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عنوان الشركة
الشركة العربية لألنابيب
الرياض – املدينة الصناعية الجديدة
ص.ب  42734الرياض  11551اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2650123 :
فاكس+966 11 2650321 :
املوقع اإللكترونيwww.arabian-pipes.com :
البريد اإللكترونيinfo@arabian-pipes.com :

املستشاراملالي
شركة يقين املالية (يقين كابيتال)
الرياض  -حي الورود – شارع العليا العام – تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا
ص.ب  ،884الرياض  11421,اململكة العربية السعودية
هاتف8004298888 :
فاكس+966 11 2054819 :
املوقع اإللكترونيwww.yaqeen.sa :
البريد اإللكترونيinfo@falcom.com.sa :

املحاسب القانوني
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون – البسام وشركاؤه)
الرياض حي السليمانية  -شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد
ص.ب  ، 69658الرياض 11557
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2065333 :
فاكس+966 11 2065444 :
املوقع اإللكترونيwww.pkfalbassam.com :
البريد اإللكترونيinfo.sa@pkf.com :
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املصطلحات والتعريفات
التعريف

املصطلح
ُ
الشركة  /املصدر

الشركة العربية لألنابيب.

الجمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.

هيئة السوق املالية

هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية.

تداول السعودية

شركة تداول السعودية (شركة السوق املالية السعودية سابقا) إحدى شركات مجموعة تداول السعودية ،املؤسسة وفقا لقرار مجلس الوزراء
بتاريخ 1428/02/29ه (املو افق 2007/03/19م) ،وذلك تنفيذا لنظام السوق املالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة املصرح
لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.

السوق املالية السعودية أو السوق أو
تداول

السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

وزارة التجارة

وزارة التجارة باململكة العربية السعودية.

التعميم  /تعميم املساهمين

هذا املستند املعد من قبل الشركة واملقدم للجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

تقرير املحاسب القانوني

هو تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال يعد من قبل املحاسب القنوني للشركة لدراسة أسباب تخفيض رأس املال و أثر ذلك
التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى حقوق املساهمين.

املساهمين املستحقين

جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية السعودية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية ،ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو
صوتوا ضد قرارتخفيض رأس املال.

التصويت اإللكتروني

خدمة إلكترونية مجانية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية ،تتيح للمساهمين فرصة ممارسة حقوقهم في التصويت على بنود جدول
أعمال الجمعيات العامة دون حضورهم شخصيا ،من خالل منصة تداوالتي التابعة لشركة مركز إيداع األوراق املالية.
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خلفية عن الشركة
ُ
الشركة العربية لألنابيب (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «املصدر» أو «العربية لألنابيب») تأسست في البداية كشركة مساهمة مقفلة بموجب القرار
الوزاري رقم ( )922وتاريخ 1411/11/18ه (املوافق 1991/06/01م)،وتم قيدها في السجل التجاري رقم ( )1010085734وتاريخ 1412/02/14ه (املوافق
1991/08/25م) ،تاريخ 1413/06/26ه (املوافق 1992/12/21م) ،تم إدراج الشركة في السوق السعودية – تداول -وبدأت تداول أسهمها بعد الحصول على
موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي اربعمائة مليون ( )400,0000,000ريال سعودي ،مقسم إلى اربعون مليون ( )40,000,000أسهم عادية ،بقيمة اسمية قدرها
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
يقع مقر املركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ،املدينة الصناعية الثانية املرحله الثالثة ،ص.ب  42734الرياض  11551اململكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة في صناعة مواسير وخراطيم وأنابيب بالستيكية ووصالتها ولوازمها ،صناعة األنابيب واملواسير واالشكال املجوفة من الحديد والصلب.

معلومات التواصل

5

•
•
•
•
•

اسم ضابط االتصال :البراء عبدهللا السالمه
هاتف+966 11 2650123 :
فاكس+966 11 2650321 :
البريد اإللكترونيinfo@arabian-pipes.com :
املوقع اإللكترونيwww.arabian-pipes.com :

خلفية عن الشركة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي ،بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وفيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة:

التاريخ

الحدث

1411/11/18هـ
املو افق
1991/06/01م
1413/06/26ه
(املو افق
1992/12/21م)
1419/07/05ه
(املو افق
1998/10/25م)

تم إدراج الشركة في السوق السعودية – تداول -وبدأت تداول أسهمها بعد الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي (الجهة املختصة في حينه
– البنك املركزي السعودي حاليا).

1424/11/04ه
(املو افق
2004/01/26م)

1425/08/28ه
(املو افق
2004/10/12م)
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ُ
تأسست الشركة العربية لألنابيب (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «املصدر» أو «العربية لألنابيب») في البداية كشركة مساهمة مقفلة،بموجب القرار الوزاري رقم ()922
وتاريخ 1411/11/18ه (املوافق 1991/06/01م) وتم قيدها في السجل التجاري رقم ( )1010085734وتاريخ 1412/02/14ه (املوافق 1991/08/25م) ،وبرأس مال سبعون
مليون ( )70,000,000ريال سعودي مقسم إلى سبعمائة ألف ( )700,000حصة قيمة كل حصة مائة ( )100ريال سعودي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من سبعين مليون ( )70,000,0000ريال إلى مائة واربعون مليون ( )140,000,000مليون ريال من خالل طرح أسهم
حقوق أولوية بقيمة سبعين مليون ( )70,000,000ريال سعودي وبنسبة زيادة ( )%100من رأسمال الشركة.
وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مائة واربعون مليون ( )140,000,000ريال إلى مئتان وعشرة مليون ( )210,000,000مليون
ريال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد مليون وأربعمائة الف ( )1,400,0000سهم جديد بقيمة اسمية خمسون ( )50ريال للسهم الواحد تسدد بالكامل وبقيمة اجمالية
سبعون مليون ( )70,000,000ريال وبالتالي زيادة أسهم الشركة من مليونين وثمانمائة الف ( )2,800,000سهم الى أربعة مليون ومائتين الف ( )4,200,000سهم و تم طرح هذه
الزيادة ملساهمي الشركة فقط إذ اقتصر االكتتاب في زيادة رأس املال على مساهمي الشركة املقيدين في سجالت الشركة بنهاية دوام يوم األحد 2004/01/25م وذلك بواقع سهم
واحد لكل سهمين .وذلك وفقا لتوصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة الصادرة بتاريخ 29/08/1424هـ (املوافق 25/10/2003م) وتعديل املادة ( )7من النظام األساس ي
وفقا لذلك.
وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من مئتان وعشرة مليون ( )210,000,000ريال إلى ثالثمائة وخمسة عشر مليون ( )315,000,000ريال وذلك من
خالل طرح أسهم حقوق أولوية بعدد إثنين مليون ومائة ألف سهم ( )2,100,000سهم وبقيمة اجمالية مائة وخمسة مليون ( )105,000,000ريال وبالتالي زيادة أسهم الشركة من
أربعة مليون ومائتين الف ( )4,200,000سهم الى ستة مليون وثالثمائة ( )6,300,000سهم حيث اقتصر االكتتاب في زيادة رأس املال على مساهمي الشركة املقيدين في سجالت
الشركة وسجالت تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبواقع سهم واحد ( )1لكل سهمين ( .)2وذلك بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1425/06/24ه (املوافق
2004/08/10م).

خلفية عن الشركة
التاريخ
1433/07/21ه
(املو افق
2012/06/11م)
1438/10/29ه
(املو افق
2017/07/23م)

1442/10/27ه
(املو افق
2021/06/08م)

1442/10/28ه
(املو افق
2021/06/09م)
1443/03/11ه
(املو افق
2021/08/19م)
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وافقت الجمعية العامة للمساهمين (الغير عادية) بزيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وخمسة عشر مليون ( )315,000,000ريال إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال
وبنسبة زيادة ( )%27من رأس املال وذلك من خالل اصدار ثمانية ماليين وخمسمائة ألف ( )8,500,000سهم بقيمة خمسة وثمانون ( )85,000,000مليون ريال ،وبالتالي زيادة
عدد أسهم الشركة من واحد وثالثون مليون وخمسمائة الف ( )31,500,0000سهم الى أربعون مليون ( )40,000,000سهم اسمي تبلغ القيمة االسمية لكل منها عشرة ()10
رياالت ،وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل (، )3.7058وقد تم تغطية الزيادة من بند األرباح املبقاة كما في 2011/12/31م،وذلك بمنح عدد األسهم الصحيح لكل
مستحق ،وتجميع كسور األسهم في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وبيعها بسعر السوق ،ثم توزيع قيمتها على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب حصته على أساس
متوسط سعر البيع للسهم الواحد ،وتعديل املادة ( )7و( )8من النظام األساس ي وفقا لذلك.
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام األساس ي بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
أوص ى مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) بتخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال ليصبح رأس املال مائة ()100,000,000
ريال سعودي أي بنسبة ( )%75وليصبح عدد األسهم ( )10,000,000سهم بهدف إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة ،وذلك عن طريق إلغاء ثالثين مليون
( )30,000,000سهم .كما أوص ى مجلس إدارة الشركة فى نفس االجتماع للجمعية العامة غير العادية وبعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال ،بزيادة رأس مال الشركة بنسبة
( %)300من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال ليصبح رأس املال بعد الزيادة أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال ويصبح عدد
األسهم بعد الزيادة أربعون مليون ( )40,000,000سهم وذلك لدعم رأس املال العامل وتعزيز املالءة املالية للشركة وتخفيض معدل االقتراض وتطوير وتحديث مصانع الشركة
بالرياض والجبيل والتوسع في عدد من املنتجات املساندة لخدمات األنابيب ضمن أعمال الشركة .مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات الرقابية املختصة (هيئة
السوق املالية "الهيئة" وشركة السوق املالية "تداول" ووزارة التجارة) واملساهمين في الجمعية العامة (غير العادية) .علما انه يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير
العادية) خالل ( )6ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة ،وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) خالل تلك الفترة عدت موافقة الهيئة
ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب إذا رغبت بزيادة رأس مالها.
بلغت الخسائر املتراكمة ( )311,012ألف ريال لعام 2020م.
بلغت الخسائر املتراكمة للشركة مبلغ ( )323,118ألف ريال والتي تمثل نسبة ( )%80.7من رأس مال الشركة.

خلفية عن الشركة
 أسماء ونسب ملكية املساهمين في الشركة
قبل تخفيض رأس املال
اإلسم

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الجمهور
اإلجمالي

بعد تخفيض رأس املال

عدد األسهم

القيمة
ريال سعودي

عدد األسهم *

نسبة امللكية %

القيمة
ريال سعودي

مباشرة

غيرمباشرة

5,819

58,190

1,455

14,550

0.015%

-

39,994,181

399,941,810

9,998,433

99,984,330

99.985%

-

40,000,000

400,000,000

10,000,000

100,000,000

%100

-

املصدر :الشركة وتداول كما في 2022/01/31م
* ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع
متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ مو افقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن سعر سهم
الشركة سيتأثربعمليتي تخفيض وزيادة رأس املال ،حيث أن سعرسهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهرالسعراملعدل للسهم في
افتتاح السوق بعد يومان تداول ) )T+2من تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال).
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خلفية عن الشركة
 الهيكل التنظيمي
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خلفية عن الشركة
 مجلس اإلدارة
االسم

املنصب

صفة العضوية

الجنسية

العمر

يوسف صالح منصور أباالخيل**
خالد عبد هللا راشد ابونيان**
عزام سعود سليمان املديهيم
سعد فالح مريع القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي غير مستقل
غير تنفيذي غير مستقل
غير تنفيذي غير مستقل
غير تنفيذي مستقل

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

64
64
51
53

4,000
1,269
500

العدد

احمد علي عبدالكريم اللحيدان
موس ى عبدهللا برد الرويلي
عبدهللا محمد هالل الحربي
فيصل محمد هالل الحربي

ملكية األسهم قبل التخفيض
كما في 2022/01/31م
غيرمباشرة
مباشرة
نسبة
نسبة
العدد
امللكية
امللكية
%0.01
%0.003
%0.001
-

تاريخ العضوية *

2021/05/22م
2021/05/22م
2021/05/22م
2021/05/22م

تنفيذي غير مستقل

سعودي

58

-

-

-

-

2021/05/22م

غير تنفيذي مستقل

سعودي
سعودي
سعودي

48
32
39

50
-

%0.0001
-

-

-

2021/05/22م
2021/05/22م
2021/05/22م

غير تنفيذي مستقل
غير تنفيذي غير مستقل

املصدر :الشركة

* وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد في بتاريخ 1442/09/15ه (املوافق 2021/04/27م) انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1442/10/10ه (املوافق 2021/05/22م) وملدة ثالث سنوات
تنتهي في تاريخ 1445/11/13ه (املوافق 2024/05/21م).
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/10/13ه (املوافق 2021/05/25م) تعيين السيد /يوسف صالح أبا الخيل رئيسا ملجلس اإلدارة ،وتعيين السيد /خالد بن عبد هللا أبو نيان نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.

مالحظة:
تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة املذكورين أعاله في اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 1442/10/27ه (املوافق 2021/06/08م) على ما يلي:
 (1تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%75من أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،إلى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من أربعون مليون ( )40,000,000اسهم عادية ،إلى عشرة ماليين
( )10,000,000أسهم عادية ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد ثالثون مليون ( )30,000,000سهم من أسهم الشركة ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة
الجمعية العامة غير العادية.
 (2زيادة رأس مال الشركة بنسبة (( )%300بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله) ،من مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،وبالتالي زيادة عدد األسهم من عشرة
ماليين ( )10,000,000أسهم عادية إلى أربعون مليون ( )40,000,000أسهم عادية متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد ثالثون مليون ( )30,000,000سهم وبقيمة ثالثمائة
مليون ( )300,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
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خلفية عن الشركة
 االدارة التنفيذية
االسم

املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

ملكية األسهم قبل التخفيض
كما في 2022/01/31م
غيرمباشرة
مباشرة
النسبة
العدد
النسبة
العدد

أحمد بن علي اللحيدان

الرئيس التنفيذي

سعودي

58

2017/07/24م

0

0

0

0

حمود بن علي الحمزة

الرئيس التنفيذي للشؤون املالية

سعودي

39

2018/02/25م

0

0

0

0

دخيل بن نقي املطيري

مدير املوارد البشرية والشؤون اإلدارية

سعودي

34

2008/07/15م

0

0

0

0

فوزي بن ابراهيم الحسين

نائب الرئيس لسلسة االمداد والتوريد

سعودي

48

2014/03/25م

0

0

0

0

اورنس زايد العتيبي

نائب الرئيس للشؤون التجارية (باإلنابة)

سعودي

44

2008/12/01م

0

0

0

0

عمرو بن محمد الحطاب

نائب الرئيس للعمليات

مصري

46

2007/08/02م

0

0

0

0

عامر فرحان

مدير تقنية املعلومات

هندي

47

1999/09/27م

0

0

0

0

رامي حسن النواوي

مشرف التدقيق الداخلي

مصري

46

2020/10/27م

0

0

0

0

املصدر :الشركة
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تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
األرباح املبقاه/الخسائر
املتراكمة

نسبة األرباح
املبقاه/الخسائر
املتراكمة إلى رأس املال
%

()28,937

()339,949

%85

()12,106

()323,118

%80.78

2020م

()195,340

()311,012

%77.8

2019م*

()30,248

()115,672

%28.9

2018م

()122,699

()91,852

%23.0

السنة املالية
الفترة املالية
املنتهية في
2021/09/30م
الفترة املالية
املنتهية في
2021/06/30م

صافي خسارة

(بآالف الرياالت
السعودية)

(بآالف الرياالت السعودية)

سبب ارتفاع الخسائر املتراكمة


يعود السبب الرئيس ي الى هذه الخسارة لقيام الشركة بزيادة مخصص املخزون خالل هذا العام باإلضافة الى التركيز على
بيع مخزون قديم في الشركة.



تم عمل تكوين مخصص للمخزون بقيمة  11.3مليون ريال.
تجري الشركة اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق(  )NRVكل ثالثة أشهر ،وفقا ملراجع الحسابات الخارجي للمخزونات،
وفقا لنتيجة هذا االختبار تعكس الشركة أثر ذلك على القوائم املالية بالزيادة أو النقصان.



أجرت اإلدارة الجرد الفعلي ملخزون  -اإلنتاج التام وحددت القيمة املطلوب شطبها بمبلغ  6.84مليون ریال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م.
خالل 2020م ،أجرت اإلدارة تقييما إلنتاجها تحت التشغيل ومخزون الخردة وحددت القيمة املطلوب شطبها بمبلغ
 52.25مليون ریال سعودي و26.42مليون ریال سعودي على التوالي كما في  31ديسمبر 2020م.
خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر 2020م ،أجرت اإلدارة تقييما النخفاض قيمة املواد الخام واإلنتاج التام .بنا ء على
نتائج التقييم ،تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ  58.75مليون ریال سعودي و  0.5مليون ریال سعودي للمواد الخام
واإلنتاج التام على التوالي ،واإلعتراف به كما في  31ديسمبر 2020م.



خالل عام 2020م ،حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق .ونتيجة
لذلك ،خفضت اإلدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق وأعترفت بتسويات بمبلغ  105.98مليون ريال سعودي عن
طريق زيادة الخسائر املتراكمة االفتتاحية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
عالوة على ذلك ،خالل عام 2020م ،حددت إدارة الشركة بعض اإلختالفات أثناء إجراء جرد مخزون املواد الخام .نتيجة
لذلك ،خفضت اإلدارة مخزون املواد الخام وأعترفت بتسويات بمبلغ  18.95مليون ريال سعودي من خالل زيادة
الخسائر املتراكمة االفتتاحية للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019م.
أثناء إجراء الجرد الفعلي للمخزون  -املواد الخام ،حددت اإلدارة بعض االختالفات .ونتيجة لذلك ،حددت اإلدارة مبلغ
 1.51مليون ریال سعودي ليتم شطبها.
تخفيض املخزون العام للشركة وذلك عن طريق بيع مخزون قديم مما ادى الى خسائر تجاوزت  44مليون ريال .
زيادة اسعار املواد الخام العامليه خالل عام 2018م مما اثر على التكاليف.
تأخير استالم املواد الخام ألسباب فنيه (ناتجة عن عدم مطابقتها للمواصفات املطلوبة من الشركة وعمالئها) من
املوردين مما اثر على انجاز املشاريع وتأخير تسليمها .
استكمال املشاريع املتأخره خالل هذا العام والذي اثر على التكاليف الخاصة باملشاريع.














املصدر :الشركة
*معدلة وفق القوائم املالية املراجعة لعام 2020م
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
 أوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/10/27ه (املوافق 2021/06/08م) ،بعد تخفيض رأس املال من أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،إلى مائة
مليون( )100,000,000ريال سعودي ،بزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون( )100,000,000ريال سعودي ،إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،عن طريق طرح أسهم حقوق
أولوية بقيمة ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية .علما أن عملية زيادة رأس املال
املشار إليها أعاله مشروطة بموافقة الجهات الرقابية ذات العالقة والجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على عملية تخفيض رأس املال موضوع هذا التعميم.
 وتهدف الشركة بشكل أساس ي من زيادة رأس املال املشار إليها أعاله إلى دعم رأس املال العامل و تعزيز املالئة املالية للشركة و تخفيض معدل اإلقتراض و تطوير و تحديث مصانع الشركة
بالرياض و الجبيل و التوسع في عدد من منتجات األنابيب ضمن أعمال الشركة.
 تعتزم الشركة القايم بالخطوات التالية إليقاف الخسائر
 مراقبة املخزون بشكل دوري:
 oقامت الشركة بالتعاقد مع شركة ساب( )SAPألتمته عملياتها عن طريق نظام إدارة املوارد الداخلية ) (ERPوسيتم العمل على النظام قريبا.
 oالتأكد من صالحية املخزون ملتطلبات السوق بشكل دوري.
 oمراقبة املخزون بشكل دوري ومفاجئ.
 تقييم املوردين بشكل دوري:
 oالتأكد من كفاءة املوردين في تسليم الشركة مدخالت انتاج تتطابق مع املواصفات املطلوبة.
 oتنويع املوردين والعمل على اتفاقيات مع املوردين للتأكد من قدرتهم على تسليم املنتجات بالوقت والجودة العالية والسعر املناسب.
 تعتزم الشركة اتخاذ الخطوات اإلصالحية التالية:
 العمل على تخفيض التكاليف املباشرة والغير مباشرة .
 oإدخال تحسينات على عملية اإلنتاج ،حيث يتم متابعة وتقييم أوامر اإلنتاج بصرامة لضمان اإلنتاج بأقل التكاليف ورفع هوامش الربح املستهدفة.
 oتقييم مراحل عمليات اإلنتاج واملصادر البديلة للمواد التي تضمن الحصول على أقل التكاليف املتاحة ،وتحسين الربحية والقدرة التنافسية.
 تطوير وتحديث االالت واملعدات وذلك لتخفيض التكاليف (الصيانه – قطع الغيار – األداء) باإلضافة الـى التوسـع فـي اعمـال الشـركة وإضـافة منتجـات مسـاندة جديـدة ياسـتخدام متحصـالت
الطرح الخاصة باسهم حقوق األولوية من خالل مايلي:
 oنظرا لتقادم التكنولوجيا خطـوط االنتـاج الحـالي وللتحـديث املسـتمر فـي صـناعة األنابيـب امللحومـة فـ ن الشـركة ترغـب فـي تطـوير خطـوط وتطـوير املبـاني اإلداريـة بغـرض تحسـين عمليـة
التشــكيل ،والــتحكم الكامــل الكترونيــا فــي عمليــة اإلنتــاج وتحســين العمليــات اإلنتاجيــة األخــرى ،وتطــوير معمــل االختبــار بغــرض رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة للمص ـنع وتقليــل مــدة األعطــال
والتوقفات واستيفاء املتطلبات البيئية ومعايير األمن والسالمة ،والتأكد من جودة املنتج و مطابقته للمواصفات املطلوبة.
 oإضافة مكائن إضافية لتلبية احتياجات السوق من املقاسات املختلفة لألنابيب
 العمل على تخفيض مصاريف التمويل.
 oوذلك بسداد القروض البنكية من خالل استخدام جزء من متحصالت الطرح في سدادها.
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تخفيض رأس املال
 هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
الجمعية العامة
غيرالعادية
تصويت مساهمي الشركة
إعداد تقريراملحاسب القانوني

املستشاراملالي

عملية تخفيض
رأس املال

املو افقات النظامية
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(تقریرتأكید محدود حول التخفیض
في رأس املال)

تخفيض رأس املال
 الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

15

•

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم عادي بقيمة اسمية لكل
سهم عشرة ( )10رياالت سعودية مدفوعة قيمتها بالكامل ،وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي،
مقسم إلى عشرة مليون ( )10,000,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.

•

تبلغ نسبة تخفيض رأس املال  ،%75وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء ثالثين مليون ( )30,000,000سهم من األسهم املصدرة للشركة ،أي
بمعدل إلغاء  3أسهم لكل ( )4أسهم ،إلطفاء ( )%92.85من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها كما في  30يونيو 2021م ثالثمائة و ثالثة
وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي.

•

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر
السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في
الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن سعر سهم الشركة سيتأثر بعمليتي تخفيض وزيادة رأس املال ،حيث أن سعر
سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهر السعر املعدل للسهم في افتتاح السوق بعد
يومان تداول ) )T+2من تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال).

•

تاريخ القوائم املالية التي أخذت منها القيم املطلوب تحديدها آلغراض تخفيض رأس املال :القوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في
 30يونيو 2021م .

تخفيض رأس املال
 أسباب تخفيض رأس املال ومنقاشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:
•

قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس املال لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء ( )%100من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها
كما  30يونيو 2021م ثالثمائة و ثالثة وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي.

• بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في القوائم املالية األولية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2021م مبلغ ( )323,118,000ريال سعودي
أي بنسبة ( )%80.78من رأس املال ،وبعد تخفيض رأس مال الشركة ستنخفض الخسائر املتراكمة إلى ( )23,118,000ريال سعودي.

•

عملت إدارة الشركة ضمن مناقشتها وتحليلها لوضع الشركة الحالي ،على وضع استراتيجية لدعم النمو املستقبلي واألداء املالي للشركة ،وتوصلت
إلى قرار ب عادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس املال ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق
أولوية ،إلعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها
املستقبلي ،حيث تسعى الشركة إلى دعم رأس املال العامل و تعزيز املالئة املالية للشركة و تخفيض معدل اإلقتراض و تطوير و تحديث مصانع
الشركة بالرياض و الجبيل و التوسع في عدد من منتجات األنابيب ضمن أعمال الشركة.

 بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

•
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يرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس املال تصب في مصلحة الشركة واملساهمين ،ولن تؤثر على التزامات الشركة ،حيث
سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة.

تخفيض رأس املال
• أعلنت الشركة من خالل موقع تداول السعودية (تداول) في تاريخ 1442/10/21ه (املوافق 2021/06/08م) عن توصية مجلس إدارتها في
اجتماعه املنعقد بتاريخ 1442/10/27ه (املوافق 2021/06/08م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%75من أربعمائة مليون
( )400,000,000ريال سعودي ،إلى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من أربعون مليون
( )40,000,000سهم عادي ،إلى عشرة مليون ( )10,000,000سهم عادي ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن
طريق إلغاء عدد ثالثون مليون ( )30,000,000سهم من أسهم الشركة املصدرة ،أي تخفيض  3أسهم لكل ( )4أسهم ،وذلك بغرض إعادة
هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  %92.85من إجمالي الخسائر املتراكمة كما في تاريخ  30يونيو 2021م ،والبالغة قيمتها ثالثمائة و ثالثة
وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة
وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
• حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ في 1443/07/06ه (املوافق
2022/02/07م) ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ في
1443/07/06ه (املوافق 2022/02/07م).
• قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/07/09هـ (املوافق
2022/02/10م) كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.
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أثرتخفيض رأساملال علىمطلوباتالشركة
 قامت الشركة بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون – البسام وشركاؤه) كمحاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية
تخفيض رأس املال (تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال) ،والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره املتوقع على مطلوبات الشركة.
 لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على حسابات الشركة النقدية ،باإلضافة إلى أنه لن يكون هناك تأثير على صافي حقوق املساهمين واملطلوبات على الشركة كما
في تقرير املحاسب القانوني (املرفق).
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أثرتخفيض رأس املال على حقوقمساهمي الشركة
 بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في  30يونيو 2021م ثالثمائة و ثالثة وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي ،أي بنسبة
( )%80.87من رأس املال ،سيؤدي تخفيض رأس املال بمقدار ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي إلى إطفاء ( )%92.85من إجمالي الخسائر املتراكمة كما
في  30يونيو 2021م.
 سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في  30يونيو 2021م والتي تم فحصها كالتالي:
حقوق املساهمين

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

التأثير

رأس املال

400,000

100,000

()300,000

الخسائر املتراكمة *

()323,118

()23,118

300,000

احتياطي نظامي

120,000

120,000

-

-

-

-

خسائر اكتوارية عن مزايا نهاية الخدمة للموظفين

()2,647

()2,647

-

إجمالي حقوق املساهمين

194,235

194,235

-

(باآلف الرياالت السعودية)

احتياطي عام

املصدر :تقرير املحاسب القانوني املرفق ،والقوائم املالية كما في في  30يونيو 2021م .
* بلغت خسائر الشركة املتراكمة كما في القوائم املالية األولية لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2021م مبلغ ( )339,949ألف ريال سعودي أي بنسبة ( )%85من رأس املال ،وبعد تخفيض رأس مال الشركة
ستنخفض الخسائراملتراكمة إلى ( )39,949ألف ريال سعودي ،أي ما نسبته ( )%39.949من رأس مال الشركة بعد التخفيض.
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أثرتخفيض رأس املال على حقوقمساهمي الشركة
 تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من أربعمائه مليون ( )400,000,000ريال سعودي ،إلى مائه مليون ( )100,000,000ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%75وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة
من أربعين مليون ( )40,000,000سهم إلى عشرة مليون ( )10,000,000سهم عن طريق إلغاء ثالثين مليون ( )30,000,000سهم من األسهم املصدرة للشركة ،أي بمعدل إلغاء  3أسهم لكل  4سهم،
إلطفاء  %92.85من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغ قيمتها كما في  31يونيو 2021م ثالثمائة و ثالثة وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي.
 ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت
بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة .علما أن سعر سهم الشركة سيتأثر
بعمليتي تخفيض وزيادة رأس املال ،حيث أن سعر سهم الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال ومن ثم سينخفض نتيجة لزيادة رأس املال ،وسيظهر السعر املعدل للسهم في افتتاح السوق بعد
يومان تداول ( )T+2من تاريخ الجمعية العامة غير العادية (نظرا إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال.
 لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة ،كما هو موضح أدناه ،مثال ملساهم يملك في محفظته عدد ألف ( )1000سهم من أسهم الشركة قبل التخفيض.

البند (تقديري)

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

 1,000سهم

 1,000سهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2022/02/20م)

 17.46ريال سعودي

 17.46ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 17,460ريال سعودي

 17,460ريال سعودي

نسبة التخفيض

ال ينطبق

%75.0

عدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

ال ينطبق

 750سهم

األسهم اململوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

 250سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)

ال ينطبق

 69.84ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

 17,460ريال سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

ال ينطبق

 00.00ريال سعودي

األسهم اململوكة قبل التخفيض
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أثرتخفيض رأس املال على حقوقمساهمي الشركة
 تجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهما واحدا أو سهمين أو ثالثة من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه هذه وتعويضه ،ويوضح الجدول أدناه
تأثر املساهم الذي يملك ألف سهم أو سهما واحدا أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي:
البند (تقديري)

القيمة

األسهم اململوكة قبل التخفيض

 1,000سهم

 1سهم

 2أسهم

 3أسهم

 4أسهم

 5أسهم

 10أسهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2022/02/20م)

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

 17.46ريال
سعودي

األسهم امللغاة

 750سهم

 1سهم

 2سهم

 3أسهم

 3أسهم

 4أسهم

 8أسهم

األسهم اململوكة بعد التخفيض

 250سهم

 0سهم

 0سهم

 0سهم

 1سهم

 1سهم

 2سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

 69.84ريال
سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

17.46
17,460ريال
سعودي ريال سعودي

 34.92ريال
سعودي

69.84
 52.38ريال
174.60
87.30
سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

17,460ريال
سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

34.92
17.46
00.00
 52.38ريال
34.92
17.46
00.00
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
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ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

69.84
139.68
69.84
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

أثرتخفيض رأس املال على حقوقمساهمي الشركة
•
•

سعر إغالق سهم الشركة اليوم 1443/07/19هـ (املوافق 2022/02/20م) (يوم الجمعية العامة غير العادية) هو ( )17.46ريال سعودي ،ومن املتوقع أن يصل سعر
السهم املعدل في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال إلى ( )69.84ريال سعودي في افتتاح السوق يوم الخميس بتاريخ
1443/07/23هـ (املوافق 2022/02/24م) ،وهذا التغير يمثل زيادة بنسبة ( )%300عن سعر إغالق سهم الشركة اليوم.
يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املال:
البند (تقديري)

سعر إغالق السهم اليوم 1443/07/19هـ (املوافق 2022/02/20م) –(يوم الجمعية العامة غير العادية)
قيمة تخفيض رأس املال

القيمة
 17.46ريال سعودي
 300,000,000ريال سعودي

عدد األسهم امللغاة

 30,000,000سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

 40,000,000سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

 10,000,000سهم

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال
سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال (تقديري)
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 698,400,000ريال سعودي
 69.84ريال سعودي

طريقة احتساب سعرالسهم بعد تخفيضرأس املال
•

يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال:
البند (تقديري)

القيمة

(أ) سعر السهم قبل تخفيض رأس املال
إغالق 1443/07/14هـ (املوافق 2022/02/20م) افتراض ي (يوم الجمعية العامة غير العادية)

 17.46ريال سعودي

(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

 40,000,000سهم

(ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) ×(ب)

 698,400,000ريال سعودي

(د) عدد األسهم بعد التخفيض

 10,000,000سهم

سعر السهم بعد تخفيض رأس املال = (ج) ÷ (د)

 69.84ريال سعودي
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املخاطراملحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
•

•
•
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تهدف الشركة من عملية تخفيض رأس املال إلعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس املال إلطفاء ( )%92.85من الخسائر املتراكمة كما في  30يونيو
2021م والبالغة قيمتها ثالثمائة و ثالثة وعشرون مليون و مائة وثمانية عشر ألف ( )323,118,000ريال سعودي ،ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة
ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي ،وذلك إلعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها
املستقبلي.
بعد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة ( )23,118ألف ريال سعودي ،وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية  ،وفي حال بلغت الخسائر
املتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة ف ن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة ب ـ "االجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها
املتراكمة  % 20فأكثر من رأس مالها" ،ملزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم "معلومات هامة"من تعميم املساهمين هذا.
وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة ( )%50أو أكثر ف ن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات االكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة ( ، )150وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق
املالية بتاريخ 2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق املالية األمر امللكي الكريم رقم ( )15016وتاريخ 1442/03/16ه بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 3/وتاريخ 1437/01/28ه ،وإشارة إلى التنسيق املشترك بين هيئة السوق املالية ووزارة التجارة  ،ف ن من مضمون ما ورد في األمر امللكي الكريم فيما
يتعلق بالشركات املساهمة املدرجة هو :
 .1استثناء من حكم املادة ( )150من نظام الشركات:
• تمديد املدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة املساهمة % 50او أكثر من رأس مالها لتصبح ( )60يوما من
تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك ملدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01ه.
• تمديد املدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح ( )180يوما من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك ملدة )سنتين) من تاريخ
1441/08/01ه.
 .2يعلق العمل بالفقرة ()2من املادة ( )150من نظام الشركات ملدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01ه ،والتي تضمنت أن تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية
العامة غير العادية خالل املدة املحددة  ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في
كل زيادة رأس املال خالل ( )90يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة ،وعلى الشركات املساهمة عند بلوغ خسائرها املقدار املحدد في الفقرة ()1من املادة ()150من نظام الشركات
اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق املالية – كل فيما يخصه.

املوافقات النظامية الالزمة
•

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ 1443/07/06ه (املوافق 2022/02/07م) على طلب تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون
( )400,000,000ريال سعودي إلى مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%75وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون
( )40,000,000سهم إلى عشرة مليون ( )10,000,000سهم عن طريق إلغاء ثالثين مليون ( )30,000,000سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه
املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ في 1443/07/06ه (املوافق 2022/02/07م).

•

إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير
العادية على عملية تخفيض رأس املال هذه ،ف ن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما.

•

في حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال ،ف ن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على
موافقتها على تعديل السجل التجاري والنظام األساس ي للشركة.

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

األنظمة واللوائح ذات الصلة
•

نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه.

•

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) والتعديالت التي طرأت عليه.

•

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق
2017/12/27م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021-07-1وتاريخ 1442/06/01هـ (املوافق 2021/01/14م).

•

قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قرار مجلس
هيئة السوق املالية رقم  2021-22-1وتاريخ 1442/07/12هـ (املوافق 2021/02/24م).

•

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق
املالية بموجب القرار رقم  2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق املالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر باملرسوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-77-1وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م).

•

النظام األساس ي للشركة.
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تقريراملحاسب القانوني
•

قامت الشركة بتعيين شركة إبراهيم ألحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانيون – البسام وشركاؤه (عضو بي كي إف العاملية) كمحاسب قانوني للقيام ب عداد تقریر
تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى حقوق املساهمين ،من أجل
الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال.

•

تالوة تقرير املحاسب القانوني ،استنادا إلى املادة الرابعة واألربعون بعد املائة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق
2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه ،والتي تنص على أنه ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُي ّ
عده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة
له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

•

تم تضمين نسخة من تقرير املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/07/09هـ
(املوافق 2022/02/10م) .
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال
التاريخ
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الحدث

2021/06/08م

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال من ( )400,000,000ريال سعودي إلى ( )100,000,000ريال سعودي.

2021/07/07م

إعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

2021/12/02م

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق املالية.

2022/02/07م

موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع
تداول السعودية (تداول).

2022/02/10م

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية (تداول) ،كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في
اإلعالن.

2022/02/17م

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع الثالث).

2022/02/20م

انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع الثالث) ،نظرا لعدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع
األول ،واالجتماع الثاني.

2022/02/21م

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

******/**/م

اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات املساهمين املستحقين .وذلك
خالل ( )30يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

معلومات هامة
•

باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب
القرار رقم  2013 – 48 – 4وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق املالية رقم  2018 – 77 – 1وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م) .وبناء على نظام الشركات وما ورد عليه من تعديالت الصادر من وزارة التجارة بموجب املرسوم امللكي
رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) ،وعلى وجه الخصوص املادة ( )150منه (والتي تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع ،في أي وقت خالل
السنة املالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس
اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه
وفقا ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ،وتعد الشركة منقضية بقوة
النظام إذا لم تجتمع انقضاء الجمعية العامة غير العادية خالل  45يوم ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة
ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة) .يجب على الشركة ما يلي:

•

أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير ب عالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من
رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع
اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح ب عالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.

•

أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير ب عالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من
رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع
اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح ب عالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.

•

أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير ب عالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب
الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص
بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح ب عالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.

•

تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 1442/03/16ه (املوافق 2020/11/02م) صدر األمر امللكي الكريم رقم ( )15016بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات ،وقد صدر قرار معالي وزير
التجارة رقم ( )348وتاريخ 1442/04/10ه (املوافق 2020/11/25م) بناء على األمر امللكي الكريم بتعليق العمل باملادة املائة والخمسون ( )150من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ
1441/08/01ه (املوافق 2020/03/25م).
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معلومات هامة
•

تصنف الشركات ذات الخسائر املتراكمة حسب موقع مجموعة تداول السعودية (تداول) إلى:
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها.
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها.
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  %50فأكثر من رأس مال.

•

وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل،
ف ن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال
على األقل ،ف ن لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

•

وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقا بزيادة أو
بتخفيض رأس املال أو ب طالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار
صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

•

في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس املال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية
السعودية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير
العادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال.
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املستندات املتاحة للمعاينة
• سيتم نشر تعميم املساهمين والتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة التقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بتخفيض رأس مال الشركة .وسوف تقوم الشركة ب تاحة املستندات التالية ملساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة في مدينة الرياض،
املدينة الصناعية الثانية املرحله الثالثة ،ص.ب  42734الرياض  11551اململكة العربية السعودية.
• وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية في 1443/07/06ه (املوافق 2022/02/07م) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية(

االجتماع الثالث) في 1443/07/19هـ (املوافق 2022/02/20م) خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  4مساء.
 نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.
 نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،واملنشور على موقع هيئة السوق املالية
وموقع تداول السعودية (تداول).
 نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

 نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.
 نسخة من تعميم املساهمين (العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
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املرفقات
• نسخة من تقرير املحاسب القانوني (تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)

• نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﻳﺏ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﻳﺏ )"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ"( ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ
ﺃﻣﺭ ﻗﺩ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ )"ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ"( ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﻭﻋﺭﺿﻪ،
ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ )"ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ"(.
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻟﻣﻟﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (۱ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺗﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﻟﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻣﻟﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (۱ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎ ﻟ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ  ٤۰۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ )ﺃﺭﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ
﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﺍﻟﻰ  ۱۰۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ )ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎء ﻋﺩﺩ  ۳۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﻬﻣﺎ ً )ﺛﻼﺛﻭﻥ
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺳﻬﻣﺎً( ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﻬﻡ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۷ﺷﻭﺍﻝ ۱٤٤۲ﻫـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ۸ﻳﻭﻧﻳﻭ ۲۰۲۱ﻡ(.
ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .۱ﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ) (۱٤٤ﻭﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ) (۱٥۰ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩ ﻳ ﺍﻟﺻﺍﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺎﻟﺗﺟﺎﺭﺓ.
 .۲ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺍﺩﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۷ﺷﻭﺍﻝ ۱٤٤۲ﻫـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ۸ﻳﻭﻧﻳﻭ ۲۰۲۱ﻡ( ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﻥ  ٤۰۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻰ ۱۰۰
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﺍﻧﻬﺎ
ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ .ﻛﻣﺎ ﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﺷﺎء ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻣﻼﺋﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺧﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﻏﺵ ﺍﻭ ﺧﻁﺄ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺳﺟﻼﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ
ﺍﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﺑﺩﺍء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻟﻣﻌﻲﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ )" (۳۰۰۰ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺧﻼﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺎﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ" ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻟﺗﻛﻠﻳﻔﻧﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻧﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻭﻓﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﻘﺩﻳﺭﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ .ﻭﺣﻳﺙ ﻧﺄﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ،ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺣﻭﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻲ.

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻸﻧﺎﺑﻳﺏ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻛﻠﻳﻔﻧﺎ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺍﻧﻧﺎ ﺍﻟﺗﺯﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻛﺗﺑﻧﺎ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ) (۱ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻳﺷﻣﻝ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻣﻭﺛﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ.
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻲﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻭﺗﻭﻗﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺩ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ .ﻭﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻳﻌﺩ ﺃﻗﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻭ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ.
ﺍﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﻪ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﺩﺍء ﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟﻥ ﻧﺑﺩﻱ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ.
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ:
•
•
•

ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺍﻝ ﺍﻝﻰ  ۱۰۰ﻣﻠﻳﻭﻥ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۲۰ﻡ.
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ.

ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ
ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻟﻡ ﻳﻠﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺍﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﺭﺿﻬﺎ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ
ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎ ﻟ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺇﺳﺗﻛﻣﺎﻝ
ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ ﻭﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ
ﺗﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻠﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (۱٤٤ﻭﺎﻟﻣﺎﺩﺓ ) (۱٥۰ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ
ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﺃﺧﺭ.
ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺳﺎﻡ ﻭﺷﺭﻛﺎﺅﻩ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﺳﺎﻡ
ﻣﺣﺎﺳﺏ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺭﻗﻡ )(۳۳۷
 ٥ﺭﺑﻳﻊ ﺍﻷﻭﻝ ۱٤٤۲ﻫـ
 ۱۱ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ۲۰۲۱ﻡ

(Power of Attorney Form)

()ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻭﻛﻳﻝ

Our respected shareholders, The proxy form ﺍﻟﺳﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﻭﻛﻳﻝ ﻏﻳﺭ
is not available due to the convening of the ﻣﺗﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺳﺑﺏ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺇﺟﺗﻣﺎﻉ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
Assembly meeting through modern
.ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ
technology using Tadawulaty system
ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺭﺻﺎ ﻋﻟﻰ ﺳﺎﻟﻣﺔ ﺗﺩﺍﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﺑﺭ
through modern technology remotely to
ﺍﻟﻣﺗﻌﺍﻣﻟﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺍﻟﻳﺔ ﻭﺿﻣﻥ ﺩﻋﻡ
ensure the safety of dealers in the financial
ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻭﺍﺍﻟﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﺇﻟﺣﺗﺭﺍﺯﻳﺔ ﻣﻥ
market within the framework of supporting
ﻗﺑﻝ ﺍﻝﺟﻬﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺍﻟﻘﺔ
preventive and precautionary efforts and
ﻟﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻔﺎﻳﺭﻭﺱ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ﺎﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﻟﺟﻬﻭﺩ
measures by the relevant health authorities
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﺫﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺍﺕ
to face new coronavirus for the continuous
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺗﺧﺎﺫ
efforts made by all government agencies in
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﺍﻟﻟﺯﺍﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺇﻧﺗﺷﺎﺭ ﻭ
the Kingdom of Saudi Arabia in taking
– COVID19 ﺇﻣﺗﺩﺍﺩ
preventive measures to prevent the spread
and extension of COVID-19.

