022/06/02

 واثنـانوافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض  رأس مـال الشـركة مـن مئتـان
ً
 وثالثمائـةوسـتون مليونـا

ً
 (  262,311,060)وسـتون وأحـد عشـر ألفـا

ً
وتسـعة وسـبعمائةريـال سـعودي، إلـى سـتة وسـتون مليونـا

 وستون 
ً
 ومئتان (66,729,060)وعشرون ألفا

ً
 وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفا

ً
سهم من أسهم الشركه، وقد تم اإلعالن عـن هـذه املوافقـة فـي ( 19,558,200)ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد تسعة عشر مليونا

(.تداول السعوديه)موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية 

هـ1443/12/01
(م2022/06/30املوافق )

 رأس مال الشركة مئتانم على تخفيض2022/07/25وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
ً
 وثالثمائةواثنان وستون مليونا

ً
ريـال (  262,311,060)وسـتون وأحد عشر ألفـا

 
ً
 وسـتون سعودي، إلى سـتة وسـتون مليونـا

ً
 وخمسـمائة( 66,729,060)وسـبعمائة وتسـعة وعشـرون ألفـا

ً
 وثمانيـةريـال سـعودي عـن طريـق إلغـاء عـدد تسـعة عشـر مليونـا

ً
سـهم ( 19,558,200)ومئتـان وخمسـون ألفـا

(.تداول السعوديه)من أسهم الشركه، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية 

املوافق )هـ 1443/12/26
(م2022/07/25

خلفية عن الشركة
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*تاريخ العضويةالجنسيةباشر نسبة األسهم اململوكة املباشر نسبة األسهم اململوكة غير املالصفة**املنصب*االسم

م2021/01/14سعودي--مستقل غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالعبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخي

م2021/01/14سعودي--غير مستقل تنفيذىدبوالعضو املنتنائب رئيس املجلس***نهى عبد الغني حمزة سليماني

م2021/01/14سعودي--مستقل غير تنفيذيعضو مجلس إدارةأزهر ميدو محي الدين كنجي

م2021/01/14سعودي0.0000267%-غير مستقل تنفيذى عضو مجلس إدارةعبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

م2021/01/14سعودي%0.0002745-مستقل غير تنفيذيعضو مجلس إدارة صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري 

م2021/01/14سعودي%0.0000267-يذىغير مستقل غير تنفعضو مجلس إدارةميسر أنور مسلم نوياللي

م2021/01/14سعودي%0.0013839-مستقل غير تنفيذىعضو مجلس إدارة علي محمد حسين العطاس

م2021/01/14سعودي--مستقل غير تنفيذيعضو مجلس إدارة نائل سمير محمد كامل فايز

م2022/05/22سعودي--مستقل غير تنفيذيعضو مجلس إدارة ****خالد محمد باوزير  

الشركة:  املصدر
افقــــج الجمعيــــة العامــــة العاديــــة قــــي اجتماعهــــا املنعقــــد قــــي تــــاريخ * افــــق )ه 1442/05/29و افــــق )ه 1442/09/01والتــــأ بــــدلت مــــن تــــاريخ علــــت ابتأــــام لعضــــاه مالــــس اإلداره  املــــلكورين لعــــاله للــــدور  الحاليــــة( م2021/01/13املو املوفــــق )ه 1445/07/01وملــــد   ال ــــة ســــنوات تنت ــــأ قــــي تــــاريخ ( م2021/01/14املو

(. م2024/01/13
افـق )ه 1442/06/07قـرر  مالـس ادار  الشـركة قـي اجتماعـه املنعقــد بتـاريخ **   ملجلـس اإلدارهن وتعيـين الســيد/ تعيـين السـيد( م2021/01/20املو

 
افـق )ه 1442/10/14وبتـاريخ . محمـود منصـور محمـود عبـدال فار با بـا لــر يس مالـس اإلداره/ ميسـر لبــور  مسـلم بويـالتأ ر يسـا قـرر مالــس اإلداره ( م2021/05/26املو

/ ا ملجلـس اإلدارهن وتعيـين السـيد عبـدالرممن ابـراهيم عبـدالرممن الليـال ر يسـ/ وتـم تعيـين السـيد. محمود منصور محمـود عبـدال فار مـن منصـبه كنا ـب لـر يس مالـس اإلداره مـع اسـتمرارهم كعضـوي  قـي مالـس اإلداره/ ميسر لبور مسلم بويالتأ من منصبه كر يس ملجلس اإلداره ن والسيد/ اعفاه كل من السيد
. ب ى عبد ال نأ ممز  سليماني با با لر يس مالس اإلداره

افق )ه 1443/01/24قرر  مالس ادار  الشركة قي اجتماعه املنعقد بتاريخ  ***   اعتبارا من تاريخ / األستاذه ( عضو مستقل)تعيين عضو  مالس اإلداره ( م2021/09/01املو
 
 تنفيليا

 
افق )ه 1443/01/25ب ى عبدال نأ سليماني كعضو منتدم للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون عضوا (م2021/09/02املو

(.  م2024/01/13املوفق )ه 1445/07/01ومتى نهاية دور  املجلس الحاليه بتاريخ 
افق )ه 1442/12/19بتاريخ ****  افـق )هــ 1442/12/18محمـود منصـور  عبـد ال فـارن ميـم تقـدم باسـتقالته مـن منصـبه كعضـو مالـس ادار  بتـاريخ / لعلنج الشركة عن استقالة عضـو  مالـس اداراهـا األسـتاذ( م2021/07/29املو افقـج الجمعيـة العامـه العاديـه للشـركه واملنعقـد بتـاريخ (م2021/07/28املو ن وو

افــق )ه 1443/11/23  / علـــت تعيـــين االســـتاذ( م2022/06/22املو
 
 للعضــو الســـابق االســـتاذ2024-01-13م إلكمـــال دور  املجلــس متـــى تـــاريخ اب هـــاه الـــدور  الحاليـــة قـــي 2022-05-22بمالـــس اإلدار  ابتـــداه  مـــن تـــاريخ تعيينـــه قـــي ( مســتقل)خالـــد محمـــد بـــاو ير عضـــوا

 
(.عضـــو مســـتقل)محمـــود منصـــور عبـــدال فار / م خلفـــا

:   مالمظة
: على مايلي(م2022/06/02املوافق )ه 1443/11/03تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

 وســتون %( 74.6)تخفــيض رأس مــال الشــركة بنســبة 
ً
 وثالثمائــة وأحــد عشــر ألفــا

ً
 وســتون (  262,311,060)مــن مئتــان واثنــان وســتون مليونــا

ً
 وســبعمائة وتســعة وعشــرون ألفــا

ً
 ( 66,729,060)ريــال ســعودي، إلــى ســتة وســتون مليونــا

ً
 وخمســمائة وثمانيــة وخمســون ألفــا

ً
ريــال ســعودي، عــن طريــق إلغــاء عــدد تســعة عشــر مليونــا

 2022مــارس 31ســهم، وذلـــك بغــرض إعــادة هيكلـــة رأس مــال الشــركة إلطفـــاء الخســائر املتراكمــه كمــا  فـــي 1ســـهم لكــل 0.7456ســهم مــن أســـهم الشــركة، أي  تخفــيض ( 19,558,200)ومئتــان 
ً
  وخمســمائة  واثنـــان  وثمــانون ألفــا

ً
ريـــال ســعودي تمثــل نســـبة (  195,582,000)م، والبالغــة قيمتهـــا مائــة وخمســة  وتســـعون مليونــا

.  من  رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمه وموافقة الجمعية العامة غير العادية(74,6%)
 وسـتون (بعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس املـال املـذكوره أعـاله(% )599)زيادة رأس مال الشركة بنسبة 

ً
  وسـبعمائة وتسـعة وعشـرون ألفـا

ً
 وسـتون ( 66,729,060)، مـن سـتة وسـتون مليونـا

ً
 وسـبعمائة وتسـعة وعشـرون ألفـا

ً
ريـال سـعودي، عـن طريـق طـرح ( 466,729,060)ريـال سـعودي إلـى أربعمائـة وسـتة وسـتون مليونـا

.وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظاميه الالزمه وموافقة الجمعية العامه غير العادية, ريال سعودى( 400,000,000)وبقيمة أربعمائة مليون , سهم( 40,000,000)أسهم حقوق أولوية بعدد أربعون مليون 

مالس اإلدار –خلفية عن الشركة 
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.الشركة: املصدر

لية اإلدار  التنفي–خلفية عن الشركة 

ينتاريخ التعيالعمرالجنسيةاملنصباالسم

م2022/06/27ملكية األسهم قبل التأفيض كما قت 

غير مباشرهمباشر 

النسبةالعددالنسبةالعدد

----م442021/09/02سعوديالعضو املنتدبنهى عبد الغني حمزة سليماني

--%70.0000267م522018/06/01سعوديالرئيس التنفيذىعبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

-------مدير مالى أول *شاغر 

-------مدير أول اإلداره الصناعيه*شاغر 

----م432015/10/01فلسطينىمدير تجارى محمد زكى شمروخ 

----م442021/02/01سعوديمدير مجموعة املوارد البشرية والخدمات املشتركةحسن أسعد كركدان

باسم عبدالرحيم ساعاتى
مدير عام  إدارة اإللتزام وحوكمة الشركات واإلتصال املؤسس ى 

وشؤون املساهمين
----م462019/08/01سعودي

----م732018/01/01سودانياملدير القانونىشهاب الدين شريف

----م462018/12/01أردنيمدير مالية الشركاتأحمد حسن شتيوى 

.  م2022من المتوقع أن يتم التعيين فى المناصب الشاغره المشار إليها فى الجدول أعاله خالل العام * 
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الفتر 
(اللسار  )صاقي الربح 

يةبأالف الرياالت السعود

ا ر اللس)األرباح املبقاه 
(املتراكمة 

ديهبأالف الرياالت السعو 

سا ر الل/ نسبة  األرباح املبقا  
%املتراكمه الت رلس املال

اللسا ر املتراكمة ابأفاض/سبب ارتفاع

%43.44(175,542)(80,313)م2017
إنخفاض فى كميات البيع بتكاليف ثابته غير مسترده.
 زيادة فى مصروف اإلستهالك نتيجة لتقسيم وإعادة تقييم العمر اإلنتاجى لألصول

%55,00649.73(62,952)م2018
إنخفاض فى كميات البيع بتكاليف ثابته غير مسترده.
إضمحالل قيمة شركة ميدان التابعة
تعديالت غير مواتية ملرة واحده فى شركة ماس كابلو التابعة.

%6.70(7,409)(61,831)م2019
إنخفاض فى كميات البيع بتكاليف ثابته غير مسترده.
زيادة فى إطفاء األصول غير امللموسة فى تركيا.

%17.31(62,421)(55,012)م2020

 وصلت حيق( شركة الكابالت السعودية)إنخفاض مستويات النشاط التشغيلي للشركة األم
 8.724كميات الشحنات املسلمة للعمالء إلى 

ً
 متريا

ً
مما  أدى  إلى عدم احتواء التكاليف , طنا

 على هوامش الربح اإلجمالية وبالتالي على صاف
ً
.  ي هوامش الربحالتشغيلية الثابتة، مما أثر سلبا

.علما بأن هوامش الربح تأثرت أيضا بمزيج املنتجات اللى تم تصنيعها
ى تركياشهدت أنشطة املجموعه انخفاضا فى مستويات اإلنتاج كما فى الشركات التابعه ف ,

 فى النشاط من ايرادات العقود املتعلقة باملشاريع
ً
 ملحوظا

ً
فى انخفاض مما تسبب, وانخفاضا

.نتيجة لهذا األداء% 16-الى % 9-اجمالى هامش الربح اإلجمالى للمجموعه من 
حيق , توقعهالتباطؤ فى عمليات التحصيل نتيجة الجائحة واللى أثرت على خسائر اإلئتمان امل

مليون ريال سعودى فى السنه 1.9)مليون ريال سعودى 32.8قامت الشركه بتسجيل مخصص 
.زه من العقودمقابل احتفاظها باملستحقات التجارية والذمم املدينه املبالغ املحتج( م2019املالية 

علقه ببعض زيادة املصروفات غير املتكرره املتعلقه بزيادة رأس املال وأتعاب اإلستشارات املت
مسجله ضمن املصروفات , مليون ريال سعودى10التسويات الحكوميه واللى بلغ مجموعها حوالى 

.م2020العامه واإلداريه لعام 

تطور اللسا ر املتراكمة
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الفتر 
(اللسار  )صاقي الربح 

بأالف الرياالت السعودية

اللسا ر )األرباح املبقاه 
(املتراكمة 

بأالف الرياالت السعوديه

تراكمه اللسا ر امل/ نسبة  األرباح املبقا  
%الت رلس املال

اللسا ر املتراكمة ابأفاض/سبب ارتفاع

%71.19(256,730)(193,739)م2021

 بسبب قيود رأس 2020مقارنة بعام 2021أدى انخفاض حجم اإلنتاج وهوامش الربح في عام
ف ثابتة غير املال العامل الشديدة إلى قدرة إنتاج كبيرة غير مستخدمة وبالتالي نتج عنه تكالي

.مستردة
 حيق تمت أهم عمليات إعادة هيكلة الديون في 2021زيادة تكلفة التمويل للمجموعة خالل عام ،

قيمة وبالتالي تأثرت جزئًيا فقط في العام املاض ي ، إلى جانب مكاسب ال2020منتصف عام 
.2020العادلة من القروض املعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام 

ية خالل عام اإلنخفاض في اإليرادات األخرى اللي تتكون أساًسا من مكاسب صرف العمالت األجنب
.2020مقابل عكس مخصصات قانونية وغيرها في عام 2021

ائر القابلة اضمحالل قيمة األصول الضريبية املؤجلة مع األخذ في االعتبار انتهاء صالحية الخس
.للمطالبة بها وفًقا للوائح الضريبية في تركيا

ة ربط الضرائبزيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل واللي تشمل أيًضا التأثيرات الجزئية نتيج.

%74.56(195,582)(37,620)م2022مارس 31

أحجام تداول أقل في الربع الحالي مقارنة بالربع املماثل من العام السابق.
انخفاض املصاريف في الربع الحالي مقارنة بالربع املماثل من العام السابق.
ام السابقانخفاض حصة أرباح الشركات الزميلة في الربع الحالي مقارنة بالربع املماثل من الع.
زيادة اإليرادات األخرى في الربع الحالي مقارنة بالربع املماثل من العام السابق.

تطور اللسا ر املتراكمة
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خطة الشركة و اللطوات اإلصالمية إليقاف اللسا ر 

 وستون واثنانمئتانمناملالرأستخفيضم،2022\06\02املوافقهـ1443\11\03بتاريخاملنعقداجتماعهفيالسعوديةالكابالتشركةإدارةمجلسأوص ى
ً
 عشروأحدوثالثمائةمليونا

ً
(262,311,060)وستون ألفا

 وستون ستةإلىسعودي،ريال
ً
 وعشرونوتسعةوسبعمائةمليونا

ً
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدسعوديريال(66,729,060)وستون ألفا

:التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتنوي 

مايليخاللمنوذلكاألدنى،للحدتخفيضهاعلىوالعملللتكاليفالصارمةاملراقبة:

 يعنيوهذااملصاريففيتخفيضوتحقيقمرونةأكثرهرميتسلسلتحقيقعلىوالعملالبشريةاملواردعلىوانعكاسهاإلداري الهيكلتقييمإعادة•
ُ
وظائفالغاءخاللمنمرونةأكثرهيكلالىتسعىالشركةانأيضا

.العاملةبالقوةاملرتبطاالنفاقعلىللسيطرةالوظيفيةاألدوارودمجمعينة

هوامشلتحقيقاملقتض ىبحسالخردةتوليدفيوالتحكماملستهدفةالربحهوامشاعلىوتحقيقالتكاليفبأقلاإلنتاجلضمانبدقةاإلنتاجأوامروتقييممتابعةيتمحيقاإلنتاجعمليةعلىتحسيناتادخال•

.محسنة

.التنافسيةوالقدرةالربحيةوتحسيناملتاحةالتكاليفأقلعلىالحصول تضمنالليللموادالبديلةواملصادراإلنتاجعملياتمراحلتقييم•

.الكفاءةتحسينلضماناإلداراتبتكاليفاملرتبطةالرئيسيةاألداءملؤشراتالدقيقالرصد•

مايليخاللمنوذلكاألعلى،للحداإليراداتزيادةعلىالعمل:

.التشغيليالنشاطمستوياتلتحسينالرئيسيينالعمالءمعاستراتيجًياالتجاريةالعالقاتتقوية•

.السيولةجانبالىالربحيةزيادةيتمحيقاملنتجاتمن"مزيجافضل"تحقيقعلىالتركيز•
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي 

تأفيض رلس املال 
:يوضح الشكل لدباه األطراف املشاركة قي عملية تأفيض رلس املال
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الهيكل العام لتأفيض رلس املال املقترح

 وســـتون يبلـــغ  رأس مـــال الشـــركة الحـــالي  
ً
  وثالثمائـــة  وأحـــد عشـــر ألفـــا

ً
  ومئتـــان  وواحـــدوعشـــرون ريـــال ســـعودي، مقســـم إلـــى ســـتة(  262,311,060)مئتـــان  واثنـــان وســـتون مليونـــا

ً
  ومائـــة وثالثـــون مليونـــا

ً
وســـتة ألفـــا

.رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل( 10)أسهم عادية، بقيمة اسمية قدرها عشرة ( 26,231,106)

 وســـتون بتخفـــيض( م02/06/2022املوافـــق )ه 03/11/1443تمـــت التوصـــية مـــن قبـــل األعضـــاء مجلـــس اإلدارة فـــي تـــاريخ  
ً
  وثالثمائـــة  وأحـــد عشـــر ألفـــا

ً
ريـــال (  262,311,060)رأس املـــال مـــن مئتـــان  واثنـــان  وســـتون مليونـــا

  وستون 
ً
  وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
  ومائة  وستة ( 66,729,060)سعودي، إلى ستة  وستون مليونا

ً
  ومئتان  وواحد وثالثون ألفا

ً
( 26,231,106)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ستة وعشرون مليونا

 وتسعمائة وستة 
ً
رياالت سعودية، ( 10)أسهم عادية، متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( 6,672,906)أسهم عادية، إلى ست ماليين وستمائة واثنان وسبعون ألفا

  ومئتان , من رأس املال%( 74.6)تبلغ نسبة التخفيض 
ً
  وخمسمائة  وثمانية وخمسون ألفا

ً
0.7456سهم من أسهم الشركة، أي  تخفيض ( 19,558,200)وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء عدد تسعة عشر مليونا

 2022مارس 31سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمه كما  في 1سهم لكل 
ً
  وخمسمائة  واثنان  وثمـانون ألفـا

ً
ريـال (  195,582,000)م، والبالغة قيمتها مائة وخمسة  وتسعون مليونا

.سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمه وموافقة الجمعية العامة غير العادية

 عهــا ملســاهمي تحصــالت بيفــي محفظــة واحــدة  واللــي سـتنتج عــن عمليــة تخفــيض  رأس املــال  ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بالسـعر الســائد فــي حينــه، ومــن ثــم ســيتم توزيــع م( إن وجــدت)سـتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم

.ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة( 30)الشركة كال حسب ملكيته خالل 

 م2022مارس 31القوائم املالية لسنة املالية املنتهية في : تاريخ القوائم املالية اللي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.



ومناقشة تحليل اإلدار  لسبام تأفيض رلس املال

يليفيمااملالرلسبتأفيضالشركةادار مالسلتوصيةالر يسيةاألسبامتتمثل:

 وتسعون وخمسةمائةم2022مارس31فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجمالىمن(%100)نسبةوإطفاءاملالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركهإدارةمجلسقرر 
ً
 وثمانون واثنانوخمسمائةمليونا

ً
ألفا

.سعوديريال(195,582,000)

املالرأستخفيضبعمليةالبدءقطريعنالشركةرأسمالهيكلةبإعادةقرارإلىوتوصلتللشركه،املالىواألداءاملستقبلىالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت
.املستقبلىنشاطهاودعمالتشغيليةالطاقةزيادةمنالشركةتتمكنحلىعاملمالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملالرأسهيكلةإلعادةأولوية،حقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومن

املاليةالسوق موقعواملاليةسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م2022/06/30املوافق)هـ1443/12/01بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2022/06/30املوافق)هـ1443/12/01بتاريخ(السعوديهتداول )السعودية

اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م2022/07/21)هـ1443/12/22بتاريخ(السعوديهتداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت.
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لى التزامات الشركةالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع عن خقامت الشركة بتعيين الدكتور محمد العمري وشركاه كمحاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال، و الذي تم م.

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

ل ر تأفيض رلس مال الشركة علت التزامات الشركة



وتسعون وخمسةمائةاملتراكمةالشركةخسائربلغت 
ً
 وثمانون واثنانوخمسمائةمليونا

ً
 وتسعون وخمسةمائةبمقداراملالرأسخفضسيؤديم2022مارس31فيكما.سعوديريال(195,582,000)ألفا

ً
مليونا

 وثمانون واثنانوخمسمائة
ً
.املتراكمةالخسائرإجماليمن%100إطفاءإلىسعوديريال(195,582,000)ألفا

:م2022مارس 31سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في

19

ل ر تأفيض رلس مال الشركة علت مقوق مساهمأ الشركة

رلس املالقبل تأفيضم2022مارس  31املساهمين كما قيمقوق 
بأالف الرياالت السعوديه 

بعد تأفيض رلس املال
بأالف الرياالت السعوديه

التأ ير
بأالف الرياالت السعوديه

(195,582)262,31166,729رأس املال

16,87616,876احتياطي تحوط

(6,221)(6,221)إحتياطى ترجمة عمالت أجنبية

(11,652)(11,652)إحتياطى إلتزامات منافع املوظفين

195,582-(195,582)الخسائر املتراكمة

-65,73265,732مقوق املساهميناجمالي

م2022مارس 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



وستون واثنانمئتانمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم 
ً
 عشروأحدوثالثمائةمليونا

ً
 وستون ستةإلىسعودي،ريال(262,311,060)وستون ألفا

ً
 وعشرونوتسعةوسبعمائةمليونا

ً
وستون ألفا

 عشرتسعةعددإلغاءطريقعنسعودي،ريال(66,729,060)
ً
 وخمسون وثمانيةوخمسمائةمليونا

ً
1لكلسهم0.7456تخفيضبمعدلوذلكالشركةأسهممنسهم(19,558,200)ومئتانألفا

.سهم

متحصالتتوزيعسيتممثومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالليواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةملساهميبيعها

الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكملساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض:

20

القيام بعملية تأفيض رلس املالبدون القيام بعملية تأفيض رلس املالمع(تقديري )البند

1,0001,000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

ريال سعودي14.54ريال سعودي14.54(م 2022/05/08إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ال ينطبق746األسهم امللغاة

ال ينطبق254بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ال ينطبقريال سعودي57.20*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

ريال سعودي14,540ريال سعودي14,540التخفيضلألسهم قبل القيمة السوقية

لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية
ريال سعودي14,517.76

ال ينطبق

ال ينطبقريال سعودي22.24(تقديرية)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

.سعوديريال 57.20إلى57.1565من تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال *

ل ر تأفيض رلس مال الشركة علت مقوق مساهمأ الشركة



أسهم10ذي يملك إلى لى املساهم الر عوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثي:

21

(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

14.5414.5414.5414.5414.5414.5414.5414.5414.5414.54(م 2022/06/12إغالق )سعر السهم قبل التخفيض

1233456678األسهم امللغاة

0001111222بعد التخفيضاألسهم اململوكة

57.2057.2057.2057.2057.2057.2057.2057.2057.2057.20(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

14.5429.0843.6258.1672.7087.24101.78116.32130.86145.40التخفيضلألسهم قبل القيمة السوقية

0.000.000.0057.2057.2057.2057.20114.40114.40114.40التخفيضلألسهم بعد القيمة السوقية

14.5429.0843.621.0015.5430.0844.622.0116.5531.09(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

ل ر تأفيض رلس مال الشركة علت مقوق مساهمأ الشركة

.ريال سعودي57.20إلى 57.1565تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من * 
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طريقة امتسام سعر السهم بعد تأفيض رلس املال

 ريال سعودي، ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر ( 14.54)م والذي يبلغ 2022/05/08بتاريخ شركة  الكابالت السعوديه تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم

.السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

14.54(م2022/05/08إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

26,231,106عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

381,400,281(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

6,672,906عدد األسهم بعد التخفيض( د)

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

.ريال سعودي57.20إلى 57.1565تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من * 



علىالشركةتعمل.تمراريتهااسعلىوسيحافظللشركةاملالياملركزتعزيزإلىسيؤديماوهواملتراكمة،الخسائرإطفاءإلىتهدفاملالرأستخفيضعمليةأنحيقاملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدال
مخاطرأيةوجودعدملىعأكدووالقانونيةاملاليةالنواحيمناملالرأستخفيضعمليةراجعقدالقانونياملحاسببأنعلما.الشركةملساهميبالنفعيعودممااألرباح،ولتحقيقالخسائرلوقفأوضاعهاتصحيح

.الشركةعلىتؤثرأنيمكن

 ـــ%( 20)بعــد تخفــيض رأس املــال ستشــطب كامــل الخســائر املتراكمــة مــن رأس مــال الشــركة وفــي حــال بلغــت الخســائر املتراكمــة اإلجــراءات ”أو أكثــر مــن  رأس مــال الشــركة فــإن الشــركة ستخضــع لالئحــة الهيئــة الخاصــة بــــ
أو أكثــر فـإن الشـركة ستخصـع لعـدد مـن املتطلبــات %( 50)وفـي حـال بلغـت نسـبة الخسـائر املتراكمـة . ”فـأكثر مـن رأس مالهــا% 20والتعليمـات الخاصـة بالشـركات املدرجـة أسـهمها فـي الســوق اللـي بلغـت خسـائرها املتراكمـة 

او أكثــر مــن رأس مالهــا بــإبال  رئــيس مجلــس % 50مــن نظــام الشــركات اللــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــو  الخســائر املتراكمــة للشــركة ( 150)األكثــر صــرامة وعلــى وجــه الخصــوص املــادة 
 بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل 

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

ً
 مـن تـاريخ علـم املجلـس بالخسـائر ، ( 45)يوما

ً
يومـا

تعد الشركة منقضية بقوة و .  ركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس يالشلتقرر إما زيادة رأس املال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل 
مـن نظـام الشـركات ( 150)قـررت زيـادة رأس املـال وفـق االوضـاع املقـررة فـي املـادة إذاالنظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خـالل املـدة املحـددة أعـاله، أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهـا إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو 

 مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة( 90)ولــم يــتم االكتتــاب فــي كــل زيــادة رأس املــال خــالل 
ً
مــن نظــام الشــركات أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ( 150)وفــي حــال انقضــاء الشــركة بقــوة النظــام بموجــب املــادة . يومــا

.سيلغي إداراج أسهم الشركة

امللاطر املحتملة بتياة تأفيض رلس مال الشركة
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الفتر  الزمنية لعملية تأفيض رلس املال

الحدثالتاريخ

سعوديريال ( 66,729,060)ريال سعودي إلى (262,311,060)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية(م2022/06/02املوافق)ه1443/11/03

.مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(م2022/06/23املوافق )ه1443/11/24

.هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(م2022/06/27املوافق )ه 1443/11/28

(م2022/06/30املوافق )هـ 1443/12/01
الية السعودية الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية و موقع السوق املموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(.تداول )

.نكما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعال ،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية (م2022/07/21املوافق )ه 1443/12/22

(.الثالقاالجتماع )اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (م2022/07/21املوافق )ه 1443/12/22

(م2022/07/25املوافق )هـ 1443/12/26
 لعدم (الثالقاالجتماع )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير

ً
اكتمال النصاب دم األول، و عاكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع ، نظرا

.الثانيالالزم لعقد االجتماع 

.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م2022/07/26املوافق )هـ 1443/12/27

(م2022/**/**املوافق )هـ 1443/**/**
يوم ( 30)ك خالل وذل. الشركة في حسابات املساهمين املستحقينمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 

.من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
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تأفيض رلس املال 

:اجراهات تأفيض رلس املال
:إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لالجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال•

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

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

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

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

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

:اقرار لعضاه مالس اإلدار 
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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 وستون (م2022/06/30املوافق )هـ 1443/12/01حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ  
ً
  وثالثمائة  وأحد عشر ألفا

ً
(  262,311,060)على طلب تخفيض  رأس مال الشركة من مئتان واثنان  وستون مليونا

 وستون 
ً
 وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
 ومئتان ( 66,729,060)ريال سعودي، إلى ستة وستون مليونا

ً
 وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفا

ً
سهم من أسهم ( 19,558,200)ريال سعودي عن طريق إلغاء عدد تسعة عشر مليونا

( .م2022/06/30املوافق )هـ 1443/12/01بتاريخ ( تداول السعوديه)من  رأس املال ، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية % 74.6واللي تمثل مانسبتة الشركه 

تتمال هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال لناملإن عملية تخفيض رأس املال تتطلب موافقة املساهمين، وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس.

  ل النظـام األسـاس للشـركة رة التجـارة للحصـول علـى موافقتهـا علـى تعـديوزافي حال تم الحصول على موافقة املساهمين على عملية تخفيض رأس املال، سـتقوم الشـركة باالسـتمرار بـاجراءات تخفـيض  رأس مالهـا  ومخاطبـة

.وسجلها التجاري 

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

افقات النظامية الال مة إلتمام عملية تأفيض رلس مال الشركة املو



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

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

 5–5واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)ه املوافق 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم–

(م2022/01/05املوافق )ه 1443/06/02وتاريخ 2022

 ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم

بتاريخ 2022-52-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2022/02/13املوافق )هـ 1443/07/12بتاريخ 2022-19-1واملعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2019/09/30املوافق )

(م2022/04/13املوافق )هـ 1443/09/12

النظام األساس ي للشركة

 وتاريخ 2013–48–4فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم %20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية واللي بلغت خسائرها املتراكمة

املوافق )ه 1439/11/05وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15

(  م2018/07/18

األبظمة و اللوا ح  والتعليمات ذات الصلة
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ن مـن أجـل الحصـول علـى على التزامات الشركة وعلى حقوق املسـاهمييض قامت الشركة بتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال و أثر ذلك التخف

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلى املادة الرابعة واالربعون بعد املائة من نظام الشركات الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم 
ً
ه مراجـع 1437/01/28وبتـاريخ ( 3/م)تالوة تقرير املحاسب القانوني، استنادا هــ ،  ال يصـدر قـرار التخفـيض إال بعـد تـالوة تقريـر خـاص ُيعـد 

.الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اللي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

املوافـق )ه 1443/12/22خ بتـاري( تـداول السـعوديه)السـوق املاليـة السـعودية وقـعتم تضمين نسخة من تقرير الفحص املحدود املعد من قبل املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العاديـة علـى م

(م2022/07/21

تقرير املحاسب القابوني 



 وتــــاريخ 2013–48–4فــــأكثر مــــن رأس مالهــــا، الصــــادرة عــــن مجلــــس هيئــــة الســــوق املاليــــة بموجــــب القــــرار رقــــم %20باإلشــــارة إلــــى اإلجــــراءات والتعليمــــات الخاصــــة بالشــــركات املدرجــــة أســــهمها فــــي الســــوق واللــــي بلغــــت خســــائرها املتراكمــــة
ـــق )ه 1435/01/15 ـــق )ه 1439/11/5وتـــــاريخ 2018–77-1ه، واملعدلـــــة بقــــرار مجلـــــس هيئـــــة الســـــوق املاليــــة رقـــــم 1424/06/02وتـــــاريخ 30/ بنـــــاء علـــــى نظـــــام الســــوق املاليـــــة الصـــــادر باملرســـــوم امللكــــي رقـــــم م( م2013/11/18املوافـ املوافــ
، (م2018/07/18

 مـن نظـام الشـركات أنـه إذا بلغـت خسـائر الشـركة نصـف رأس املـال املـدفوع، فـي أي وقـت خـالل السـنة املاليـة، وجـب (150)هــ، و علـى وجـه الخصـوص املـادة 1437م املوافـق 2015وبناء على نظام الشركات الصـادر مـن وزارة التجـارة فـي عـام
عوة الجمعية العامة ذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دا بعلى أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبال  رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبال  أعضاء املجلس فور 

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

ً
املال املدفوع ، أو حل ف رأسوذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصظامغير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

يــوم، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي املوضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس املــال وفـــق 45الشــركة قبــل األجــل املحــدد فــي نظامهــا األســاس، وتعــد الشــركة منقضــية بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامـــة غيــر العاديــة خــالل 
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة

ً
.األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة 
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب % 35فـأكثر وبمـا يقـل عـن % 20يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 لهــذه الفقــرة مــع اإلعــالن الخــاص بالنتــااإل الرئيســية اللــي أدت إلــى بلــو  هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى أنــه ســيتم تطبيــق هــذه اإلجــراءات والتعليمــات عليهــا، وفــي حــال تــزامن
ً
ئج املاليــة األوليــة أو الســنوية تعفــى فصــاح املطلــوب وفقــا

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

 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة 
ً
مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب % 50فـأكثر وبمـا يقـل عـن % 35يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 لهــذه الفقــرة مــع اإلعــالن الخــاص بالنتــااإل الرئيســية اللــي أدت إلــى بلــو  هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى أنــه ســيتم تطبيــق هــذه اإلجــراءات والتعليمــات عليهــا، وفــي حــال تــزامن
ً
ئج املاليــة األوليــة أو الســنوية تعفــى فصــاح املطلــوب وفقــا

.الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية
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 ودون تـأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـو  خسـائرها املتراكمـة 
ً
للـي فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار الخسـائر املتراكمـة ونسـبتها مـن رأس املـال واألسـباب الرئيسـية ا% 50يجب على أن الشركة أن تفصـح للجمهـور فـورا

فـأكثر مـن رأس مالهـا، وفـي حـال تـزامن % 50ملالية السـعودية اللـي بلغـت خسـائرها املتراكمـة ق اأدت إلى بلو  هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السو 
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في

ً
.ية األولية أو السنويةل قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالحااإلفصاح املطلوب وفقا

 للمــادة 
ً
الــدعوة إلــى م يتــوافر هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول وجهــتن لــمــن نظــام الشــركات ،ال يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة مــحيحا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة علــى أالقــل، فــإ( 94)وفقــا

ات ويكـون النصـاب القـانوني واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالق وفقا لألوضاع اللي نصـت عليهـا نظـام الشـرك . اجتماع ثان، ويكون االجتماع الثاني محيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل
.بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصة

 قبل انقضاء املدة املحددة يادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركةبز من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال اذا كان هذا القرار متعلقا( 94)وفقا للمادة
.ع تمافي نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فال يكون القرار محيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االج

 علــى جميــع مســاهمي الشــركة املســجلين بســجالت الشــركة لــدى 
ً
ايــة تــداول ثــاني يــوم يلــي يــوم بنه« تــداول الســعوديه»وق املاليــة الســعودية الســفــي حــال موافقــة مســاهمي الشــركة علــى تخفــيض رأس املــال، ســيكون قــرار التخفــيض نافــذا

.ملالضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس ان حانعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك املساهمين الذي
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 قبل إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية بتخفيض رأس مال الشركة( 14)سيتم نشر تعميم املساهمين والـتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن •
ً
.يوما

، و حلـى تـاريخ انعقـاد الجمعيـة العامـة (م2022/06/30املوافـق )هــ 1443/12/01اليـة فـى املسوف تقوم الشركة بتوفير املسـتندات التاليـة لإلطـالع عليهـا فـي املقـر الرئيسـ ي للشـركة فـي مدينـة جـده  و ذلـك مـن تـاريخ موافقـة هيئـة السـوق •
 4صباحا إلى الساعة 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة ( م2022/07/25املوافق )هـ 1443/12/26غير العادية في 

ً
: عصرا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

نسخة من تقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض رأس مال الشركة-

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

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

املستندات املتامة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني

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

املرفقات








