تعميم المساهمين  -شركة كيمائيات الميثانول
الجمعية العامة غير العادية
1442/11/18هـ (الموافق 2021/06/28م)
تخفيض رأس المال بقيمة ( )531,491,370لاير سعودي من ()1,206,000,000
لاير سعودي تمثل عدد ( )120,600,000سهم عادي إلى ( )674,508,630لاير
سعودي تمثل عدد ( 1
 )67,450,863سهم عادي
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المستشارون
المستشار المالي:
شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)
الرياض  -شارع العليا العام
ص.ب  - 50315الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4944067 :
فاكس+966 11 4944205 :
الموقع اإللكترونيwww.wasatah.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@wasatah.com.sa :

المحاسب القانوني:
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون
برج الحقيط  ،طريق الملك عبدالعزيز
ص .ب  467الخبر 31932
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )13( 849 6311 :
فاكس+966 )13( 849 6281 :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com/middle-east :
البريد اإللكترونيali.alotaibi@pwc.com :
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خلفية عن الشركة
 تأسست شركة كيمائيات الميثانول (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو«كيمانول») كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري
رقم  2055001870وتاريخ 1409/12/28هـ (الموافق 1989/8/1م ) تحت اسم «شركة كيمائيات الفورمالدهيد السعودية المحدودة» .وفي
1427/7/20هـ (الموافق 2006/8/15م) تم تعديل عقد التأسيس الخاص بها ليصبح اسم الشركة «الشركة السعودية لكيمائيات الفورمالدهيد» .وقد
أعلن معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم (ق )286/وتاريخ 1428/11/4هـ ( الموافق 2007/11/14م ) ،تحول الشركة
من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة وصدر سجلها التجاري الجديد برقم  2050057828وتاريخ 1428/12/30هـ  ،تم تحويل
السجل التجاري األصلي رقم  2055001870لفرع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية) .وتاريخ 1429/09/16هـ (الموافق 2008/09/16م)
تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول)
 يقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية  -طريق  -218ص ب  2101الجبيل 31951
 يتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في صناعة الكيماويات العضوية األساسية  ،يشمل االستلين عدا األسمدة والمركبات األزوتية
(النتروجينية)

 معلومات التواصل :
اسم ضابط االتصال :عبدهللا علي الهاجري
هاتف)13( 3438080 – )13( 3438211 :
فاكس)13( 3581311 :
البريد االلكترونيhajriaa@chemanol.com :
الموقع االلكترونيwww.chemanol.com :
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خلفية عن الشركة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومئتان وستة مليون ( )1,206,000,000لاير سعودي مقسم إلى مائة وعشرون مليون وستمائة ألف
( )120,600,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل  ،و فيما يلي أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة:
العام

الحدث

1409/12/28هـ
(الموافق
1989/8/1م )

تأسست شركة كيمائيات الميثانول كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 2055001870
وتاريخ 1409/12/28هـ (الموافق 1989/8/1م) تحت اسم «الشركة السعودية لكيمائيات الفورمالدهيد».

1427/7/20هـ
(الموافق
2006/8/15م)

تم تعديل عقد التأسيس الخاص بها ليصبح اسم الشركة «شركة كيمائيات الميثانول المحدودة».

1428/11/4هـ
(الموافق
2007/11/14م)

أعلن معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم (/286ق) وتاريخ 1428/11/4هـ (الموافق
2007/11/14م)  ،تحول الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة وصدر سجلها التجاري الجديد برقم
.2050057828

1429/7/13هـ
(الموافق
2008/7/16م)

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأسمال الشركة من  603,000,000لاير إلى  1,206,000,000لاير
وذلك بإصدار  60,300,000سهم جديد بنسبة زيادة  %100في رأس المال  ،بقيمة اسمية مقدارها  10رياالت للسهم ،وتم
االكتتاب بسعر  12لاير للسهم.

1429/9/16هـ
)الموافق
(2008/9/16

إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
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خلفية عن الشركة
العام

الحدث

1441/9/20هـ
(الموافق
2020/5/13م)

وافقت الجمعية العمومية غيرالعادية للشركة  ،خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2020/05/13م على نقل المركزالرئيسي
للشركة من مدينة الدمام الى مدينة الجبيل الصناعية.

1442/3/22هـ
(الموافق
2020/11/8م)

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول أن مجلس اإلدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من
 1,206,000,000لاير سعودي إلى  674,508,630لاير سعودي أي بنسبة تخفيض  %44.07من رأس المال إلطفاء
 %99.99من الخسائر المتراكمة .كما أوصى مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية وبعد االنتهاء من عملية تخفيض
رأس المال  ،بزيادة رأس مال الشركة من ( )674,508,630لاير سعودي إلى ( )1,154,508,630لاير سعودي
من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة  480,000,000لاير سعودي وبنسبة زيادة  %71.16في رأس المال.

1442/09/24هـ
(الموافق
2021/05/06م)

وافقت هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من  1,206,000,000لاير سعودي إلى 674,508,630
لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء  53,149,137سهم من األسهم المصدرة للشركة  ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في
موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

1442/11/18هـ
(الموافق
2021/06/28م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة  ،خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ 2021/06/28م على تخفيض رأس مال
الشركة من  1,206,000,000لاير سعودي إلى  674,508,630لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء  53,149,137سهم
من األسهم المصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع السوق المالية السعودية (تداول).
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خلفية عن الشركة – مجلس اإلدارة*
االسم

المنصب

الصفة

اإلستقاللية

عدد األسهم المملوكة
مباشرة**

الجنسية

تاريخ العضوية

عبد هللا علي الصانع

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

1,054

سعودي

2018/11/12

سامي عبد العزيز الصويغ

نائب رئيس المجلس

غير تنفيذي

مستقل

1,000

سعودي

2018/11/12

زياد عبد اللطيف البراك

عضو

غير تنفيذي

مستقل

-

سعودي

2018/11/12

عادل صالح الغصاب

عضو

غير تنفيذي

مستقل

-

سعودي

2018/11/12

عبد هللا عبد الرحمن بو علي

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

-

سعودي

2018/11/12

محمد فرحان النادر

عضو

غير تنفيذي

مستقل

1,000

سعودي

2018/11/12

سعود عبد هللا محمد الصانع

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

-

سعودي

2018/11/12

ياسر عبد الرحمن اللحيدان

عضو

غير تنفيذي

مستقل

2,426

سعودي

2018/11/12

عبد السالم مزروع المزروع

عضو

غير تنفيذي

مستقل

1,000

سعودي

2018/11/12

المصدر :الشركة و تداول .
*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنقعد بتاريخ 1440/02/23هـ (الموافق 2018/11/01م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أسماؤهم أعاله
لعضوية مجلس اإلدارة التي تبدأ من تاريخ 2018/11/12م ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2021/11/11م.
**ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.
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خلفية عن الشركة – اإلدارة التنفيذية*
المنصب

المؤهل العلمي

الجنسية

تاريخ التعيين

االسم
علي محمد مانع العسيري

الرئيس التنفيذي

ماجستير إدارة األعمال التنفيذي
بكالوريوس هندسة كيميائية التطبيقية

سعودي

2019/9/1

عبد هللا علي حمد الهاجري

المدير المالي

ماجستير في المالية
بكالوريوس في المحاسبة
الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين

سعودي

2020/1/1

مدير عام المصانع

بكالوريوس هندسة كيميائية التطبيقية

يمني

1996/5/25

عبد العزيز محمد الزهراني

مدير عام التسويق والمبيعات

بكالوريوس هندسة صناعية

سعودي

2017/3/13

عيد عبد المحسن الدوسري

مدير عام الشؤون اإلدارية واالمن الصناعي

بكالوريوس إدارة مشاريع

سعودي

2008/3/1

أسامه سعيد عبد الفتاح

المستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

بكالوريوس حقوق – قسم اللغة
االنجليزية

مصري

2020/9/1

أسامه علي السروج

رئيس المراجعة الداخلية (مكلف)

بكالوريوس محاسبة  ،ومدقق داخلي
معتمد )(CIA

سعودي

2020/2/9

علي مطير الهذلي

مدير قسم تقنية المعلومات (مكلف)

بكالوريوس نظم معلومات

سعودي

2020/9/21

خالد محمد محرم

المصدر :الشركة.
*ليس لإلدارة التنفيذية أو الموظفين أي ملكية في الشركة سوا ًء بشكل مباشر أو غير مباشر.
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تطور الخسائر المتراكمة
الفترة

صافي
ربح/خسارة

الخسائر
المتراكمة

نسبة الخسائر
المتراكمة إلى
رأس المال

سبب ارتفاع  /انخفاض الخسائر المتراكمة

2016م

-94.2
مليون

 201.3مليون

%16.69

تعود أسباب ارتفاع خسائر الشركة المتراكمة إلى تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
 ، IFRSحيث أن الشركة قامت بإعادة تحديث السياسات المحاسبية وتحديد اآلثار
الجوهرية المترتبة على تطبيق المعايير المحاسبة الدولية بتخفيض حقوق المساهمين
بمبلغ ( )163مليون لاير سعودي ،منها تعديل قيمة الموجودات الثابتة بعد إعادة
التقييم هذه األصول  ،والذي أظهر وجود تدني في صافي قيمة تلك الموجودات
بحوالي ( )149مليون لاير

2017م

-26.2
مليون

 227.5مليون

%18.86

تعود أسباب ارتفاع خسائر الشركة المتراكمة نتيجة النخفاض المبيعات واستمرار
تعرض أحد منتجات الشركة الرئيسية (محسنات الخرسانة) لإلغراق منذ عام
2016م وانخفاض اإلنفاق العام على قطاع االنشاءات

2018م

46.3
مليون

 181.9مليون

%15.08

سبب انخفاض الخسائر المتراكمة خالل هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة
متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن األداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وترشيد
المصروفات  ،بالرغم من انخفاض مبيعات منتج محسنات الخرسانة خالل عام
 2018بسبب اإلغراق في األسواق المحلية والخليجية
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تطور الخسائر المتراكمة
الفترة

صافي
ربح/خسارة

الخسائر
المتراكمة

نسبة الخسائر
المتراكمة إلى
رأس المال

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائر المتراكمة

2019م

-87.2
مليون

 269.1مليون

%22.31

يعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة خالل العام بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار
بيع معظم المنتجات البتروكميائية في األسواق العالمية مما أثر سلبا ً على مبيعات
الشركة

الربع
األول
لعام
2020م

-28.6
مليون

الربع
الثاني
لعام
2020م

-31.3
مليون

الربع
الثالث
لعام
2020م

-202.4
مليون

 297.7مليون

 329.0مليون

 531.5مليون

%24.69

%27.3

%44.07

يعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى انخفاض كمية المبيعات وذلك نتيجة
ألعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد في
شهر يناير والتي تم اإلعالن عنها على موقع تداول في 2019/12/29م  ،وبسبب
توقف المصانع عن اإلنتاج لمدة  ٢٣يوما ً ألعمال الصيانة  ،تأثرت حركة المبيعات
حيث أن المخزون في تلك الفترة لم يفي بكافة متطلبات عمالء الشركة وبالتالي أثر
سلبا ً على حجم المبيعات
يعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى إنخفاض أسعار وكميات المبيعات نتيجة
إلنخفاض الطلب بسبب اإلغالق الكلي أو الجزئي في معظم األسواق العالمية بسبب
جائحة فيروس كورونا
يعود سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة بعض أصول
الشركة بمبلغ  157مليون لاير وهو ما يمثل نسبة  %92من الفرق بين صافي
خسائر الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق  ،باإلضافة إلى انخفاض
أسعار المنتجات وذلك نتيجة إلنخفاض الطلب بسبب اإلغالق الكلي والجزئي في
بعض األسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا  ،وزيادة المخصصات خالل
الربع الحالي
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
منذ منتصف العام 2015م وحتى اآلن تواجه الشركة عدد من التحديات تمثلت في زيادة اسعار الطاقة وتذبذب اسعار النفط وقوة المنافسة في
االسواق العالمية ،وهو مادفع بإدارة الشركة الى تغيير استراتيجيتها والبحث عن أوجه نمو جديدة تتمحور بشكل رئيسي حول استكشاف مواد
بتروكيماوية متخصصة مثل مشتقات الميثانول ( (Methanol Derivatives - DMDSواألمينات المتخصصة (Amines -MDEA
 ، (Specialityوذلك بهدف تنويع قاعدة منتجاتها وتحقيق اكبر قدر من االستفادة من مشتقات منتج الميثانول الذي تتميز به الشركة تماشيا ً مع
رؤية المملكة  2030والتي تستهدف بشكل رئيسي تنويع منتجات قطاع البيتروكيماويات ودعم الصناعة الوطنية ،وتستهدف الشركة حاليا ً توسيع
قاعدة عمالئها في مختلف األســواق المحلية واإلقليمية والعالمية مما يؤدي إلى تنمية وتعزيزحقوق مســاهميها ،كما أنها تســعى لتحقيق االستغالل
األمثل ألصــــولها و مواردها البشــــرية والمالية وذلك من خالل دراســــة الفرص االستثمارية المتاحة لزيادة الدخل.
وبعد تعرض احد منتجات الشركة الرئيسية (محسنات الخرسانة) لإلغراق في بعض اسواقها المحلية والخليجية منذ عام 2016م وحتى اآلن ،لذا
تحتم على الشركة أن ترتكز خطتها االســــتراتيجية حول تطوير أعمالها الحالية واسـتكشـاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة على االسـتدامة من
خالل تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول ) (DMDSومشتقات األمينات المتخصصة
( ، )MDEAوالبحث عن شراكات استراتيجية داخل وخارج المملكة فضالً عن الدخول في شـراكات مع أصحاب التقنيات المتطورة إلنتاج المزيد
من المنتجات التحويلية المتخصصة مثل مشتقات األمينات المتخصصة ) (MDEAذات القيمة المضافة.
حصلت الشركة بتاريخ  01مارس 2020م في الحصول على موافقة وزارة الطاقة بالخطاب رقم  1441-4966-01بتخصيص اللقيم الالزم
لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي  100ألف طن ،وستستخدم هذه الزيادة كلقيم إلنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل
مصنع  ،DMDSومصنع  MDEAوذلك تماشيا ً مع رؤية المملكة  .2030ويعتبر هذان المصنعان األول من نوعهما في المملكة العربية السعودية
ومنطقة الخليج العربي (المصدر :الشركة) ،وستسخدم منتجاتهما قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية األخرى مثل المستحضرات الطبية
والمنتجات المستخدمة في االنتاج الزراعي .علما ً بأن التشغيل التجاري لهذين المصنعين سيبدأ خالل عام 2024م وذلك وفقا ً لخطة الشركة
االستراتيجية والتي تم اإلعالن عنها على موقع تداول في 2020/3/2م.
وقد تمكنت الشـركة من تحديد أوجه النمو المطلوبة إلنتاج مواد بتروكيماوية متخصـصـة من مشتقات الميثانول ) )DMDSومشتقات األمينات
المتخصصة ) )MDEAفي سـياق سـياسـتها لتنويع قاعدة منتجاتها المتخصـــــصـــــة من الميثانول والفورمالدهايد ومشتقات االمين وذلك لمواءمة
الرؤية  2030التي تبنتها حكومتنا الرشـــــيدة والتي تهدف إلى تحقيق االســـــتخدام األمثل للمواد األولية في تصـــنيع منتجات ذات قيمة مضـــافة
وزيادة المحتوى المحلي .وتعكف الشـــركة حاليا ً على إجراء الدراســـات الالزمة لزيادة منتجاتها وتنويع أســواقها وسبل نقل التكنولوجيا الحديثة
في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية.
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تخفيض رأس المال
يوضح الشكل أدناه األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:

الجمعية العامة غير
العادية
تصويت مساهمي الشركة

الموافقات
النظامية

عملية تخفيض رأس
المال

المستشار المالي
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إعداد تقرير المحاسب القانوني

الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح


يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار ومئتان وستة مليون ( )1,206,000,000لاير سعودي مقسم إلى مائة وعشرون مليون وستمائة ألف
( )120,600,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.



تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ 1442/2/24هـ (الموافق 2020/10/11م) بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح
ثمانمائة وستة وسبعون مليون وتسعمائة وستون ألف وثمانمائة وخمسون ( )876,960,850لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء اثنان
وثالثون مليون وتسعمائة وثالثة آالف وتسعمائة وخمسة عشر ( )32,903,915سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها
 ،%27.28ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة و ثمانون ( )480,000,000مليون ريـال .و
نظرا ً لما طرأ من خسائر تم تسجيلها وفقا ً للقوائم المالية للشركة كما في 2020/09/30م قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1442/3/22هـ
(الموافق 2020/11/8م) تعديل التوصية المتعلقة بالتخفيض ليصبح رأس مال الشركة ستمائة و أربعة و سبعون مليون و خمسمائة و ثمانية
آالف و ستمائة و ثالثون ( )674,508,630لاير سعودي مقسم إلى سبعة و ستون مليون و أربعمائة و خمسون ألف و ثمانمائة و ثالثة و
ستون ( )67,450,863سهم بقيمة اسمية ( )10رياالت للسهم.



تبلغ نسبة تخفيض رأس المال  ،%44.07و ستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء ثالثة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألفف ومائفة
وسبعة وثالثون ( )53,149,137سهم  ،أي بمعدل إلغاء  1سهم لكل  2.269سهم الطفاء  %99.99من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة
خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثمائة وسبعون ( )531,491,373لاير سعودي.



ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عمليفة تخففيض رأس المفال ومفن ثفم بيعهفا ففي السفوق
بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال حسب ملكيته خفالل ( )30ثالثفين يفوم مفن تفاريخ موافقفة
المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.



تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس المال  :المعلومات المالية األولية الموجزة (غير مراجعة) لفترتي الثالثة والتسفعة أشفهر
المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م.
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أسباب تخفيض رأس المال


توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من  1,206,000,000لاير سعودي إلى  674,508,630لاير سعودي إلطفاء
 %99.99من إجمالي الخسائر المتراكمة وذلك عن طريق إلغاء ( )53,149,137سهم من األسهم المصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها
 %44.07من رأس مالها وكما هو موضح في قسم تطور الخسائر المتراكمة فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  %44.07من رأس
المال في الربع الثالث من عام 2020م .ويعود ذلك بسبب ارتفاع صافي الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة بعض أصول الشركة بمبلغ
 157مليون لاير وهو ما يمثل نسبة  %92من الفرق بين صافي خسائر الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق  ،باإلضافة إلى
انخفاض أسعار المنتجات وذلك نتيجة إلنخفاض الطلب بسبب اإلغالق الكلي والجزئي في بعض األسواق العالمية بسبب جائحة فيروس
كورونا  ،وزيادة المخصصات خالل الربع الحالي.



سوف يتم إلغاء سهم واحد لكل ( )2.269سهم إلطفاء  %99.99من إجمالي الخسائر المتراكمة البالغة خمسمائة وواحد وثالثون مليون
وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثمائة وثالثة وسبعون ( )531,491,373لاير سعودي.



حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق 2021/05/06م)،
وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة سوق المالية و موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق
2021/05/06م)



قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)  ،كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة


قامت الشركة بتعيين شركة «شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون» كمحاسب قفانوني إلعفداد تقريفر المحاسفب القفانوني الخفاص
بعملية تخفيض رأس المال ،و الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره المتوقع على التزامات الشركة.



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


بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثمائة وثالثة وسبعون ( )531,491,373لاير
سعودي كما في  30سبتمبر 2020م .سيؤدي خفض رأس المال بمقدار خمسمائة وواحد وثالثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وثالثمائة
وسبعون ( )531,491,370لاير سعودي إلى إطفاء  %99.99من إجمالي الخسائر المتراكمة



سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناء على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في  30سبتمبر2020م
قبل تخفيض رأس المال

بعد تخفيض رأس المال

التأثير

حقوق المساهمين كما في  30سبتمبر2020م

1,206,000,000

674,508,630

()531,491,370

عالوة إصدارأسهم

72,850,071

72,850,071

احتياطي نظامي

44,118,693

44,118,693

()531,491,373

()3

791,477,391

791,477,391

رأس المال

عجز المتراكم (الخسائر المتراكمة(
مجموع حقوق المساهمين

المصدر :تقرير المحاسب القانوني المرفق ،والقوائم المالية كما في  30سبتمبر 2020م
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531,491,370

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة





تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها بقيمة بقيمة ( )531,491,370لاير سعودي من مليار ومئتان وستة مليون ( )1,206,000,000لاير سعودي
إلى ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية آالف وستمائة وثالثون ( )674,508,630لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء إلغاء ثالثة
وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وثالثون ( )53,149,137سهم من األسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء ()1
سهم لكل ( )2.269سهم
ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر
السائد في حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة المساهمين في
الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.
تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة ،كما هو موضح أدناه لمساهم يملك في محفظته  1000سهم من
أسهم الشركة:
مع القيام بعملية تخفيض رأس المال

بدون القيام بعملية تخفيض رأس المال

البند (تقديري)
األسهم المملوكة قبل التخفيض

1,000

1,000

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2021/06/28م)

14.04

14.04

األسهم الملغاة

441

ال ينطبق

األسهم المملوكة بعد التخفيض

559

ال ينطبق

25.10

ال ينطبق

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

14040.00

14040.00

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

14032.62

ال ينطبق

7.38

ال ينطبق

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)*

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  25.10307إلى  25.10لاير سعودي.
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة


وتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه ،ويوضح الجدول التالي التأثير
على المساهم الذي يملك إلى  10أسهم:
البند (تقديري)

األسهم المملوكة قبل التخفيض

8

9

10

14.04

14.04

14.04

األسهم الملغاة

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

األسهم المملوكة بعد التخفيض

0

1

1

2

2

3

3

4

5

5

25.10

25.10

25.10

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2021/06/28م)

1

2

3

14.04 14.04 14.04

4
14.04

5

6

7

14.04 14.04 14.04

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)*

25.10 25.10 25.10

25.10

25.10 25.10 25.10

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

42.12 28.08 14.04

56.16

140.40 126.36 112.32 98.28 84.24 70.20

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

25.10 25.10 0.00

50.21

125.52 125.52 100.41 75.31 75.31 50.21

17.02

5.95

14.88

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

2.98 14.04

* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  25.10307إلى  25.10لاير سعودي.
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19.99

8.93

22.97

11.91

0.84

طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال
تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة كيمائيات الميثانول بتاريخ 2021/06/28م والذي يبلغ ( )14.04لاير
سعودي ،ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال.



البند
(أ) سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2021/06/28م)

14.04
120,600,000

(ب) عدد األسهم قبل التخفيض
(ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض =(أ) * (ب)

1,693,224,000

(د) عدد األسهم بعد التخفيض

67,450,863

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

25.10307
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة


بعد تخفيض رأس المال سيصبح رصيد الخسائر المتراكمة ( )3لاير سعودي ،وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ،
وفي حال بلغت الخسائر المتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ”اإلجراءات
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها” ،لمزيد من التفاصيل
الرجاء مراجعة قسم «معلومات هامة» من تعميم المساهمين هذا.



وفي حال بلغت نسبة الخسائر المتراكمة ( )%50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من المتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص
المادة ( ،)150وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق المالية األمر الملكي الكريم
رقم ( )15016وتاريخ 1442/03/16هـ بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وتاريخ
1437/01/28هـ  ،وإشارة ً إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجارة  ،فإن من مضمون ما ورد في األمر الملكي الكريم
فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو:
 .1استثنا ًء من حكم المادة ( )150من نظام الشركات:
أ .تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة  %50او
أكثر من رأس مالها  ،لتصبح ( )60يوما ً من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.
ب .تمديد المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح ( )180يوما ً من تاريخ علم مجلس اإلدارة
بالخسائر وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.
 .2يُعلق العمل بالفقرة ( )2من المادة ( )150من نظام الشركات لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ  ،والتي تضمنت أن تعد
الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة  ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار
في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل
( )90يوما ً من صدور قرار الجمعية بالزيادة ،وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة ( )1من المادة
( )150من نظام الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا ً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق
المالية – كل فيما يخصه.
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال
الحدث

التاريخ
1442/2/24هـ
(الموافق 2020/10/11م)

إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة

1442/3/22هـ
(الموافق 2020/11/8م)

إعالن تعديل توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من  1,206,000,000لاير سعودي إلى  674,510,000لاير سعودي

1442/5/12هـ
(الموافق2020/12/27م)

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

1442/09/24هـ (الموافق
2021/05/06م)

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

1442/10/20هـ
(الموافق 2021/06/01م)

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

1442/11/14هـ
(الموافق 2021/06/24م)

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع
األول)

1442/11/18هـ
(الموافق 2021/06/28م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع األول) ،وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد
االجتماع األول ،سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول .و في حال عدم اكتمال
النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني ،سيتم عقد اجتماع الثالث بعد  21يوم من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني

1442/11/19هـ
(الموافق 2021/06/29م)

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

**1442/**/هـ
(الموافق **2021/**/م)

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة (إن وجدت) من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين
المستحقين .وذلك خالل ( )30يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة
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تخفيض رأس المال
إجراءات تخفيض رأس المال:
إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لالجراءات التالية:
•

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال.

•

تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال.

•

تعيين محاسب قانوني إلعداد تقريرالمحاسب القانوني الخاص بعملية تخفيض رأس المال.

•

إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق المالية و
االلتزامات المستمرة ،و المتعلقة بشروط تخفيض رأس المال.

•

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة.

•

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

•

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة:
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين.
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الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة


حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/09/24هـ (الموافق 2021/05/06م) على طلب تخفيض رأس مفال الشفركة مفن
مليفار ومئتففان وسفتة مليففون ( )1,206,000,000لاير سففعودي إلفى ليصففبح سففتمائة وأربعفة وسففبعون مليففون وخمسفمائة وثمانيففة آالف وسففتمائة
وثالثففون ( )674,508,630لاير سففعودي بنسففبة انخفففاض قففدرها  ،%44.07وبالتففالي تخفففيض عففدد أسففهم الشففركة مففن مائففة وعشففرون مليففون
وستمائة ألف ( )120,600,000سهم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثالثة وستون ( )67,450,863سهم ،وقد تم

اإلعففالن عففن هفففذه الموافقففة علفففى موقففع هيئففة السفففوق الماليففة وموقفففع السففوق الماليففة السفففعودية (تففداول) بتفففاريخ 1442/09/24هففـ (المواففففق
2021/05/06م)


إن عملية تخفيض رأس المال تتطلب على موافقة المساهمين ،وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصفول علفى مفوافقتهم علفى عمليفة تخففيض
رأس المال هذه ،فإن عملية تخفيض رأس المال لن تتم.



في حال تم الحصول على موافقة المساهمين على عملية تخفيض رأس المال ،ستقوم الشركة باالستمرار باجراءات تخففيض رأس مالهفا ومخاطبفة
وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري.



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

23

األنظمة و اللوائح والتعليمات ذات الصلة


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



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



قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017 - 123 - 3وتاريخ
1439/04/09هـ الموافق (2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019 – 104 – 1وتاريخ 1441/02/01هـ
(الموافق 2019/09/30م)



قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017 - 123 - 3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)
والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019 – 104 – 1بتاريخ 1441/02/1هـ (الموافق 2019/09/30م)



النظام األساسي للشركة



اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  % 20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2013 – 48 – 4وتاريخ 1435/01/15هـ (الموافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق
المالية وماورد عليه من تعديالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30 /وتاريخ 1424/06/02هـ  ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم
 2018–77 - 1وتاريخ 1441/11/05هـ (الموافق 2018/07/18م)
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تقرير المحاسب القانوني


قامت الشركة بتعيين السادة /شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسفة أسفباب تخففيض رأس
المال و أثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين من أجل الحصفول علفى موافقفة هيئفة السفوق الماليفة علفى طلفب تخففيض
رأس المال.



تالوة تقرير المحاسب القانوني على المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية  ،استنادا ً إلى المادة الرابعة واالربعون بعد المائة من نظام
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ  ،حيث ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يُع َده مراجفع
الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.



تم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعيفة العامفة غيفر العاديفة علفى موقفع
السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/10/20هـ (الموافق 2021/06/01م)
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معلومات هامة


باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة  %20ففأكثر مفن رأس مالهفا،
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القفرار رقفم  2013 – 48 – 4وتفاريخ 1435/01/15هفـ (المواففق 2013/11/18م) بنفاء علفى
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30 /وتفاريخ 1424/06/02هفـ  ،والمعدلفة بقفرار مجلفس هيئفة السفوق الماليفة رقفم – 77 - 1
 2018وتاريخ 1439/11/15هـ (الموافق 2018/07/18م) ،وبناء على نظام الشفركات الصفادر مفن وزارة التجفارة ففي عفام 2015م المواففق
1437هففـ  ،وفففي حففال بلغففت نسففبة الخسففائر المتراكمففة ( )%50أو أكثففر فففإن الشففركة ستخضففع لعففدد مففن المتطلبففات األكثففر صففرامة وعلففى وجففه
الخصوص المادة ( ، )150وباإلشارة إلى إعالن هيئة السوق المالية بتاريخ 2020/12/02م التي أوضحت فيه هيئة السوق المالية األمفر الملكفي
الكريم رقفم ( )15016وتفاريخ  1442/03/16هفـ بشفأن تعليفق العمفل بفبعض أحكفام مفواد نظفام الشفركات الصفادر بالمرسفوم الملكفي رقفم (م)3/
وتاريخ 1437/01/28هـ  ،وإشارة ً إلى التنسيق المشترك بين هيئة السوق المالية ووزارة التجفارة  ،ففإن مفن مضفمون مفا ورد ففي األمفر الملكفي
الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو:
.1

.2

استثنا ًء من حكم المادة ( )150من نظام الشركات:
أ .تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة  %50او أكثر
من رأس مالها  ،لتصبح ( )60يوما ً من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.
ب .تمديد المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح ( )180يوما ً من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر
وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ.
يُعلق العمل بالفقرة ( )2من المادة ( )150من نظام الشركات لمدة (سنتين) من تاريخ 1441/08/01هـ  ،والتي تضمنت أن تعد الشركة
منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة  ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع،
أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل ( )90يوما ً من
صدور قرار الجمعية بالزيادة ،وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة ( )1من المادة ( )150من نظام
الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا ً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية – كل فيما يخصه.
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معلومات هامة











يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا ً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسفائرها المتراكمفة  %20ففأكثر وبمفا يقفل عفن  %35مفن
رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المفال واألسفباب الرئيسفية التفي أدت إلفى بلفوغ هفذه الخسفائر مفع
اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقا ً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص
بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتفائح الماليفة األوليفة أو
السنوية.
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا ً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسفائرها المتراكمفة  %35ففأكثر وبمفا يقفل عفن  %50مفن
رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المفال واألسفباب الرئيسفية التفي أدت إلفى بلفوغ هفذه الخسفائر مفع
اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقا ً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص
بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتفائج الماليفة األوليفة أو
السنوية.
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فورا ً ودون تأخير بإعالن مستقل عنفد بلفوغ خسفائرها المتراكمفة  %50ففأكثر مفن رأس مالهفا ،علفى أن
يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى
أنه سيتم تطبيق اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة  %50فأكثر
من رأس مالها ،وفي حال تفزامن اإلفصفاح المطلفوب وفقفا ً لهفذه الفقفرة مفع اإلعفالن الخفاص بالنتفائج الماليفة األوليفة أو السفنوية تعففى الشفركة مفن
اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح المالية األولية أو السنوية.
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل ،فإن لم يتوافر هذا النصاب
في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عفدد مفن المسفاهمين يمثلفون ربفع رأس المفال علفى
األقل .واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعفد اخفذ
موافقة الجهات المختصة.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال بثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
في حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال ،سيكون قرار التخفيض نافذا ً علفى جميفع مسفاهمي الشفركة المسفجلين بسفجالت الشفركة
لدى السوق المالية السعودية «تداول» بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك المساهمين الذين لفم يحضفروا
اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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المستندات المتاحة للمعاينة
-

سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لإلطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل و ذلك من تفاريخ موافقفة هيئفة السفوق الماليفة
فففففي 1442/09/24هففففـ (الموافففففق 2021/05/06م) و حتففففى تففففاريخ انعقففففاد الجمعيففففة العامففففة غيففففر العاديففففة فففففي 1442/11/18هففففـ (الموافففففق
2021/06/28م) خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  8صباحا إلى الساعة  4بعد العصر :

-

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة

-

نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي

-

نسخة من تقرير المحاسب القانوني المتعلق بتخفيض رأس مال الشركة

-

نسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها والمنشور في موقع هيئة السوق الماليفة وموقفع السفوق الماليفة السفعودية
(تداول)

-

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


نسخة من تقرير المحاسب القانوني المعد من قبل المحاسب القانوني



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