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المستشارون

أالهلي كابيتال 

تجاري الالملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي طريق 

11495، الرياض 22216ب .ص

السعوديةالعربية المملكة 

+710687411966: هاتف 
www.ncbc.com: الموقع اإللكتروني
inquiries@alahlicapital.com: البريد اإللكتروني 

محامون ومستشارونخشيم 

، برج ب17الطابق 

أبراج العليا، حي العليا

مدينة الرياض  

المملكة العربية السعودية

11321الرمز البريدي 230667ب .ص

+966114618700: الهاتف

+966114618799: الفاكس
Zeyad@Khoshaim.com: البريد االلكتروني
www.khoshaim.com: الموقع اإللكتروني

العظم والسديري

المقر الرئيسي -الرياض مدينة 

10504. ب.ص

11443الرياض 

المملكة العربية السعودية

+966112175000: رقم الهاتف

+966112175000: رقم الفاكس
ch@crowehorwath.com.sa: البريد االلكتروني
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خلفية عن شركة الكابالت السعودية

محدودةؤوليهمسذاتكشركةبدايتا  تأسستسعوديةمساهمةشركةهي(‘‘الشركة’’بـبعدفيماإليهايشارو)السعوديةالكابالتشركة

تاريخو4030009931رقمجدةمدينةمنالصادرالتجاريالسجلبموجبالشركةتعملو(م1976الموافق)هـ1396العامفي

ب.صف،12رقمقطعةالصناعية،المنطقةجدة،مدينةفيللشركةالرئيسيالمقريقع.(م1976/04/26الموافق)هـ1396/04/27

السعوديةالعربيةالمملكة21491جدة،4403

أغلبيهفيهاوتعينسيطرهحصةفيهاتملكتابعةشركات(3)ثالثخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةفينشاطهاالشركهتمارس

:المديرينمجالسأعضاء

لكابالتاوبيعشراءفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:المحدودةللتسويقالسعوديةالكابالتشركة

بهاالمتعلقةوالمنتجاتالكهربائية

طاقةالمشاريعفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:المحدودةواالتصاالتالطاقةلمشاريعماسشركة

المفتاحتسليمأساسعلىواالتصاالت

توزيعخدماتفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:المحدودةالكهربائيةاألدواتلتوزيعماسمراكزشركة

واالتصاالتالكهربائيةالطاقة

هأغلبيفيهاوتعينسيطرهحصةفيهاتملكتابعةشركات(5)خمسةخاللمنالسعوديةالعربيةالمملكةخارجنشاطهاالشركةتمارسو

:المديرينمجالسأعضاء

الرئيسينشاطهاليتمثقابضةشركة:(سابقا  شيركاتيأنونيمهولدنجماس)شيركاتيأنونيموتيجارتياتيريمكابلوماسشركة

االتصاالتوكابالتالكابالتصناعة:في

صناعةفييالرئيسنشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:شيركاتيأنونيموتيجاراتسانايتسيسليريكابلوديمرير

تكتمللموالصينركياتفيالقانونيةاالجراءاتولكنالبيعاتفاقيةووقعتبالبيعقرارصدر)الكهربائيةالكابالتوتجارةوتوريد

.(كابلوديمريرشركةعلىتسيطرزالتالالسعوديةالكابالتشركةفانولذلكبعد

ةالدوليالتجارةفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:المحدودةترادينجانترناشيونالماسشركة.

الكابالتبيعفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:(المتحدةالعربيةاإلمارات)السعوديةالكابالتشركة

بهاالمتعلقةوالمنتجات

مستلزماتهاووالمحوالتالكهربائيةالمفاتيحصناعةفيالرئيسينشاطهايتمثلمحدودةمسؤوليةذاتشركة:اليمسانمجموعة
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السعوديةالكابالت خلفية عن شركة 

تموسعوديلاير(3,500,000)ألفخمسمائةوماليينثالثةمحدودةمسؤوليهذاتكشركهبدايتا  التأسيسعندالشركةمالرأسبلغ

(م1988/09/03الموافق)هـ1409/01/22تاريخو(74)رقمالوزاريالقراربموجبوأدراجهامساهمةشركةإلىالشركةتحويل

سهم(27,000,000)مليونعشرونوسبعةعلىمقسمسعوديلاير(270,000,000)مليونسبعينومائتيقدرهمالبرأس

مليونوسبعينمائتينمنالمالرأسزيادةتمتم1992عامفيوالواحد،للسهمرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعادي

سهمبواقعاالرباحمقابلأسهمتوزيعطريقعنسعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائةإلىسعوديلاير(270,000,000)

خمسمائةإلىسعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائةمنالمالرأسزيادةتمتم1997عامفيوأسهم،عشرةلكلواحد

أسهموتوزيعالواحدللسهمسعوديلاير100بقيمةنقديسهممليونمائةاصدارطريقعنسعوديلاير(500,000,000)مليون

رأسزيادةتمتم2004عامفيوأسهم،4لكلسهمبواقعسعوديلاير(100,000,000)مليونمائةبقيمةالمساهمينعلىمجانية

طريقعنسعوديلاير(640,000,000)مليونأربعونوستمائةإلىسعوديلاير(500,000,000)مليونخمسمائةمنالمال

منالمالرأسزيادةتمتم2006عامفيوللسهم،سعوديلاير50بسعرسهم500لكلسهم89بواقعأولويةحقوقأسهماصدار

طريقعنسعوديلاير(760,000,000)مليونستونوسبعمائةإلىسعوديلاير(640,000,000)مليونأربعونوستمائة

للسهمسعوديلاير10بسعرسهم100لكلسهم18.75بنسبةأولويةحقوقأسهماصدار

ومليونوأربعةأربعمائةالىسعوديلاير(760,000,000)مليونوستونسبعمائةمنالمالرأستخفيضتمم2017يونيو4وفي

(76,000,000)مليونوسبعونستةمنالشركةأسهمعددتخفيضبالتاليوسعودي،لاير(404,114,000)الفا  عشروأربعةمائه

وخمسمائةمليونوثالثونخمسةإلغاءطريقعنسهم(40,411,400)أربعمائةوالفا  عشروأحدوأربعمائةمليونأربعونالىسهم

عنسهمتخفيضبمعدلو،(%46.83)مقدارهاالمالرأسفيتخفيضبنسبهوسهم(35,588,600)ستمائةوالفا  وثمانونوثمانية

سهم(2.14)كل

أربعمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م02/08/2018الموافق)هـ20/11/1439بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

وستونالفا  عشرواربعةوستمائةمليونوعشرةمائةالىسعوديلاير(404,114,000)الفا  عشروأربعةمائهومليونوأربعة

أربعمائةوالفا  عشروأحدوأربعمائةمليونأربعونمنالشركةأسهمعددتخفيضبالتاليوسعودي،لاير(110,614,060)

وعشرونتسعةإلغاءطريقعنسهم(11,061,406)وستةواربعمائةالفا  وستونواحدومليونعشرأحدالىسهم(40,411,400)

مقدارهاالمالرأسفيتخفيضبنسبةوسهم(29,349,994)وتسعونواربعةوتسعمائةالفا  واربعونوتسعةوثالثمائةمليون

الالزمةالنظاميةالموافقاتعلىالحصولبعدوذلك.تقريباسهم(1.38)كلعنسهمتخفيضبمعدلو،(72.63%)
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ةملكية المساهمين في الشرك–السعودية خلفية عن شركة الكابالت 

%النسبة 
القيمة

لاير سعودي
عدد االسهم االسم

16.60% 67,088,530 6,708,853 شركة زينل للصناعات المحدودة

%0.57 3,527,780 352,778 أعضاء مجلس اإلدارة

%82.83 330,527,690 33,052,769 المساهمون اآلخرون

100% 404,114,000 40,411,400 اإلجمالي

الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:



الهيكل التنظيمي –السعودية خلفية عن شركة الكابالت 

7

رئيس المجموعة

شؤون اإلدارة العليامكتب اإلدارة العليا

رئيس العمليات، 
السعودية

المدير العام لشركة 
دميريركابلو

المدير العام لشركة 
ليمسانا

المدير العام لشركة ماس 
للمشاريع

رئيس اإلدارة المالية

رئيس القسم التجاري

نائب الرئيس للعمليات

مدير التقنية

لموارد لنائب الرئيس 
البشرية

مدير عام ضمان الجودة

عضو فريق اإلدارة عضو فريق اإلدارة

مجلس اإلدارة

المدير المالي

المدير التجاري

مدير العمليات

مدير التقنية

مدير عام الموارد البشرية

مدير ضمان الجودة

مدير عام تقنية المعلومات مدير تقنية المعلومات

المدير المالي

المدير التجاري

مدير العمليات

مدير التقنية

مدير الموارد البشرية

مدير ضمان الجودة

مدير تقنية المعلومات

المدير المالي

مدير إدارة المشاريع

مدير الموارد البشرية

مدير ضمان الجودة

مدير المناقصات

الرئيس المالي 

للمجموعة

رئيس التقنية 
للمجموعة

لجنة المراجعة والمخاطرلجنة الترشيحات والمكافآت
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مجلس اإلدارة–السعودية خلفية عن شركة الكابالت 

العضويةتارخ
األسهم المملوكة قبل التخفيض

الصفة العمر ةالجنسي المنصب االسم
نسبة غير مباشر نسبة مباشر

م2018/02/11 ال توجد ال توجد اليوجد اليوجد مستقل 48 سعودي رئيس نويالتيأنور ميسر

م2018/01/14 2.439% 978,352 0.4313% 297,174
غير 

يتنفيذ
70 سعودي عضو اعلي رضزينلخالد أحمد يوسف 

م2018/01/14 ال توجد ال توجد 0.0034% 1,360 مستقل 71 سعودي عضو عبدهللا حسن عثمان مصري

م2018/01/14
2.439% 978,352 0.0013% 531

غير 

يتنفيذ
60 سعودي عضو

علي زينليوسف أحمد يوسف 

رضا

م2018/01/14 ال توجد ال توجد 0.0013% 531
غير

يتنفيذ
73 سعودي عضو عدنان عبدهللا إبراهيم ميمني

م2018/01/14 ال توجد ال توجد %0.1316 53,172
غير

يتنفيذ
40 سعودي

-عضو 

نائب

الرئيس

عليزينلرائد خالد أحمد يوسف 

رضا

م2018/01/14 ال توجد ال توجد %0.0000 10 مستقل 55 سعودي عضو خالد بن علي العجالن

 م وقد تم 2018/02/11هـ الموافق 1439/05/25ميسر أنور نويالتي عضوا  بمجلس االدارة ورئيسا  له بتاريخ / تعيين السيد تم
م2018/02/13هـ الموافق 1439/05/27االعالن بتاريخ 



9

اإلدارة العليا–السعودية خلفية عن شركة الكابالت 

العضويةتارخ العمر الجنسية المنصب االسم

م2014/04/06
63 هولندي شركة الكابالت السعودية رئيس المجموعة

نوس ديونيسيوس اكوستينوس مارتي

ميتزيماكيرس 

م2018/06/01 49 سعودي الكابالت السعوديةنائب الرئيس لشركة عبدالرحمن ابوالخير عبدالهادي

م2018/06/20 41 هندي نائب الرئيس للمالية اشفاقسيد

م2015/10/04 41 سعودي نائب الرئيس للعمليات محمد طالل حمدي

م2007/08/01 34 سعودي لقسم التجاري والشؤون اإلدارة العليانائب الرئيس هشام إسماعيل

م2014/01/23 50 تركي المدير العام، المسان جمال صديقي

م2016/08/16 48 تركي المدير العام شركة ديميرير كابلو أزتوباركألبار 

م2001/07/06 53 يباكستان الطاقة و االتصاالت المحدودةالمدير العام شركة ماس لمشاريع محمد رياض
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الشركات التابعة-السعودية خلفية عن شركة الكابالت 

شركة الكابالت السعودية 

شركة الكابالت 

السعودية للتسويق

المحدودة

شركة ماس لمشاريع 

الطاقة

واالتصاالت 

المحدودة

شركة مراكز ماس 

لتوزيع األدوات

الكهربائية المحدودة

ماس كابلو ياتيريم 

وتيجارات أنونيم

شيركاتي

دميرير كابلو 

تسيسليري ساناي

أنونيم وتيجارت 

يشيركات

شركة ماس 

نجترديانترناشيونال 

المحدودة

شركة الكابالت 

اإلمارات)السعودية 

(العربية المحدودة

عالميةمحلية 

اليمسانمجموعة

%99100%100%100%100%100%100%94.4%

تكنولوجيزونقتيانجيانقسوشركةإلىتركيافيكابلوديميرارشركةحصهكاملبيعاتفاقيةتوقيعتموقد(ZTT)صينيةشركةوهي

الكابالتمجالفيتعمل
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تطور خسائر الشركة المتراكمة و أسبابها

يناير من

حتى يونيو

2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 االف الرياالت

(117,958) (80,313) (235,393) 1,687 (201,679) (229,117) (156,405) (الخسارة)صافي الربح او 

- 355,886 - - - - - شطب الخسائر 

- - 63,432 - - - - امتصاص الخسائر المتراكمة من 

خالل التحويل من اإلحتياطي 
النظامي

- - - 86,490 - - - مالية التقارير الاثر االعتماد معايير
- IFRSالدولية 

(293,500) (175,542) (451,115) (279,154) (367,331) (165,652) 63,465 (الخسائر المتراكمة)األرباح المبقاة 

)%72.63( )%43.44( )%59.38( )%36.73( )%48.33( )%21.80( %8.35 (الخسائر المتراكمة)المبقاة األرباح
كنسبة من رأس المال 

 م ثالثة و ستون مليون و 2012/12/31م حيث بلغت األرباح المبقاة للشركة بتاريخ 2012بدأت الشركة في تحقيق خسائر منذ العام

لاير سعودي( 63,465,000)أربعمائة و خمسة و ستون الف 

 م2018/06/30إلى 2012للشركة من ( الخسائر المتراكمة)و األرباح المبقاة ( الخسارة)يوضح الجدول أدناه صافي الربح او:

:أسباب الخسائر المتراكمة

في توفر رأس المال ظلت الشركة خالل السنوات القليلة الماضية تمر بضغط كبير في بند متطلبات السيولة الخاص بها، وبشكل رئيسي

ثاني من العام العامل قصير األجل الالزم للتشغيل بالمستوى األمثل، وزاد تفاقم المشكلة مع التباطؤ الذي يشهده السوق منذ الربع ال

المتوقع، وقد م، حيث ان االسواق الصناعية واسواق المقاوالت لم تتعافى منذ ذلك التاريخ او انها تعافت في نطاق أقل بكثير من2016

م لتصل ما 2018يونيو 30أدت هذه االسباب مجتمعه مع فقدان اصول لدى شركة مرتبطة تسبب في خسائر متراكمة للشركة كما في 

المالمن رأس مال الشركة؛ قبل التخفيض المقترح لرأس % 72.6نسبته 
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ائرخطة الشركة و الخطوات االصالحية المتخذة من قبل الشركة إليقاف الخس

قامت الشركة بإعداد خطة عمل تهدف إليقاف الخسائر كما يلي:

الرقابة الصارمة على كافة التكاليف بخالف تكاليف العمالة:

 م كخطوة لتحديد المصروفات وترشيد النفقات لتعكس نهج اإلدارة 2017م و عام 2016خفضت الشركة إنتاجيتها منذ عام

المبسطة والتحكم المستمر في التكاليف من خالل إعطاء كل إدارة مسئولية عن كل تكلفة

إعادة تنظيم مواردها البشرية من خالل إعادة هيكلة العمالة:

من خالل تخفيض عدد تماشيا  مع اإلنتاجية المخفضة ، تمت الرقابة على العمالة التي تشكل أكبر بند من بنود النفقات النقدية وذلك

العمال ورواتب موظفي اإلدارة العليا والرقابة الصارمة على العمل اإلضافي

التحسينات في مهمة سلسلة التوريد:

 متابعة الموردين أقصى مخزون إلى جانب/ تم تحسين سلسلة التوريد لشركة الكابالت السعودية حيث تم تبني طريقة إبقاء أقل

طيط و التموين مثل من المتوقع أن تؤدي هذه اإلجراءات لتخفيض التكاليف في إدارة التخ. المحليين للمواد لتقليل الفترات الزمنية

(إلخ.... النقل و المستودعات ورسوم الجمارك )

ي في تركيا وسوف وقعت شركة الكابالت السعودية اتفاقية لبيع أسهم شركة ديمرير كابلو تسيسليري ساناي وتيجارات أنونيم شيركات

تؤدي المبالغ المتحصلة من هذه العملية الى تحسين المركز المالي للشركة وربحيتها

التواصل مع مقرضيها إلعادة هيكلة التزاماتها المالية لتناسب ظروف السوق الحالية بالشكل األمثل:

ذا التوجه تقوم شركة الكابالت السعودية حاليا  بإعادة التفاوض حول شروط سداد ديونها مع جميع المقرضين وسوف يوفر ه

للشركة مرونة أفضل إلدارة عملياتها وفقا  لظروف السوق الحالية
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تخفيض رأس المال

الجمعية العامة

غير العادية

عملية تخفيض

رأس المال
الموافقات النظامية

المستشارون

الماليالمستشار 

المستشار القانوني

القانونيالمحاسب 

تصويت مساهمي الشركة

هيكل األطراف المشاركة فيعملية تخفيض رأس المال
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تخفيض رأس المال

اإلجراءات المراحل

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أوال  

لعملية تخفيض رأس المال( خشيم محامون ومستشارون)و مستشار قانوني ( شركة االهلي المالية)تعيين مستشار مالي  ثانيا  

(العظم والسديري)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال  ثالثا  

ح األوراق إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسون من قواعد طر

المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال
رابعا  

موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة خامسا  

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة سادسا  

اإلجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال:
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تخفيض رأس المال

أربعمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م02/08/2018الموافق)هـ20/11/1439بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

وستونالفا  عشرواربعةوستمائةمليونوعشرةمائةالىسعوديلاير(404,114,000)الفا  عشروأربعةمائهومليونوأربعة

أربعمائةوالفا  عشروأحدوأربعمائةمليونأربعونمنالشركةأسهمعددتخفيضبالتاليوسعودي،لاير(110,614,060)

وعشرونتسعةإلغاءطريقعنسهم(11,061,406)وستةواربعمائةالفا  وستونواحدومليونعشرأحدالىسهم(40,411,400)

مقدارهاالمالرأسفيتخفيضبنسبةوسهم(29,349,994)وتسعونواربعةوتسعمائةالفا  واربعونوتسعةوثالثمائةمليون

دبعوذلك.الشركةعلىالمتراكمةالحاليةالخسائرلتخطيوذلكتقريبا،سهم(1.38)كلعنسهمتخفيضبمعدلو،(72.63%)

الالزمةالنظاميةالموافقاتعلىالحصول

ختاريحتىالشركةعلىالمتراكمةالخسائركاملشطبإلىمالهارأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةتؤديوسوفهذا

.الشركةمالرأسمنتقريبا  %72.63نسبتهاتبلغوالتيم2018/06/30

هيئةوقعمعلىالموافقةهذهعناإلعالنتمقدوالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلتقدو

(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخ«تداول»السعوديةالماليةالسوقموقعوالماليةالسوق

اريخبتالدعوةهذهعناإلعالنتم.(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخعاديةالغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****
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تخفيض رأس المال

يليلمااوفقاالشركةتخفيضرأسمالعمليةتتمسوف:

إلىمقسمسعوديلاير(404,114,000)الفا  عشروأربعةمائهومليونوأربعةأربعمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

لاير(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم(40,411,400)أربعمائةوالفا  عشروأحدوأربعمائةمليونأربعون

لاير(110,614,060)وستونالفا  عشرواربعةوستمائةمليونوعشرةمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودي،

سهملكلاسميةبقيمةعاديسهم(11,061,406)وستةواربعمائةالفا  وستونواحدومليونعشرأحدإلىمقسمسعودي

سعوديلاير(10)عشرة

ةوتسعوثالثمائةمليونوعشرونإلغاءتسعةطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%72.63المالرأستخفيضنسبةتبلغ

تقريباسهم(1.38)كلعنسهمإلغاءبمعدلوعاديسهم(29,349,994)وتسعونواربعةوتسعمائةالفا  واربعون

الشركةبهاومتقالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارااأخذأجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى.

مالأسرهيكلةإعادةسيتمحيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهمويؤكدونهذا

مستقبال  الشركةنموودعمالمتراكمةالخسائرإلطفاءالشركة
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة

خفيض رأس المال، قامت الشركة بتعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية ت

والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع على التزامات الشركة

 ما يليم 2018/08/05تم التوضيح من خالل تقرير المحاسب القانوني كما في:

لن يكون لعملية تخفيض رأس المال أي تأثير على الحسابات النقدية للشركة

 لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق المساهمين والمطلوبات على الشركة

ر تحويل يعتبر تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من االسهم مجرد قيد في دفاتر الشركة لشطب الخسائر المتراكمة عب
لاير سعودي من حساب 293,499,940))المبلغ مائتي و ثالث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون 

رأس المال إلى بند الخسائر المتراكمة
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين

 لاير ( 293,499,940)بلغت خسائر الشركة مائتي و ثالث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون

لف و م، سيؤدي خفض رأس المال بمقدار مائتي و ثالث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون ا2018/06/30سعودي كما في 

لاير سعودي إلى خفض الخسائر المتراكمة بالكامل( 293,499,940)تسعمائة و اربعون 

 م والتي تم فحصها كالتالي2018/06/30سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء  على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في:

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال المساهمينحقوق 

(293,499,940) لاير404,114,000 110,614,060 رأس المال

293,499,940 - لاير( (293,499,940 المتراكمةالخسائر

- لاير (851,000) لاير (851,000) ادله األثر التراكمي للتغيرات في القيمة الع

- لاير(7,068,000) لاير(7,068,000) أحتياطي ترجمة عمالت اجنبية

- لاير  102,695,060 لاير  102,695,060 اإلجمالي

- - 72.63% الخسائر المتراكمة كنسبة من رأس المال

القانونيتقرير المحاسب : المصدر
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين

لاير(404,114,000)الفا  عشروأربعةمائهومليونوأربعةأربعمائةالبالغةاالساسيةقيمتهمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

واربعةوستمائةمليونوعشرةمائةإلى(سهم(40,411,400)أربعمائةوالفا  عشروأحدوأربعمائةمليونأربعونتمثل)سعودي

(سهم(11,061,406)وستةواربعمائةالفا  وستونوواحدمليونعشرأحدتمثل)سعوديلاير(110,614,060)وستونالفا  عشر

معوالتناسببالنسبةسهم(29,349,994)وتسعونواربعةوتسعمائةالفا  واربعونوتسعةوثالثمائةمليونوعشرونتسعةبإلغاءوذلك

سهم(1.38)كلعنسهمتخفيضبمعدلتقريبا(%72.63)مقدارهاالمالرأسفيتخفيضبنسبةأيالشركة،فيمساهمكلمساهمة

تقريبا

السائد،سوقالبسعرالماليةالسوقفيلتباعواحدهمحفظةفي(وجدتإن)المالرأستخفيضعنستنتجالتياالسهمكسورستجمع

المساهمينموافقةيوممنيوم(30)ثالثينخاللاالسهمكسورفيملكيتهحسبكلالمستحقينعلىسيوزعالبيعهذامنوالمتحصالت

م،2018/6/30تاريخحتىالشركةعلىالمتراكمةالخسائركاملإلطفاءهوالمالرأسبتخفيضالقيامإن.المالرأستخفيضعلى

الملغاةاالسهمقيمةبمقداروذلك

1,000تهمحفظفييملكمساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض
:الشركةأسهممنسهم

بدون القيام بعملية تخفيض رأس المال مع القيام بعملية تخفيض رأس المال (تقديري) البند 

1,000 1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

7.21 7.21 (تقديري) سعر السهم قبل التخفيض 

7,210 7,210 (تقديرية) لألسهم قبل التخفيض القيمه السوقية

الينطبق 72.63% نسبة التخفيض

الينطبق 726 األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

1,000 274 األسهم المملوكة بعد التحفيض

7.21 26.34 (تقديري) بعد التخفيض سعر السهم

7,210 7,191 (تقديرية) القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

الينطبق 18.96 (تقديرية) قيمه التعويض 

.تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمينسيتم 
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قبل التخفيضالمملوكة االسهم 

7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 7.21 سعر السهم قبل قبل الخفيض

8 7 6 6 5 4 3 3 2 1 األسهم الملغاة 

2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 بعد التخفيضالمملوكة األسهم 

26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 26.34 (تقديري) سعر السهم بعد التخفيض 

72.10 64.89 57.68 50.47 43.26 36.05 28.84 21.63 14.42 7.21 (يرية تقد) القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

52.68 52.68 52.68 26.34 26.34 26.34 26.34 التوجد التوجد التوجد بعد التخفيضالسوقية القيمة 

(تقديرية) قيمة التعويض    7.21   14.42   21.63   2.50   9.71   16.92   24.13   5.00   12.21   19.42

 وضح اإلشارة أن المساهم الذي يملك سهما واحدا من  أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وتعويضه عن كل سهم كما هو متجدر
:أدناه

.تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمينسيتم 
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تأثير تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين

تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير7.21 (الجمعية العامه غير العاديةيوم)سعر اإلغالق لسهم الشركة اليوم 

لاير293,499,940 رأس المالقيمه تخفيض

سهم29,349,994 الملغاةعدد األسهم

سهم40,411,400 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم11,061,406 والمصدرة بعد تحفيض رأس المالعدد األسهم القائمة

لاير291,366,194 القيمه السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس المال

لاير26.34 الشركة بعد تخفيض رأس المالسعر سهم

 ع ان ومن المتوقلاير، ** هو ( يوم الجمعية العامة غير العادية) م **/**/****الموافق هـ **/**/****إن سعر االغالق لسهم الشركة اليوم

وذلك في ( ةالعامة غير العاديالجمعية يومين تداول تلي )م**/**/****هـ الموافق **/**/****بعد يومين تداول بتاريخ لاير ** يصل إلى 
ليوماعلى سعر اإلغالق لسهم الشركة **% هذا التغيير يمثل زياده بنسبة . حال وافق المساهمون على عملية تخفيض رأس المال

.تحديث العرض بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمينسيتم 
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

 ائرها خسترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر بها الشركة نتيجة

لاير ( 293,499,940)والتي بلغت مائتي و ثالث و تسعون مليون و اربعمائة و تسعة و تسعون الف و تسعمائة و اربعون المتراكمة 

الشركة من رأس مال الشركة، وتهدف الشركة من ذلك إلى إعادة هيكلة رأس % 72.63م وبنسبة 2018/06/30سعودي كما في 

بهدف مالها لقطاعات أععلى وضع الخطط االستراتيجة وإجراء اإلصالحات الهيكلية حاليا  الخسائر المتراكمة، وتعمل الشركة إلطفاء 

سابقا  وقف الخسائر كما ذكر 

 من مخاطر أيوقد تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي القانونية والمحاسبية، وتم التأكيد من خالل هذه التقارير بأنه التوجد هذا

مخاطر محتملة ة أي الشركترى إدارة فلذا ال . النواحي القانونية والتشغيلية أو فيما يتعلق بااللتزامات المالية المحتملة نتيجة هذا القرار

.نتيجة قرار التخفيض
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الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

الصناعي حصلت الشركة على موافقة جميع مقرضيها، و هم البنك االهلي التجاري و بنك الجزيرة و بنك الراجحي و صندوق التنمية

المالالسعودي، على عملية تخفيض رأس 

 يئة السوق رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هعلى تخفيض حصلت الشركة على موافقة هيئه السوق المالية

(م**/**/****الموافق )هـ **/**/****بتاريخ «تداول»المالية وموقع السوق المالية السعودية 

هم على عملية إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين، وعلى المساهمين العلم بأنه اذا لم يتم الحصول على موافقت

للشركةتخفيض رأس المال هذه، فإن العملية ستتوقف ويصار الى حل الشركة قبل االجل المحدد في النظام االساسي 

 ثمار و االستفي حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة بمخاطبة وزارة التجارة

االساسيعلى موافقتها على تعديل السجل التجاري للشركة ونظامها للحصول 

األنظمة و اللوائح ذات الصلة هي:

 هـ 1437/01/28وبتاريخ ( 3/م)نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 هـ1424/06/02وتاريخ ( 30/م)السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام

 2017-123-3رقم قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار
وتعديالتها(م2017/12/27الموافق )هـ 1439/04/09و تاريخ 

 الموافق )هـ 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم قواعد االدراج

(م2017/12/27

 للشركةالنظام األساسي

كما ال يوجد أي موافقات نظامية أخرى لم تحصل عليها الشركة الستكمال إجراءات تخفيض رأس المال
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س مال عن أسباب تخفيض رأ( العظم والسديري)القانوني تقرير المحاسب 
الشركة و أثر ذلك التخفيض في التزامات الشركة

 باب تخفيض رأس أسمحدود لدراسة قامت الشركة بتعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقرير فحص

لى عملية موافقة هيئة السوق المالية عالحصول على المال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين، من أجل 

المالتخفيض رأس 

 القانونيتالوة تقرير المحاسب

المالية قد تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية  العامة غير العادية على موقع السوق

(م**/**/****الموافق )هـ **/**/****بتاريخ « تداول»
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدث التاريخ

تقديم ملف تخفيضرأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية م2018/08/05

موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة

«  تداول»السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية 
م**/**/****

، كما تم تضمين«تداول»الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية 

نسخة من هذا العرض في اإلعالن
م**/**/****

االجتماع )مال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس ال

(األول
م**/**/****

، وفي حال عدم اكتمال النصاب(االجتماع األول)انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال 

ال عدم وفي ح. الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول

يوم من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع ( 21)اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد االجتماع الثالث خالل 

الثاني

م**/**/****

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة م**/**/****

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات

يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على( 30)وذلك خالل . المساهمين المستحقين

تخفيضرأسمال الشركة

م**/**/****

اإلجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال:
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معلومات هامة

ع اذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في اي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراج

جلس الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا  بذلك، وعلى م

لمه اإلدارة خالل خمسة عشر يوما  من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما  من تاريخ ع

به الخسائر إلى لتقرر إما زياده رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا  ألحكام نظام الشركات وذلك إلي الحد الذي تنخفض معه نس; بالخسائر

.ما دون نصف رأس المال المدفوع، او حل الشركة قبل األجل المحدد في النظام االساسي للشركة

 إلى« تداول»تصنف الشركات ذات الخسائر المتراكمة حسب موقع السوق المالية السعودية:

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

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

 رأس مالهامن فأكثر % 50بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة

 م يتوافر يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا  إال اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، فإن لال

مثلون هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني، ويكون االجتماع الثاني صحيحا  اذا حضره عدد من المساهمين ي

يا  كان عدد ربع رأس المال على األقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع الثاني وجهت الدعوة الى اجتماع ثالث يكون صحيحا  ا

.االسهم الممثلة فية

بتخفيض رأس تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبيه ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع إال اذا كان القرار متعلقا  بزيادة أو

ال يكون المال أو بإطالة مدة الشركة او بحّل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، ف

.القرار صحيحا  إال اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع األسهم الممثلة في االجتماع

ين بسجالت في حال وافق مساهمو الشركة على تحفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذا  على جميع مساهمي الشركة المسجل

ا اجتماع بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضرو«تداول»الشركة لدى السوق المالية 

.الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا او صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال
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المتاحة للمعاينة المستندات 

 يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 14خالل فترة ال تقل عن سوف تتيح الشركة للمساهمين االطالع على المستندات التالية

صباح اا وحتى الساعة 9:00ف، خالل الفترة من الساعة 12في مدينة جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم الشركة الواقع ذلك في مقر و 

:مساء  3:30

 المالمجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس من توصية نسخة

 الشركةنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية بموافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال

 ي التزامات عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة و أثر ذلك التخفيض ف( العظم والسديري)المحاسب القانوني من تقرير نسخة

.الشركة

 المالمن هذا العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلقرار تخفيض رأس نسخة

 الماليتعيين المستشار خطاب نسخة من

 القانونيتعيين المستشار خطاب نسخة من
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المرفقات

 القانونينسخة من تقرير المحاسب

 توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةنموذج


