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الشركة السعودية لألسماك 

تعميم المساهمين

الجمعية العامة غير العادية

م2018/××/××هـ الموافق 1440/××/××

تخفيض رأس المال 

مليون لاير سعودي( 98,900,000)بقيمة 
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المستشارون

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

عبدهللا البصري وشركاه –شركة الدار لتدقيق الحسابات 
عضو جرانت ثورنتون الدولية

مجمع الموسى التجاري–شارع العليا العام –الرياض 
11451، الرياض 2195ب .ص

المملكة العربية السعودية
+966–11–4630680: هاتف
+966–11–4645939:فاكس

Infor@sa.gt.com: البريد اإللكتروني
www.sa.gt.com: الموقع اإللكتروني



سعوديةمساهمةشركةهي"(الشركة"أو"األسماك"بـبعدفيماإليهاويشار)(األسماك)لألسماكالسعوديةالشركة

وقيدت.(م1980مارس24الموافق)هـ1400األولجمادى08بتاريخصادر7/مرقمالملكيالمرسومبموجبالدمامومقرها

16الموافق)م1401األولجمادى09بتاريخالصادر(2050010531)رقمالتجاريبالسجلواالستثمارالتجارةوزارةلدى

الموافق)هـ1422/01/27بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراجتموقد.(م1981مارس

.(م2001/04/20

بريدصندوقالسعودية،العربيةالمملكةالدمام،مدينةفيالساحليالخبرالدمامطريقعلىالرئيسيالشركةمقريقع

.31452الدمامالبريديالرمز،6535

لعربيةاالمملكةمياهفيالحيةالمائيةالثروةواستثماراألسماكصيدفيالتجاريالسجلفيكماالشركةنشاطيتمثل

فيتسويقهاوتصنيعهاوكذلكالشأن،بهذاالمتبعةوالقوانيناألنظمةحدودفيوالدوليةاإلقليميةالمياهمنوغيرهاالسعودية

وتعليبفظوحوتعبئةالروبيانواستزراعوالمطهيةالبحريةالمأكوالتوتقديمالمملكة،أنظمةبهتسمحلماوفقا  والخارجالداخل

األخرىالبحريةوالمنتجاتوالروبياناألسماكفيوالتجزئةالجملةوتجارةالزينة،أسماكوتسويقوصيدوالروبياناألسماك

.والتعبئةالتنظيفوموادالروبيانوأعالف

خلفية عن الشركة
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التواصلمعلومات

أحمد علي العطا: اسم ضابط اإلتصال
+966–11–4057978: هاتف
+966–11–4011498: فاكس

ahmed.atta@Saudi-fisheries.com: البريد اإللكتروني
www.Saudi-fisheries.com: الموقع اإللكتروني



عاديسهم(20,000,000)مليونعشرينإلىمقسمسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذالمالرأستطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمة

خلفية عن الشركة

الحدث العام

08بتاريخالصادر7/مرقمالملكيالمرسومبموجبالدمامومقرهاسـعوديةمساهمةكشركةلألسماكالسعوديةالشركةتأسست
الصادر(2050010531)رقمالتجاريبالسجلواالستثمارالتجارةوزارةلدىوقيدت.(م1980مارس24الموافق)هـ1400األولجمادى
.(م1981مارس16الموافق)م1401األولجمادى09بتاريخ

هـ1400/05/08
الموافق 

م1980/ 03/ 24

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمإدراج
هـ1422/01/27
الموافق 

م2001/ 04/ 20

إلىسعوديلاير(100,000,000)مليونمائةمنالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
بقيمةسهم(10,000,000)مليونعشرةبمقدارأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعودي،لاير(200,000,000)مليونمائتان
الشركةمشاريعفياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسمية

.القةالعذات(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيالشركةوإعالناتاألولويةحقوقأسهمإصدارنشرةفيالمذكورةاالستثمارية

هـ1426/11/14
الموافق 

م2005/ 12/ 14

إلىسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانمنالشركةمالرأسزيادةباإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
حقوقأسهمإصدارطريقعنوذلكسعودي،لاير(535,375,000)ألفوسبعينوخمسةوثالثمائةمليونوثالثينوخمسةخمسمائة

رياالت(10)عشرةاسميةبقيمةسهم(33,537,500)وخمسمائةألفوثالثينوسبعةوخمسمائةمليونوثالثينثالثةبمقدارأولوية
فيالمذكورةاالستثماريةالشركةمشاريعفياألولويةحقوقأسهمإصدارمنالمتحصالتإجمالياستخدامتموقد.الواحدللسهم
.العالقةذات(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيالشركةوإعالناتاألولويةحقوقأسهمإصدارنشرة

هـ1432/10/16
الموافق 

م2011/ 09/ 14

الثمائةوثمليونوثالثونوخمسةخمسمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
،%62.64قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانإلىسعوديلاير(535,375,000)ألفوسبعونوخمسة
إلىسهم(53,537,500)وخمسمائةألفوثالثينوسبعةوخسمائةمليونوخمسينثالثةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي
.سهم(33,537,500)وخمسمائةألفوثالثينوسبعةوخمسمائةمليونوثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم(20,000,000)مليونعشرين

هـ1438/07/23
الموافق 

م2017/ 04/ 19

ألفومائةمليونوواحدمائةإلىسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانمنالشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلسأوصى
(20,000,000)مليونعشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%49.45قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(101,100,000)

(9,890,000)ألفوتسعينوثمانمائةمليونتسعةإلغاءطريقعنسهم(10,110,000)آالفوعشرةومائةمليونعشرةإلىسهم
.سهم

هـ1440/02/15
الموافق 

م2018/ 10/ 24

قعوموالماليةالسوقهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةوافقت
.(تداول)السعوديةالماليةالسوق

هـ**/**/****
الموافق 

م****/ **/ **

نسخةتضمينتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامن

هـ**/**/****
الموافق 

م****/ **/ **
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الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

خلفية عن الشركة

%النسبة 

تخفيض رأس المالبعد قبل تخفيض رأس المال

اإلسم

القيمة 
لاير سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

لاير سعودي
عدد األسهم

39.99% 40,429,890 4,042,989 79,980,000 7,998,000 ةصندوق االستثمارات العام

0.04% 40,440 4,044 70,750 7,075 أعضاء مجلس اإلدارة

59.97% 60,629,670 6,062,967 119,949,250 11,994,925 الجمهور

100% 101,100,000 10,110,000 200,000,000 20,000,000 اإلجمالي
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م2018/11/06تداول كما في : المصدر

سعربالالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم*
فيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائد
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية



ميالهيكل التنظي
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خلفية عن الشركة 

الرئيس التنفيذي

التصنيع الموارد البشرية
الخدمات 
المساندة

المبيعات 
المالية 

والمحاسبة التسويق تطوير األعمال اإلمدادات
االستزراع 

المائي

الجمعية العامة 
للمساهمين 

مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت 
عالقات المساهمين وااللتزام 

المراجعة الداخليةمكتب التحولالرقابة/الجودة

زراعة الروبيان•
زراعة األسماك •
المفارخ•

المشتريات •
النقل •
المستودعات•

اإلبداع والتميز•
البحث والتطوير•
التحالفات•
االمتياز التجاري•

التسويق•
الهوية التجارية•
برامج الوالء•
يالتواجد اإللكترون•

المحاسبة •
التكاليف•
الموازنة والتقرير•
األصول•

ة مبيعات التجزئ•
مبيعات الجملة •
طوير المنتجات •
ختشغيل المطاب•

الخدمات اإلدارية •
تقنية المعلومات•
ة العالقات الحكومي•
الشؤون القانونية•
المباني والمنشآت•

الموارد البشرية •
التدريب•
خدمات الموظفين•

مصنع األعالف•
معامل اتجهيز•
ة المنتجات النهائي•
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أعضاء مجلس اإلدارة

التمثيل تاريخ العضوية

*ملكية األسهم قبل التخفيض

العمر الجنسية
صفة 

العضوية
المنصب االسم م

)%(النسبة  العدد

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة

م2017/10/25 - - 42 سعودي غير تنفيذي
رئيس مجلس

اإلدارة
طارق بن عبدهللا الرميم 1

ممثل سمو األمير 

متعب بن عبدالعزيز 
آل سعود

م2017/10/25 - - 40 سعودي غير تنفيذي
نائب رئيس 

المجلس
ناصر بن شرف الشريف  2

ممثل سمو األمير 

ز متعب بن عبدالعزي

آل سعود

م2017/10/25 - - 67 سعودي غير تنفيذي
عضو مجلس 

اإلدارة
مازن بن عبدالستار العلمي  3

ممثل صندوق 

ةاالستثمارات العام
م2017/10/25 - - 38 سعودي غير تنفيذي

عضو مجلس 

اإلدارة
عبدهللا بن حمد آل مهذل 4

ممثل صندوق 

ةاالستثمارات العام
م2017/10/25 - - 39 سعودي غير تنفيذي

عضو مجلس 

اإلدارة
خسلطان بن عبدالملك آل الشي 5

- م2017/10/25 0.0000500% 10 66 سعودي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
عبدالعزيز بن حمد العويد 6

- م2017/10/25 0.0327750% 6,555 49 سعودي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
هيثم بن محمد القصيبي  7

- م2017/10/25 0.0025000% 500 43 سعودي تنفيذي بالعضو المنتد أحمد بن سليمان المزيني 8

- م2017/10/25 0.0000500% 10 51 سعودي مستقل
عضو مجلس 

اإلدارة
ثامر بن محمد المهيد  9

خلفية عن الشركة 

تداولو الشركة: المصدر

.ليس لدى أعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في الشركة* 

:مالحظة

مليونمائتانمنالشركةمالرأستخفيضعلى(م2018/10/24الموافق)هـ1440/02/15بتاريخأعالهأسمائهمالمذكورةاألعضاءقبلمنالتوصيةتمت

.%49.45قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(101,100,000)ألفومائةمليونوواحدمائةإلىسعوديلاير(200,000,000)



التعيينتاريخ العمرالجنسيةالمنصباالسم م

---الرئيس التنفيذي *شاغر1

م2009/08/23 48سعودي المائي مدير االستزراع شار علي الكناكي 2

 2016/09/19م 49أردني مدير اإلمدادات واصف مصطفي صوالحه 3

---األعمال مدير تطوير شاغر 4

 2013/03/23م 48أمريكي مدير التسويق محمد حسون سامه أ5

 2011/10/01م 59ردني أالمدير الماليرياض حلمي محمد ابوبكر 6

 2017/11/01م 32سعودي مدير المبيعات سلطان عبدهللا السديس 7

 2018/10/07م 23سعودي المساندة مدير الخدمات بندر فالح الحربي 8

 2018/11/01م41سعودي البشرية مدير الموارد حاتم محمد إمام9

 1993/08/17م 48مصري مدير التصنيع حلمي عبد المعز السيد 10
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خلفية عن الشركة 

اإلدارة العليا

الشركة: المصدر

منسميحآلعبدهللابنفهد/األستاذللشركةالتنفيذيالرئيساستقالةعلى(م2018/04/09الموافق)هـ1439/07/23تاريخفيالشركةأعلنت*

الموافق)هـ1439/08/10تاريخفياإلدارةمجلسقرركما.(م2018/05/01الموافق)هـ1439/08/16تاريخمناالستقالةسريانبدأتموقدمنصبه،

وذلكتنفيذيا  وا  عضليكونالعضويةصفةوتعديلللشركةمنتدبا  عضوا  المزينيسليمانبنأحمد/األستاذاإلدارةمجلسعضوتعيينعلى(م2018/04/26

.التنفيذيالرئيسبمهامحاليا  يقوموهو(م2018/05/01الموافق)هـ1439/08/16تاريخمناعتبارا  



خلفية عن الشركة
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الوصفالقطاعالمرحلة

المدخالت

أسطول القوارب

فيموزعاإلقليميةالمياهفياألسماكصيدفيللعملالقواربمنأسطوال  الشركةتمتلك

ةنوعيبحسبالقواربنوعيةوتختلف،(والدمامجازانمدينتي)األحمروالبحرالعربيالخليج

.المتبعالصيدوأسلوبالروبيانأوالسمك

في مزرعة الروبيان

البحر األحمر
.السعوديةالعربيةالمملكةفياألولىالمزرعةوتعتبرالروبيان،استزراع

.الطلبلتغطيةالمحليةالجملةأسواقمنالطازجةاألسماكشراءالشراء المحلي

.المملكةخارجمنالروبيانوأعالفاألوليةوالموادالمجمدةاألسماكباستيرادالشركةتقوماالستيراد

التصنيع

المصانع
فيللتخزينأوللبيعوتجهيزهاالسمكيةالمنتجاتلتصنيعالمصانع،منعددالشركةلدى

.الرئيسيالمستودع

.التسويقيةللقنواتوصولهاقبلواستيرادهاتصنيعهايتمالتياألسماكلحفظالرئيسيالمستودع

المنتجات 

النهائية

البيع الجوال
حالتومللبقاالتبالجملةالشركةمنتجاتلبيعلهامملوكةتوزيعشاحناتالشركةتستخدم

.والمطاعموالمتوسطةالصغيرةالتموين

.والمطبوخةالجاهزةاألسماكلبيعالمملكة،أنحاءفيالشركةمحالتتتوزعمحالت بيع التجزئة

بيع الجملة 
لتموينو،(ماركتوالهايبرماركتالسوبر)الكبرىالتجاريةلألسواقبالتجزئةالبيععمليةتتم

.الطيرانوخطوطوالفنادقالتغذيةوشركاتالكبيرةالمطاعم

.لسمكاوبرجرالسمككأصابعالمضافةالقيمةومنتجاتالروبيانعلىالتصديرعملياتتتركزالتصدير

قطاعات أعمال الشركة



تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها
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العام
الخسارةصافي

(لاير سعودي)

الخسائر 

المتراكمة

(لاير سعودي)

الخسائر نسبة

المتراكمة إلى 

%رأس المال 

انخفاض الخسائر المتراكمة/سبب ارتفاع 

%29.79مليون59.6مليون200730.7

شبهالتكاليفمعظمأنوحيثبالمزرعةاإلنتاجتوقفبسببالمبيعاتتكلفةارتفاع(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

1,5قدرهبضاعةومخصصسعوديلايرمليون1,3قدرهللزكاةمخصصتكوين(2).المبيعاتمننسبتهاارتفعتلذاثابتة

.م2007الماليللعامسعوديلايرمليون

%17.8مليون35.7مليون25.8*2008
والبالغالنظامياالحتياطياستخدامطريقعنالشركةخسائرمنجزءإطفاء:المتراكمةالخسائرانخفاضسبب

.سعوديلاير49,769,753

%32.2مليون64.3مليون200928.7

نتيجةم؛2008بعاممقارنةسعوديلايرمليون4,67بمبلغالمبيعاتفيانخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

مليون3,7بمبلغبالدفاترالقوراببتخفيضوذلكللقوارب؛مخصصاحتساب(2).حادبشكلالتصديرمبيعاتفياالنخفاض

يفالمتاحةالسيولةالستخداموذلكاستثمارية؛صناديقفياستثماراتمنالمحققةاألرباحانخفاض(3).سعوديلاير

.الشركةأعمال

%45.6مليون91.2مليون201026.9

السابق؛بالعاممقارنةسعوديلايرمليون20بمبلغالمبيعاتإجماليفيانخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

.الصيدعملياتتوقفبسبب

.سعوديلايرمليون3,7بمبلغللقواربمخصصوضعتمذلكإلىإضافة(2)

%27.1مليون144.9مليون53.7**2011
إلىذلكوأدىاإلنتاجتوقفإلىأدىمماالروبيان؛بمزرعةالبيضاءالبقعةوباءانتشار:المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

.للبيعالمتاحةالكمياتانخفاض

%34.5مليون184.8مليون201239.9
(2).ثابتةتكاليفوهيالمصانعتشغيلتكاليفتحملمعالمبيعاتانخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

.بالحريضةالروبيانلمزرعةاألحواضوتطهيرتأهيلإعادةتكاليف

%43.7مليون233.8مليون201349

الخدمةنهايةمخصصاتتعديلإلىباإلضافةوملحقاتهاالموظفينرواتبتعديل(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

زيادة(2).سعوديلايرمليون2,7حواليالسعوديينلرواتباألدنىالحدوتعديلللشركةالهيكلةإعادةنظامتطبيقبسبب

البيعمحالتصيانةعلىالصرفزيادة(3).جديدةأصولشراءبسببسعوديلايرمليون2حواليالثابتةاألصولاستهالك

حوالياآلليالحاسببرامجوتطويرالهيكلةإعادةلمشروعمدفوعات(4).سعوديلايرمليون1,3حواليبالمملكةواألجهزة

.سعوديلايرمليون1

%52.3مليون280.2مليون201446.4
التشغيل،تكاليفثباتمعالروبيانلمزارعالكاملةاإلنتاجيةبالطاقةاإلنتاجعدمإلىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

.جديدةمحالتوافتتاحتطويرمشروعاكتمالوعدم

%61.9مليون331.4مليون201551.2

-1)األخرىاإليراداتوانخفاضبالفيروساإلصابةبسببالروبيان؛مزرعةتكاليفزيادة:المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

بينالفرق-4وخالفهالزينةأسماكبيعإيرادات-3للغيرالمؤجرةوالعقاراتاألراضيإيرادات-2اإلستثمارية،الوديعةإيرادات

.(الصيدقواربومصاريفإيرادات

والبالغالنظامياالحتياطياستخدامطريقعنالشركةخسائرمنجزءإطفاءالعادية،غيرالعموميةالجمعيةموافقةعلىبناء  (م2008أكتوبر23الموافق)هـ1429شوال23بتاريخاإلدارةمجلسقرر*

.سعوديلاير49,769,753

سعوديلاير10بلغإصداربسعراألولويةحقوقمنسهم33,537,500إصدارطريقعنالشركةمالرأسزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت،(م14/9/2011الموافق)هـ16/10/1432األربعاءيوم**

.للشركةالرئيسيالمقرأرضوشراءوتحديثهاالشركةمحالتشبكةوتوسعةوالتصنيعاالستزراعفيالشركةتوسعاتلتمويلوذلكللسهم؛

الشركة: المصدر



تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها
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العام
الخسارةصافي

(لاير سعودي)

الخسائر 

المتراكمة

(لاير سعودي)

الخسائر نسبة

المتراكمة إلى 

%رأس المال 

انخفاض الخسائر المتراكمة/سبب ارتفاع 

%69.5مليون372مليون40.6م2016

من11عددوإقفالمخزون،لشراءسيولةتوافرعدمبسببالمبيعات؛انخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

زيادة(2).المبيعاتتكلفةارتفاعإلىأدىمما،اإلنتاجعنالمزرعةتوقفوكذلكمنخفض،ربحهامشلتحقيقهاالمحالت؛

إيرادات-2اإلستثمارية،الوديعةإيرادات-1)األخرىاإليراداتانخفاض(4).التمويلتكاليفارتفاع(3)والتوزيعالبيعمصاريف

.(وخالفهالزينةأسماكبيعإيرادات-3للغيرالمؤجرةوالعقاراتاألراضي

المالرأستخفيضفيالمتراكمةالخسائرإطفاءبسبب:المتراكمةالخسائرانخفاضسبب%38.7مليون77.5مليون40.6م2017

الربع 2018

األول
%41.7مليون83.4مليون5.9

من11عددوإقفالمخزون،لشراءسيولةتوافرعدمبسببالمبيعات؛انخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

(2).المبيعاتتكلفةارتفاعإلىأدىمما،اإلنتاجعنالمزرعةتوقفوكذلكمنخفض،ربحهامشلتحقيقهاالمحالت؛

.(وخالفهالزينةأسماكبيعإيرادات-3القواربإيرادات-2اإلستثمارية،الوديعةإيرادات-1)األخرىاإليراداتانخفاض

الربع 2018

الثاني
%45.1مليون90.3مليون6.7

من11عددوإقفالمخزون،لشراءسيولةتوافرعدمبسببالمبيعات؛انخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

(2).المبيعاتتكلفةارتفاعإلىأدىمما،اإلنتاجعنالمزرعةتوقفوكذلكمنخفض،ربحهامشلتحقيقهاالمحالت؛

.(وخالفهالزينةأسماكبيعإيرادات-3القواربإيرادات-2اإلستثمارية،الوديعةإيرادات-1)األخرىاإليراداتانخفاض

الربع 2018

الثالث
%49.5مليون98.9مليون8.7

من11عددوإقفالمخزون،لشراءسيولةتوافرعدمبسببالمبيعات؛انخفاض(1):المتراكمةالخسائرارتفاعسبب

(2).المبيعاتتكلفةارتفاعإلىأدىمما،اإلنتاجعنالمزرعةتوقفوكذلكمنخفض،ربحهامشلتحقيقهاالمحالت؛

.(وخالفهالزينةأسماكبيعإيرادات-3القواربإيرادات-2اإلستثمارية،الوديعةإيرادات-1)األخرىاإليراداتانخفاض

الشركة: المصدر



الخسائرخطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف 
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الخسائرإليقافالمتخذةالخطوات:

خدماتهمإلىبحاجهالشركةليستالذينالموظفينعناالستغناء.

المربحةغيرالمحالتوإقفالالمحالتأداءدراسة.

المضافةالقيمةذاتالمنتجاتعلىوالتركيزااللكترونيالبيعواعتمادالبيعطرقتطوير.

الجملةمبيعاتحجمرفعيعززمماجددمندوبينوتعيينالموادتوفير.

المبيعاتحجممعيتناسببماتخفيضهاعلىوالعملالنقلتكاليفدراسة.

نالتخزيتكاليففيوالتوفيرالسيولةعلىالضغطلتخفيفالمستودعاتوصيانةالمخزون؛منواألدنىاألعلىالحدتحديد.

العمالةعددتخفيضمعوخاصةإليها،بحاجهالشركةليستالتيالخدماتعقودإنهاء.

التجهيزمصانعإقفالإكمالفىاإلسراع.

األصولوتأجيرالشركةمنالمستغلةغيرالمواقعتأجيرخاللمناإليراداتتطويرعلىالعمل.

كاالتيهياإلصالحية،الخطواتتطبيقحالةفىتوفرأنالمتوقعالمبالغ:

القيمة البند

4,000,000 االستغناء عن الموظفين

1,000,000 النقل والتخزين

2,000,000 المصانعإغالق

1,000,000 عقود الخدمات

8,000,000 اإلجمالي



هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال
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عملية تخفيض 
رأس المال

الجمعية العامة 
غير العادية

إعداد التقرير المحاسبي

تصويت
الشركةمساهمي

المستشار المالي

الموافقات النظامية

تخفيض رأس المال



.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال:أوالا 

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

:ثالثاا 
تدقيق شركة الدار ل)تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال 

(.عضو جرانت ثورنتون الدولية–عبدهللا البصري وشركاه –الحسابات 

:رابعاا 
إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة

.لوالخمسون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس الما

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

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

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة:سابعاا 

15

اإلجراءات المتبعة لعملية تخفيض رأس المال

تخفيض رأس المال
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مائتانمنالشركةمالرأسبتخفيض(م24/10/2018الموافق)هـ15/02/1440بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

،%49.45قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(101,100,000)ألفومائةوواحدمائةإلىسعوديلاير(200,000,000)مليون

آالفوعشرةومائةمليونعشرةإلىسهم(20,000,000)مليونعشرونمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي

2.0222لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،(9,890,000)وتسعينوثمانمائةمليونتسعةإلغاءطريقعنسهم(10,110,000)

.سهم

عينوتسثمانيةبقيمةمتراكمةخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر

.سعوديلاير(98,900,000)ألفوتسعمائةمليون

الموافق)هـ**/**/****بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

تاريخب(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م**/**/****

.(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****

بتاريخ(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****

تخفيض رأس المال
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تخفيض رأس المال

يليلماوفقاا الشركةمالرأستخفيضعمليةتتمسوف:

(20,000,000)مليونعشرينإلىمقسمسعودي،لاير(200,000,000)مليونمائتانالحاليالشركةمالرأسيبلغ

مائةليصبحالشركةمالرأستخفيضسيتمسعودية،رياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديسهم

(10,110,000)آالفوعشرةومائةمليونعشرةإلىمقسمسعوديلاير(101,100,000)ألفومائةمليونوواحد

.سهمكللسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم

وتسعينوثمانمائةمليونتسعةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%49.45المالرأستخفيضنسبةتبلغ

.الشركةأسهممنسهم2.0222لكلسهم1إلغاءبمعدلأيعادي،سهم(9,890,000)ألف

تقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذا  أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى

حيثوالمساهمين،الشركةمصلحةفيتصبالمالرأستخفيضعمليةبأناعتقادهمويؤكدونهذا.الشركةبها

.المتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتم

الشركةمالرأسبزيادة(م24/10/2018الموافق)هـ15/02/1440بتاريخقرارهفيأيضا  الشركةإدارةمجلسأوصى

عنسعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائةإلىسعوديلاير(101,100,000)ألفومائةمليونوواحدمائةمن

(198,900,000)ألفوتسعمائةمليونوتسعونوثمانيةمائةقدرهاإجماليةبقيمةأولويةحقوقأسهمإصدارطريق

ةوالجمعي(تداول)السعوديةالماليةوالسوقالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولبعدوذلك.سعوديلاير

.العاديةغيرالعامة



قانونيبكمحاسالدوليةثورنتونجرانتعضو–وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارشركةبتعيينالشركةقامت

علىعالمتوقوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذيالمال،رأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعداد

.الشركةالتزامات

المرفقالقانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةالتزاماتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن.

أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة

18



لاير(98,993,467)وستونوسبعةوأربعمائةألفوتسعونوثالثةوتسعمائةمليونوتسعونثمانيةالشركةخسائربلغت

(98,900,000)ألفوتسعمائةمليونوتسعونثمانيةبمقدارالمالرأسخفضسيؤدي،م2018سبتمبر30فيكماسعودي

.سعوديلاير(93,467)وستينوسبعةوأربعمائةألفوتسعينثالثةإلىالمتراكمةالخسائرخفضإلىسعوديلاير

تموالتيم2018سبتمبر30فيكماالمنتهيةللفترةالماليةالقوائمعلىبناء  المساهمينحقوقعلىالتأثيريكونسوف

:كالتاليفحصها

التأثير بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال حقوق المساهمين

(98,900,000) 101,100,000 200,000,000 رأس المال

98,900,000 (93,467) (98,993,467) الخسائر المتراكمة

- 101,006,533 101,006,533 اإلجمالي

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة
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.م2018سبتمبر 30المالية كما في تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم : المصدر



ألفومائةمليونوواحدمائةإلىسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
مليونعشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%49.45قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(101,100,000)
وثمانمائةمليونتسعةإلغاءطريقعنسهم(10,110,000)آالفوعشرةومائةمليونعشرةإلىسهم(20,000,000)

.الشركةأسهممنسهم2.0222لكلسهم1إلغاءبمعدلأيسهم،(9,890,000)ألفوتسعين

مثومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم
خاللكيتهملحسبكال  الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوقفيبيعها

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)

أدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن:

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفيمساهم:مثال

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

سهم1,000 سهم1,000 األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي16.16 لاير سعودي16.16 *(افتراضي-م 2018/10/28إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير16,160 لاير16,160 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

الينطبق 49.45% نسبة التخفيض

الينطبق سهم495 عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

سهم1,000 سهم505 األسهم المملوكة بعد التخفيض

الينطبق لاير سعودي31.97 **سعر السهم بعد التخفيض

الينطبق لاير سعودي16,144.85 (تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

الينطبق لاير سعودي15.15 (تقديرية)قيمة التعويض 
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

.غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي31.97إلى 31.9683تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 



وتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر

:يليكماأسهمأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضح
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

القيمة (تقديري)البند 

أسهم 4 أسهم3 سهم2 سهم1 األسهم المملوكة قبل التخفيض

سعوديلاير 16.16 سعوديلاير 16.16 سعوديلاير 16.16 سعوديلاير 16.16
سعر السهم قبل التخفيض 

*(افتراضي-م 2018/10/28إغالق )

سهم2 سهم2 سهم1 سهم1 األسهم الملغاة

سهم2 سهم1 سهم1 ال ينطبق األسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي31.97 لاير سعودي31.97 لاير سعودي31.97 لاير سعودي31.97 **(تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي64.64 لاير سعودي48.48 لاير سعودي32.32 لاير سعودي16.16 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي63.94 لاير سعودي31.97 لاير سعودي31.97 ال ينطبق
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

(تقديرية)

لاير سعودي0.70 لاير سعودي16.51 لاير سعودي0.35 لاير سعودي16.16 (تقديرية)قيمة التعويض 

.غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي31.97إلى 31.9683تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 



ومنلاير،(××)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****اليومالشركةسهمإغالقسعر

حالفيوذلك،(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخ******يومالسوقافتتاحفيلاير(××)إلىيصلأنالمتوقع

.وماليالشركةسهمإغالقسعرعن(%)**بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذاالمال،رأستخفيضعمليةعلىالجمعيةوافقت
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

القيمة تغيير سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي16.16
افتراضي-( م2018/10/28الموافق )هـ 1440/02/19سعر إغالق السهم اليوم 

*(يوم الجمعية العامة غير العادية)

لاير سعودي98,900,000 قيمة تخفيض رأس المال

سهم9,890,000 عدد األسهم الملغاة

سهم20,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم10,110,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي323,200,000 المالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

لاير سعودي31.97 **(تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

.غير العاديةللمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة سيتم تحديث العرض *

.لاير سعودي31.97إلى 31.9683تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من ** 



المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

نتيجةالشركةبهاتمرالتيالظروفظلفيالقراراتأهممنيعدالشركةخسائرتخفيضقراربأنالشركةإدارةترى

وثالثةوتسعمائةمليونوتسعونثمانيةبقيمةالشركةمالرأسمن%49.50نسبةتقريبا  بلغتوالتيالمتراكمةخسائرها

ستمثلالتخفيضوبعد،م2018سبتمبر30فيكماسعوديلاير(98,993,467)وستونوسبعةوأربعمائةألفوتسعون

الشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىذلكمنالشركةوتهدفالشركة،مالرأسمن%0.09نسبةتقريبا  المتراكمةالخسائر

عمالهاألقطاعاتالهيكليةاإلصالحاتوإجراءاالستراتيجةالخططوضععلىحاليا  الشركةوتعملالمتراكمة،الخسائرإلطفاء

.سابقا  ذكركماالخسائروقفبهدف

فيمامخاطرأيالتوجدبأنهالتقاريرهذهخاللمنالتأكيدوتمالمحاسبية،النواحيمنوتأثيرهالقرارهذادراسةتمتوقدهذا

.يضالتخفقرارنتيجةمحتملةمخاطرأيالشركةإدارةترىفاللذا.القرارهذانتيجةالمحتملةالماليةبااللتزاماتيتعلق

23



الموافقات النظامية الالزمة

24

مالرأستخفيضعلى(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

بنسبةسعوديلاير(101,100,000)ألفومائةمليونوواحدمائةإلىسعوديلاير(200,000,000)مليونمائتانمنالشركة

مليونعشرةإلىسهم(20,000,000)مليونعشرينمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%49.45قدرهاانخفاض

السوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،سهم(10,110,000)آالفوعشرةومائة

.(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخ(تداول)السعوديةالمالية

تميلمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

المالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول

.تماما  ستتوقف

تقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي

.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمارالتجارةوزارةبمخاطبة

يضتخفعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف

.المالرأس



األنظمة واللوائح ذات الصلة

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

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

2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد

.(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ

هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرارعليهاالموافقاإلدراجقواعد

.(م2017/12/27الموافق)

للشركةاألساسيالنظام.
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تقرير المحاسب القانوني

كمحاسب)الدوليةثورنتونجرانتعضو–وشركاهالبصريعبدهللا–الحساباتلتدقيقالدارشركة(بتعيينالشركةقامت

وعلىكةالشرالتزاماتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيضأسبابلدراسةمحدودفحصتقريربإعدادللقيامقانوني

.المالرأستخفيضعمليةعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوق

القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

سوقالموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

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

27

الحدث التاريخ

.سعوديلاير(101,100,000)إلىسعوديلاير(200,000,000)منالمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية م2018/10/24

.الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضملفتقديم م2018/10/31

سوقالهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالمالية

م**/**/****

نسخةينتضمتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالنفيالعرضهذامن

م**/**/****

المالسرأتخفيضالمتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن
.(األولاالجتماع)

م**/**/****

الالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماعلعقد
المدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.الثانياالجتماعالنعقادالمحددة

م**/**/****

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن م**/**/****

اهمينالمسحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمنالعائدةالمبالغإيداععناإلعالن
المرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقين

.الشركة
م**/**/****



معلومات هامة

28

مراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذا
خاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا  المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحسابات
إماقررلتبالخسائر؛علمهتاريخمنيوما  وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما  عشرخمسة
المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا  تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادة

.للشركةاألساسيالنظامفيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،

إلى(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

هذاريتوافلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحا  العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال
سرأربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا  الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصاب
عددكانا  أيصحيحا  الثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىالمال

.فيهالممثلةاألسهم

المالرأسيضبتخفأوبزيادةمتعلقا  القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر
رارالقيكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأو

.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا  

جالتبسالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا  التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
ضروايحلمالذينالمساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتداولبنهاية(تداول)السعوديةالماليةالسوقلدىالشركة
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماع

 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.

فأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة
(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمن
1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناء  

.(م2016/10/24الموافق)هـ1438/01/23وتاريخ2016–130–



المستندات المتاحة للمعاينة

امالدممدينةفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف–

وافقالم)هـ**/**/****فيالماليةالسوقهيئةموافقةتاريخمنوذلكالرياض،مدينةفيوفرعهاالساحليالخبرالدمامطريق

العملفتراتخالل(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****فيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م**/**/****

.مساء  4الساعةوحتىصباحا  9الساعةمنالرسمية

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةبموافقةالماليةالسوقهيئةموقعمنمطبوعةنسخة.

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة.
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المرفقات

القانونيالمحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج
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