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شركة أميانيت العربية السعودية -تعميم املساهمين 

الجمعية العامة غير العادية
(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/

ريال سعودي144,517,000تخفيض رأس املال بقيمة 



2

جدول املحتويات

الصفحة البند

3 املستشارون 

4 خلفية عن الشركة 

10 تطور الخسائر املتراكمة و أسبابها 

12 خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

17 تخفيض رأس املال

18 الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

19 أسباب تخفيض رأس املال 

20 أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة

22 أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

24 طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

25 املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

26 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

27 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

28 املوافقات النظامية الالزمة التمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

29 األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة

30 تقرير املحاسب القانوني 

32 معلومات هامة

33 املستندات املتاحة للمعاينة

34 املرفقات



3

:املستشار املالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 
شارع العليا العام -الرياض 

11523، الرياض 50315ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس

www.wasatah.com.sa : املوقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني

:القانونياملحاسب 

املستشارون

وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون الخراش ي 
شارع التخصص ي–الرياض 

11482الرياض –8306ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+478400911966: هاتف
+477492411966: فاكس

general@alkharashicaa.com :اإللكتروني البريد
www.alkharashicaa.com : املوقع اإللكتروني

http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.saالبريد
mailto:general@alkharashicaa.com
http://www.alkharashicaa.com/


4

خلفية عن الشركة

 سؤولية إلى ، هي شركة مساهمة سعودية حولت من شركة محدودة امل(«املجموعة»أو « الشركة»يشار إليها فيما بعد بـ )شركة أميانتيت العربية السعودية
و تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم (. 1994-1-19املوافق )1414-8-6في 886شركة مساهمة بموجب قرار معالي وزير التجارة  رقم 

سهم ( 34,451,700)ريال سعودي مقسم إلى ( 344,517,000)برأس مال (  م1968-3-14املوافق)هـ 1388-3-17الصادر في الدمام بتاريخ( 2050002103)
.م1996/5/1في ( تداول ) رياالت للسهم وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق املالية السعودية ( 10)عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 

 الدمام، اململكة العربية السعودية3334: ، الرقم اإلضافي1: ، الوحدة رقم32234: الرمز البريدي8212–يقع مقر الشركة في املدينة الصناعية األولى.

شاريع وامتالك امليتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في انشاء املصانع وامتالك وادارة وتشغيل املنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها واقامة
 كذلك

ً
 وأفقيا

ً
في إنتاج مواد البناء املشاريعالصناعية الخاصة بانتاج االنابيب واستيراد االنابيب ووصالتها وملحقاتها وجميع االنشطة الصناعية املكملة رأسيا

.والصيانة بشكل عام وتشغيل وإدارة املصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها

 معلومات التواصل:

وليد محمد أبو كشك: اسم ضابط االتصال
1117: تحويلة(  13)8471500: هاتف
920004070: فاكس

wkishk@amiantit.com: البريد االلكتروني
http://www.amiantit.com: املوقع االلكتروني

http://www.amiantit.com/
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الحدث  العام

الصادر في ( 2050002103)تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الدمام وتعمل الشركة بموجب السجل 
(. م1968-3-14املوافق)هـ 1388-3-17الدمام بتاريخ

هـ1388/3/16
(م1968/6/13املوافق)

هـ1994/1/19في ( 886)تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 
(.ه1414/8/6) املوافق 

هـ1414/8/6
(م1994/1/19املوافق)

من رأسمال % 100جميع أسهم الشركة أي بنسبة و التي تمثل ( تداول ) مليون سهم في السوق املالية السعودية 7قامت الشركة بإدراج
.ريال للسهم الواحد( 50)مليون ريال سعودي، بقيمة ( 350)الشركة البالغ 

م1996/5/1

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة ،م2000/5/3وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إلى 50وذلك من خالل ترحيل ريال،( 400,000,000)إلى ريال( 350,000,000)رأسمال الشركة من 

سهم8,000,000أسهم ليصبح عدد األسهم 7مجاني لكل رأس املال وتوزيع سهم 

هـ1421/1/28
(م2000/5/3املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2001/5/2وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
ريال سعودي من األرباح املبقاة ( 36,675,000)وذلك من خالل ترحيلريال،( 550,000,000)إلى ريال( 400,000,000)رأسمال الشركة من 
سهم( 11,000,000)سهم إلى ( 8,000,000)أسهم و بالتالي زيادة عدد االسهم من 8أسهم مجانية لكل 3إلى رأس املال وتوزيع 

هـ1422/2/8
(م2001/5/2املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2002/4/14وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إلى 100وذلك من خالل ترحيل ريال،( 650,000,000)إلى ريال(550,000,000)رأسمال الشركة من 

سهم( 13,000,000)سهم إلى ( 11,000,000)سهم و بالتالي زيادة عدد االسهم من 11سهمين لكل رأس املال وتوزيع 

هـ1423/2/1
(م2002/4/14املوافق)

ريال سعودي مقسم إلى أربعة و ثالثون مليون وأربعمائة ( 344,517,000)وسبعة عشر ألف و خمسمائة يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون 
و فيما يلي تطور رأس املال منذ . رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 34,451,700)وواحد وخمسون ألف وسبعمائة

:تأسيس الشركة

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2003/6/3وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
إلى من األرباح املبقاة مليون ريال سعودي 50خالل ترحيل وذلك من ريال،( 700,000,000)إلى ريال(650,000,000)رأسمال الشركة من 

سهم ( 14,000,000)إلى ( 13,000,000)من أسهم الشركة سهم مما يترتب عليه زيادة عدد 13رأس املال و توزيع سهم واحد مجاني لكل 

هـ1424/4/3
(م2003/6/3املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2004/5/19وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إلى 70وذلك من خالل ترحيل ريال،( 770,000,000)إلى ريال(700,000,000)رأسمال الشركة من 

سهم ( 15,400,000)إلى ( 14,000,000)أسهم مما يترتب عليه زيادة أسهم الشركة من 10رأس املال و توزيع سهم مجاني لكل 

هـ1425/3/30
املوافق)

(م2004/5/19

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م،2005/7/18وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم و بإجمالي قيمة اسمية تبلغ ( 7,700,000)خالل إدراج من ريال،( 1,155,000,000)إلى ريال(770,000,000)رأسمال الشركة من 

ريال 5ريال سعودي للسهم و عالوة إصدار بقيمة 50ريال سعودي وبقيمة اسمية 55، بلغ سعر اإلكتتاب ريال سعودي( 385,000,000)
بة وذلك لتعزيز مركزها املالي ودعم مشاريعها الصناعية املحلية في مجال صناعة االنابيب ومشاريع ادارة املياه ملواكسعودي لكل سهم ، 

.احتياجات البالد من انابيب املياه واالستخدامات االخرى 

هـ1426/6/12
املوافق)

(م2005/7/18

على تخفيض رأس مال الشركة من م 2019/9/8وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم من األسهم املصدرة ( 81,048,300)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (  344,517,000)ريال سعودي إلى ( 1,155,000,000)

اإلعالن وقد تممن رأس مال الشركة،% 70.2ريال سعودي والتي تمثل ( 810,483,000)إجمالي الخسائر املتراكمة البالغة للشركة إلطفاء 
(.تداول )عن هذه املوافقة في موقع السوق املالية السعودية 

1441/1/10هـ
(م2019/9/8املوافق)

ريال سعودي إلى ( 344,517,000)أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من 
(  144,517,000)وذلك إلطفاء ماقيمته للشركة، سهم من األسهم املصدرة (14,451,700)طريق إلغاء عن ريال سعودي ( 200,000,000)

.من رأس مال الشركة% 41.95من إجمالي الخسائر املتراكمة والتي تمثل ريال سعودي 

هـ 22/10/1441
املوافق )

(م14/6/2020

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

ريال سعودي (  200,000,000)سعودي إلى ريال( 344,517,000)وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من 
اليةسهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق امل( 14,451,700)وذلك عن طريق إلغاء 

(.تداول )وموقع السوق املالية السعودية 

املوافق )هـ 14/2/1442
(م1/10/2020

م على تخفيض رأس مال الشركة من 2020**/**/وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم من األسهم املصدرة (  14,451,700)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (  200,000,000)ريال سعودي إلى ( 344,517,000)

(.تداول )اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع السوق املالية السعودية للشركة، وقد تم

هـ1442**/**/
املوافق)

(م2020**/**/

خلفية عن الشركة
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الصفةاملنصباالسم
األسهم اململوكة

*مباشرة
تاريخ العضويةالجنسية

األمير احمد بن خالد بن عبدهللا بن سمو
عبدالرحمن آل سعود

رئيس مجلس
اإلدارة 

2018/01/01سعودي260,194غير تنفيذي

حمد صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن م
بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس 
املجلس

2018/01/01سعودي22,939مستقل 

خليل عبدالفتاح كردي . د
عضو مجلس 

إدارة
2018/01/01سعودي582غير تنفيذي

سليمان عبدهللا العمرو .أ
عضو مجلس 

إدارة 
2018/01/01سعودي271غير تنفيذي

محمد عبدالرحمن اللحيدان . م
عضو مجلس 

إدارة
2018/01/01سعودي16مستقل 

.الشركة و تداول : املصدر
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة* 

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورة أسماؤهم أعاله لعضوية مجلس اإلدارة ( م2018/01/01املوافق ( )هـ1439/04/14)وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنقعد بتاريخ **
م2021/01/01م وملدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2018/01/01التي تبدأ من تاريخ 

:مالحظة
ريال سعودي إلى ( 344,517,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2020/06/11املوافق )هـ 1441/10/19تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

.سهم من األسهم املصدرة للشركة( 14,451,700)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 200,000,000)

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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.الشركة: املصدر

التنفيذية اإلدارة –الشركة خلفية عن 

التعيينتاريخالجنسيةاملؤهل العلمياملنصباالسم

2008/04/01سعوديدكتوراه في املحاسبةالرئيس التنفيذيالتويجري سليمان عبدالعزيز. د

2020/06/01أردنيةماجستير في املالية واملحاسبرئيس الشؤون املاليةغصاب الحربيفراس

1990/09/01أردنيماجستير في القانون اممدير عام الشؤون القانونية وااللتز وليد محمد أبوكشك 

2005/11/08سعوديكيميائيةبكالوريوس هندسة مدير العمليات محمد الشمراني

2000/07/22سعوديبكالوريوس إدارة أعمالمدير الخدمات املساندةأحمد بن محمد قدام

2001/04/21سعوديبكالوريوس محاسبةمدير املبيعات والتسويقبن جاسم العنيزي أسامة

2005/11/12يباكستانبكالوريوس محاسبةمدير التدقيق الداخلي املكلفمحمد صبحات هللا
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صافي الخسارة العام
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%10.9مليون 126.7مليون 225.4م2016

موعةاالنخفاض الكبير في املبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمج. 1
انخفاض أسعار البيع. 2
نى التحتية املخصصات اإلضافية مع األخذ في االعتبار انخفاض أداء قطاع التشييد والب. 3

ملحاسبة الدولية في اململكة العربية السعودية واالستعداد للتحول املرتقب لتطبيق معايير ا
(IFRS)

%18.8مليون 217.9مليون 91.5م2017

.موعةاالنخفاض الكبير في املبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمج. 1
.انخفاض أسعار البيع. 2
.نوكارتفاع تكاليف التمويل ناتج عن ارتفاع في النسب املحتسبة من قبل الب. 3

%44.5مليون 514.4مليون 230.3م2018

ة في اململكة منذ استمرار حالة االنخفاض أو التباطؤ في املشاريع املتعلقة بالبنية التحتي. 1
م2018م وحتى نهاية العام املالي 2016عام 

.قة بهاعملية إعادة الهيكلة لبعض شركات املجموعة املتعثرة وإطفاء األصول املتعل.2

تطور الخسائر املتراكمة
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صافي الخسارة العام
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%9.4مليون 32.4مليون 344.8م2019

 ملتطلبات معايير املحاسبة الدولية 1.
ً
معيار (IAS 36)هبوط في قيمة األصول الثابتة وفقا

مليون ريال 125,7لثالث وحدات محلية للتدفق النقدي بقيمة " الهبوط في قيمة األصول 
.سعودي

 ملتطلبات معايير املحاسبة . 2
ُ
"  معيار املخزون"(IAS2)الدولية هبوط في قيمة املخزون وفقا

تان للتدفق املقيم على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق التي تكبدتها وحدتان محلي
.مليون ريال سعودي10,0النقدي بقيمة 

تكاليف غير متوقعة بالنسبة للشركة التابعة املختصة في إدارة املياه في أملانيا فقد تكبدت. 3
.مليون ريال سعودي78.1بقيمة 

ريال مليون 810.5مال الشركة بمبلغ م، تم تخفيض رأس 2019/9/8بتاريخ :مالحظة
سعودي

ل الربع األو 

لعام 
م2020

%43.4مليون 149.6مليون 135.5

حادة التي تزامنت انخفاض املبيعات و اإلنخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب املنافسة ال.1
.مع ارتفاع كلفة اإلنتاج وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة اإلنتاج

ة في مليون ريال سعودي للخسارة االئتمانية املتوقع28.5مخصصات إضافية بمبلغ قدره . 2
.الحسابات قصيرة األجل املستحقة القبض

.مليون ريال سعودي للذمم املدينة طويلة األجل30.2مخصصات إضافية بمبلغ قدره . 3

.مليون ريال عن بيع استثمارات في مصر23.2خسارة ترجمة عمالت أجنبية بمبلغ . 4

تطور الخسائر املتراكمة
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 التوجهات طويلة األجل

- 
ً
 الستمرار األوضاع السلبية في سوق األنابيب املحلي، فإن املجموعة ركزت على تحسين2018إلستراتيجية الشركة منذ عام استمرارا

ً
التدفق م وتحسبا

:أعمال الشركة ، وعليه قامت الشركة باإلجراءات التاليةنخفاض النقدي من أجل التخفيف من القروض البنكية بشكل متوازي مع ا

تم التشديد في سياسة دفع اآلجل مع العمالء ، وتم التوسع في متطلبات االعتمادات البنكية وسندات األمر، والدفعات املقدمة.

الفعالة بذلت جهود جبارة لتحصيل مستحقات الشركة عن طريق إعادة هيكلة إدارة التحصيل ، وتوظيف العديد من املحصلين ، واملساهمة
.لإلدارة القانونية التابعة للمجموعة

تم التفاوض مع العمالء على شروط الدفع.

مليون ريال سعودي ، وتم تخفيض قيمة 216.2م إلى حد 2019ونتيجة ملا ذكر أعاله ، فإن التدفقات النقدية من العمليات زادت بشكل إيجابي خالل عام 
.م2019مليون ريال سعودي خالل عام 136.6القروض البنكية بقدر 

برنامج اإلدخار الحكومي

لقرارات اململكة العربية السعودية بتحمل الرسوم املفروضة على رخص العمل الصادرة للوافدين الذين يعملون بموجب رخصة ص 
ً
سنوات 5ناعية ملدة وفقا

م وسيتم عرض هذه املدخرات في القوائم املالية 2019، عملت إدارة العالقات الحكومية بأميانتيت بتطبيق هذه القرار ، وهذا التطبيق قد بدأ في أكتوبر 
مليون ريال سعودي4.2م مع مبلغ توفير قدره 2020لعام 

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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خطة التوسعة الهامة واالستثمار في االصول الثابتة

 الكفاءة واملواردخطة تعزيز:

سيعزز بير ، وبالتاليتعزيز كفاءة منشآتنا الحالية إلنتاج الخزانات ، إلى جانب تطوير وتبني تصاميم خزانات جديدة مما سيقلل من تكلفتنا بشكل ك
.هذا القطاع االستراتيجيفي قدرتنا التنافسية ، ويزيد في النهاية من حصتنا السوقية 

ا وأنواعها قامت الشركة بقياس ربحية بعض املنتجات ومن بينها الصمامات وبهذا قامت الشركة بالتركيز على هذه الصناعة بجميع أشكاله
 باعتماد هذه الصم

ً
امات واستخداماتها وقامت بالحصول على تقنية موجودة لدى شركات أملانية تخص هذه الصناعة وتقوم الشركة حاليا

.ومواصفاتها من وزارة البيئة واملياه والزراعة مما سيحقق لها بإذن هللا عائد أعلى وهامش ربح أكبر عند اإلنتاج والبيع

من املنتجات التي تقوم باستيرادها من الخارج وذلك مثل بعض الوصالت املطاطية التي تستخدم ف 
ً
ياه ي ربط خطوط املوجدت الشركة أنها تحتاج عددا

أميانتيت لصناعة بعضها ببعض ولغايات التكامل الصناعي بإيصال جميع املنتجات للعميل من طرف واحد قامت الشركة بتنويع انتاج مصنع شركة
.املطاط املحدودة إلنتاج هذه الوصالت حتى تكون عملية البيع للعميل متكاملة ومن طرف شركة أميانتيت فقط

وفي هذا الشأن نحن . في ضوء انخفاض توافر الحديد الخام فنحن أكثرانتقائية في اختيار أعمال جديدة في هذا املجال  
ً
تعامل مع املشاريع للأكثرميال

.ذات الهامش العالي بكميات صغيرة مقابل املشاريع ذات العائد املنخفض بكميات كبيرة

ة تنفيذ سياسة ائتمانية صارمة من خالل أخذ سندات ألمر من العمالء وعمل طلب بيع آجل محدد بشروط معينة ومختوم ومصدق من الغرف
ويات التجارية وتحديد أولويات تحصيل جديدة حسب املدة الزمنية وحجم النشاط مع العميل، وذلك للحصول على نتائج أفضل مقارنة بأول

ل قة الرصيد بشكالتحصيل السابقة التي كان فيها تغاض ي عن املشاكل التي من املمكن أن تواجه العميل من تأخير في التوريد أو عدم تحديث مطاب
ت تحصيل دوري وما إلى ذلك والتي بدورها تؤخر عملية التحصيل ، وكذلك إدارة الوقت بشكل غير مناسب بسبب استهالك وقت كبير في إجراءا

 
ً
.شيكات بمبالغ قليلة نسبيا

 العمالة غير املاهرةضوء ارتفاع التكاليف التشغيلية للعمالة قامت شركة البنية التحتية الهندسية للمقاوالت املحدودة باالستغناء عن بعضفي
.واكتفت باملشاريع االشرافية ذات العائد املرتفع التي تتطلب قدرة فنية عالية مع الحد ألدنى من استخدام املوارد

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 



14

خطة التوسعة الهامة واالستثمار في االصول الثابتة

 التوسع في إنتاج أقطار األنابيبخطة:

 من أجل تعويض غير القطرالصبالزجاج إلنتاج األنابيب ذات القطراملدعمة في اثنتين من آالت تصنيع األنابيب البالستيكية الصغيرة االستثمار
 ولتلبية طلب السوق املتزايد باستمرار على مجموعة األنابيب هذه

ً
.املتراكمات الضخمة التي نمتلكها حاليا

 (.ثالث ماكينات ماندريل)تحديث ماكينات اميبوكس من أجل تقليل تكلفة اإلنتاج بشكل كبير

 املوقعتطوير ونشر تكنولوجيا إنتاج خزانات بالستيكية بالزجاج املقوي كبيرة القطر في.

 أة إنتاج البولي بدراسة إعادة هيكلة منش( التشغيل واملبيعات و املالية)قامت الشركة بتشكيل لجنة داخلية مشكلة من جميع األقسام في الشركة
منتجات جديدة وأقطار واختيار أفضل السبل لتحديث خطوط اإلنتاج وإدخال( أبسكو)إيثيلين عالي الكثافة مصنع أميانتيت ألنظمة البولي الوفينان 

سواًء إعادةجديدة لهذه األنابيب في حال اكتمال جميع املعلومات والدراسات ستقوم الشركة بدراسة جميع الخيارات املتاحة للتشغيل عن طريق
.تشغيل املصنع بالجهود الذاتية للشركة أو إدخال شريك جديد

 اآللي إلنتاج حافة الشركة بالتوسع في التشغيل اآللي لعملية إنتاج الخزانات في شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس املحدودة والتشغيلتقوم
ل لسوق على أعماالبالستيك املقوى بالزجاج ، إلى جانب زيادة السعة في شركة أميكون السعودية املحدودة حيث الحظت الشركة الطلب الكبير في ا

.الصمامات في غضون عامين منذ بدأت أعمال الصمامات في االرتفاع بسرعة

خطة مراقبة خفض التكاليف:

 اقبة انخفاض قامت الشركة بتخفيض عدد القوى العاملة وفرضت املزيد من الرقابة على منح اذونات العمل اإلضافي ونتج عن هذا التخفيض واملر
 بشكل شهري 3إلى 2الرواتب الشهرية بمقدار 

ً
.مليون ريال سعودي تقريبا

الصيانة الدائمة للمعدات و املكائن مما يقلل من نسبة التالف من اإلنتاج وزيادة اإلنتاج لهذه املعدات  .

إدخال تقنية جديدة في التصنيع مما يقلل من ساعة العمل ويزيد من كفاءة املواد الخام.

من الكهرباء والطاقة باملصابيح ذات الكفاءة العالية في استخدام الط 
ً
 كبيرا

ً
حاء أماكن اقة في جميع أناستبدال املصابيح القديمة التي تستهلك قدرا

 س
ً
 مالعمل واملعتمدة من هيئة املقاييس واملواصفات السعودية مما سوف ينتج عنه توفير حوالي نصف مليون ريال سعودي تقريبا

ً
 اعتبارا

ً
ن السنة نويا

.القادمة

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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خطة التوسعة الهامة واالستثمار في االصول الثابتة

خطة التحصيل:

 و تتبع هذه اإلدارة إلى رئيس الشؤون املالية للمجموعة وتحتوي على جميع2019في الشركة في منتصف عام " إدارة االئتمان"تم إنشاء إدارة تسمى
يمة املضافة املعلومات لجميع املدينين لديها مثل مواقع الشركات على الخريطة  ومعلومات االتصال وصور السجالت التجاري ورقم ضريبة الق

املتوقع الحصول على ثمرة نتائج هذه اإلدارة وانعكاسها على سجل العمالء لدينا فيومن الدفعوتطبيقات االئتمان وتأكيدات الرصيد وجداول 
.م2021السنة القادمة 

عها لرئيس تقوم اإلدارة بعمل جوالت تحصيل بشكل مستمر حسب جدول واضح و موافق عليه من قبل اإلدارة املالية مع ذكر نتائج الزيارة ورف
حصول على طريق قسم التحصيل ، ويتم الطلب من جميع موظفي التحصيل بمتابعة يومية لتسريع عملية التحصيل والاملالية عن اإلدارة 

.مطابقات حديثة ألرصدة الذمم املدينة

 ألن طبقنا مفهوم حساب اإلتحاد لجمع كل هذه الحسابات الفرعية في حساب واحد لقياس التعرض اإلئتماني للشركات القابضةلقد 
ً
، وذلك نظرا

.لدينا أكثر من حساب لنفس العميل في مشاريع أو مناطق أو سجل تجاري مختلف مع املالك نفسه

 للتنسيق بين املدينين واملبي(ساب)نفذ قسم اإلئتمان وحدة إدارة االئتمان على نظام الوحدات النمطية 
ً
 كبيرا

َ
عات وعالقات العمالء ، وبذلك جهدا

.والشحن وفرق املشروع للتحكم في جميع املواد املسلمة بناًء على حدود االئتمان املتفق عليها أو حدود اإلستثناء

لقد قمنا بصياغة سياسة وإجراءات إدارة االئتمان وقمنا بتقديمها مع اإلدارة العليا للموافقة النهائية.

 ( مليون ريال سعودي718.0)من إجمالي املبيعات لنفس العام % 106م تمثل 2019مليون ريال سعودي في عام 759.5قمنا بتحصيل 
ً
مقارنة

(.مليون ريال سعودي744.35)من إجمالي املبيعات لنفس العام % 116م والتي تمثل 2018مليون ريال في عام 863.11بتحصيل 

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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برنامج تخفيض تكلفة األيدي العاملة

 ية مختلفة في إدارةحتى اآلن ، يعمل قسم املوارد البشرية على تقليل تكلفة اإلنتاج بما يتماش ى مع مهمة الشركة ، وقد تم تطوير استراتيج2016منذ عام
:القوى العاملة وتم الوصول إلى قيم ملموسة في التوفير في تكلفة القوى العاملة من خالل اعتماد الخطة التالية

التحليل الوظيفي املفصل ألعمال املوظفين اليومية.

تم إعادة هيكلة بعض اإلدارات بالشركة وجعلها إدارات مركزية لتخفيض التكاليف في الهيكل التنظيمي.

االستفادة القصوى من الوقت اليومي للموظفين.

 إيقاف التوظيف بشكل مؤقت لحين االنتهاء من إعادة الهيكلة للشركة وارتفاع املبيعات مرة أخرى.

 من شهر مارس 
ً
: على النحو التاليم2020ومن خالل هذه اإلجراءات تم تحقيق تخفيض في تكلفة املوظفين اعتبارا

 22تخفيض إجمالي القوى العاملة ملوظفي الشركة بنسبة تم  %

 15تم تخفيض التكلفة التشغيلية اإلجمالية إلجمالي القوى العاملة بنسبة%

م ، وتم اتخاذ 2019ومع ذلك ، كانت هناك زيادة في تكلفة موردي القوى العاملة بسبب متطلبات العمل ، ولكن كانت هناك رقابة على هذه التكلفة خالل عام 
:اإلجراءات التالية

مراجعة وتجديد جميع مورد القوى العاملة بسبب متطلبات العمل لتجنب أي عقوبات في حال تراجع العمل.

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي 

تخفيض رأس املال 

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال



18

الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

 ريال سعودي مقسم إلى أربعة و ثالثون مليون وأربعمائة ( 344,517,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف

.رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 34,451,700)وواحد وخمسون ألف وسبعمائة 

 ريــاالت ( 10)ســهم بقيمــة اســمية ( 20,000,000)ريــال ســعودي مقســم إلــى عشــرون مليــون ( 200,000,000)وســيتم تخفــيض رأس مــال الشــركة ليصــبح مئتــان مليــون

.للسهم الواحد

 ( 14,451,700)، و ستتم عملية التخفيض عن طريـق إلغـاء أربعـة عشـر مليـون وأربعمائـة وواحـد وخمسـون ألـف ووسـبعمائة %41.95تبلغ نسبة تخفيض رأس املال

ألف املتراكمة البالغة مئة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون من إجمالي الخسائر % 96.61سهم الطفاء 2.384سهم لكل 1سهم، أي بمعدل إلغاء 

.ريال سعودي( 149,588,000)

 ســعر الســائد فــي فــي محفظــة واحــدة والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بال( إن وجــدت)ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم

ية ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العاد( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 م2020/03/31القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.



أسباب تخفيض رأس املال 

 سهم ( 14,451,700)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 200,000,000)ريال سعودي إلى ( 344,517,000)توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من
املتراكمة من إجمالي الخسائر % 96.61سهم إلطفاء ( 2.384)، أي بمعدل إلغاء سهم واحد لكل % 41.95من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 

.  ريال سعودي( 149,588,000)مئة وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف البالغة 

 وقد تم اإلعالن عن هذه ( م1/10/2020املوافق )هـ 14/2/1442حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ ،
(  م1/10/2020املوافق )هـ 14/2/1442بتاريخ ( تداول )املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

 ( م2020**/**/املوافق )هـ 1441**/**/بتاريخ ( تداول )الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية قامت ،
.  كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن
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 اللـه توضـيح آليـة كمحاسب قانوني إلعداد التقريـر املحاسـبي الخـاع بعمليـة تخفـيض رأس املـال، و الـذي تـم مـن خ« الخراش ي وشركاه»قامت الشركة بتعيين شركة

.التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

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

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



 سيؤدي . م2020مارس 31في ريال سعودي كما ( 149,588,000)بلغت خسائر الشركة املتراكمة مائة و تسعة وأربعون مليون وخمسمائة و ثمانية وثمانون ألف
من إجمالي الخسائر املتراكمة% 96.61ريال سعودي إلى إطفاء ( 144,517,000)خفض رأس املال بمقدار مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف 

 م2020مارس 31سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

مووووارس 31املسوووواهمين كمووووا فووووي حقوووووق 
م2020

ل ألف ريا)املال رأس قبل تخفيض
(سعودي

ألف ريال)بعد تخفيض رأس املال 
(سعودي

التأثير

(144,517)344,517200,000رأس املال

189,472189,472احتياطي نظامي

144,517(5,071)(149,588)الخسائر املتراكمة

ين برنامج و احتياطي تملك املوظف
لألسهم 

(31,914)(31,914)

(138,802)(138,802)أجنبيةترجمة عمالتإحتياطي

مجموع حقوق املساهمين العائدة 
ملساهمي الشركة

213,685213,685

22,44922,449الحصص غير املسيطرة

236,134236,134مجموع حقوق املساهمين

م2020مارس 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



 ريال سعودي إلى مئتان مليون ( 344,517,000)تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون و خمسمائة وسبعة عشر ألف
سهم من األسهم املصدرة ( 14,451,700)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة ( 200,000,000)

سهم( 2.384)سهم لكل( 1)الشركة وذلك بمعدل إلغاء 

 سعر السائد في في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بال( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم
ة ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادي( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 سهم من أسهم الشركة1000تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه ملساهم يملك في محفظته:
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الالقيام بعملية تخفيض رأس املبدون الالقيام بعملية تخفيض رأس املمع(تقديري )البند

1,0001,000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

14.1814.18(*م14/9/2020إغالق)سعر السهم قبل التخفيض 

ال ينطبق420األسهم امللغاة

ال ينطبق580بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ال ينطبق24.43**(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

14,180.014,180.0(يةتقدير )لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق14,167.23(ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق12.77(ةتقديري)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية*
.سعوديريال 24.43إلى 24.42626من تم تقريب سعر السهم املتوقع بغد تخفيض رأس املال ** 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



 ير على املساهم الذي أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثسهم واحد من وتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك
:أسهم10يملك إلى 
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(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

14.1814.1814.1814.1814.1814.1814.1814.1814.1814.18*(م41/9/2020إغالق )سعر السهم قبل التخفيض

1122333445األسهم امللغاة

0112234455بعد التخفيضاألسهم اململوكة

24.4324.4324.4324.4324.4324.4324.4324.4324.4324.43(**تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

14.1828.3642.5456.7270.9085.0899.26113.44127.62141.80(يريةتقد)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0.0024.4324.4348.8548.8573.2897.7197.71122.13122.13(ريةتقدي)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

14.183.9318.117.8722.0511.801.5515.735.4919.67(ريةتقدي)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية*
.سعوديريال 24.43إلى 24.42626من تم تقريب سعر السهم املتوقع بغد تخفيض رأس املال ** 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

 ريال سعودي، ( 14.18)يبلغ م والذي 41/9/2020تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة أميانتيت العربية السعودية بتاريخ

.ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

14.18(م41/9/2020إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

34,451,700عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

488,525,106(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

20,000,000عدد األسهم بعد التخفيض( د)

24.42626(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية



 ريال سعودي، وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ، وفي حال ( 5,071,000)تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة بعد
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة ”أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ%( 20)بلغت الخسائر املتراكمة 

أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من %( 50)وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة . ”فأكثر من رأس مالها% 20أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 
ر من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائ( 150)املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوع املادة 

 بذلك ، وعلى مجلس اإل % 50املتراكمة للشركة 
ً
دارة خالل او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل ( 15)
ً
 من تاريخ علم املجلس بالخسائر ، لتقرر إما زيادة رأس املال ( 45)يوما

ً
أو الشركة يوما

وتعد .  س يألساتخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها ا
ضوع، أو إذا في املو رارالشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار ق

 من صدور قرار الجمعية ( 90)من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( 150)قررت زيادة رأس املال وفق االوضاع املقررة في املادة 
ً
يوما

.من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة( 150)وفي حال انقضاء الشركة بقوة النظام بموجب املادة . بالزيادة

الشركةاملخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال 
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

املوافق )هـ 22/10/1441
(م14/6/2020

مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس

املوافق )هـ 22/10/1441
(م14/6/2020

ريال سعودي( 200,000,000)ريال سعودي إلى( 344,517,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية

املوافق )هـ 1441/11/08
(م20/06/2920

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى

(  م1/10/2020املوافق )هـ 14/2/1442
سوق املالية و الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة الموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(تداول )موقع السوق املالية السعودية 

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

سخة من هذا كما تم تضمين ن،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 
العرض في اإلعالن

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

االجتماع )ال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الحمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس امل
(األول 

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

زم لعقد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب الال (االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير
كتمال و في حال عدم ا. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 

يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني21النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

املساهمين الشركة في حساباتمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 
ركةيوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الش( 30)وذلك خالل . املستحقين
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تخفيض رأس املال 

:إجراءات تخفيض رأس 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 الخاع بعملية تخفيض رأس املال•

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

.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•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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 علــى طلــب تخفـيض رأس مــال الشــركة مـن ثالثمائــة وأربعــة وأربعــون ( م1/10/2020املوافـق )هـــ 14/2/1442حصـلت الشــركة علــى موافقـة هيئــة الســوق املاليـة بتــاريخ

، وبالتــــالي %41.95ريـــال ســــعودي بنســـبة انخفــــاض قـــدرها ( 200,000,000)ريــــال ســـعودي إلــــى مئتـــان مليــــون ( 344,517,000)مليـــون وخمســــمائة وســـبعة عشــــر ألـــف 

ســهم، ( 20,000,000)ســهم إلــى عشــرون مليــون ( 34,451,700)تخفــيض عــدد أســهم الشــركة مــن أربعــة و ثالثــون مليــون وأربعمائــة وواحــد وخمســون ألــف وســبعمائة 

( م1/10/2020املوافق )هـ 14/2/1442بتاريخ ( تداول )وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

 ملـال هـذه، يض رأس اعملية تخفيض رأس املال تتوقـف علـى موافقـة املسـاهمين، وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـإن

.فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

التجـــارة وزارة فـــي حـــال تـــم الحصـــول علـــى موافقـــة املســـاهمين علـــى عمليـــة تخفـــيض رأس املـــال، ســـتقوم الشـــركة باالســـتمرار بـــاجراءات تخفـــيض رأس مالهـــا ومخاطبـــة

.واالستثمار للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري 

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

افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس 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

 ه املوافق 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

(م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/01وتاريخ 2019–104–1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)

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

(م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1هيئة السوق املالية رقم 

النظام األساس ي للشركة

 فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق %20التعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها املتراكمة

بناء على نظام السوق املالية وماورد عليه من تعديالت الصادر ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4املالية بموجب القرار رقم 

(  م2018/07/18املوافق )ه 1441/11/05وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ باملرسوم امللكي رقم م

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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ى التزامـات الشـركة للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال و أثر ذلك التخفيض علالخراش ي وشركاه / قامت الشركة بتعيين السادة

.وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلــى املــادة الرابعــة واالربعــون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ً
هـــ ،  ال 1437/01/28وبتــاريخ ( 3/م)تــالوة تقريــر املحاســب القــانوني، اســتنادا

خفــيض فــي هــذه تاليصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاع ُيعــَده مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر 

.االلتزامات

السـوق املاليــة وقــعتـم تضـمين نســخة مـن تقريــر الفحـص املحــدود املعـد مــن قبـل املحاســب القـانوني فــي اإلعـالن عــن الـدعوة لهــذه الجمعيـة العامــة غيـر العاديــة علـى م

(م2020**/**/املوافق )هـ 1441**/** بتاريخ ( تداول )السعودية 

تقرير املحاسب القانوني 



 فــأكثر مــن رأس مالهــا، الصــادرة عــن مجلــس %20باإلشــارة إلــى اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها املتراكمــة
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

، (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ م

 من نظام الشركات أنـه إذا بلغـت (150)هـ، و على وجه الخصوع املادة 1437م املوافق 2015وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و اإلستثمار في عام
غ رئـــيس ال إبـــخســـائر الشـــركة نصـــف رأس املـــال املـــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بـــذلك 

عامة غير ة المعيمجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الج
 ألحكـــام النظـــام 

ً
 مـــن تـــاريخ علمـــه بالخســـائر، لتقـــرر إمـــا زيـــادة رأســـمال الشـــركة أو تخفيضـــه وفقـــا

ً
إلـــى الحـــد الـــذي كوذلـــالعاديـــة لالجتمـــاع خـــالل خمســـة وأربعـــين يومـــا

ام إذا لـم املال املدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، وتعد الشركة منقضية بقوة النظتنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
هـذه يوم، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو إذا قـررت زيـادة رأس املـال وفـق األوضـاع املقـررة فـي45تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
.املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 35فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 20يجــب علـــى أن الشـــركة أن تفوـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاع بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـى الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاع بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 50فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 35يجــب علـــى أن الشـــركة أن تفوـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاع بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـى الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاع بالنتائح املالية األولية أو السنوية
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 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـوغ خسـائرها املتراكمـة 
ً
فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار % 50يجب على أن الشركة أن تفوح للجمهور فورا

اإلجـــراءات والتعليمـــات يـــقالخســائر املتراكمـــة ونســـبتها مــن رأس املـــال واألســـباب الرئيســية التـــي أدت إلـــى بلــوغ هـــذه الخســـائر مــع اإلشـــارة فـــي اإلعــالن إلـــى أنـــه ســيتم تطب
 فــأكثر مــن رأس مالهــا، % 50الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة 

ً
وفــي حــال تــزامن اإلفصــاح املطلــوب وفقــا

الن الخـاع بالنتــائح اإلعـلهـذه الفقـرة مـع اإلعــالن الخـاع بالنتـائج املاليــة األوليـة أو السـنوية تعفــى الشـركة مـن اإلفصـاح بــإعالن مسـتقل فـي حــال قامـت بتضـمينه فــي
.املالية األولية أو السنوية

فـي االجتمـاع ابلنصال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر هذا ا
عــد ذلــك يــتم واذا لــم تعقــد ب. األول وجهــت الــدعوة إلــى اجتمــاع ثــان، ويكــون االجتمــاع الثــاني صــحيحا إذا حضــره عــدد مــن املســاهمين يمثلــون ربــع رأس املــال علــى األقــل

.الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصة

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

علـــى جميــع مســـاهمي الشــركة املســـجلين بســـجالت الشــ 
ً
وق ركة لـــدى الســـفــي حـــال موافقــة مســـاهمي الشـــركة علــى تخفـــيض رأس املــال، ســـيكون قـــرار التخفــيض نافـــذا

ع الجمعيـة العامـة بنهايـة تـداول ثـاني يـوم يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، ويشـمل ذلـك املسـاهمين الـذين لـم يحضـروا اجتمـا« تداول »املالية السعودية 
.غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال
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هــ 14/2/1442املاليـة فـي سـوق سوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لإلطالع عليها في املقر الرئيس ي للشركة في مدينـة الـدمام و ذلـك مـن تـاريخ موافقـة هيئـة ال-
7خـــالل فتـــرات العمـــل الرســـمية مـــن الســـاعة ( م2020**/**/املوافـــق )هــــ 1441**/**/و حتـــى تـــاريخ انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة فـــي ( م1/10/2020املوافـــق )

: بعد العصر 4صباحا إلى الساعة 

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

تخفيض رأس مال الشركةالفحص املحدود املحاسبي بنسخة من -

(تداول )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 املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني

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

املرفقات


