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املستشار املالي

تعميم املساهمين
ب الشركة العربية لألنابي

الجمعية العامة غير العادية

ة تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثالثمائ
ريال سعودي( 300,000,000)مليون 

من
ريال سعودي( 400,000,000)أربعمائة مليون 

إلى
ريال سعودي( 100,000,000)مائة مليون 

افق )ه 1443/07/19 (م2022/02/20املو
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عنوان الشركة

لألنابيبالعربيةالشركة

الجديدةالصناعيةاملدينة–الرياض

السعوديةالعربيةاململكة11551الرياض42734ب.ص

+265012311966: هاتف
+265032111966: فاكس
www.arabian-pipes.com: اإللكترونياملوقعinfo@arabian-pipes.com: اإللكترونيالبريد

املستشار املالي

(يقين كابيتال)شركة يقين املالية 
تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود -الرياض 

السعوديةالعربيةاململكة11421,الرياض، 884ب.ص

8004298888: هاتف

966+2054819: فاكس 11

 www.yaqeen.sa: اإللكترونياملوقعinfo@falcom.com.sa: اإللكترونيالبريد

املحاسب القانوني

(البسام وشركاؤه–محاسبون قانونيون )شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه 
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد-الرياض حي السليمانية 

11557الرياض،69658ب.ص

السعوديةالعربيةاململكة

+206533311966: هاتف
+206544411966: فاكس
www.pkfalbassam.com: اإللكترونياملوقعinfo.sa@pkf.com: اإللكترونيالبريد
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املصطلحات والتعريفات
التعريف املصطلح

.لألنابيبالعربيةالشركة صدر/ الشركة 
ُ
امل

.الشركةفيللمساهمينالعاديةغير العامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

.السعوديةالعربيةباململكةاملاليةالسوق هيئة هيئة السوق املالية 

 السعوديةاملاليةالسوق شركة)السعوديةتداول شركة
 
 املؤسسةالسعودية،تداول مجموعةشركاتإحدى(سابقا

 
الوزراءسمجللقرار وفقا

افق)ه1428/02/29بتاريخ  وذلك،(م2007/03/19املو
 
صرحاملالوحيدةوالجهةسعودية،مقفلةمساهمةشركةوهياملالية،السوق لنظامتنفيذا

.وتداولهااملاليةاألوراقبإدراجتقومحيثالسعودية،العربيةاململكةفياملاليةلألوراقكسوق بالعمللها
تداول السعودية

.األسهملتداول السعوديةاملاليةالسوق 
و السوق املالية السعودية أو السوق أ

تداول 

.السعوديةالعربيةباململكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالشركةملساهميالعاديةغير العامةللجمعيةواملقدمالشركةقبلمناملعداملستندهذا تعميم املساهمين/ التعميم 

ذلكأثر و املالرأستخفيضأسبابلدراسةللشركةالقنونياملحاسبقبلمنيعداملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر هو
.املساهمينحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض

تقرير املحاسب القانوني

غير العامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميع
أو يصوتوامولاالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،
.املالرأستخفيضقرار ضدصوتوا

املساهمين املستحقين

جدول بنودعلىالتصويتفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،املاليةالسوق فياملدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة
،حضورهمدون العامةالجمعياتأعمال

 
.املاليةاألوراقإيداعمركز لشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصيا

التصويت اإللكتروني
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صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)لألنابيبالعربيةالشركة
ُ
القراربموجبقفلةممساهمةكشركةالبدايةفيتأسست(«لألنابيبالعربية»أو«امل

املوافق)ه1412/02/14وتاريخ(1010085734)رقمالتجاري السجلفيقيدها،وتم(م1991/06/01املوافق)ه1411/11/18وتاريخ(922)رقمالوزاري 
علىالحصول بعدأسهمهاتداول وبدأت-تداول –السعوديةالسوق فيالشركةإدراجتم،(م1992/12/21املوافق)ه1413/06/26تاريخ،(م1991/08/25

.السعوديالعربيالنقدومؤسسةالتجارةوزارةمنكلموافقة

قدرهااسميةبقيمةعادية،أسهم(40,000,000)مليون اربعون إلىمقسمسعودي،ريال(400,0000,000)مليون اربعمائةالحاليالشركةمالرأسويبلغ
.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرة

.السعوديةالعربيةاململكة11551الرياض42734ب.صالثالثة،املرحلهالثانيةالصناعيةاملدينةالرياض،مدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع

.والصلبالحديدمنةاملجوفواالشكالواملواسيراألنابيبصناعةولوازمها،ووصالتهابالستيكيةوأنابيبوخراطيممواسيرصناعةفيالشركةنشاطيتمثل

عبدهللا السالمهالبراء: االتصالضابطاسم•
+265012311966: هاتف•
+265032111966: فاكس•
info@arabian-pipes.com: اإللكترونيالبريد•
www.arabian-pipes.com: اإللكترونياملوقع•

معلومات التواصل

خلفية عن الشركة
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عشرةقدرهااسميةبقيمةعادي،سهم(40,000,000)مليون أربعينإلىمقسمسعوديريال(400,000,000)مليون أربعمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)

الحدث التاريخ
صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)لألنابيبالعربيةالشركةتأسست

ُ
(922)رقمالوزاري القرارمقفلة،بموجبمساهمةكشركةالبدايةفي(«لألنابيبالعربية»أو«امل

سبعون مالوبرأس،(م1991/08/25املوافق)ه1412/02/14وتاريخ(1010085734)رقمالتجاري السجلفيقيدهاوتم(م1991/06/01املوافق)ه1411/11/18وتاريخ
.سعوديريال(100)مائةحصةكلقيمةحصة(700,000)ألفسبعمائةإلىمقسمسعوديريال(70,000,000)مليون 

هـ1411/11/18
افق املو

م1991/06/01

حينهفيملختصةاالجهة)السعوديالعربيالنقدومؤسسةالتجارةوزارةمنكلموافقةعلىالحصول بعدأسهمهاتداول وبدأت-تداول –السعوديةالسوق فيالشركةإدراجتم
 السعودياملركزي البنك–

 
.(حاليا

ه1413/06/26
افق ) املو

(م1992/12/21

أسهمطرحخاللمنريالمليون (140,000,000)مليون واربعون مائةإلىريال(70,000,0000)مليون سبعينمنالشركةرأسمالزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
.الشركةرأسمالمن(%100)زيادةوبنسبةسعوديريال(70,000,000)مليون سبعينبقيمةأولويةحقوق 

ه  1419/07/05
افق ) املو

( م1998/10/25
مليون (210,000,000)مليون وعشرةمئتانإلىريال(140,000,000)مليون واربعون مائةمنالشركةرأسمالزيادةعلىللشركةالثالثةالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت

اجماليةوبقيمةبالكاملتسددالواحدللسهمريال(50)خمسون اسميةبقيمةجديدسهم(1,400,0000)الفوأربعمائةمليون بعددأولويةحقوق أسهمطرحخاللمنريال
هذهطرحتموسهم(4,200,000)الفومائتينمليون أربعةالىسهم(2,800,000)الفوثمانمائةمليونينمنالشركةأسهمزيادةوبالتاليريال(70,000,000)مليون سبعون 
سهمبواقعوذلكم2004/01/25األحديومدوامبنهايةالشركةسجالتفياملقيدينالشركةمساهميعلىاملالرأسزيادةفياالكتتاباقتصرإذفقطالشركةملساهميالزيادة
 وذلك.سهمينلكلواحد

 
األساس يالنظاممن(7)املادةوتعديل(م25/10/2003املوافق)هـ29/08/1424بتاريخالصادرةالشركةمالرأسبزيادةاإلدارةمجلسلتوصيةوفقا

 
 
.لذلكوفقا

ه 1424/11/04
افق ) املو

(م2004/01/26

منوذلكريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىريال(210,000,000)مليون وعشرةمئتانمنالشركةرأسمالزيادةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
منالشركةأسهمزيادةوبالتاليريال(105,000,000)مليون وخمسةمائةاجماليةوبقيمةسهم(2,100,000)سهمألفومائةمليون إثنينبعددأولويةحقوق أسهمطرحخالل
تسجال فياملقيدينالشركةمساهميعلىاملالرأسزيادةفياالكتتاباقتصرحيثسهم(6,300,000)وثالثمائةمليون ستةالىسهم(4,200,000)الفومائتينمليون أربعة

املوافق)ه1425/06/24بتاريخاإلدارةمجلستوصيةعلىبناءوذلك.(2)سهمينلكل(1)واحدسهموبواقعالجمعيةانعقاديومتداول بنهايةتداول وسجالتالشركة
.(م2004/08/10

ه   1425/08/28
افق ) املو

( م2004/10/12

خلفية عن الشركة
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خلفية عن الشركة

التاريخ
ريال(400,000,000)مليون أربعمائةإلىريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةمنالشركةمالرأسبزيادة(عاديةالغير)للمساهمينالعامةالجمعيةوافقت
زيادةوبالتاليريال،مليون (85,000,000)وثمانون خمسةبقيمةسهم(8,500,000)ألفوخمسمائةماليينثمانيةاصدارخاللمنوذلكاملالرأسمن(%27)زيادةوبنسبة

(10)عشرةمنهالكلاالسميةالقيمةتبلغاسميسهم(40,000,000)مليون أربعون الىسهم(31,500,0000)الفوخمسمائةمليون وثالثون واحدمنالشركةأسهمعدد
لكلالصحيحاألسهمعددبمنحم،وذلك2011/12/31فيكمااملبقاةاألرباحبندمنالزيادةتغطيةتم،وقد(3.7058)كلمقابلمجانيسهممنحطريقعنوذلكرياالت،

أساسعلىحصتهسبحكلاألحقيةتاريخفياألسهمحملةعلىقيمتهاتوزيعثمالسوق،بسعروبيعهااألسهمحملةلجميعواحدةمحفظةفياألسهمكسور وتجميعمستحق،
.لذلكوفقااألساس يالنظاممن(8)و(7)املادةوتعديلالواحد،للسهمالبيعسعرمتوسط

ه 1433/07/21
افق ) املو

(م2012/06/11

.الجديدالشركاتنظاممعيتفقبمااألساس يالنظامتعديلعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
ه 1438/10/29

افق ) املو
(م2017/07/23

(100,000,000)مائةاملالرأسليصبحريال(400,000,000)مليون أربعمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(العاديةغير)للمساهمينالعامةالجمعيةالىاإلدارةمجلسأوص ى
يون ملثالثينإلغاءطريقعنوذلكاملتراكمة،الخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبهدفسهم(10,000,000)األسهمعددوليصبح(%75)بنسبةأيسعوديريال

بنسبةالشركةمالرأسبزيادةاملال،رأستخفيضعمليةمناالنتهاءوبعدالعاديةغيرالعامةللجمعيةاالجتماعنفسفىالشركةإدارةمجلسأوص ىكما.سهم(30,000,000)
عددويصبحريال(400,000,000)مليون أربعمائةالزيادةبعداملالرأسليصبحريال(300,000,000)مليون ثالثمائةبقيمةأولويةحقوق أسهمطرحخاللمن%(300)

الشركةعمصانوتحديثوتطويراالقتراضمعدلوتخفيضللشركةاملاليةاملالءةوتعزيزالعاملاملالرأسلدعموذلكسهم(40,000,000)مليون أربعون الزيادةبعداألسهم
هيئة)املختصةةالرقابيالجهاتموافقاتعلىالشركةبحصول مشروطة.الشركةأعمالضمناألنابيبلخدماتاملساندةاملنتجاتمنعددفيوالتوسعوالجبيلبالرياض
 .(العاديةغير)العامةالجمعيةفيواملساهمين(التجارةووزارة"تداول "املاليةالسوق وشركة"الهيئة"املاليةالسوق 

 
غير)العامةجمعيةالموافقةعلىالحصول يجبانهعلما

الهيئةفقةمواعدتالفترةتلكخالل(العاديةغير)العامةالجمعيةموافقةعلىالحصول منالشركةتتمكنلموإذاالهيئة،موافقةتاريخمنأشهرستة(6)خالل(العادية
.مالهارأسبزيادةرغبتإذاالطلبتقديمإعادةالشركةعلىويتعينملغاة

ه  1442/10/27
افق ) املو

( م2021/06/08

.م2020لعامريالألف(311,012)املتراكمةالخسائربلغت
ه 1442/10/28

افق ) املو
(م2021/06/09

.الشركةمالرأسمن(%80.7)نسبةتمثلوالتيريالألف(323,118)مبلغللشركةاملتراكمةالخسائربلغت
ه 1443/03/11

افق ) املو
(م2021/08/19
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أسماء ونسب ملكية املساهمين في الشركة

%امللكيةنسبة تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

القيمة اإلسم
ريال سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
غير مباشرةعدد األسهم مباشرة

- 0.015% 14,550 1,455 58,190 5,819 نأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي

- 99.985% 99,984,330 9,998,433 399,941,810 39,994,181 الجمهور 

- 100% 100,000,000 10,000,000 400,000,000 40,000,000 اإلجمالي

م2022/01/31الشركة وتداول كما في : املصدر

توزيعسيتمثممنو حينه،فيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم*
 الشركةملساهميبيعهامتحصالت

 
افقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال  .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينمو

 
سهمسعر أنعلما

فيللسهماملعدلالسعر ظهر وسياملال،رأسلزيادةنتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهمسعر أنحيثاملال،رأسوزيادةتخفيضبعمليتيسيتأثر الشركة
 )العاديةغير العامةالجمعيةتاريخمن((T+2تداول يومانبعدالسوق افتتاح

 
.(املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليقإلجراءاتنظرا

خلفية عن الشركة
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الهيكل التنظيمي

خلفية عن الشركة
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مجلس اإلدارة

*تاريخ العضوية 

ملكية األسهم قبل التخفيض

م2022/01/31كما في 

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب غير مباشرةاالسم مباشرة

نسبة 

ةامللكي
العدد

نسبة 

امللكية
العدد

م2021/05/22 - - 0.01% 4,000 64 سعودي غير تنفيذي غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة **يوسف صالح منصور أباالخيل

م2021/05/22 - - - - 64 سعودي غير تنفيذي غير مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة **خالد عبد هللا راشد ابونيان

م2021/05/22 - - 0.003% 1,269 51 سعودي غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس اإلدارة عزام سعود سليمان املديهيم

م2021/05/22 - - 0.001% 500 53 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة سعد فالح مريع القحطاني

م2021/05/22 - - - - 58 سعودي تنفيذي غير مستقل
عضو مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي
احمد علي عبدالكريم اللحيدان

م2021/05/22 - - 0.0001% 50 48 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة موس ى عبدهللا برد الرويلي

م2021/05/22 - - - - 32 سعودي غير تنفيذي مستقل عضو مجلس اإلدارة عبدهللا محمد هالل الحربي

م2021/05/22 - - - - 39 سعودي غير تنفيذي غير مستقل عضو مجلس اإلدارة فيصل محمد هالل الحربي

الشركة: املصدر

خلفية عن الشركة

سنواتثالثوملدة(م2021/05/22املوافق)ه1442/10/10تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخاب(م2021/04/27املوافق)ه1442/09/15بتاريخفياملنعقداجتماعهافيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*
.(م2024/05/21املوافق)ه1445/11/13تاريخفيتنتهي

 الخيلأباصالحيوسف/السيدتعيين(م2021/05/25املوافق)ه1442/10/13بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر **
 
 نيانأبوهللاعبدبنخالد/السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
.اإلدارةمجلسلرئيسنائبا

:مالحظة
:يليماعلى(م2021/06/08املوافق)ه1442/10/27بتاريخاملنعقداإلدارةمجلساجتماعفيأعالهاملذكورينالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

ماليينعشرةإلىعادية،اسهم(40,000,000)مليون أربعون مناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعودي،ريال(400,000,000)مليون أربعمائةمن،(%75)بنسبةالشركةمالرأستخفيض1)
وموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكالشركة،أسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثون عددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(10,000,000)

.العاديةغيرالعامةالجمعية
عشرةمناألسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(400,000,000)مليون أربعمائةإلىسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمن،(أعالهاملذكورةاملالرأستخفيضعمليةمناالنتهاءبعد)(%300)بنسبةالشركةمالرأسزيادة2)

ثالثمائةوبقيمةسهم(30,000,000)مليون ثالثون بعددأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعاديةأسهم(40,000,000)مليون أربعون إلىعاديةأسهم(10,000,000)ماليين
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(300,000,000)مليون 
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تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

ملكية األسهم قبل التخفيض 

م2022/01/31كما في 

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

0000م582017/07/24سعوديالرئيس التنفيذيأحمد بن علي اللحيدان

0000م392018/02/25سعوديالرئيس التنفيذي للشؤون املاليةحمود بن علي الحمزة

0000م342008/07/15سعوديمدير املوارد البشرية والشؤون اإلداريةدخيل بن نقي املطيري 

0000م482014/03/25سعودينائب الرئيس لسلسة االمداد والتوريدفوزي بن ابراهيم الحسين

0000م442008/12/01سعودي(باإلنابة)نائب الرئيس للشؤون التجارية اورنس زايد العتيبي

0000م462007/08/02مصري نائب الرئيس للعملياتعمرو بن محمد الحطاب

0000م471999/09/27هنديمدير تقنية املعلوماتعامر فرحان

0000م462020/10/27مصري مشرف التدقيق الداخليرامي حسن النواوي 

الشركة: املصدر

االدارة التنفيذية

خلفية عن الشركة
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السنة املالية
خسارة صافي

بآالف الرياالت )
(السعودية

الخسائر /األرباح املبقاه
املتراكمة

(بآالف الرياالت السعودية)

األرباح نسبة
الخسائر /املبقاه

ل املتراكمة إلى رأس املا
%

الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

الفترة املالية 
املنتهية في 

م2021/09/30
(28,937)(339,949)85%

علىالتركيزىالباإلضافةالعامهذاخاللاملخزونمخصصبزيادةالشركةلقيامالخسارةهذهالىالرئيس يالسببيعود
.الشركةفيقديممخزونبيع

املاليةالفترة

املنتهية في 

م2021/06/30

(12,106)(323,118)80.78%
ريالمليون 11.3بقيمةللمخزونمخصصتكوينعملتم.
 للتحققالقابلةالقيمةصافياختبارالشركةتجري(NRV)اأشهر،ثالثةكل ت،للمخزوناالخارجيالحساباتملراجعوفق 

ا .النقصانأوبالزيادةاملاليةالقوائمعلىذلكأثرالشركةتعكساالختبارهذالنتيجةوفق 

%77.8(311,012)(195,340)م2020

كماسعوديریالمليون 6.84بمبلغشطبهااملطلوبالقيمةوحددتالتاماإلنتاج-ملخزونالفعليالجرداإلدارةأجرت
.م2020ديسمبر31في

اإلدارةأجرتم،2020خالل 
 
بمبلغشطبهااملطلوبالقيمةوحددتالخردةومخزونالتشغيلتحتإلنتاجهاتقييما

.م2020ديسمبر31فيكماالتواليعلىسعوديریالمليون 26.42وسعوديریالمليون 52.25
اإلدارةأجرتم،2020ديسمبر31فياملنتهيةالسنةخالل 

 
علىء  بنا.التامواإلنتاجالخاماملوادقيمةالنخفاضتقييما

الخامللموادسعوديریالمليون 0.5وسعوديریالمليون 58.75بمبلغالقيمةفيانخفاضتسجيلتمالتقييم،نتائج
.م2020ديسمبر31فيكمابهواإلعترافالتوالي،علىالتامواإلنتاج

%28.9(115,672)(30,248)*م2019

ونتيجة.الطريقفيالبضاعةمخزونلنظامأتمتةإجراءأثناءاإلختالفاتبعضالشركةإدارةحددتم،2020عامخالل
عنسعوديريالمليون 105.98بمبلغبتسوياتوأعترفتالطريقفيالبضاعةمخزونقيمةاإلدارةخفضتلذلك،
.م2019ديسمبر31فياملنتهيةللسنةاالفتتاحيةاملتراكمةالخسائرزيادةطريق

ةنتيج.الخاماملوادمخزونجردإجراءأثناءاإلختالفاتبعضالشركةإدارةحددتم،2020عامخاللذلك،علىعالوة
زيادةخاللمنسعوديريالمليون 18.95بمبلغبتسوياتوأعترفتالخاماملوادمخزوناإلدارةخفضتلذلك،

.م2019ديسمبر31فياملنتهيةللسنةاالفتتاحيةاملتراكمةالخسائر
مبلغةاإلدار حددتلذلك،ونتيجة.االختالفاتبعضاإلدارةحددتالخام،املواد-للمخزونالفعليالجردإجراءأثناء

.شطبهاليتمسعوديریالمليون 1.51

%23.0(91,852)(122,699)م2018

ريالمليون 44تجاوزتخسائرالىادىمماقديممخزونبيعطريقعنوذلكللشركةالعاماملخزونتخفيض.
التكاليفعلىاثرممام2018عامخاللالعامليهالخاماملواداسعارزيادة.
من(مالئهاوعالشركةمناملطلوبةللمواصفاتمطابقتهاعدمعنناتجة)فنيهألسبابالخاماملواداستالمتأخير

.تسليمهاوتأخيراملشاريعانجازعلىاثرممااملوردين
باملشاريعالخاصةالتكاليفعلىاثروالذيالعامهذاخاللاملتأخرهاملشاريعاستكمال.

الشركة: املصدر

تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

م2020معدلة وفق   القوائم املالية  املراجعة  لعام *
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مائةإلىسعودي،ريال(400,000,000)مليون أربعمائةمناملالرأستخفيضبعد،(م2021/06/08املوافق)ه1442/10/27بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى
حقوق أسهمطرحطريقعنسعودي،ريال(400,000,000)مليون أربعمائةإلىسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةمنالشركةمالرأسبزيادةسعودي،ريال(100,000,000)مليون 
 .العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(300,000,000)مليون ثالثمائةبقيمةأولوية

 
ملالارأسزيادةعمليةأنعلما

.التعميمهذاموضوعاملالرأستخفيضعمليةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةوالجمعيةالعالقةذاتالرقابيةالجهاتبموافقةمشروطةأعالهإليهااملشار

الشركةمصانعثتحديوتطويرواإلقتراضمعدلتخفيضوللشركةاملاليةاملالئةتعزيزوالعاملاملالرأسدعمإلىأعالهإليهااملشاراملالرأسزيادةمنأساس يبشكلالشركةوتهدف
.الشركةأعمالضمناألنابيبمنتجاتمنعددفيالتوسعوالجبيلوبالرياض

الخسائرإليقافالتاليةبالخطواتالقايمالشركةتعتزم
املخزون بشكل دوريمراقبة:

oسابشركةمعبالتعاقدالشركةقامت(SAP)الداخليةاملواردإدارةنظامطريقعنعملياتهاألتمته(ERP)قريباالنظامعلىالعملوسيتم.
oدوريبشكلالسوق ملتطلباتاملخزونصالحيةمنالتأكد.
oومفاجئدوريبشكلاملخزونمراقبة.

دوريبشكلاملوردينتقييم:
oاملطلوبةاملواصفاتمعتتطابقانتاجمدخالتالشركةتسليمفياملوردينكفاءةمنالتأكد.
oاملناسبوالسعرالعاليةوالجودةبالوقتاملنتجاتتسليمعلىقدرتهممنللتأكداملوردينمعاتفاقياتعلىوالعملاملوردينتنويع.

التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتعتزم:

 العمل على تخفيض التكاليف املباشرة والغير مباشرة.
oاملستهدفةالربحهوامشورفعالتكاليفبأقلاإلنتاجلضمانبصرامةاإلنتاجأوامروتقييممتابعةيتمحيثاإلنتاج،عمليةعلىتحسيناتإدخال.
oالتنافسيةوالقدرةالربحيةوتحسيناملتاحة،التكاليفأقلعلىالحصول تضمنالتيللموادالبديلةواملصادراإلنتاجعملياتمراحلتقييم.

 ياسـتخدام متحصـالت باإلضافة الـى التوسـع فـي اعمـال الشـركة  وإضـافة منتجـات مسـاندة جديـدة( األداء–قطع الغيار –الصيانه )تطوير وتحديث االالت واملعدات وذلك لتخفيض التكاليف
:الطرح الخاصة باسهم حقوق األولوية من خالل مايلي

oداريـة بغـرض تحسـين عمليـة بـاني اإل املنظرا لتقادم التكنولوجيا خطـوط االنتـاج الحـالي وللتحـديث املسـتمر فـي صـناعة األنابيـب امللحومـة فـ ن الشـركة  ترغـب فـي تطـوير خطـوط وتطـوير
نع  وتقليــل مــدة األعطـــال تاجيــة للمصــإلنالتشــكيل، والــتحكم الكامــل الكترونيــا فــي عمليــة اإلنتــاج وتحســـين العمليــات اإلنتاجيــة األخــرى، وتطــوير معمــل االختبــار بغـــرض رفــع الكفــاءة  ا

.والتوقفات واستيفاء املتطلبات البيئية  ومعايير األمن والسالمة، والتأكد من جودة املنتج و مطابقته للمواصفات  املطلوبة
o إضافة 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.

خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
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عملية تخفيض 
رأس املال

الجمعية العامة
غير العادية

تقرير املحاسب القانونيإعداد 
تقریر تأكید محدود حول التخفیض )

(في رأس املال

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

افقات النظامية املو

الهيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس امل

تخفيض رأس املال



15

لكلاسميةبقيمةعاديسهم(40,000,000)مليون أربعينإلىمقسمسعوديريال(400,000,000)مليون أربعمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ•
سعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهم

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىمقسم

أيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثينإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%75املالرأستخفيضنسبةتبلغ•
ثالثةوثالثمائةم2021يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%92.85)إلطفاءأسهم،(4)لكلأسهم3إلغاءبمعدل

.سعوديريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرون

بالسعرالسوق يفبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم•
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائد

 
فياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

 .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية
 
سعرأنحيثال،املرأسوزيادةتخفيضبعمليتيسيتأثرالشركةسهمسعرأنعلما

بعدالسوق افتتاحيفللسهماملعدلالسعروسيظهراملال،رأسلزيادةنتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهم
 )العاديةغيرالعامةالجمعيةتاريخمن((T+2تداول يومان

 
.(املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليقإلجراءاتنظرا

فياملنتهيةأشهرالستةرةلفتاملوجزةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ•
.م2021يونيو30

الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

تخفيض رأس املال
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قيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%100)إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر •
.سعوديريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرونثالثةوثالثمائةم2021يونيو30كما

سعوديريال(323,118,000)مبلغم2021يونيو30فياملنتهيةأشهرالستةلفترةاألوليةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت•
.سعوديريال(23,118,000)إلىاملتراكمةالخسائرستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعداملال،رأسمن(%80.78)بنسبةأي

وتوصلتللشركة،ملالياواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•
حقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةب عادةقرارإلى

شاطهانودعمالتشغيليةالطاقةزيادةمنالشركةتتمكنحتىعاملمالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملالرأسهيكلةعادةإل أولوية،
مصانعتحديثويرتطو واإلقتراضمعدلتخفيضوللشركةاملاليةاملالئةتعزيزوالعاملاملالرأسدعمإلىالشركةتسعىحيثاملستقبلي،

.الشركةأعمالضمناألنابيبمنتجاتمنعددفيالتوسعوالجبيلوبالرياضالشركة

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

حيثلشركة،االتزاماتعلىتؤثرولنواملساهمين،الشركةمصلحةفيتصباملالرأستخفيضعمليةأنالشركةإدارةمجلسيرى •
.املتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتم

أنأسباب تخفيض رأس املال ومنقاشة وتحليل اإلدارة في هذا الش:

تخفيض رأس املال
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فيإدارتهامجلستوصيةعن(م2021/06/08املوافق)ه1442/10/21تاريخفي(تداول )السعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت•
مليون أربعمائةمن،(%75)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2021/06/08املوافق)ه1442/10/27بتاريخاملنعقداجتماعه

مليون أربعون مناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(100,000,000)مليون مائةإلىسعودي،ريال(400,000,000)
عنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(10,000,000)مليون عشرةإلىعادي،سهم(40,000,000)

إعادةبغرضوذلكأسهم،(4)لكلأسهم3تخفيضأياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثون عددإلغاءطريق
ثالثةوثالثمائةقيمتهاوالبالغةم،2021يونيو30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن%92.85إلطفاءالشركةمالرأسهيكلة

الالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلك،سعوديريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرون
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقة

املوافق)ه06/07/1443فيبتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت•
فيبتاريخ(تداول )السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م07/02/2022
.(م07/02/2022املوافق)ه06/07/1443

املوافق)هـ1443/07/09بتاريخ(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت•
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما(م2022/02/10

تخفيض رأس املال
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بعمليةالخاصياملحاسبالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(وشركاؤهالبسام–قانونيون محاسبون )وشركاؤهالبسامأحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت
.الشركةتمطلوباعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)املالرأستخفيض

كماالشركةعلىطلوباتواملاملساهمينحقوق صافيعلىتأثيرهناكيكون لنأنهإلىباإلضافةالنقدية،الشركةحساباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن
.(املرفق)القانونياملحاسبتقريرفي

أثر تخفيض رأس املال على مطلوبات الشركة
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ركةأثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الش

بنسبةأي،سعوديريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرونثالثةوثالثمائةم2021يونيو30فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت
كمااملتراكمةالخسائرإجماليمن(%92.85)إطفاءإلىسعوديريال(300,000,000)مليون ثالثمائةبمقداراملالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن(80.87%)
.م2021يونيو30في

كالتاليفحصهاتموالتيم2021يونيو30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف:

حقوق املساهمين
(الرياالت السعوديةباآلف)

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال

(300,000)400,000100,000رأس املال

300,000(23,118)(323,118)*الخسائر املتراكمة

-120,000120,000احتياطي نظامي

---احتياطي عام

-(2,647)(2,647)خسائر اكتوارية عن مزايا نهاية الخدمة للموظفين

-194,235194,235إجمالي حقوق املساهمين

.م 2021يونيو 30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في في : املصدر

الشركةمالرأستخفيضوبعداملال،رأسمن(%85)بنسبةأيسعوديريالألف(339,949)مبلغم2021سبتمبر30فياملنتهيةأشهر التسعةلفترةاألوليةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائر بلغت*
.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%39.949)نسبتهماأيسعودي،ريالألف(39,949)إلىاملتراكمةالخسائر ستنخفض
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تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي17.46ريال سعودي17.46(م2022/02/20إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي17,460ريال سعودي17,460القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%75.0ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم750ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم250ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي69.84ال ينطبق(تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي17,460ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي00.00ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

ركةأثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الش
الشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%75قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(100,000,000)مليون مائهإلىسعودي،ريال(400,000,000)مليون أربعمائهمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

سهم،4لكلأسهم3إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثينإلغاءطريقعنسهم(10,000,000)مليون عشرةإلىسهم(40,000,000)مليون أربعينمن
.سعوديريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرونثالثةوثالثمائةم2021يونيو31فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%92.85إلطفاء

متحصالتتوزيعيتمسثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
 الشركةملساهميبيعها

 
 .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

 
يتأثرسالشركةسهمسعرأنعلما

بعدالسوق افتتاحفيهمللساملعدلالسعروسيظهراملال،رأسلزيادةنتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهمسعرأنحيثاملال،رأسوزيادةتخفيضبعمليتي
 )العاديةغيرالعامةالجمعيةتاريخمن(T+2)تداول يومان

 
.املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليقإلجراءاتنظرا

التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن.
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يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
أدناهالجدول ضحويو وتعويضه،هذهأسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنثالثةأوسهمينأوواحدا

 أوسهمألفيملكالذياملساهمتأثر
 
 سهما

 
:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوواحدا

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3أسهم2سهم1سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم10أسهم45

(م2022/02/20إغالق  )سعر السهم قبل التخفيض 
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي
ريال 17.46

سعودي

أسهم8أسهم4أسهم3أسهم3سهم2سهم1سهم750األسهم امللغاة

سهم2سهم1سهم1سهم0سهم0سهم0سهم250األسهم اململوكة بعد التخفيض

(تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي
ريال 69.84

سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض
ريال 17,460

سعودي
17.46

ريال سعودي
ريال 34.92

سعودي
ريال 52.38

سعودي
69.84

ريال سعودي
87.30

ريال سعودي
174.60

ريال سعودي

(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 
ريال 17,460

سعودي
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق

69.84
ريال سعودي

69.84
ريال سعودي

139.68
ريال سعودي

(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
00.00

ريال سعودي
17.46

ريال سعودي
34.92

ريال سعودي
ريال 52.38

سعودي
00.00

ريال سعودي
17.46

ريال سعودي
34.92

ريال سعودي

ركةأثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الش
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سعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(17.46)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2022/02/20املوافق)هـ1443/07/19اليومالشركةسهمإغالقسعر•
بتاريخالخميسيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(69.84)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفياملعدلالسهم

.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%300)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م2022/02/24املوافق)هـ1443/07/23

:يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي17.46(يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م2022/02/20املوافق )هـ 1443/07/19سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي300,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم30,000,000عدد األسهم امللغاة

سهم40,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم10,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي698,400,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي69.84(تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

ركةأثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الش
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:يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي ( م2022/02/20املوافق )هـ 1443/07/14إغالق  

ريال سعودي17.46

سهم40,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي698,400,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم10,000,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي69.84(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر

املالطريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس
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يونيو30فيكمااملتراكمةالخسائرمن(%92.85)إلطفاءاملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةإلعادةاملالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدف•
بقيمةأولويةحقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومنسعودي،ريال(323,118,000)ألفعشروثمانيةمائةومليون وعشرونثالثةوثالثمائةقيمتهاوالبالغةم2021

نشاطهاعمودالتشغيليةالطاقةزيادةمنالشركةتتمكنحتىعاملمالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملالرأسهيكلةإلعادةوذلكسعودي،ريال(300,000,000)مليون ثالثمائة
.املستقبلي

الخسائربلغتحالوفي،إضافيةخسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوالسعودي،ريالألف(23,118)املتراكمةالخسائررصيدسيصبحاملالرأستخفيضبعد•
خسائرهابلغتتيالالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاالجراءات"بـــالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةف نالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)املتراكمة
.هذااملساهمينتعميممن"هامةمعلومات"قسممراجعةالرجاءالتفاصيلمنملزيد،"مالهارأسمنفأكثر%20املتراكمة

السوق هيئةإعالنإلىوباإلشارة،(150)املادةالخصوصوجهوعلىصرامةاالكثراملتطلباتمنلعددستخضعالشركةف نأكثرأو(%50)املتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي•
الشركاتنظامموادأحكامببعضالعملتعليقبشأنه1442/03/16وتاريخ(15016)رقمالكريمامللكياألمراملاليةالسوق هيئةفيهأوضحتالتيم2020/12/02بتاريخاملالية

فيمالكريماامللكياألمرفيوردمامضمون منف ن،التجارةووزارةاملاليةالسوق هيئةبيناملشتركالتنسيقإلىوإشارةه،1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادر
:هواملدرجةاملساهمةبالشركاتيتعلق

:الشركاتنظاممن(150)املادةحكممناستثناء  1.

 (60)لتصبحمالهارأسمنأكثراو%50املساهمةالشركةخسائرببلوغعلمهمنالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتياملدةتمديد•
 
منيوما

.ه1441/08/01تاريخمن(سنتين)ملدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخ

 (180)لتصبحالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتياملدةتمديد•
 
تاريخمن(سنتين(ملدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

.ه1441/08/01

الجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعدأنتضمنتوالتيه،1441/08/01تاريخمن(سنتين)ملدةالشركاتنظاممن(150)املادةمن(2)بالفقرةالعمليعلق2.
فياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأو،املحددةاملدةخاللالعاديةغيرالعامة

 (90)خاللاملالرأسزيادةكل
 
الشركاتنظاممن(150)املادةمن(1)الفقرةفياملحدداملقدارخسائرهابلوغعنداملساهمةالشركاتوعلىبالزيادة،الجمعيةقرارصدور منيوما

.يخصهفيماكل–املاليةالسوق وهيئةالتجارةوزارةتضعهاالتيللضوابطوفقامستمربشكلخسائرهاتطوراتعناإلفصاح

ركةاملخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الش
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على طلب تخفيض رأس مال الشركة من أربعمائة مليون ( م07/02/2022املوافق )ه 06/07/1443حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ •

، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون %75ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها ( 100,000,000)ريال سعودي إلى مائة مليون ( 400,000,000)

سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه ( 30,000,000)سهم عن طريق إلغاء ثالثين مليون ( 10,000,000)سهم إلى عشرة مليون ( 40,000,000)

(.م07/02/2022املوافق )ه 06/07/1443بتاريخ في  ( تداول )املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

غيرالعامةعيةالجمموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن•

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةف نهذه،املالرأستخفيضعمليةعلىالعادية
 
.تماما

علىصول للحالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةف ناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي•

.للشركةاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلىموافقتها

.املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف•

املوافقات النظامية الالزمة
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.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام•

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام•

املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد•
.(م2021/01/14املوافق)هـ1442/06/01وتاريخ2021-07-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلة،(م2017/12/27

مجلسقراربموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد•
.(م2021/02/24املوافق)هـ1442/07/12وتاريخ2021-22-1رقماملاليةالسوق هيئة

السوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•
باملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجباملالية
.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكي

.للشركةاألساس يالنظام•

األنظمة واللوائح ذات الصلة
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تقریرب عدادللقيامقانونيكمحاسب(العامليةإفكيبيعضو)وشركاؤهالبسام–قانيون محاسبون وشركاؤهالبسامألحمدإبراهيمشركةبتعيينالشركةقامت•
أجلمنن،املساهميحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسبابلدراسةاملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكید

.املالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول 

 القانوني،املحاسبتقريرتالوة•
 
املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

املوجبةاألسبابنعالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنله

هـ1443/07/09خبتاري(تداول )السعوديةتداول موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•
.(م2022/02/10املوافق)

تقرير املحاسب القانوني
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الحدثالتاريخ

.سعوديريال(100,000,000)إلىسعوديريال(400,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2021/06/08

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم2021/07/07

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم02/12/2021

م07/02/2022
وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة
.(تداول )السعوديةتداول 

م2022/02/10
فيرضالعهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالن

.(الثالثاالجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2022/02/17

م2022/02/20
 ،(الثالثاالجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

 
االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتماللعدمنظرا

.الثانيواالجتماعاألول،

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2022/02/21

م**/**/****
وذلك.ستحقيناملاملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خالل

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال
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بموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة•
مجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقرار
لكياملاملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهوردوماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئة
لخالوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقم

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنة
 
مجلسوعلىك،بذلفورا

 عشرخمسةخاللاإلدارة
 
 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

 
تخفيضهأوركةالشمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
 
بقوةمنقضيةشركةالوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا

ادةاملهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذاالنظام
 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولم

 
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوما

 للجمهور تفصحأن•
 
منونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلب عالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأس
 
معالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأوةاألولياملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلب عالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالن

 للجمهور تفصحأن•
 
منونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلب عالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأس
 
معالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأوةاألولياملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلب عالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالن

 للجمهور تفصحأن•
 
بابواألساملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلب عالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسة
 
الخاصاإلعالنمعالفقرةذهلهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلب عالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائج

وزيرمعاليقرارصدروقدالشركات،نظامموادأحكامببعضالعملتعليقبشأن(15016)رقمالكريمامللكياألمرصدر(م2020/11/02املوافق)ه1442/03/16وبتاريخأنهاإلشارةتجدر•
تاريخمنسنتينملدةالشركاتنظاممن(150)والخمسون املائةباملادةالعملبتعليقالكريمامللكياألمرعلىبناء  (م2020/11/25املوافق)ه1442/04/10وتاريخ(348)رقمالتجارة

.(م2020/03/25املوافق)ه1441/08/01

معلومات هامة
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:إلى(تداول )السعوديةتداول مجموعةموقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف•

• 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
ألقل،اعلىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافرلمف ن  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
املالرأسربعلون يمثاملساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمف ناألقل،على
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةهماألسعددكانأيا

• 
 
 متالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
أوبزيادةعلقا

القراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةب طالةأواملالرأسبتخفيض
 
 
.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا

 التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي•
 
املاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

غيرالعامةةالجمعياجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعودية
.املالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،

 من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

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

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

معلومات هامة
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 (14)عنالتقلفترةخاللللجمهور إتاحتهمنوالتأكداملساهمينتعميمنشرسيتم•
 
الخاصةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادموعدقبليوما

الرياض،مدينةفيةالشركمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتب تاحةالشركةتقوموسوف.الشركةمالرأسبتخفيض

.السعوديةالعربيةاململكة11551الرياض42734ب.صالثالثة،املرحلهالثانيةالصناعيةاملدينة

)العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م07/02/2022املوافق)ه06/07/1443فياملاليةالسوق هيئةموافقةتاريخمنوذلك•

 8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2022/02/20املوافق)هـ1443/07/19في(الثالثاالجتماع
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.

لسوق املالية نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، واملنشور على موقع هيئة ا
(.تداول )وموقع تداول السعودية 

نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

 (.العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من تعميم املساهمين

املستندات املتاحة للمعاينة
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(تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)نسخة من تقرير املحاسب القانوني •

نموذج توكيل حضور اجتماع  الجمعية العامة غير العادية •

املرفقات



 

 
 
 

 تقرير تأكيد محدود مستقل
 

 الى السادة مساهمي
 الشركة العربية لألنابيب             

 (شركة مساهمة سعودية)
 

قمنا بالعمل إلصدار تأكيد محدود حول ما إذا كان هناك أي  ،("الشركة") العربية لألنابيبشركة البناًء على طلب إدارة 
أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("موضوع التأكيد") لم يتم التقرير عنه وعرضه، 

 من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط ذات العالقة المبنية أدناه ("الضوابط").
 

 موضوع التأكيد
لمجلس ) المرفق الذي أعدته إدارة الشركة والذي يتضمن األسباب التي دعت ۱يتعلق موضوع التأكيد بالملحق رقم (

 انخفاض رأس المال على التزامات الشركة.وأثر تخفيض المقترح لرأس مال الشركة الاإلدارة 
 

ل الشركة من ۱يتعلق الملحق رقم ( مليون  مائةأربع(مليون لایر سعودي  ٤۰۰) المرفق بالتخفيض المقترح في رأس ما
 ثالثون(مليون سهماً  ۳۰مليون لایر سعودي) من خالل إلغاء عدد  (مائةمليون لایر سعودي  ۱۰۰لایر سعودي) الى 

 ).م۲۰۲۱ يونيو ۸(الموافق  هـ۱٤٤۲ شوال ۲۷مليون سهماً) وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد بتاريخ 
 

 العالقةالضوابط ذات 
 قمنا باستخدام الضوابط التالية:

 
ي الصادر عن وزارة التجارة.) ۱٥۰والمادة () ۱٤٤المادة ( .۱  من نظام الشركات السعود
والمتعلق بتخفيض رأس المال  )م۲۰۲۱ يونيو ۸(الموافق  هـ۱٤٤۲ شوال ۲۷ار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ قر .۲

 ۱۰۰مليون لایر سعودي الى  ٤۰۰قترح لرأس المال من والذي يعرض األسباب التي دعت الى التخفيض الم
 مليون لایر سعودي.

 
 مسئولية االدارة

ً لؤوان إدارة الشركة مس لضوابط ذات العالقة كما انها لة عن اعداد وعرض موضوع التأكيد بالشكل الصحيح وفقا
 شاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخليلة عن انفي ذلك. كما ان إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الطرق المستخدمة مسؤو

مالئم إلعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش او خطأ، وكذلك اختيار 
 .وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروفوتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية 

 
 ليتناؤوسم

ليتنا هي ابداء نتيجة تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي تم تنفيذه وفقاً ؤوان مس
عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية  ) "ارتباطات التأكيد بخالف۳۰۰۰د (للمعيار الدولي الرتباطات التأكي

 والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لتكليفنا للقيام بالعمل وفقاً لالتفاقية مع الشركة.التاريخية" 
 

ة األدلة تم تصميم اجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي ال توفر كاف
الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات التي قمنا بها على تأكيد تقديرنا بما في ذلك وجود مخاطر 
هامة في موضوع التأكيد، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وحيث نأخذ باالعتبار فعالية الرقابة الداخلية لإلدارة 

تأكيد حول نظام الرقابة  إال ان ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف الى توفير عند تحديد طبيعة وحجم اجراءاتنا،
 .الداخلي

 
 

 

 



 

 تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)
 

 الى السادة مساهمي
 الشركة العربية لألنابيب             

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 (تتمة) ليتناؤومس
ً لقواعد وآداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة  اننا مستقلون عن الشركة وذلك وفقا

 بارتباط التأكيد الذي تم تكليفنا به، كما اننا التزمنا بمسئوليتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.
 

يشمل سياسات وإجراءات  عليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة ) وبناءً ۱( يقوم مكتبنا بتطبيق معيار مراقبة الجودة
 موثقة تتعلق بااللتزام بمتطلبات وآداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق.

  
 ملخص االجراءات

وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط  ط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتهاان اإلجراءات التي قمنا بها في ارتبا
التأكيد المعقول. وتبعاً 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.
 

قل في نطاقه بصورة جوهرية من عملية المراجعة والذي يهدف الى ابداء رأي حول موضوع ان نطاق التأكيد المحدود أ
ثر التخفيض في رأس المال على أللتخفيض المقترح في رأس المال و التأكيد، وإظهار األسباب التي دعت اإلدارة

 ننا لن نبدي مثل هذا الرأي.إالتزامات الشركة. وعليه، ف
 

 ر على:تشتمل إجراءاتنا وال تقتص
 
مقارنة التخفيض المقترح في رأس مال الشركة في موضوع التأكيد مع قرار مجلس إدارة الشركة الذي يتعلق  •

 مليون لایر سعودي. ۱۰۰بتخفيض رأس المال الى 

 .م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰ فيللشركة كما فحصها المالية في موضوع التأكيد مع القوائم المالية التي تم  بياناتمقارنة ال •

 التأكيد من الدقة الحسابية لموضوع التأكيد. •
 

 نتيجة التأكيد المحدود
وبناًء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها واألدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ان 

 ة وفقاً للضوابط ذات العالقة.المعلومات الواردة في موضوع التأكيد لم يتم اعدادها وعرضها من كافة النواحي الجوهري

 أمور أخرى
ل الشركة في السجالت المالية للشركة بعد اعتماد مساهمي الشركة وإستكمال  سيتم إظهار التخفيض المقترح في رأس ما

 .المالية وهيئة السوقبنك المركزي السعودي ال، اإلجراءات النظامية مع وزارة التجارة
 

 القيود على استخدام تقريرنا
من نظام الشركات وذلك ) ۱٥۰والمادة () ۱٤٤تم اعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات المادة (

 ستخدامه ألي غرض أخر.رأس مال الشركة وال يجوز ا بتخفيضالستكمال اإلجراءات النظامية 
 

 هؤالبسام وشركاعن 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 براهيم أحمد البسام إ

 محاسب قانوني
 )۳۳۷ترخيص رقم (

 
 هـ۱٤٤۲ األول ربيع ٥

  م۲۰۲۱ أكتوبر ۱۱























 
 

 

 

(Power of Attorney Form) 
 

Our respected shareholders, The proxy form 
is not available due to the convening of the 
Assembly meeting through modern 
technology using Tadawulaty system 
through modern technology remotely to 
ensure the safety of dealers in the financial 
market within the framework of supporting 
preventive and precautionary efforts and 
measures by the relevant health authorities 
to face new coronavirus for the continuous 
efforts made by all government agencies in 
the Kingdom of Saudi Arabia in taking 
preventive measures to prevent the spread 
and extension of COVID-19. 

 )نموذج التوكيل(
 

السادة المساهمين الكرام نموذج التوكيل غير 
إجتماع الجمعية عن  متاح وذلك بسبب إنعقاد

طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام 
وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.  منظومة

 وذلك حرصا على سالمة تداوالتي عبر
 المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم

واإلحترازية من  الجهود واالجراءات الوقائية
قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة 

لفايروس كورونا الجديد للجهود  للتصدي
 المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات

الحكومية في المملكة العربية في إتخاذ 
 إنتشار و التدابير الوقائية االلزامية لمنع

 COVID – 19إمتداد 
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