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معلومات عن الشركة وممثليها:

عنوان الشركة  

شركة أميانتيت العربية السعودية 

ص ب 3361 الدمام 32234 

المدينة الصناعية األولى – الدمام 

هاتــــف:   8471500 (13) 966+ 

فاكس: 920004070 

  www.amiantit.com :موقع إلكتروني

 info@amiantit.com :بريد إلكتروني

المستشار المالي  

شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) 

الرياض - شارع العليا العام  

ص.ب 50315 ، الرياض 11523 

المملكة العربية السعودية  

هاتف: 4944067 11 966+ 

فاكس: 4944205 11 966+ 

 info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

 www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني 

المحاسب القانوني

شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون 

الرياض – شارع التخصصي 

ص.ب 8306 – الرياض 11482 

المملكة العربية السعودية  

هاتف: 920028229 

فاكس: 4774924 11 966+ 

  www.alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني  

    general@alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني 

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

المعنى المصطلح 

شركة تداول السعودية ، وهي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية السوق المالية أو تداول 

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. الهيئة 

شركة أميانتيت العربية السعودية. الشركة 

تعميم المساهمين هذا الذي أعدته الشركة والموجه لمساهيميها بتخفيض رأس مال الشركة. التعميم 

المساهمون المستحقون 
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بتخفيض رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية لتخفيض رأس مال بتاريخ **/**/1443هـ الموافق (**/**/2022م). 
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خلفية عن الشركة:

شركة أميانتيت العربية السعودية (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «المجموعة»)، هي شركة مساهمة سعودية تحولت من شركة ذات مسؤلية محدودة •

رقم  التجاري  السجل  بموجب  الشركة  تعمل  و  (الموافق 1994-1-19).  في 1414-8-6  رقم 886  التجارة   وزير  معالي  قرار  بموجب  مساهمة  شركة  إلى 

(2050002103) الصادر في الدمام بتاريخ 17-3-1388 هـ (الموافق 14-06-1968م)  برأس مال (320,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (32,000,000) سهم 

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) رياالت للسهم وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية ( تداول ) في 1996/05/01م. 

يقع مقر الشركة في المدينة الصناعية األولى – 3361  الرمز البريدي: 32234 ، الوحدة رقم: 1، الرقم اإلضافي: 3334 الدمام، المملكة العربية السعودية. •

يتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في انشاء المصانع وامتالك وادارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها واقامة وامتالك المشاريع •

الصناعية الخاصة بانتاج االنابيب واستيراد االنابيب ووصالتها وملحقاتها وجميع االنشطة الصناعية المكملة رأسيًا وأفقيًا كذلك المشاريع في إنتاج مواد البناء 

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

معلومات اإلتصال

اسم ضابط االتصال: وليد محمد أبو كشك 

هاتف: 8471500 (13)  تحويلة: 1117 

فاكس: 920004070 

 wkishk@amiantit.com :البريد االلكتروني

 www.amiantit.com :الموقع االلكتروني
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خلفية عن الشركة:

العام الحدث

تأسست الشركة كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الدمام وتعمل الشركة بموجب السجل (2050002103) الصادر في الدمام بتاريخ17-3-1388هـ 

(الموافق14-06-1968م). 

1388/03/17هـ 

(الموافق 1968/06/14م)

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم (886) في 1414/08/06هـ  (الموافق 1994/01/19م).
1414/08/06هـ 

(الموافق 1994/01/19م)

قامت الشركة بإدراج 7 مليون سهم في السوق المالية السعودية ( تداول السعودية) و التي تمثل جميع أسهم الشركة أي بنسبة 100% من رأسمال الشركة البالغ (350) مليون 

ريال سعودي، بقيمة (50) ريال للسهم الواحد.

1416/12/13هـ 

(الموافق 1996/05/01م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2000/05/03م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (350,000,000) ريال 

إلى (400,000,000) ريال، وذلك من خالل ترحيل 50 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع سهم مجاني لكل 7 أسهم وبالتالي زيادة عدد األسهم من 

7,000,000 سهم إلى 8,000,000 سهم

1421/01/28هـ 

(الموافق 2000/05/03م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2001/05/02م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (400,000,000) ريال 

إلى (550,000,000) ريال، وذلك من خالل ترحيل(36,675,000) ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع 3 أسهم مجانية لكل 8 أسهم و بالتالي زيادة عدد االسهم من 

(8,000,000) سهم إلى (11,000,000) سهم

1422/02/08هـ 

(الموافق 2001/05/02م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2002/04/14م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (550,000,000)ريال 

إلى (650,000,000) ريال، وذلك من خالل ترحيل 100 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال وتوزيع سهمين لكل 11 سهم و بالتالي زيادة عدد االسهم من 

(11,000,000) سهم إلى (13,000,000) سهم

1423/02/01هـ 

(الموافق 2002/04/14م)

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وعشرون مليونًا (320,000,000) ريال سعودي مقسم إلى اثنان وثالثون مليونًا(32,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية عشرة (10) رياالت 

للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. و فيما يلي تطور رأس المال منذ تأسيس الشركة:
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خلفية عن الشركة:

العام الحدث

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2003/06/03م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (650,000,000)ريال 

إلى (700,000,000) ريال، وذلك من خالل ترحيل 50 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال و توزيع سهم واحد مجاني لكل 13 سهم مما ترتب عليه زيادة عدد أسهم 

الشركة من (13,000,000) إلى (14,000,000) سهم 

1424/04/03هـ 

(الموافق 2003/06/03م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2004/05/19م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (700,000,000)ريال 

إلى (770,000,000) ريال، وذلك من خالل ترحيل 70 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال و توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم مما ترتب عليه زيادة أسهم الشركة 

من (14,000,000) إلى (15,400,000) سهم 

1425/03/30هـ 

(الموافق 2004/05/19م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2005/07/18م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (770,000,000)ريال 

إلى (1,155,000,000) ريال، من خالل إدراج (7,700,000) سهم و بإجمالي قيمة اسمية تبلغ (385,000,000) ريال سعودي، بلغ سعر اإلكتتاب 55 ريال سعودي وبقيمة اسمية 50 

ريال سعودي للسهم و عالوة إصدار بقيمة 5 ريال سعودي لكل سهم ، وذلك لتعزيز مركزها المالي ودعم مشاريعها الصناعية المحلية في مجال صناعة االنابيب ومشاريع ادارة 

المياه لمواكبة احتياجات البالد من انابيب المياه واالستخدامات االخرى. مما ترتب عليه زيادة أسهم الشركة من (15,400,000) سهم إلى (23,100,000) سهم

1426/06/12هـ 

(الموافق 2005/07/18م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/08م على تخفيض رأس مال الشركة من (1,155,000,000) ريال سعودي إلى 

(344,517,000)  ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (81,048,300) سهم من األسهم المصدرة لينخفض عدد أسهم الشركة من (115,500,000) سهم إلى (34,451,700) سهم ، 

وذلك إلطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة (810,483,000) ريال سعودي والتي تمثل 70.2% من رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع السوق 

المالية السعودية (تداول). 

1441/01/09هـ 

(الموافق 2019/09/08م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/12/01م على تخفيض رأس مال الشركة من (344,517,000) ريال سعودي إلى 

(200,000,000)  ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (14,451,700)  سهم من األسهم المصدرة للشركة لينخفض عدد األسهم المصدرة من (34,451,700) سهم إلى 

(20,000,000) سهم وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

1442/04/16هـ 

(الموافق 2020/12/01م)



أميانتيت - تعميم المساهمين 8

خلفية عن الشركة:

الحدث  العام

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/12/01م، على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من (200,000,000) ريال 

سعودي الى(320,000,000)ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بمقدار اثني عشر مليون سهم (12,000,000)سهم بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال سعودي 

(120,000,000) ريال سعودي ونتج عن ذلك زيادة عدد األسهم المصدرة من (20,000,000) سهم إلى (32,000,000) سهم .

1442/04/16هـ 

(الموافق 2020/12/01م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من(320,000,000)ريال سعودي إلى (99,000,000) ريال سعودي وذلك عن 

طريق إلغاء (22,100,000) سهم من األسهم المصدرة للشركة كما أوصى المجلس في نفس القرار للجمعية العامة الغير العادية وبعد اإلنتهاء من عملية تخفيض رأس المال  

بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 221,000,000 ريال سعودي .

1443/04/18هـ 

(الموافق 2021/11/23م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية عن تعديل توصية مجلس اإلدارة المعلن عنها بتاريخ  18-04-1443هـ الموافق 23-11-2021م إلى الجمعية العامة غير العادية 

للمساهمين فيما يخص زيادة رأس المال فقد تم تغيير التوصية لتصبح زيادة رأس المال بقيمة 346,500,000 ريال سعودي بدال من 221,000,000 ريال سعودي عن طريق إصدار 

أسهم حقوق أولوية دون إجراء أي تعديل على تخفيض رأس المال .

1443/06/27هـ 

(الموافق 2022/01/30م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية عن قرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 11-07-1443هـ الموافق 12-02-2022م عن فصل تقديم ملف تخفيض رأس المال وملف 

زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك بسبب قرب انتهاء موعد المهلة الممنوحة للشركات المساهمة المدرجة بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 

نظام الشركات استنادا لألمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 16-03-1442هـ

1443/07/12هـ 

(الموافق 2022/02/13م) 

وافقت هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من (320,000,000)ريال سعودي إلى (99,000,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (22,100,000) سهم من 

األسهم المصدرة للشركة لينخفض عدد أسهم الشركة من (32,000,000) سهم إلى (9,900,000) سهم، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية 

وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

1443/07/16هـ 

(الموافق 2022/02/17م) 

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ **/**/2022م على تخفيض رأس مال الشركة من (320,000,000)ريال سعودي إلى (99,000,000) 

ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (22,100,000) سهم من األسهم المصدرة للشركة لينخفض عدد أسهم الشركة من (32,000,000) سهم إلى (9,900,000) يهم، وقد تم اإلعالن 

عن هذه الموافقة في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

**/**/1443هـ 

(الموافق **/**/2022م) 
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خلفية عن الشركة –  مجلس اإلدارة 

الصفةالمنصب*االسم
األسهم المملوكة 

مباشرة**

نسبة األسهم 

المملوكة المباشرة
تاريخ العضويةالجنسية

01-01-2021سعودي%216,3100.676غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارةسمو األمير احمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود

01-01-2021سعودي%22,9390.072غير تنفيذينائب رئيس المجلسصاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

19-10-2021سعودي-غير تنفيذي عضو مجلس إدارة د. سليمان عبدالعزيز التويجري

01-01-2021سعودي-مستقل عضو مجلس إدارةد. محمد سعود البدر

01-01-2021سعودي%160.000 مستقلعضو مجلس إدارة م. محمد عبدالرحمن اللحيدان

المصدر: الشركة و تداول . 

** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة 

*   وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17-11-2020م على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األمير أحمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود واألمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن 

عبدالعزيز آل سعود و د. خليل عبدالفتاح كردي ود. محمد سعود البدر و م. محمد عبدالرحمن اللحيدان والتي تبدأ من تاريخ 2021/01/01م ولمدة ثالث سنوات وتنتهي في 31-12-2023م. 

تقدم د. خليل عبدالفتاح كردي باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/10/18م -

تم تعيين د. سليمان عبدالعزيز التويجري في المركز الشاغر في عضوية المجلس اعتبارًا من  2021/10/19م وحتى نهاية الدورة والتي تنتهي في 2023/12/31م، وسيتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة -

العادية في اول اجتماع لها.  

مالحظة: 

تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 17-04-1443 الموافق 2021/11/22 بتخفيض رأس مال الشركة من( 320,000,000)ريال سعودي إلى (99,000,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء 

(22,100,000) سهم من األسهم المصدرة للشركة .
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خلفية عن الشركة – اإلدارة التنفيذية

المصدر: الشركة.

تاريخ التعيينالجنسيةالمؤهل العلميالمنصباالسم

2021/11/01سعوديدكتوراه في المحاسبةالرئيس التنفيذيد. خليل عبدالفتاح كردي 

2020/06/01أردنيماجستير في المالية والمحاسبةالمدير الماليفراس غصاب الحربي

1990/09/01أردنيماجستير في القانونمدير عام الشؤون القانونية وااللتزاموليد محمد أبوكشك 

2005/11/08سعوديبكالوريوس هندسة كيميائيةمدير العمليات محمد صالح الشمراني

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

2021/02/15أردنيبكالوريوس محاسبةمدير التدقيق الداخلي واثق علي الهواورة
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تطور الخسائر المتراكمة

الخسائر المتراكمة صافي الخسارة العام

نسبة الخسائر 

المتراكمة إلى رأس 

المال 

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة 

10.9 %126.7 مليون225.4 مليون2016م

االنخفاض الكبير في المبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجموعة 1.

انخفاض أسعار البيع 2.

المخصصات اإلضافية مع األخذ في االعتبار انخفاض أداء قطاع التشييد والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية 3.

(IFRS) واالستعداد للتحول المرتقب لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

18.8 %217.9 مليون 91.5 مليون 2017م

االنخفاض الكبير في المبيعات الداخلية للشركات السعودية التابعة للمجموعة. 1.

انخفاض أسعار البيع. 2.

ارتفاع تكاليف التمويل ناتج عن ارتفاع في النسب المحتسبة من قبل البنوك.3.

44.5 %514.4 مليون 230.3 مليون 2018م

استمرار حالة االنخفاض أو التباطؤ في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة منذ عام 2016م وحتى نهاية 1.

العام المالي 2018م 

عملية إعادة الهيكلة لبعض شركات المجموعة المتعثرة وإطفاء األصول المتعلقة بها.2.
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تطور الخسائر المتراكمة

الخسائر المتراكمة صافي الخسارة العام

نسبة الخسائر 

المتراكمة إلى رأس 

المال 

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة 

9.4 %32.4 مليون 344.8 مليون 2019م

هبوط في قيمة األصول الثابتة وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية (IAS 36) معيار الهبوط في قيمة األصول" لثالث 1.

وحدات محلية للتدفق النقدي بقيمة 125,7 مليون ريال سعودي. 

هبوط في قيمة المخزون وفقُا لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية (IAS2) "معيار المخزون" المقيم على أساس صافي القيمة 2.

القابلة للتحقق التي تكبدتها وحدتان محليتان للتدفق النقدي بقيمة 10,0 مليون ريال سعودي. 

بالنسبة للشركة التابعة المختصة في إدارة المياه في ألمانيا فقد تكبدت تكاليف غير متوقعة بقيمة 78.1 مليون ريال سعودي. 3.

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

%205.564.22 مليون393.9 مليون2020م

انخفضت المبيعات بمقدار 339.4 مليون ريال سعودي بنسبة (43.5٪) مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لتأثر عمليات الشركة 1.

والشركات التابعة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، 

تخصيص مخصص خسائر ذمم مدينة بقيمة 35.9 مليون ريال سعودي. 2.

تخصيص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (تحت اإلجراء القانوني) بقيمة 65.6 مليون ريال سعودي. 3.

خصم على حجوزات حسن تنفيذ بقيمة 4.13 مليون ريال سعودي. 4.

تخصيص مخصص ضمان بقيمة 4.04 مليون ريال سعودي. 5.

تخصيص مخصص مخزون بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي. 6.

إعادة تقييم خطط ملكية أسهم الموظفين وأثرها المالي 12.7 مليون ريال سعودي عام 2020 م. 7.

زيادة في مخصص الزكاة في عام 2020 بمقدار 23.8 مليون ريال سعودي عن العام السابق. 8.

تم إجراء اختبار هبوط في قيمة االستثمار في المشروع المشترك (أميبلو)، ونتج عنه تسجيل خسارة بمقدار 9.9 مليون ريال 9.

سعودي في عام 2020 طبقا للمعيار المحاسبي الدولي 36 "انخفاض في قيمة األصول".
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تطور الخسائر المتراكمة

الخسائر المتراكمة صافي الخسارة العام

نسبة الخسائر 

المتراكمة إلى رأس 

المال 

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة 

 69.11 %221.146 مليون 147.815 مليون2021/09/30م

تخصيص مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة في الذمم المدينة قصيرة األجل بقيمة 31.9 مليون ريال سعودي. 1.

تخصيص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (تحت اإلجراء القانوني) بقيمة 43.6 مليون ريال سعودي. 2.

خصم حجوزات تنفيذ بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي. 3.

تسجيل أرباح محاسبية مقابل خصومات تسوية لبعض االلتزامات القائمة لدى بعض البنوك بمبلغ 20.1 مليون ريال 4.

سعودي تقريبا. 

أرباح مسجلة نتيجة بيع كامل الحصص المستثمرة في شركة أميتك المغرب بمبلغ 12.4 مليون ريال سعودي. 5.

أرباح مسجلة نتيجة خصومات من بعض الموردين على السداد النقدي بمبلغ 3.9 مليون ريال سعودي. 6.

تسجيل أرباح محاسبية نتيجة عكس بعض المخصصات الثابتة باألعوام السابقة في الفترة الحالية بمبلغ 23.8 مليون 7.

ريال سعودي.
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

التوجهات طويلة األجل  

منذ عام 2020م وتحسبا الستمرار شدة المنافسة في سوق األنابيب المحلي فقد ركزت الشركة على تحسين التدفقات النقدية، وعليه فقد قامت •

الشركة باإلجراءات التالية: 

سداد جميع القروض البنكية للبنوك ذات المديونية المنخفضة (مجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي وبنك البركة اإلسالمي - •

البحرين والمؤسسة العربية المصرفية - البحرين)، والحصول على خصم على السداد بإجمالي 33 مليون ريال سعودي، وتم االعتراف بهذا الخصم كأرباح 

في القوائم المالية لألعوام 2020 و2021. ونتج عن سداد القروض انخفاض في قيمة القروض البنكية بمقدار 37.836 مليون ريال سعودي خالل عام 

2020م. وبمقدار 67.205 مليون ريال سعودي خالل عام 2021 

تحسين • شأنه  من  وهذا  سماح  فترة  سنتين  شاملة  سنوات  عشر  ولمدة  (سايبور)  إلى %1.5  من %3.75  البنكية  القروض  على  الفائدة  سعر  تخفيض 

التدفقات النقدية. 

تم التشديد في سياسة الدفع اآلجل مع العمالء من خالل تطبيق عدة إجراءات مثل متطلبات االعتمادات البنكية، سندات األمر، والدفعات المقدمة •

والتفاوض المسبق مع العمالء على شروط الدفع. ومن أبرز الشروط التي قامت بتطبيقها الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل 

المحدودة (ساديب) وجوب دفعة مقدمة تعادل 50% من حجم الطلب وذلك لتقليل الدفعات النقدية الخارجة من الشركة وتأمين مبالغ الشراء للحديد 

الخام قبل البدء باإلنتاج. 

ونتيجة لما ذكر أعاله، فإن التدفقات النقدية من العمليات زادت بشكل إيجابي خالل عام 2021م إلى حد 29.420 مليون ريال سعودي•
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

التوسع في األنابيب والخطط ذات األهمية: 

تمكن مركز أميانتيت لألبحاث والتطوير من النجاح في االختبارات طويلة األمد ألنابيب أميبوكس بحضور مفتشين محايدين الختبار هيدروستاتيكية أسس التصميم لدرجة 95، •

والنجاح في هذا االختبار يعد شرطا مسبقا من أرامكو السعودية لتأهيل المنتج لالستخدام في أنظمة مكافحة الحرائق. 

توسع الطاقة اإلنتاجية في شركة أميكون السعودية المحدودة في غضون العامين المقبلين، نتيجة الرتفاع الطلب على منتجات هذه الشركة (الصمامات) حيث تم االعتماد •

على قدرات المصنع الداخلية في تصميم و إنتاج نطاق كامل من الصمامات عامة االستخدام و عدة أنواع متعددة من الصمامات (صمام الفراشة، صمام البوابة ، الصمامات 

الهوائية)، وأيضا تصميم وإنتاج حلول لحقن المطاط للمكون المطاطي في صمامات تلك الشركة، مما وفر على الشركة قرابة المليون ريال سعودي في حال الشراء. 

تمكن شركة أميكون السعودية المحدودة حديثًا من الحصول على 3 شهادات من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مما يساعد على رفع الحصة السوقية للمصنع. •

تمكن شركة أميكون السعودية المحدودة من الحصول على اعتماد أرامكو للصمامات. وهذا االعتماد مكن أميكون من الحصول على أول طلب انتاج تم تصنيعه وتوصيله •

بالكامل بقيمة 1.1 مليون ريال. 

السعودية • الشركة  طريق  عن  الدفاع  لوزارة  الدبابات  أحزمة "سيور"  حشوات  من  جديدة  أجزاء  تطوير  في  (أريل)  المحدودة  المطاط  لصناعة  أميانتيت  شركة  مصنع  نجاح 

للصناعات الميكانيكية واعتمدت من وزارة الدفاع باحتياج سنوي يقدر ب 2.1 مليون ريال. 

 تصميم وتصنيع بالقدرات الداخلية للمصنع فرن التدفئة المسبقة في مصنع أميانتيت إلنتاج مواسير اإليبوكسي (أميبوكس) مما ساهم في رفع االنتاجية 20% بكلفة ال •

تتجاوز 100 ألف ريال. 

تصميم وبناء محطة تطبيق البطانة الداخلية لألنابيب في مصنع أميبوكس، حيث أن هذه الميزة مرغوبة لدى الشركات العاملة في قطاع النفط و الغاز ويؤهل المصنع •

للحصول على المشاريع المستقبلية. 

تمكنت شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة (أفيل) من إنتاج أنابيب الدفع النفقي ((Jacking Pipes قطر 700 مم على آلة اإلنتاج رقم 6 وبسماكة جدارية تصل الى •

70 مم مما يمنح شركة أميانتيت العربية السعودية القدرة على دخول سوق أنابيب الدفع النفقي باستخدام أنابيب الفيبرجالس. 

ترقية آلة اختبار الضغط المائي في شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجالس المحدودة (أفيل) الى 18 متر باستخدام قدرات الشركة الداخلية مما يعزز قدرتها التنافسية على •

طلبات العمالء المستقبلية لهذا الطول.
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

تعزيز الكفاءة والموارد: 

تم تخفيض تكلفة شراء بعض اآلالت الالزمة المستخدمة في تركيب األنابيب والوصالت المنتجة من مصنع بوندستراند عن طريق التعاقد مع موردين جدد •

من الصين بنفس الكفاءة وبأسعار تنافسية أقل بنسبة 80% عن الموردين السابقين. 

تعزيز كفاءة منشآتنا الحالية إلنتاج الخزانات إلى جانب تطوير وتبني تصاميم خزانات جديدة مما سيقلل من تكلفتها بشكل كبير، وبالتالي سيعزز قدرتنا •

التنافسية، ويزيد في النهاية من حصتنا السوقية في هذا القطاع االستراتيجي. 

تركيز مواردنا المحدودة على المنتجات الجديدة ذات العائد المرتفع مثل الصمامات. وفي هذا الشأن، نسعى اآلن للحصول على اعتماد من وزارة البيئة •

والمياه والزراعة. 

إكمال تصنيع آلة توزيع أوتوماتيكية للراتنجات في مصنع بوند ستراند باستخدام قدرات المصنع الداخلية بدال من شراؤها، حيث تعمل على تعزيز جودة •

المنتج النهائي وتقليل نسبة هدر المواد بـ15 %. 

في ضوء محدودية توافر الحديد الخام الالزم لصناعة أنابيب حديد الدكتايل، فنحن أكثر انتقائية في اختيار أعمال جديدة في هذا المجال. وفي هذا الشأن •

نحن أكثر ميًال للتعامل مع المشاريع ذات الهامش العالي بكميات صغيرة مقابل المشاريع ذات العائد المنخفض بكميات كبيرة.
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

برنامج مراقبة خفض التكاليف: 

تعزيز وتطوير األسس الرقابية على ساعات العمل اإلضافية، ومراقبة أداء وكفاءة القوى العاملة في المصانع بشكل مكثف، مما ساهم في توفير ما ▪

قيمته 10.1 مليون ريال سعودي على مدار السنة. 

استخدام وبيع المخزون القديم والمتراكم من السلع تامة التصنيع بقيمة 17.85 مليون ريال سعودي بجهود تنسيقية بين أقسام المبيعات، واإلنتاج، ▪

والتخطيط، والجودة، والمستودعات. 

استخدام التوثيق االلكتروني الخالي من الورق في قسم الصيانة المركزية لتقليل االستهالك الورقي بنسبة %95  ▪

 تحليل أنماط األعطال للتوصل إلى خطة أكثر فعالية للصيانة الوقائية.    ▪

البدء بتطبيق تقنية الشرائح اإللكترونية لتحديد هوية المنتجات عن طريق زرع رقائق  راديو السلكية ((RIFD في منتجات الفيبرجالس. حيث أسهمت هذه ▪

التقنية في رفع دقة الجرد السنوي للسلع، كما قامت بتقليص دورة تحويل النقد من خالل تسريع وصول السلع إلى قسم الشحن. كما أنها تمتاز بالسرعة 

والفاعلية حيث ال تتطلب وقف اإلنتاج أو الشحن، كما أنها تسهم أيضًا في تخفيض كلفة القوى العاملة.
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

خطة التحصيل: 

تم إنشاء إدارة تسمى "إدارة االئتمان" في “الشركة” في منتصف عام 2019 وتتبع هذه اإلدارة إلى رئيس الشؤون المالية لـ “المجموعة” وتحتوي على جميع ▪

المعلومات لجميع المدينين لديها مثل مواقع الشركات على الخريطة ومعلومات االتصال وصور السجالت التجاري ورقم ضريبة القيمة المضافة وملفات تسهيالت 

البيع باآلجل ومطابقات الرصيد وجداول الدفع.  

إجراء مفاوضات مع جميع العمالء المتعثرين ومناقشة خطط السداد الجديدة إلعادة جدولة الرصيد المستحق واستعادة التدفق النقدي وزيادة معدل دوران حسابات ▪

الذمم المدينة. 

أصبحت "الشركة" عضوا في الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية (سمه)، إنها خطوة مهمة في الوصول إلى السلوكيات االئتمانية للعمالء، والحصول على ▪

معلومات دقيقة وحديثة، والوصول إلى قرارات المحكمة التنفيذية، وبالتالي تعزيز تقييم الجدارة االئتمانية، وزيادة التخفيف من المخاطر. 

تقوم اإلدارة بعمل جوالت تحصيل بشكل مستمر حسب جدول واضح وموافق عليه من قبل اإلدارة المالية مع ذكر نتائج الزيارات ورفعها لرئيس اإلدارة المالية عن ▪

طريق قسم التحصيل، ويتم الطلب من جميع موظفي التحصيل بمتابعة يومية لتسريع عملية التحصيل والحصول على مطابقات حديثة ألرصدة الذمم المدينة. 

توحيد حسابات العمالء الرئيسية والفرعية في حساب واحد لقياس الجدارة االئتمانية للعميل بشكل موحد، وذلك نظرًا ألن لدينا أكثر من حساب لنفس العميل في ▪

مشاريع أو مناطق أو سجل تجاري مختلف مع المالك نفسه. 

أنشأ قسم االئتمان ب "الشركة" وحدة إدارة االئتمان على نظام الوحدات النمطية (ساب)، وبذل جهدَا كبيرًا للتنسيق بين المدينين والمبيعات وعالقات العمالء ▪

والشحن للتحكم في جميع المنتجات المسلمة بناًء على حدود االئتمان المتفق عليها مسبقا. 

وضعت "الشركة" سياسة وإجراءات إلدارة االئتمان واضحة.  ▪

قامت "الشركة" بتحصيل 543.6 مليون ريال سعودي في عام 2021 م تمثل 124% من إجمالي المبيعات لنفس العام (439 مليون ريال سعودي) مقارنًة بتحصيل ▪

525 مليون ريال في عام 2020 م والتي تمثل 119% من إجمالي المبيعات لنفس العام (441  مليون ريال سعودي)، و مقارنة أيضًا بتحصيل 759.5 مليون ريال في 

عام 2019 م والتي تمثل 106% من إجمالي المبيعات لنفس العام (718 مليون ريال سعودي).
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تخفيض رأس المال

يوضح الشكل أدناه األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:

عملية تخفيض رأس المال  الموافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

المستشار المالي 

إعداد التقرير المحاسبي 
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الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثمائة وعشرون مليون (320,000,000) ريال سعودي مقسم إلى اثنان وثالثون مليون (32,000,000) سهم عادي بقيمة ▪

اسمية عشرة (10) رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.  

وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح تسعة وتسعون مليون (99,000,000) ريال سعودي مقسم إلى تسع ماليين وتسعمائة ألف (9,900,000) سهم عادي ▪

بقيمة اسمية (10) رياالت للسهم الواحد. 

تبلغ نسبة تخفيض رأس المال 69.06 %، و ستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء اثنان وعشرون مليونًا ومائة ألفًا (22,100,000) سهم، أي بمعدل إلغاء 1 ▪

سهم لكل 1.447 سهم الطفاء 99.93% من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة مئتان وواحد وعشرون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة 

(221,146,500) ريال سعودي. 

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر ▪

السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل (30 ) ثالثين يوم من تاريخ موافقة المساهمين في 

الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. 

تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض تخفيض رأس المال : القوائم المالية االولية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ▪

2021م
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أسباب تخفيض رأس المال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:

عملت إدارة الشركة على وضع استراتيجية لدعم النمو المستقبلي واألداء المالي للشركة، وتوصل مجلس إدارة الشركة إلى قرار إعادة هيكلة رأس المال ▪

عن طريق البدء بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية . وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال ورفع المالءة 

المالية للشركة ولتحسين األداء التشغيلي والمالي.  وبناء على ذلك أصدر مجلس اإلدارة توصيتة بتخفيض رأس مال الشركة من (320,000,000) ريال 

سعودي إلى (99,000,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء اثنان وعشرون مليونًا ومائة ألفًا (22,100,000) سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة 

انخفاض قدرها (69.06%)، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل 1.447 سهم الطفاء 99.93% من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة مئتان وواحد وعشرون مليونًا 

ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة (221,146,500) ريال سعودي. 

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1443/07/16هـ ▪

(الموافق 2022/02/17م) وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة سوق المالية و موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 

1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م) 

قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ **/**/1443هـ (الموافق **/**/▪

2022م) ، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن. 
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة

قامت الشركة بتعيين شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون)كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي ▪

الخاص بعملية تخفيض رأس المال، و الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره المتوقع على التزامات الشركة. 

لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني المرفق.▪
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

بلغت خسائر الشركة المتراكمة البالغة مئتان وواحد وعشرون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفًا وخمسمائة (221,146,500) ريال سعودي كما في 30 سبتمبر ▪

2021م. سيؤدي خفض رأس المال بمقدار مئتان وواحد وعشرون مليونًا (221,000,000) ريال سعودي إلى إطفاء 99.93% من إجمالي الخسائر المتراكمة 

سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021▪

التأثيربعد تخفيض رأس المال (ألف ريال سعودي)قبل تخفيض رأس المال (ألف ريال سعودي)حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2021م

(221,000)320,00099,000رأس المال

--احتياطي نظامي

221,000(146.5)(221,146)الخسائر المتراكمة

(2,282)(2,282)برنامج و احتياطي تملك الموظفين لألسهم 

(109,422)(109,422)إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

(12,850)(12,850)مجموع حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

20,18620,186الحصص غير المسيطرة

7,3367,336مجموع حقوق المساهمين

المصدر: تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في 30 سبتمبر 2021م
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

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

** تم تقريب سعر السهم المتوقع بغد تخفيض رأس المال من 55.9191 إلى 55.92 ريال سعودي.

تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من ثالثمائة وعشرون مليونًا (320,000,000) ريال سعودي إلى تسعة وتسعون مليونًا (99,000,000) ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ▪

اثنان وعشرون مليونًا ومائة ألفًا (22,100,000) سهم من األسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء (1) سهم لكل(1.447) سهم 

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ▪

ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل (30) ثالثين يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على 

تخفيض رأس مال الشركة. 

تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه لمساهم يملك في محفظته 1000 سهم من أسهم الشركة▪

بدون القيام بعملية تخفيض رأس المالمع القيام بعملية تخفيض رأس المالالبند (تقديري)

1,0001,000األسهم المملوكة قبل التخفيض

سعر السهم قبل التخفيض 

 إغالق يوم الخميس (2022/02/10م)*
17.3017.30

ال ينطبق691األسهم الملغاة

ال ينطبق309األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق55.92سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)**

17,30017,300القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق17,279.03القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق20.97قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

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

** تم تقريب سعر السهم المتوقع بغد تخفيض رأس المال من 55.9191 إلى 55.92 ريال سعودي

وتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثير على المساهم الذي ▪

يملك إلى 10 أسهم:

البند (تقديري)

12345678910األسهم المملوكة قبل التخفيض

سعر السهم قبل التخفيض 

 اغالق يوم الخميس (2022/02/10م)
17.317.317.317.317.317.317.317.317.317.3

1233455677األسهم الملغاة

0001112223األسهم المملوكة بعد التخفيض

55.9255.9255.9255.9255.9255.9255.9255.9255.9255.92سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)**

17.3034.6051.9069.2086.50103.80121.10138.40155.70173.00القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

0.000.000.0055.9255.9255.92111.84111.84111.84167.76القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

17.3034.6051.9013.2830.5847.889.2626.5643.865.24قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

*تم تقريب سعر السهم المتوقع بغد تخفيض رأس المال من 55.9191 إلى 55.92 ريال سعودي

تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة أميانتيت العربية السعودية يوم الخميس الموافق (2022/02/10م) والذي يبلغ (17.30) ريال ▪

سعودي، ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال.

البند

(أ) سعر السهم قبل التخفيض 

17.3  اغالق يوم الخميس (2022/02/10م)

32,000,000(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

553,600,000(ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض =(أ) * (ب)

9,900,000(د) عدد األسهم بعد التخفيض

55.92القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض = (ج) ÷ (د) *
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

بعد تخفيض رأس المال سيصبح رصيد الخسائر المتراكمة (146,500) ريال سعودي، وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ، ▪

 وفي حال بلغت الخسائر المتراكمة (20%) أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ”اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها ▪

في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها”. وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة (50%) أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من المتطلبات األكثر 

صرامة  

وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق المالية األمر الملكي الكريم رقم (15016) وتاريخ 1442/03/16هـ بشأن تعليق ▪

العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ ، وإشارًة إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة ، فإن 

من مضمون ما ورد في األمر الملكي الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو: 

 استثناًء من حكم المادة (150) من نظام الشركات: 1.

تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% او أكثر من رأس مالها ، لتصبح (60) يوماً ا)

من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ. 

تاريخ ب) من  (سنتين)  لمدة  وذلك  بالخسائر  اإلدارة  مجلس  علم  تاريخ  من  يومًا  لتصبح (180)  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  عقد  خاللها  يتعين  التي  المدة  تمديد 

1441/08/01هـ. 

ُيعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (150) من نظام الشركات لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ ، والتي تضمنت أن تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع 2.

الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة ، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم 

يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل (90) يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة 

(150) من نظام الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقًا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه. 

ينتهي العمل بما ورد أعاله بتاريخ 1443/07/30  ه وفي حال لم تتمكن الشركة من اتخاذ اإلجراءات المناسبة فإنها ستكون عرضة لالنقضاء بموجب نظام الشركات وبناء على 3.

الموافق  1443/04/17هـ  تاريخ  وفي  المال  رأس  من   %69.11 المتراكمة  الخسائر  نسبة  بلوغ  عن   2021/11/04 الموافق  1443/03/29هـ  بتاريخ  الشركة  اعلنت  قد  ذلك 

2021/11/22م صدر قرار مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته وقد تم اإلعالن في موقع تداول بتاريخ 1443/04/18هـ 

الموافق 2021/11/23م  ويجب على الشركة ان تتحصل على موافقة الجمعية العمومية الغير عادية قبل انتهاء فترة التمديد وإال سوف تعتبر منقضية بقوة النظام .
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدثالتاريخ

إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة1443/04/18 الموافق 2021/11/23

إعالن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من (320,000,000)ريال سعودي إلى (99,000,000) ريال سعودي1443/04/18 الموافق 2021/11/23

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية1443/07/12هـ(الموافق 2022/02/13م)

1443/07/16هـ 

(الموافق 2022/02/17م)

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

السعودية (تداول)

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول)، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن**/**/1443هـ (الموافق **/**/2022م)

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الحمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع األول)**/**/1443هـ (الموافق **/**/2022م)

**/**/1443هـ (الموافق **/**/2022م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع األول)، وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني 

بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول. و في حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 21 يوم من انتهاء 

المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية**/**/1443هـ (الموافق **/**/2022م)

**/**/1443هـ (الموافق **/**/2022م)
اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة (إن وجدت) من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين. وذلك خالل (30) يوم من 

تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
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تخفيض رأس المال

إجراءات تخفيض رأس المال: 

إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لالجراءات التالية: 

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال. ▪

تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال. ▪

تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال. ▪

إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة الثامنة والخمسون من قواعد طرح األوراق المالية و االلتزامات ▪

المستمرة، و المتعلقة بشروط تخفيض رأس المال. 

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة. ▪

تقديم إشعار إلى السوق المالية (تداول السعودية) بالصيغة الواردة بالملحق (5) من قواعد اإلدراج. ▪

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 والمساهمين.
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الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة

حصلت الشركة على موافقة  هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م) على طلب تخفيض رأس مال الشركة من الحالي ▪

ثالثمائة وعشرون مليونًا (320,000,000)ريال سعودي إلى تسعة وتسعون مليونًا (99,000,000) ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 69.06 %، وبالتالي 

تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنان وثالثون مليونًا(32,000,000) سهم الى تسع ماليين وتسعمائة ألفًا (9,900,000) سهم ، وقد تم اإلعالن عن هذه 

الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ  1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م) . 

إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة المساهمين، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض ▪

رأس المال هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما. 

في حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة باالستمرار باجراءات تخفيض رأس مالها ومخاطبة وزارة ▪

التجارة 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 المال. ▪
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األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته. •

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ  (الموافق 2003/07/31م) وماورد عليه من تعديالت •

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3 - 123 - 2017 وتاريخ 1439/04/09ه •

الموافق (2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1 – 7 – 2021 وتاريخ 1442/06/01هـ  (الموافق 2021/01/14م) 

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3 - 123 - 2017 بتاريخ 1439/04/09هـ  (الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بموجب •

السوق  هيئة  مجلس  قرار  بموجب  والمعدلة  بتاريخ 1441/02/1هـ (الموافق 2019/09/30م)  رقم 1 – 104 – 2019  المالية  السوق  هيئة  مجلس  قرار 

المالية رقم 1 – 22 – 2021 بتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م) 

النظام األساسي للشركة •

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

السوق المالية بموجب القرار رقم 4 – 48 – 2013 وتاريخ 1435/01/15 ه (الموافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق المالية وماورد عليه من تعديالت 

وتاريخ 1439/11/05هـ  رقم 1 - 77–2018  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  ه،  وتاريخ 1424/06/02  م/ 30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر 

(الموافق 2018/07/18م) 



أميانتيت - تعميم المساهمين 32

تقرير المحاسب القانوني

قامت الشركة بتعيين شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي و شركاه محاسبون و مراجعون قانونيون) للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب •

تخفيض رأس المال و أثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب 

تخفيض رأس المال. 

وبتاريخ • (م/3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  من  المائة  بعد  واالربعون  الرابعة  المادة  إلى  استنادًا  القانوني،  المحاسب  تقرير  تالوة 

1437/01/28هـ  وتعديالته ،  ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُيعَده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على 

الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. 

تم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع •

السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ **/** 1443هـ (الموافق **/**/2022م)
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معلومات هامة

باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20 %فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن •

مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 – 48 – 2013 وتاريخ 1435/01/15هـ (الموافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق المالية الصادر 

بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2018– 77 - 1 وتاريخ 1439/11/15هـ (الموافق 

2018/07/18م)،  

وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في عام 2015م الموافق 1437هـ، و على وجه الخصوص المادة (150)من نظام الشركات أنه إذا بلغت •

خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ 

رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية 

العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقًا ألحكام النظام وذلك إلى 

الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس، وتعد الشركة منقضية 

بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل 45 يوم، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق 

األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 

يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورًا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، على أن •

يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم 

تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقًا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى 

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

يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورًا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، على أن •

يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم 

تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقًا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى 

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

يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورًا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن •

تطبيق  سيتم  أنه  إلى  اإلعالن  في  اإلشارة  مع  الخسائر  هذه  بلوغ  إلى  أدت  التي  الرئيسية  واألسباب  المال  رأس  من  ونسبتها  المتراكمة  الخسائر  مقدار 

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، وفي 

حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقًا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال 

قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح المالية األولية أو السنوية. 

وفقا للمادة (94) من نظام الشركات، ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على •

أالقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 

ربع رأس المال على األقل. واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر 

بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. 

وفقا للمادة (94) من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال اذا كان هذا القرار متعلقا •

بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى، فال يكون 

القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع . 

في حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذًا على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى •

السوق المالية السعودية «تداول» بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع 

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

سيتم نشر تعميم المساهمين والتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة ال تقل عن (14) يومًا قبل إنعقاد الجمعية العامة غير عادية بتخفيض رأس مال •

الشركة. 

وسوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لإلطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدمام و ذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية •

في 1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م) و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في **/**/1443هـ (الموافق **/**/2220م) خالل فترات 

العمل الرسمية من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 بعد العصر :  

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة •

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي •

نسخة من الفحص المحدود المحاسبي بتخفيض رأس مال الشركة •

نسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها والمنشور في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية •

(تداول) 

نسخة من هذا التعميم للمساهمين (العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)•
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المرفقات

نسخة من تقرير المحاسب القانوني •

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العادية (إن سمحت الدولة أو الجهات المختصة باالجتماعات المباشرة).•




























