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شركة كيمائيات الميثانول-تعميم المساهمين 

الجمعية العامة غير العادية

(م2021/06/28الموافق )هـ 1442/11/18

(  1,206,000,000)سعودي من لاير ( 531,491,370)تخفيض رأس المال بقيمة 

لاير ( 674,508,630)سهم عادي إلى ( 120,600,000)لاير سعودي تمثل عدد 

سهم عادي( 67,450,863)سعودي تمثل عدد 
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:المستشار المالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة المالية 

شارع العليا العام -الرياض 

11523الرياض -50315ب .ص

المملكة العربية السعودية 

+494406711966: هاتف

+494420511966: فاكس
www.wasatah.com.sa : اإللكترونيالموقع 

info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني

:المحاسب القانوني

المستشارون

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون

الحقيط ، طريق الملك عبدالعزيزرج ب

31932الخبر 467ب . ص

المملكة العربية السعودية

+966( 13)6311849: هاتف

+966( 13)6281849: فاكس
www.pwc.com/middle-east : الموقع اإللكتروني

ali.alotaibi@pwc.com : اإللكترونيالبريد 

http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.sa
http://www.pwc.com/middle-east
mailto:ali.alotaibi@pwc.com
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خلفية عن الشركة

التجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةكشركة(«كيمانول»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)الميثانولكيمائياتشركةتأسست
وفي.«المحدودةالسعوديةالفورمالدهيدكيمائياتشركة»اسمتحت(م1989/8/1الموافق)هـ1409/12/28وتاريخ2055001870رقم

وقد.«مالدهيدالفورلكيمائياتالسعوديةالشركة»الشركةاسمليصبحبهاالخاصالتأسيسعقدتعديلتم(م2006/8/15الموافق)هـ1427/7/20
الشركةتحول،(م2007/11/14الموافق)هـ1428/11/4وتاريخ(286/ق)رقمالوزاريالقراربموجبوالصناعةالتجارةوزيرمعاليأعلن
تحويلتم،هـ1428/12/30وتاريخ2050057828برقمالجديدالتجاريسجلهاوصدرمساهمةشركةإلىمحدودةمسئوليةذاتشركةمن

(م2008/09/16الموافق)هـ1429/09/16وتاريخ.(الصناعيةالجبيلمدينةفيالشركةلفرع2055001870رقماألصليالتجاريالسجل
(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمتداولوبدءإدراجتم

31951الجبيل2101بص-218طريق-الصناعيةالجبيلمدينةفيالشركةمقريقع

ألزوتيةاوالمركباتاألسمدةعدااالستلينيشمل،األساسيةالعضويةالكيماوياتصناعةفيالتجاريسجلهافيكماالشركةنشاطيتمثل
(النتروجينية)

 التواصل معلومات:
عبدهللا علي الهاجري : اسم ضابط االتصال

(13)3438080–( 13)3438211: هاتف

(13)3581311: فاكس
hajriaa@chemanol.com: البريد االلكتروني
www.chemanol.com: الموقع االلكتروني

07. Chemanol Shareholder Circular.pptx
07. Chemanol Shareholder Circular.pptx
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الحدث  العام

2055001870رقمالتجاريالسجلبموجبمحدودةمسؤوليةذاتسعوديةكشركةالميثانولكيمائياتشركةتأسست
.«الفورمالدهيدلكيمائياتالسعوديةالشركة»اسمتحت(م1989/8/1الموافق)هـ1409/12/28وتاريخ

هـ 1409/12/28

الموافق )
( م 1989/8/1

.«المحدودةالميثانولكيمائياتشركة»الشركةاسمليصبحبهاالخاصالتأسيسعقدتعديلتم

هـ 1427/7/20

الموافق )
( م2006/8/15

الموافق)هـ1428/11/4وتاريخ(ق/286)رقمالوزاريالقراربموجبوالصناعةالتجارةوزيرمعاليأعلن

برقمالجديدالتجاريسجلهاوصدرمساهمةشركةإلىمحدودةمسئوليةذاتشركةمنالشركةتحول،(م2007/11/14
2050057828.

هـ 1428/11/4

الموافق )
(  م2007/11/14

لاير1,206,000,000إلىلاير603,000,000منالشركةرأسمالزيادةللشركةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقررت

وتمللسهم،رياالت10مقدارهااسميةبقيمة،المالرأسفي%100زيادةبنسبةجديدسهم60,300,000بإصداروذلك
.للسهملاير12بسعراالكتتاب

هـ 1429/7/13

الموافق )
(  م2008/7/16

.(تداول)السعوديةالماليةالسوقفيالشركةأسهمتداولوبدءإدراج
هـ 1429/9/16

الموافق (
2008/9/16(

ألفوستمائةمليونوعشرونمائةإلىمقسمسعوديلاير(1,206,000,000)مليونوستةومئتانمليارالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:ركةالشتأسيسمنذالتطوراتأبرزيليفيماو،بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(120,600,000)

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

المركزالرئيسينقلعلىم2020/05/13بتاريخالمنعقداجتماعهاخالل،للشركةغيرالعاديةالعموميةالجمعيةوافقت

.الصناعيةالجبيلمدينةالىالدماممدينةمنللشركة

هـ 1441/9/20

الموافق )

(  م2020/5/13

منالشركةمالرأسبتخفيضالعاديةغيرالعامةللجمعيةالتوصيةقرراإلدارةمجلسأنالميثانولكيمائياتشركةأعلنت

إلطفاءالمالرأسمن%44.07تخفيضبنسبةأيسعوديلاير674,508,630إلىسعوديلاير1,206,000,000

يضتخفعمليةمناالنتهاءوبعدالعاديةغيرالعامةللجمعيةاإلدارةمجلسأوصىكما.المتراكمةالخسائرمن99.99%
سعوديلاير(1,154,508,630)إلىسعوديلاير(674,508,630)منالشركةمالرأسبزيادة،المالرأس

.المالرأسفي%71.16زيادةوبنسبةسعوديلاير480,000,000بقيمةأولويةحقوقأسهمطرحخاللمن

هـ 1442/3/22

الموافق )

(  م2020/11/8

674,508,630إلىسعوديلاير1,206,000,000منالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةوافقت

فيالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركةالمصدرةاألسهممنسهم53,149,137إلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقع

هـ1442/09/24

الموافق )
(م2021/05/06

مالرأستخفيضعلىم2021/06/28بتاريخالمنعقداجتماعهاخالل،للشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت

سهم53,149,137إلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير674,508,630إلىسعوديلاير1,206,000,000منالشركة
.(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،المصدرةاألسهممن

هـ1442/11/18

الموافق)

(م2021/06/28

خلفية عن الشركة
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يةاإلستقاللالصفةالمنصباالسم
عدد األسهم المملوكة 

**مباشرة
ةتاريخ العضويالجنسية

2018/11/12سعودي1,054مستقل غير تنفيذياإلدارة رئيس مجلسعبد هللا علي الصانع

2018/11/12سعودي1,000مستقل غير تنفيذينائب رئيس المجلسسامي عبد العزيز الصويغ

2018/11/12سعودي-مستقل غير تنفيذيعضوزياد عبد اللطيف البراك

2018/11/12سعودي-مستقل غير تنفيذيعضوعادل صالح الغصاب

2018/11/12سعودي-غير مستقلغير تنفيذيعضوعبد هللا عبد الرحمن بو علي

2018/11/12سعودي1,000مستقل غير تنفيذيعضومحمد فرحان النادر

2018/11/12سعودي-غير مستقلغير تنفيذيعضوسعود عبد هللا محمد الصانع

2018/11/12سعودي2,426مستقل غير تنفيذيعضوياسر عبد الرحمن اللحيدان

2018/11/12سعودي1,000مستقل غير تنفيذيعضوعبد السالم مزروع المزروع

.الشركة و تداول : المصدر

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أسماؤهم أعاله ( م2018/11/01الموافق )هـ 1440/02/23وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنقعد بتاريخ *

.م2021/11/11م ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2018/11/12لعضوية مجلس اإلدارة التي تبدأ من تاريخ 
.بالشركةليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة **

*مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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.الشركة: المصدر

*  التنفيذيةاإلدارة –خلفية عن الشركة 

نالتعييتاريخةالجنسيالمؤهل العلميالمنصباالسم

الرئيس التنفيذيعلي محمد مانع العسيري
إدارة األعمال التنفيذي ماجستير 

بيقيةبكالوريوس هندسة كيميائية التط
2019/9/1سعودي

المدير الماليعبد هللا علي حمد الهاجري

الماليةماجستير في 

بكالوريوس في المحاسبة

ونيينالزمالة السعودية للمحاسبين القان

2020/1/1سعودي

1996/5/25يمنيبيقيةبكالوريوس هندسة كيميائية التطمدير عام المصانعخالد محمد محرم

2017/3/13سعوديبكالوريوس هندسة صناعيةمدير عام التسويق والمبيعاتعبد العزيز محمد الزهراني

2008/3/1سعوديبكالوريوس إدارة مشاريعمدير عام الشؤون اإلدارية واالمن الصناعيعيد عبد المحسن الدوسري

دارةالمستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلسعيد عبد الفتاح أسامه 
قسم اللغة –بكالوريوس حقوق 

االنجليزية
2020/9/1مصري

(مكلف)رئيس المراجعة الداخلية السروجأسامه علي
بكالوريوس محاسبة ، ومدقق داخلي

2020/2/9سعودي (CIA)معتمد

2020/9/21سعودينظم معلوماتبكالوريوس(مكلف)مدير قسم تقنية المعلومات مطير الهذليعلي

.ليس لإلدارة التنفيذية أو الموظفين أي ملكية في الشركة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر*



9

الفترة
صافي 

خسارة/ربح

الخسائر 

المتراكمة 

ر نسبة الخسائ

المتراكمة إلى

رأس المال 

المتراكمة الخسائر انخفاض/ ارتفاع سبب 

م2016
94.2-

مليون
%16.69مليون201.3

الدوليةاسبيةالمحالمعاييرتطبيقإلىالمتراكمةالشركةخسائرارتفاعأسبابتعود

IFRS،اآلثاردوتحديالمحاسبيةالسياساتتحديثبإعادةقامتالشركةأنحيث

المساهمينقوقحبتخفيضالدوليةالمحاسبةالمعاييرتطبيقعلىالمترتبةالجوهرية

عادةإبعدالثابتةالموجوداتقيمةتعديلمنهاسعودي،لايرمليون(163)بمبلغ

داتالموجوتلكقيمةصافيفيتدنيوجودأظهروالذي،األصولهذهالتقييم

لايرمليون(149)بحوالي

م2017
26.2-

مليون 
%18.86مليون 227.5

واستمرارالمبيعاتالنخفاضنتيجةالمتراكمةالشركةخسائرارتفاعأسبابتعود

معامنذلإلغراق(الخرسانةمحسنات)الرئيسيةالشركةمنتجاتأحدتعرض

االنشاءاتقطاععلىالعاماإلنفاقوانخفاضم2016

م2018
46.3

مليون 
%15.08مليون 181.9

زيادةإلىالماضيبالعاممقارنةالعامهذاخاللالمتراكمةالخسائرانخفاضسبب

وترشيدركةالشمصانعلمعظمالتشغيلياألداءوتحسنالمنتجاتبيعأسعارمتوسط

امعخاللالخرسانةمحسناتمنتجمبيعاتانخفاضمنبالرغم،المصروفات

والخليجيةالمحليةاألسواقفياإلغراقبسبب2018

تطور الخسائر المتراكمة
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الفترة
صافي 

خسارة/ربح

الخسائر 

المتراكمة 

ر نسبة الخسائ

المتراكمة إلى 

رأس المال 

الخسائر المتراكمة انخفاض/ارتفاعسبب 

م2019
87.2-

مليون 
%22.31مليون 269.1

أسعارفاضانخإلىرئيسيبشكلالعامخاللالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

ً أثرمماالعالميةاألسواقفيالبتروكميائيةالمنتجاتمعظمبيع مبيعاتعلىسلبا

الشركة

الربع 

األول 

لعام 

م2020

28.6-

مليون
%24.69مليون297.7

نتيجةوذلكالمبيعاتكميةانخفاضإلىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

فيورماميدالفميثيلوثنائيالميثانوللمصنعيالمجدولةالدوريةالصيانةألعمال

وبسبب،م2019/12/29فيتداولموقععلىعنهااإلعالنتموالتيينايرشهر

ً ٢٣لمدةاإلنتاجعنالمصانعتوقف اتالمبيعحركةتأثرت،الصيانةألعماليوما

أثروبالتاليالشركةعمالءمتطلباتبكافةيفيلمالفترةتلكفيالمخزونأنحيث

 ً المبيعاتحجمعلىسلبا

الربع 

الثاني 

لعام 

م2020

31.3-

مليون
%27.3مليون329.0

نتيجةعاتالمبيوكمياتأسعارإنخفاضإلىالمتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

بسببميةالعالاألسواقمعظمفيالجزئيأوالكلياإلغالقبسببالطلبإلنخفاض

كورونافيروسجائحة

الربع 

الثالث 

لعام 

م2020

202.4-

مليون
%44.07مليون531.5

أصولبعضمةقيانخفاضإلىرئيسيبشكل  المتراكمةالخسائرارتفاعسببيعود

صافيبينالفرقمن%92نسبةيمثلماوهولايرمليون157بمبلغالشركة

فاضانخإلىباإلضافة،السابقالعاممنالمماثلوالربعالحاليالربعخسائر

فيزئيوالجالكلياإلغالقبسببالطلبإلنخفاضنتيجةوذلكالمنتجاتأسعار

خاللالمخصصاتوزيادة،كورونافيروسجائحةبسببالعالميةاألسواقبعض

الحاليالربع

تطور الخسائر المتراكمة



11

فيسةالمنافوقوةالنفطاسعاروتذبذبالطاقةاسعارزيادةفيتمثلتالتحدياتمنعددالشركةتواجهاآلنوحتىم2015العاممنتصفمنذ

موادتكشافاسحولرئيسيبشكلتتمحورجديدةنموأوجهعنوالبحثاستراتيجيتهاتغييرالىالشركةبإدارةمادفعوهوالعالمية،االسواق
DMDS-(Methanol)الميثانولمشتقاتمثلمتخصصةبتروكيماوية Derivativesالمتخصصةواألمينات(MDEA-Amines

(Speciality،ركةالشبهتتميزالذيالميثانولمنتجمشتقاتمناالستفادةمنقدراكبروتحقيقمنتجاتهاقاعدةتنويعبهدفوذلك ً معتماشيا

ً ركةالشوتستهدفالوطنية،الصناعةودعمالبيتروكيماوياتقطاعمنتجاتتنويعرئيسيبشكلتستهدفوالتي2030المملكةرؤية توسيعحاليا

االستغاللقيقلتحتســعىأنهاكمامســاهميها،وتعزيزحقوقتنميةإلىيؤديمماوالعالميةواإلقليميةالمحليةاألســواقمختلففيعمالئهاقاعدة

.الدخللزيادةالمتاحةاالستثماريةالفرصدراســــةخاللمنوذلكوالماليةالبشــــريةمواردهاوألصــــولهااألمثل

لذااآلن،وحتىم2016عاممنذوالخليجيةالمحليةاسواقهابعضفيلإلغراق(الخرسانةمحسنات)الرئيسيةالشركةمنتجاتاحدتعرضوبعد

مناالسـتدامةعلىقدرةأكثرجديدةاستثماريةآفاقواسـتكشـافالحاليةأعمالهاتطويرحولاالســــتراتيجيةخطتهاترتكزأنالشركةعلىتحتم
المتخصصةاألميناتومشتقات(DMDS)الميثانولمشتقاتمنالمتخصصةالكيميائيةالمنتجاتمجالفيالرياديموقعهاتعزيزخالل

(MDEA)،المزيدنتاجإلالمتطورةالتقنياتأصحابمعشـراكاتفيالدخولعنفضالً المملكةوخارجداخلاستراتيجيةشراكاتعنوالبحث

.المضافةالقيمةذات(MDEA)المتخصصةاألميناتمشتقاتمثلالمتخصصةالتحويليةالمنتجاتمن

الالزماللقيمبتخصيص1441-4966-01رقمبالخطابالطاقةوزارةموافقةعلىالحصولفيم2020مارس01بتاريخالشركةحصلت

تشمليوالتللشركةالتوسعيةالمصانعإلنشاءكلقيمالزيادةهذهوستستخدمطن،ألف100بحواليالسنويةإنتاجيتهلزيادةالميثانولمصنعلتوسعة
ً وذلكMDEAومصنع،DMDSمصنع السعوديةالعربيةالمملكةفينوعهمامناألولالمصنعانهذانويعتبر.2030المملكةرؤيةمعتماشيا

الطبيةحضراتالمستمثلاألخرىالتحويليةوالصناعاتوالغازالنفطقطاعاتمنتجاتهماوستسخدم،(الشركة:المصدر)العربيالخليجومنطقة

ً .الزراعياالنتاجفيالمستخدمةوالمنتجات ً وذلكم2024عامخاللسيبدأالمصنعينلهذينالتجاريالتشغيلبأنعلما الشركةلخطةوفقا

.م2020/3/2فيتداولموقععلىعنهااإلعالنتموالتياالستراتيجية

األميناتومشتقات((DMDSالميثانولمشتقاتمنمتخصـصـةبتروكيماويةموادإلنتاجالمطلوبةالنموأوجهتحديدمنالشـركةتمكنتوقد

لمواءمةذلكوينماالومشتقاتوالفورمالدهايدالميثانولمنالمتخصـــــصـــــةمنتجاتهاقاعدةلتنويعسـياسـتهاسـياقفي((MDEAالمتخصصة

مضـــافةقيمةذاتمنتجاتتصـــنيعفياألوليةللمواداألمثلاالســـــتخدامتحقيقإلىتهدفوالتيالرشـــــيدةحكومتناتبنتهاالتي2030الرؤية

ً الشـــركةوتعكف.المحليالمحتوىوزيادة الحديثةنولوجياالتكنقلوسبلأســواقهاوتنويعمنتجاتهالزيادةالالزمةالدراســـاتإجراءعلىحاليا

.التحويليةوالصناعاتالبتروكيماوياتمجالفي

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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عملية تخفيض رأس 
المال 

الموافقات 
النظامية

الجمعية العامة غير 
العادية

تصويت مساهمي الشركة

المستشار المالي 

المحاسب القانونيإعداد تقرير 

تخفيض رأس المال 
:يوضح الشكل أدناه األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال
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الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح

ألفوستمائةمليونوعشرونمائةإلىمقسمسعوديلاير(1,206,000,000)مليونوستةومئتانمليارالحاليالشركةمالرأسيبلغ

.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(120,600,000)

ليصبحالشركةمالرأسبتخفيض(م2020/10/11الموافق)هـ1442/2/24تاريخفياإلدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

اثنانإلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير(876,960,850)وخمسونوثمانمائةألفوستونوتسعمائةمليونوسبعونوستةثمانمائة

قدرهاانخفاضبنسبةللشركةالمصدرةاألسهممنسهم(32,903,915)عشروخمسةوتسعمائةآالفوثالثةوتسعمائةمليونوثالثون

و.ريـالمليون(480,000,000)ثمانونوأربعمائةبقيمةأولويةحقوقأسهمطرحخاللمنالشركةمالرأسزيادةثمومن،27.28%

ً تسجيلهاتمخسائرمنطرألمانظراً  هـ1442/3/22بتاريخاإلدارةمجلسقررم2020/09/30فيكماللشركةالماليةللقوائموفقا

ثمانيةوسمائةخمومليونسبعونوأربعةوستمائةالشركةمالرأسليصبحبالتخفيضالمتعلقةالتوصيةتعديل(م2020/11/8الموافق)

وثالثةوثمانمائةوألفخمسونوأربعمائةومليونستونوسبعةإلىمقسمسعوديلاير(674,508,630)ثالثونوستمائةوآالف

.للسهمرياالت(10)اسميةبقيمةسهم(67,450,863)ستون

مائفة ألفف وو ستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء ثالثة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ، %44.07تبلغ نسبة تخفيض رأس المال

من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة % 99.99سهم الطفاء 2.269سهم لكل 1سهم ، أي بمعدل إلغاء ( 53,149,137)وسبعة وثالثون 

.لاير سعودي( 531,491,373)وواحد وتسعون ألف وثالثمائة وسبعون خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة 

 ا ففي السفوق في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عمليفة تخففيض رأس المفال ومفن ثفم بيعهف( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم

ثالثفين يفوم مفن تفاريخ موافقفة ( 30)بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال حسب ملكيته خفالل 

.المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

 والتسفعة أشفهر لفترتي الثالثة( غير مراجعة)المعلومات المالية األولية الموجزة : تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس المال

.م2020سبتمبر 30المنتهيتين في 
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أسباب تخفيض رأس المال 

 لاير سعودي إلطفاء 674,508,630لاير سعودي إلى 1,206,000,000توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من

سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها ( 53,149,137)من إجمالي الخسائر المتراكمة  وذلك عن طريق إلغاء % 99.99

من رأس % 44.07هو موضح في قسم تطور الخسائر المتراكمة فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة وكما من رأس مالها % 44.07

لشركة بمبلغ ارتفاع صافي الخسارة بشكل  رئيسي إلى انخفاض قيمة بعض أصول اويعود ذلك بسبب . م2020المال في الربع الثالث من عام 

ى من الفرق بين صافي خسائر الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق ، باإلضافة إل% 92مليون لاير وهو ما يمثل نسبة 157

ائحة فيروس الكلي والجزئي في بعض األسواق العالمية بسبب جإلغالق الطلب بسبب انتيجة إلنخفاض انخفاض أسعار المنتجات وذلك 

.الحاليكورونا ، وزيادة المخصصات خالل الربع 

 من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة خمسمائة وواحد وثالثون مليون % 99.99سهم إلطفاء ( 2.269)سوف يتم إلغاء سهم واحد لكل

.  لاير سعودي( 531,491,373)وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثمائة وثالثة وسبعون 

 (م2021/05/06الموافق )هـ 1442/09/24الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ حصلت ،

الموافق )هـ 1442/09/24بتاريخ ( تداول)وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة سوق المالية و موقع السوق المالية السعودية 

(م2021/05/06

 هـ 1442/10/20بتاريخ ( تداول)قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية

.  ، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن( م2021/06/01الموافق )
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 وني الخفاصالمحاسفب القفانتقريفر كمحاسب قفانوني إلعفداد « شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون»قامت الشركة بتعيين شركة

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

لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني المرفق.

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة
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 لاير ( 531,491,373)وسبعون وثالثمائة وثالثة بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف

ائة سيؤدي خفض رأس المال بمقدار خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثم. م2020سبتمبر 30سعودي كما في 

من إجمالي الخسائر المتراكمة% 99.99لاير سعودي إلى إطفاء ( 531,491,370)وسبعون 

 م2020سبتمبر30سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

التأثيربعد تخفيض رأس المال المالرأس قبل تخفيضم2020سبتمبر30المساهمين كما في حقوق

(531,491,370)1,206,000,000674,508,630رأس المال

72,850,07172,850,071عالوة إصدارأسهم

44,118,69344,118,693احتياطي نظامي

531,491,370(3)(531,491,373))الخسائر المتراكمة)المتراكم عجز

791,477,391791,477,391مجموع حقوق المساهمين

م2020سبتمبر 30تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في : المصدر
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سعوديلاير(1,206,000,000)مليونوستةومئتانمليارمنسعوديلاير(531,491,370)بقيمةبقيمةمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

ثالثةإلغاءإلغاءطريقعنوذلكسعوديلاير(674,508,630)وثالثونوستمائةآالفوثمانيةوخمسمائةمليونوسبعونوأربعةستمائةإلى

(1)إلغاءبمعدلوذلكالشركةالمصدرةاألسهممنسهم(53,149,137)وثالثونوسبعةومائةألفوأربعونوتسعةومائةمليونوخمسون
سهم(2.269)لكلسهم

بالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم

فيالمساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائد

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعية

منسهم1000محفظتهفييملكلمساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض

:الشركةأسهم

القيام بعملية تخفيض رأس المالبدونالقيام بعملية تخفيض رأس المالمع(تقديري)البند

1,0001,000قبل التخفيضاألسهم المملوكة

14.0414.04(م28/06/2021إغالق)سعر السهم قبل التخفيض 

ال ينطبق441األسهم الملغاة

ال ينطبق559بعد التخفيضاألسهم المملوكة

ال ينطبق25.10*(تقديري)التخفيضسهم بعدالسعر

14040.0014040.00(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق14032.62(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق7.38(تقديرية)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور

.سعوديلاير 25.10إلى 25.10307من تخفيض رأس المال د عبتم تقريب سعر السهم المتوقع * 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة
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التأثير وتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي

:أسهم10على المساهم الذي يملك إلى 

(تقديري)البند 

12345678910األسهم المملوكة قبل التخفيض

14.0414.0414.0414.0414.0414.0414.0414.0414.0414.04(م28/06/2021إغالق)سعر السهم قبل التخفيض 

1122334445األسهم الملغاة

0112233455بعد التخفيضاألسهم المملوكة

25.1025.1025.1025.1025.1025.1025.1025.1025.1025.10(*تقديري)التخفيضسهم بعدالسعر

14.0428.0842.1256.1670.2084.2498.28112.32126.36140.40(ريةتقدي)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0.0025.1025.1050.2150.2175.3175.31100.41125.52125.52(ريةتقدي)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

14.042.9817.025.9519.998.9322.9711.910.8414.88(ريةتقدي)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سعوديلاير 25.10إلى 25.10307من تخفيض رأس المال د عبتم تقريب سعر السهم المتوقع * 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

 لاير ( 14.04)والذي يبلغ م 28/06/2021بتاريخ الميثانول تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة كيمائيات

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

البند

14.04(م28/06/2021إغالق)سعر السهم قبل التخفيض ( أ)

120,600,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

1,693,224,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

67,450,863عدد األسهم بعد التخفيض( د)

25.10307(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية
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إضافيةخسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوالسعودي،لاير(3)المتراكمةالخسائررصيدسيصبحالمالرأستخفيضبعد،
اإلجراءات”بـــــالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)المتراكمةالخسائربلغتحالوفي

التفاصيلمنلمزيد،”مالهارأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليمات

.هذاالمساهمينتعميممن«هامةمعلومات»قسممراجعةالرجاء

الخصوصوجهوعلىصرامةاألكثرالمتطلباتمنلعددستخضعالشركةفإنأكثرأو(%50)المتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي

الكريمالملكياألمرالماليةالسوقهيئةفيهأوضحتالتيم2020/12/02بتاريخالماليةالسوقهيئةإعالنإلىوباإلشارة،(150)المادة

وتاريخ(3/م)رقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظامموادأحكامببعضالعملتعليقبشأنهـ1442/03/16وتاريخ(15016)رقم

الكريمكيالملاألمرفيوردمامضمونمنفإن،التجارةووزارةالماليةالسوقهيئةبينالمشتركالتنسيقإلىوإشارةً ،هـ1437/01/28

:هوالمدرجةالمساهمةبالشركاتيتعلقفيما

:الشركاتنظاممن(150)المادةحكممناستثناءً 1.

او%50المساهمةالشركةخسائرببلوغعلمهمنالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتيالمدةتمديد.أ

ً (60)لتصبح،مالهارأسمنأكثر .هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

ً (180)لتصبحالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتيالمدةتمديد.ب اإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

.هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةوذلكبالخسائر

تعدأنتضمنتوالتي،هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةالشركاتنظاممن(150)المادةمن(2)بالفقرةالعمليُعلق2.

قراردارإصعليهاوتعذراجتمعتإذاأو،المحددةالمدةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركة

خاللالمالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالمادةهذهفيالمقررةاألوضاعوفقالمالرأسزيادةقررتإذاأوالموضوع،في

(90) ً المادةمن(1)الفقرةفيالمحددالمقدارخسائرهابلوغعندالمساهمةالشركاتوعلىبالزيادة،الجمعيةقرارصدورمنيوما

ً مستمربشكلخسائرهاتطوراتعناإلفصاحالشركاتنظاممن(150) السوقئةوهيالتجارةوزارةتضعهاالتيللضوابطوفقا
.يخصهفيماكل–المالية

المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدثالتاريخ

هـ 1442/2/24

(م2020/10/11الموافق )
الشركةمالرأستخفيضلعمليةالماليالمستشارتعيينإعالن

هـ 22/3/1442

(م8/11/2020الموافق )
سعوديلاير674,510,000إلىسعوديلاير1,206,000,000منالمالرأسبتخفيضاإلدارةمجلستوصيةتعديلإعالن

هـ 1442/5/12

(م2020/12/27الموافق)
الماليةالسوقهيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديم

الموافق )هـ 1442/09/24

(م2021/05/06

والماليةقالسوهيئةموقعفيالموافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقة

(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقع

هـ 20/10/1442

(م01/06/2021الموافق )

هذامنخةنستضمينتمكما،(تداول)السعوديةالماليةالسوقموقعفيعنهااإلعالنوالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة

اإلعالنفيالعرض

هـ 14/11/1442

(م24/06/2021الموافق )

االجتماع)الالمرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالن

(األول

هـ 18/11/1442

(م28/06/2021الموافق )

لعقدزمالالالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األولاالجتماع)المالرأستخفيضالمتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد

تمالاكعدمحالفيو.األولاالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتماألول،االجتماع

الثانياالجتماعالنعقادالمحددةالمدةانتهاءمنيوم21بعدالثالثاجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاب

هـ 1442/11/19

(م2021/06/29الموافق )
العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالن

هـ 1442**/**/

(م2021**/**/الموافق )

المساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسوربيعمن(وجدتإن)العائدةالمبالغإيداععناإلعالن

ركةالشمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)خاللوذلك.المستحقين
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تخفيض رأس المال 

:إجراءات تخفيض رأس المال

:إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لالجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال•

.بعملية تخفيض رأس المالتقريرالمحاسب القانوني الخاص تعيين محاسب قانوني إلعداد •

مالية وإعداد و تقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق ال•

.االلتزامات المستمرة، و المتعلقة بشروط تخفيض رأس المال

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

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

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين
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 طلب تخفيض رأس مفال الشفركة مفن على ( م2021/05/06الموافق )هـ 1442/09/24حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ

ليصففبح سففتمائة وأربعفة وسففبعون مليففون وخمسفمائة وثمانيففة آالف وسففتمائةسففعودي إلفىلاير (1,206,000,000)مليفار ومئتففان وسفتة مليففون 

وبالتففالي تخفففيض عففدد أسففهم الشففركة مففن مائففة وعشففرون مليففون ، %44.07قففدرها انخفففاض بنسففبة لاير سففعودي ( 674,508,630)وثالثففون 

سهم، وقد تم ( 67,450,863)سهم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون ( 120,600,000)وستمائة ألف 

المواففففق )هففـ 1442/09/24بتفففاريخ ( تففداول)اإلعففالن عففن هفففذه الموافقففة علفففى موقففع هيئففة السفففوق الماليففة وموقفففع السففوق الماليففة السفففعودية 

(م2021/05/06

 مليفة تخففيض عملية تخفيض رأس المال تتطلب على موافقة المساهمين، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصفول علفى مفوافقتهم علفى عإن

.رأس المال هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال لن تتم

 الهفا ومخاطبفة حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال، ستقوم الشركة باالستمرار باجراءات تخففيض رأس مفي

.على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاريللحصول وزارة التجارة 

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

الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة
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(م2015/11/10الموافق )هـ 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31الموافق )ـه1424/06/02وتاريخ 30/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم

هـ 1441/02/01وتاريخ 2019–104–1والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( م2017/12/27)الموافق هـ 1439/04/09

(م2019/09/30الموافق )

 (  م2017/12/27الموافق )هـ 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم

(م2019/09/30الموافق )هـ 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

النظام األساسي للشركة

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

بناء على نظام السوق ( م2013/11/18الموافق )هـ 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم هـ ، 1424/06/02وتاريخ 30/ المالية وماورد عليه من تعديالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

(  م2018/07/18الموافق )هـ 1441/11/05وتاريخ 2018–1-77

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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اب تخففيض رأس للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسفة أسفبقانونيون كوبرز محاسبون شركة برايس ووتر هاوس / قامت الشركة بتعيين السادة

تخففيض المال و أثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين من أجل الحصفول علفى موافقفة هيئفة السفوق الماليفة علفى طلفب

.رأس المال

 ن نظام استناداً إلى المادة الرابعة واالربعون بعد المائة مالعادية ، المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير على القانونيتالوة تقرير المحاسب

جفع ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يُعَده مراحيث هـ ، 1437/01/28وبتاريخ ( 3/م)الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

.الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات

ة علفى موقفعتم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعيفة العامفة غيفر العاديف

(م2021/06/01الموافق )هـ 1442/10/20بتاريخ ( تداول)السوق المالية السعودية 

تقرير المحاسب القانوني 
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 مفن رأس مالهفا، ففأكثر % 20باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة
بنفاء علفى ( م2013/11/18المواففق )هفـ 1435/01/15وتفاريخ 2013–48–4الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القفرار رقفم 

–77-1والمعدلفة بقفرار مجلفس هيئفة السفوق الماليفة رقفم هفـ ، 1424/06/02وتفاريخ 30/ نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

م المواففق 2015عفام ففي على نظام الشفركات الصفادر مفن وزارة التجفارة وبناء ، (م2018/07/18الموافق )هـ 1439/11/15وتاريخ 2018

أو أكثففر فففإن الشففركة ستخضففع لعففدد مففن المتطلبففات األكثففر صففرامة وعلففى وجففه %( 50)وفففي حففال بلغففت نسففبة الخسففائر المتراكمففة هففـ ، 1437

الملكفي األمفر فيه هيئة السوق الماليةأوضحت م التي 2020/12/02وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ ، ( 150)الخصوص المادة 

( 3/م)هفـ بشفأن تعليفق العمفل بفبعض أحكفام مفواد نظفام الشفركات الصفادر بالمرسفوم الملكفي رقفم 1442/03/16وتفاريخ ( 15016)الكريم رقفم 

لكفي ففإن مفن مضفمون مفا ورد ففي األمفر المالتجفارة ، وإشارةً إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة هـ ، 1437/01/28وتاريخ 

:الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو

:الشركاتنظاممن(150)المادةحكممناستثناءً 1.

أكثراو%50المساهمةالشركةخسائرببلوغعلمهمنالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتيالمدةتمديد.أ

ً (60)لتصبح،مالهارأسمن .هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

ً (180)لتصبحالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتيالمدةتمديد.ب بالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

.هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةوذلك

الشركةتعدأنتضمنتوالتي،هـ1441/08/01تاريخمن(سنتين)لمدةالشركاتنظاممن(150)المادةمن(2)بالفقرةالعمليُعلق2.

الموضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأو،المحددةالمدةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضية

ً (90)خاللالمالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالمادةهذهفيالمقررةاألوضاعوفقالمالرأسزيادةقررتإذاأو منيوما

نظاممن(150)المادةمن(1)الفقرةفيالمحددالمقدارخسائرهابلوغعندالمساهمةالشركاتوعلىبالزيادة،الجمعيةقرارصدور
ً مستمربشكلخسائرهاتطوراتعناإلفصاحالشركات .يخصهفيمالك–الماليةالسوقوهيئةالتجارةوزارةتضعهاالتيللضوابطوفقا

معلومات هامة
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 مفن % 35ففأكثر وبمفا يقفل عفن % 20يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسفائرها المتراكمفة

سفائر مفع رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المفال واألسفباب الرئيسفية التفي أدت إلفى بلفوغ هفذه الخ

الخاص ع اإلعالناإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة م

وليفة أو تفائح الماليفة األبالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالن

.السنوية

 مفن % 50ففأكثر وبمفا يقفل عفن % 35يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسفائرها المتراكمفة

سفائر مفع رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المفال واألسفباب الرئيسفية التفي أدت إلفى بلفوغ هفذه الخ

الخاص ع اإلعالناإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة م

وليفة أو تفائج الماليفة األبالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالن
.السنوية

 ففأكثر مفن رأس مالهفا، علفى أن % 50على أن الشركة أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عنفد بلفوغ خسفائرها المتراكمفة يجب

إلى ي اإلعالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة ف

فأكثر % 50راكمة أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المت

ن لشفركة مفمن رأس مالها، وفي حال تفزامن اإلفصفاح المطلفوب وفقفاً لهفذه الفقفرة مفع اإلعفالن الخفاص بالنتفائج الماليفة األوليفة أو السفنوية تعففى ا

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

اب هذا النصال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر

لفى في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عفدد مفن المسفاهمين يمثلفون ربفع رأس المفال ع

من حضر بعفد اخفذ واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني ب. األقل

.موافقة الجهات المختصة

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال بثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

جالت الشفركة في حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً علفى جميفع مسفاهمي الشفركة المسفجلين بسف

ذين لفم يحضفروا بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين ال« تداول»لدى السوق المالية السعودية 

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

معلومات هامة
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الماليفة افقفة هيئفة السفوق سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لإلطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل و ذلك من تفاريخ مو-

الموافففففق )هففففـ 1442/11/18و حتففففى تففففاريخ انعقففففاد الجمعيففففة العامففففة غيففففر العاديففففة فففففي ( م2021/05/06الموافففففق )هففففـ 1442/09/24فففففي 

: بعد العصر 4صباحا إلى الساعة 8خالل فترات العمل الرسمية من الساعة ( م2021/06/28

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي-

رأس مال الشركةتخفيض تقرير المحاسب القانوني المتعلق بنسخة من -

ة يفة السفعودينسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها والمنشور في موقع هيئة السوق الماليفة وموقفع السفوق المال-

(تداول)

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

المستندات المتاحة للمعاينة
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 من قبل المحاسب القانونيالمحاسب القانوني المعد نسخة من تقرير

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

المرفقات






















