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  الشركة 

  شركة اتحاد عذيب لالتصاالت 

  طر�ق امللك عبدهللا الفر��، �� املغرزات 3704رقم املب�ى 

 6488، الر�اض 12482ص.ب. 

  اململكة العر�ية السعودية

 +966115111400هاتف: 

 +9668111467100فاكس: 

 www.go.com.saاملوقع االلك��و�ي: 

 

   اسم ضابط االتصال: عبدالعز�ز بن عي�ىى املشاري 

 +966115111100هاتف: 

 + 9668111467100فاكس: 

 a.almishari@go.com.saال��يد االلك��و�ي:  

 

 

 

 
  

http://www.go.com.sa/
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 املستشارون

 املستشار املا��

 شركة ا�جز�رة لألسواق املالية

 امللك فهدطر�ق 

 20438ص.ب  - 11455الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

 +966 11 2256000: هاتف

 +966 11 2256182هاتف: فاكس: 

  www.aljaziracapital.com.saاملوقع اإللك��و�ي: 

 contactus@aljaziracapital.com.saال��يد اإللك��و�ي: 

 

 

 املستشار القانو�ي

 محامون ومستشارون قانونيون  عبدالعز�ز ال�جالن وشر�اه

 ، شارع األحساء، امللز3، الدور 2مب�ى برج العليان، برج 

   اململكة العر�ية السعودية، 11547الر�اض ، 69103ص.ب 

  +966 11 265 8900هاتف: 

 +966 11 265 8999فاكس: 

   advisors.com-legal.advisors@legal  ال��يد اإللك��و�ي:

 advisors.com-www.legalاملوقع اإللك��و�ي: 

mailto:legal.advisors@legal-advisors.com
http://www.legal-advisors.com/
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 ا�حاسب القانو�ي

 قانونيون)شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم (محاسبون ومراجعون  

 11وحدة رقم  –شارع األم�� محمد بن عبدالعز�ز  –الر�اض 

 11443الر�اض  – 10504ص.ب. 

  اململكة العر�ية السعودية

+966     11  217  5000هاتف: 

+966     11  217  6000فاكس: 

 www.crowehorwath.com ي: املوقع اإللك��و�

 ch@crowehorwath.com.saال��يد االلك��و�ي: 

 وشعارا��م وع�� تضم�ن إفادا��م (كما ينطبق) بالش�ل واملضمون الواردين �� هذا التعميم.�� أسما��م إقدم املستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافق��م ا�خطية ع�� اإلشارة 
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 التعر�فات واملصط�حات -1

 املع�ى املصط�ح

 .تا�عة �جموعة تداول السعوديةشركة تداول السعودية، �� شركة  تداول السوق املالية أو 

 هيئة السوق املالية باململكة العر�ية السعودية. الهيئة

 شركة اتحاد عذيب لالتصاالت.الشركة 

 تخفيض رأس مال الشركة.ب واملتعلـق �عميـم املسـاهم�ن هـذا الـذي أعدتـھ الشـركة واملوجـھ ملسـاهم��ا التعميم

 املساهمون املستحقون 

مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ��  املال�ون لألسهم ب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية ا�خاصة بتخفيض رأس املال واملقيدون �� �جل املساهمون 

 )م23/01/2022هـ (املوافق 20/06/1443��اية ثا�ي يوم تداول ي�� يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال بتار�خ
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 عن الشركة خلفية  -2

هـ (املوافق 19/02/1429بتار�خ ) الصادر ٦م/(املرسوم املل�ي رقم  سست بموجبتأ ،�� شركة مساهمة سعودية )"جوأو " "املصدرأو " "الشركة"ويشار إل��ا فيما �عد بـ ( اتحاد عذيب لالتصاالتشركة 

  .م)25/02/2009هـ (املوافق 30/02/1430الصادر من مدينة الر�اض بتار�خ  1010263273م) وم�جلة بال�جل التجاري رقم 26/02/2008

الشركة يتمحور مجال عمل حيث . االتصاالتبمزاولة أعمال  �تمثل �شاطهاو ، م)01/04/2009هـ (املوافق 05/04/1430ال��خيص الصادر من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ �� �عمل الشركة بموجب 

إلن��نت ا ن��نت السريع (النطاق العر�ض)، خدمات االتصاالت الصوتية ع��حول تقديم مختلف خدمات الهاتف الثابت وا�خدمات الالسلكية مثل االتصاالت الصوتية الهاتفية، خدمات البيانات، خدمات اإل 

 أو قطاع األعمال.فراد من فئة األ �انوا  اءع�� �وابل األلياف البصر�ة �جميع العمالء سو  وأوخطوط الهاتف الثابت  ( WiMax) ؛ وذلك سواء ع�� تقنية واي ماكستصال الدو��ومحطات اال

 ، اململكة العر�ية السعودية.6488، الر�اض 12482طر�ق امللك عبدهللا الفر��، �� املغرزات، ص.ب.  3704يقع املركز الرئي�ىي للشركة �� مدينة الر�اض، رقم املب�ى 

) 22,852,900( ألف و�سعمائةواثن�ن وخمس�ن اثنان وعشرون مليون وثمانمائة ر�ال سعودي مقسم إ�� ) 228,529,000(مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف ا�حا��  يبلغ رأس مال الشركة

 .سعودية للسهم الواحد ) ر�االت10(عشرة  بقيمة اسمية قدرهاعادي سهم 
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  التطورات الرئيسية �� رأس مال الشركة 2-1

 ا�حدث التار�خ

 هـ 19/02/1429

افق   م)26/02/2008(املو

 

م). و�عمل الشركة بموجب ال�جل التجاري رقم 26/02/2008هـ (املوافق 29/02/1429الصادر بتار�خ  6تأسست الشركة كمساهمة سعودية، باملرسوم املل�ي رقم م/

هـ (املوافق 05/04/1430م) وترخيص من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات املؤرخ �� 25/02/2009هـ (املوافق 30/02/1430) الصادر �� الر�اض بتار�خ 1010263273(

) ر�االت 10) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (100,000,000مائة مليون () ر�ال سعودي مقسم إ�� 1,000,000,000م). برأس مال بلغ مليار (01/04/2009

 سعودية للسهم.

 هـ 04/04/1430

افق   م)31/03/2009(املو

ودية ) ر�االت سعودية للسهم الواحد �� السوق املالية السع10) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (100,000,000قامت الشركة بإدراج و��جيل مائة مليون (

) ر�االت سعودية للسهم الواحد، ما يمثل �سبتھ 10) سهم عادي لالكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة (30,000,000")، حيث تم طرح ثالثون مليون (تداول ("

 .) من رأسمال الشركة30%(

 هـ 06/09/1432

افق   م)06/08/2011(املو

) 60,000,000) ر�ال سعودي عن طر�ق إلغاء ست�ن مليون (400,000,000ر�ال سعودي إ�� أر�عمائة مليون ( )1,000,000,000تم تخفيض رأس مال الشركة من مليار (

�� إطفاء م). ويعود سبب التخفيض إ�� رغبة الشركة 20/04/2011ه (املوافق 16/05/1432وذلك بناًء ع�� توصية مجلس إدارة الشركة بتار�خ  سهم من أسهم الشركة.

 .بقةخسائر السنوات السا

 هـ 20/02/1433

افق   م)14/01/2012(املو

) ر�ال سعودي من خالل إصدار 1,575,000,000) ر�ال سعودي إ�� مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون (400,000,000تم ز�ادة رأس املال من أر�عمائة مليون (

حيث أو�ىى مجلس إدارة  .الواحد ر�االت للسهم )10قدره ( و�سعر إصدار ) سهم117,500,000أسهم حقوق أولو�ة تبلغ مائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة ألف (

) ر�ال سعودي لغرض 1,175,000,000م) بز�ادة رأس مال الشركة بقيمة مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون (29/06/2011ه (املوافق 27/07/1432الشركة بتار�خ 

 .�� التوسع �� االنفاق الرأسما�� والتشغي�� االس��اتيجية الشركة دعم خطط

 هـ 13/07/1438

افق   م)10/04/2017(املو

) ر�ال سعودي 630,000,000) ر�ال سعودي إ�� ستمائة وثالثون مليون (1,575,000,000تم تخفيض رأس مال الشركة من مليار وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون (

ه (املوافق 15/05/1438حيث أو�ىى مجلس إدارة الشركة بتار�خ . ) سهم من أسهم الشركة94,500,000وخمسمائة ألف (عن طر�ق إلغاء أر�عة و�سعون مليون 

 مع ويعود سبب التخفيض �� رأس املال إ�� رغبة الشركة �� ).  %60.0م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة (12/02/2017
ً
اعادة هي�لة رأس مال الشركة وذلك تماشيا

 بأن ا�خسائر امل��اكمة ناتجة عن تقادم التكنولوجيا املستخدمة لدى الشركة ( م الشر�ات.) من نظا150( املادة
ً
 .)Wimaxعلما

 هـ 27/05/1439

افق   م)13/02/2018(املو

) ر�ال 472,500,000ألف ( ) ر�ال سعودي إ�� أر�عمائة واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة630,000,000تم تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثون مليون (

ه 30/04/1439. حيث أو�ىى مجلس إدارة الشركة بتار�خ ) سهم من أسهم الشركة15,750,000سعودي من خالل إلغاء خمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف (

نتيجة ) من رأس مال الشركة %50.27بالغة (ا�خسائر امل��اكمة الجزء من  إلطفاءوذلك )، %25.0م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسية (17/01/2018(املوافق 

 إ�� تأخر صدور املوافقة ع�� املقابل املا�� للرخصة املوحدة. باإلضافةانخفاض اإليرادات وارتفاع ت�اليف الر�ط البي�ي، 
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 هـ 19/08/1440

افق   م)24/04/2019(املو

) ر�ال سعودي إ�� ثالثمائة وخمسون مليون وخمسمائة و�سعة 472,500,000ألف (تم تخفيض رأس مال الشركة من أر�عمائة واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة 

حيث أو�ىى  ) سهم من أسهم الشركة.12,197,100) ر�ال سعودي من خالل إلغاء اثنا عشر مليون ومائة وسبعة و�سعون ألف ومائة (350,529,000وعشرون ألف (

طفاء ا�خسائر امل��اكمة كما وذلك إل من رأس املال ) %25.81مال الشركة بنسبة ( سم) بتخفيض رأ21/03/2019ه (املوافق 14/07/1440مجلس إدارة الشركة بتار�خ 

االيرادات االخرى ع�� الرغم من  انخفاضلتشغيلية و االيرادات ا انخفاض) والناتجة عن %51.63و�نسبة (سعودي ) ر�ال 243,940,333والبالغة ( ،م2019مارس  13�� 

 املصروفات التشغيلية. وانخفاضانخفاض ت�لفة ا�خدمات 

 هـ 03/07/1441

افق   م)27/02/2020(املو

) ر�ال سعودي إ�� مئتان وثمانية وعشرون مليون 350,529,000تم تخفيض رأس مال الشركة من ثالثمائة وخمسون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف (

حيث أو�ىى  ) سهم من أسهم الشركة.12,200,000) ر�ال سعودي من خالل إلغاء اثنا عشر مليون ومئتان ألف (228,529,000ة و�سعة وعشرون ألف (وخمسمائ

 30كمة كما �� طفاء ا�خسائر امل��ا) من رأس املال إل %34.80م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة (21/01/2020ه (املوافق 26/05/1441مجلس إدارة الشركة بتار�خ 

اإليرادات التشغيلية واإليرادات االخرى وز�ادة مصار�ف االس��الك  انخفاض) والناتجة عن %51.63) ر�ال سعودي و�نسبة (180,978,942والبالغة ( ،م2019سبتم�� 

 من  16والرسوم املالية نتيجة تطبيق املعيار الدو�� للتقر�ر املا�� 
ً
 م.2019ابر�ل  1عقود اعتبارا

 هـ 18/05/1443

افق   م)22/12/2021(املو

") ع�� تخفيض رأس مال الشركة من مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف الهيئةحصلت الشركة ع�� موافقة هيئة السوق املالية ("

ر�ال سعودي وذلك عن طر�ق إلغاء ثالثة عشر مليون وثمانمائة  )89,999,000) ر�ال سعودي إ�� �سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف (228,529,000(

) ر�االت سعودية للسهم الواحد، وقد تم اإلعالن عن هذه 10) سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة (13,853,000وثالثة وخمسون ألف (

 م).22/12/2021(املوافق  هـ18/05/1443املوافقة ع�� موقع الهيئة وموقع تداول بتار�خ 

 هـ 20/06/1443

افق   م)23/01/2022(املو

م) ع�� تخفيض رأس مال الشركة من مئتان وثمانية 23/01/2022هـ (املوافق 20/06/1443وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 

ر�ال سعودي  )89,999,000ر�ال سعودي إ�� �سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف () 228,529,000وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف (

) ر�االت 10) سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة (13,853,000وذلك عن طر�ق إلغاء ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف (

 اإلعالن عن هذه املوافقة ع�� موقع تداول. سعودية للسهم الواحد، وقد تم
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 أعضاء مجلس اإلدارة 2-2

  :م07/12/2021كما ��  الشركة أسهم �� م��م �ل وملكية اإلدارة مجلس أعضاء التا�� و�ب�ن ا�جدول م، 26/10/2020) سنوات تبدأ من تار�خ 3تم �عيي��م ملدة (أعضاء ) 9( �سعةيت�ون مجلس اإلدارة من 

 العمر ا�جنسية الصفة  املنصب االسم*

 األسهم اململوكة قبل التخفيض

 غ�� مباشرة مباشرة تار�خ العضو�ة

 �سبة امللكية العدد �سبة امللكية العدد

 م26/10/2020 - - - - 49 سعودي مستقل رئيس ا�جلس الدكتور / عي�ىى بن �سلم بن فرج باعي�ىى**

 م26/10/2020 - - - - 49 سعودي مستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة مرزم السبي��**الدكتور/ يـز�ـد بن صا�ح بن 

 م26/10/2020 - - %0.0006519 149 67 سعودي غ�� تنفيذي عضو األستاذ/ سعد بن عمر بن سعد الب��

 م26/10/2020 - - - - 46 أرد�ي غ�� تنفيذي عضو ***األستاذ/ عمر صب�� عبدالكر�م شناعھ

 م26/10/2020 - - - - 37 بحر��ي غ�� تنفيذي عضو بن خليفة بن سلمان آل خليفة الشيخ/ محمد

 م26/10/2020 - - - - 36 سعودي غ�� تنفيذي عضو األستاذ/ ها�ي بن فهد بن جميل قطان

 م26/10/2020 - - - - 36 سعودي مستقل عضو األستاذ/ أيمن بن هالل ابن ع�� ا�جابر

 م26/10/2020 - - - - 35 سعودي مستقل عضو بن ع�� ا�خض��ي  األستاذ/ خالد بن عبدالرحمن

 *م***01/01/2021 - - - - 36 بحر��ي غ�� تنفيذي عضو األستاذ/ عي�ىى عباس عي�ىى السبع

 وتداول  الشركةاملصدر: 

 .)م31/12/2020املوافق (هـ 16/05/1442ا��اب أنور حنا حناوي بتار�خ  /األستاذعضو مجلس اإلدارة استقال *

 لرئيس27/10/2020هـ (املوافق 10/03/1442**قرر مجلس اإلدارة �� اجتماعھ املنعقد بتار�خ 
ً
 لـمجلس اإلدارة، و�عي�ن الدكتور/ يز�د بن صا�ح بن مرزم السبي�� نائبا

ً
 مجلس اإلدارة.  م) �عي�ن الدكتور/ عي�ىى بن �سلم بن فرج باعي�ىى رئيسا

 قبول االستقالة. ع�� م)25/10/2021(املوافق  ـه19/03/1443م) ووافق مجلس إدارة الشركة بموجب قرار صادر بالتمر�ر بتار�خ 14/10/2021هـ (املوافق 08/03/1443اعھ استقالتھ بتار�خ *** قدم األستاذ/ عمر صب�� عبدالكر�م شن

م) ليكمل الفتـرة املتبقية �� الدورة ا�حالية �جلس اإلدارة 01/01/2021هـ (املوافق 17/05/1442كعضو مجلس اإلدارة بتار�خ  م)، ع�ن ا�جلس األستاذ/ عي�ىى عباس عي�ىى السبع31/12/2020هـ (املوافق 16/05/1442استقالة األستاذ/ ا��اب أنور حنا حناوي بتار�خ  �عد****

 م).25/08/2021هـ (املوافق 17/01/1443م. وتم عرض هذا التعي�ن واملوافقة عليھ �� اجتماع ا�جمعية العامة للشركة ال�ي ا�عقدت بتار�خ 10/2023/ 25والتـي ستنت�ي �� 
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 اإلدارة العليا  أعضاء 2-3

 : م07/12/2021الشركة كما ��  أسهم �� م��م �ل وملكية كما �� تار�خ هذا التعميم اإلدارة العليا للشركة أعضاء التا�� يب�ن ا�جدول 

 تار�خ االنضمام ا�جنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة قبل التخفيض

 غ�� مباشرة مباشرة

 �سية امللكية العدد �سبة امللكية العدد

 - - - - م11/10/2020 سعودي الرئيس التنفيذي األستاذ/ يحيى بن صا�ح ال منصور 

 - - - - م09/02/2016 أرد�ي الرئيس التنفيذي للشؤون املالية باإلنابة العبدهللاألستاذ/ محمود حمدان 

 - - - - م22/11/2020 سعودي لقطاع دعم األعمالالرئيس التنفيذي  صا�ح بن خلف ا�حار�ي/ الدكتور 

 - - - - م07/11/2021 سعودي الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية املهندس/ تر�ي بن رمضان العن�ي 

 - - - - م20/01/2021 سعودي نائب الرئيس ملبيعات قطاع األعمال األستاذ/ محمد بن منصور كرحان

 - - - - م17/09/2016 أمر��ي نائب الرئيس لقطاع األفراد والنواقل واملشغل�ن محمد خليل قاعوداملهندس/ 

 - - - - م03/01/2021 سودا�ي نائب الرئيس لقطاع التسو�ق املهندس/ مصطفى محمد األم�ن

 - - - - م17/09/2016 سعودي نائب الرئيس للشؤون التنظيمية املهندس/ ابراهيم وليد العبيداء

 - - - - م11/10/2009 باكستا�ي نائب الرئيس لهندسة الشب�ات املهندس/ رضوان عباس

 - - - - م16/11/2020 أرد�ي نائب الرئيس لقطاع التقنية األستاذ/ �شار سم�� شناوي 

 - - - - م19/05/2021 سعودي نائب الرئيس للتقار�ر املالية األستاذ/ جعفر بن حبيب آل حسن

 - - - - م16/11/2020 سعودي نائب الرئيس لقطاع الدعم اللوجس�ي األستاذ/ عايض بن صا�ح الشهري 

 - - - - م30/09/2021 سعودي نائب الرئيس للعناية بالعمالء األستاذ/ ياسر بن أحمد آل سعيدان

 - - - - م26/04/2021 سعودي نائب الرئيس للموارد البشر�ة امل�لف األستاذ/ عبدهللا بن حمد ا�حميد

 - - - - م18/07/2009 سعودي املساهم�نشؤون مدير إدارة  عي�ىى املشاري بن عبدالعز�ز األستاذ/ 

 املصدر: الشركة 
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 أسماء و�سب ملكية املساهم�ن �� الشركة  2-4

�سبة امللكية �عد تخفيض 

 رأس املال

�سبة امللكية قبل تخفيض 

 رأس املال

 قبل تخفيض رأس املال �عد تخفيض رأس املال
 االسم

 عدد األسهم القيمة (ر�ال سعودي) عدد األسهم* القيمة (ر�ال سعودي)

 ةالسلكية والالسلكيلبحر�ن لالتصاالت اشركة  3,427,935 34,279,350 1,349,988 13,499,880 15% 15%

 ا�جمهور  19,424,965 194,249,650 7,649,912 76,499,120 85% 85%

 اإلجما�� 22,852,900 228,529,000 8,999,900 89,999,000 100.00% 100.00%

 ).م07/12/2021هـ (املوافق 03/05/1443املصدر: الشركة وتداول كما �� تار�خ 
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 الهي�ل التنظي�ي للشركة 2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CEO 
 الرئيس التنفيذي

Regulatory Affairs 
 الشؤون التنظيمية

 

Chief Strategy Officer (CSO) 
لالستراتیجیة التنفیذي الرئیس  

Chief Financial Officer (CFO) 
المالیة للشؤون التنفیذي الرئیس  

CEO Office 
 مكتب الرئيس التنفيذي

Internal Audit 
 المراجعة الداخلية

Chief Commercial Officer (CCO) 
التجاري للقطاع التنفیذي الرئیس  

Chief Technology Officer (CTO) 
التقنیة لقطاع التنفیذي الرئیس  

Cyber Security 
ا��من السيبراني   

Corporate Communications 
 ا��تصا��ت والع��قات العامة

Chief Business Support Officer 
(CBSO) 

 الرئيس التنفيذي لقطاع دعم ا��عمال
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 الهي�ل العام لتخفيض رأس املال املق��ح -3

بتخفيض رأس مال الشركة من م) 10/10/2021هـ (املوافق 04/03/1443خالل اجتماعھ بتار�خ  موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ام)، أعلنت الشركة من خالل 11/10/2021(املوافق  هـ05/03/1443تار�خ ب

ثمانية مليون  إ��مقسم  ر�ال سعودي )89,999,000�سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف ( ر�ال سعودي إ�� )228,529,000مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف (

 ) ر�االت سعودية للسهم الواحد.10بقيمة اسمية قدرها عشرة (عادي سهم  )8,999,900و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف و�سعمائة (

سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة (و�قيمة اسمية مقدارها  )13,853,000ألف (ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون وذلك عن طر�ق إلغاء  )٪60.62(نخفاض �� رأس املال بما يقارب ال ا بلغ �سبةت

ا�خسائر امل��اكمة للشركة إجما��  من )%99.97( . ويعود السبب �� تخفيض رأس املال إ�� إطفاءاملصدرة أسهم من أسهم الشركة )5(سهم ل�ل  )3.03(أي بمعدل إلغاء  ) ر�االت سعودية للسهم الواحد)10عشرة (

 للقوائم املالية غ�� املراجعة للف��ة املن��ية ر�ال سعودي )138,577,873( ثمانمائة وثالثة وسبعون ألف و  وسبعة وسبعون مائة وثمانية وثالثون مليون وخمسمائة البالغة 
ً
وتقر�ر تأكيد  م30/09/2021�� ، وذلك وفقا

 .محدود حول التخفيض �� رأس مال الشركة الصادر عن ا�حاسب القانو�ي للشركة

كيتھ �� كسور نھ، وسيتم توزيع قيم��ا ع�� املستحق�ن �ل حسب ملسيتم جمع كسور األسهم ال�ي ستنتج عن تخفيض رأس املال �� محفظة واحدة لتباع �� السوق املالية السعودية (تداول) بالسعر السائد �� حي

 يوم من يوم موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة. )30( األسهم خالل ثالث�ن

 :إلتمام عملية تخفيض رأس املال قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات ع�� النحو التا��

وعشرون م)، أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ا بتخفيض رأس مال الشركة من مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة 11/10/2021هـ (املوافق 05/03/1443بتار�خ  −

ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف ء ر�ال سعودي، وذلك عن طر�ق إلغا )89,999,000�سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف () ر�ال سعودي إ�� 228,529,000ألف (

 ) ر�االت سعودية للسهم الواحد.10سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية مقدارها عشرة ( )13,853,000(

 عملية تخفيض رأس املال.كمستشار ما�� لشركة ا�جز�رة لألسواق املالية تعي�ن م)، قامت الشركة ب20/06/2021(املوافق هـ 10/11/1442بتار�خ  −

 مكتب عبدالعز�ز ال�جالن وشر�اه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانو�ي لعملية تخفيض رأس املال. ، قامت الشركة بتعي�نم)10/08/2021هـ (املوافق 02/01/1443بتار�خ  −

كمحاسب قانو�ي إلعداد التقر�ر ا�خاص �عملية  والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم (محاسبون ومراجعون قانونيون)شركة العظم  م)، قامت الشركة بتعي�ن17/10/2021هـ (املوافق 11/03/1443بتار�خ   −

 تخفيض رأس املال.

 .هيئةال)، قامت الشركة بإعداد وتقديم ملف طلب املوافقة ع�� تخفيض رأس املال إ�� م27/10/2021(املوافق هـ 21/03/1443بتار�خ  −

مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ع�� تخفيض رأس مال الشركة من  ")هيئةالهيئة السوق املالية ("حصلت الشركة ع�� موافقة )، م22/12/2021(املوافق هـ 18/05/1443بتار�خ  −

 )13,853,000ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف (ذلك عن طر�ق إلغاء  ر�ال سعودي )89,999,000�سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف (ر�ال سعودي إ�� ) 228,529,000ألف (

 ).م22/12/2021(املوافق هـ 18/05/1443بتار�خ هيئة وموقع السوق املالية السعودية (تداول) السهم عادي من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة ع�� موقع 
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كما  م).30/12/2021هـ (املوافق 26/05/1443واإلعالن ع��ا �� موقع تداول بتار�خ  الدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامية غ�� العادية ملساه�ي الشركة للتصو�ت ع�� عملية تخفيض رأس املالقامت الشركة ب −

  سيتم تضم�ن هذا التعميم �� اإلعالن.

�� إ )م24/01/2022هـ (املوافق 21/06/1443تداًء من تار�خ �� حال وافق املساهمون ع�� عملية تخفيض رأس املال �� ا�جمعية العامة غ�� العادية، سيتم �عليق تداول أسهم الشركة ملدة يوم�ن عمل اب −

 ).م26/01/2022هـ (املوافق 23/06/1443ر�خ ) وسيتم �عدها تداول األسهم بالسعر املعدل بتام25/01/2022هـ (املوافق 22/06/1443
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: تخفيض رأس املالهي�ل األطراف املشاركة �� عملية 

عملیة تخفیض 
 رأس المال

الجمعیة العامة غیر 
 العادیة

لموافقات النظامیةا  

 تصویت مساھمي الشركة

 المستشار المالي
 المستشار القانوني

 المحاسب القانوني
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 أسباب توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال -4

 تتمثل األسباب الرئيسية لتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال فيما ي��:

o كماسعودي ر�ال  )138,577,873( وثالثة وسبعون ثمانمائة ألف و  وسبعة وسبعون مائة وثمانية وثالثون مليون وخمسمائة  البالغةو  )%99.97(بنسبة  للشركة ا�خسائر امل��اكمة إطفاء �� 

حيث بلغت ) من رأس مال الشركة ا�حا��. %60.62قدرها ( انخفاضبنسبة سهم عادي  )13,853,000ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف (وذلك عن طر�ق إلغاء ، م30/09/2021

 للقوائم املالية غ�� املراجعة للف��ة املن��ية %60.64�سبة ا�خسائر امل��اكمة �� رأس مال الشركة (
ً
وتقر�ر تأكيد محدود حول التخفيض �� رأس مال الشركة  م30/09/2021�� )، وذلك وفقا

مائة وثمانية وثالثون ) من إجما�� ا�خسائر امل��اكمة البالغة %60.62إلطفاء ( أسهم الشركة املصدرةأسهم من  )5(سهم ل�ل  )3.03الصادر عن ا�حاسب القانو�ي للشركة. سوف يتم إلغاء (

 .سعودير�ال  )138,577,873( ثمانمائة وثالثة وسبعون ألف و  وسبعة وسبعون مليون وخمسمائة 

o إعادة هي�لة رأس املال. 

 تطور خسائر الشركة امل��اكمة -5

 :م2010ي�خص ا�جدول التا�� تطور ا�خسائر امل��اكمة حسب التسلسل التار��� منذ عام 

 السنة املالية
 رأس املال

 )ر�ال سعودي(

 ا�خسائر امل��اكمة

 )ر�ال سعودي(

 �سبة ا�خسائر من رأس املال
 خسائر امل��اكمةالرئيسية ل�ب اسباأل 

تمكن من تقديم خدمات �انت مضمنة بخطة العمل ال�ي بموج��ا العدم   %95.42 954,170,953 1,000,000,000 م2011 - 2010

 حصلت الشركة ع�� الرخصة من هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات.

انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي   %100.16 400,636,514 400,000,000 م2012 - 2011

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

دات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي انخفاض االيرا  %42.84 674,761,128 1,575,000,000 م2013 - 2012

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي   %56.40 888,257,171 1,575,000,000 م2014 - 2013

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 
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 السنة املالية
 رأس املال

 )ر�ال سعودي(

 ا�خسائر امل��اكمة

 )ر�ال سعودي(

 �سبة ا�خسائر من رأس املال
 خسائر امل��اكمةالرئيسية ل�ب اسباأل 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

2014-2015 1,575,000,000 944,928,849 60.00%   انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي   %69.54 1,095,298,208 1,575,000,000 م2016 - 2015

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

رادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي انخفاض االي  %78.34 1,233,920,013 1,575,000,000 م2017 - 2016

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها، 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي   %39.90 188,550,905 472,500,000 م2017-2018

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي انخفاض االيرادات   %52.97 250,262,112 472,500,000 م2018-2019

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

انخفاض االيرادات التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي   %34.04 77,787,152 228,529,000 م2019-2020

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

التشغيلية من النطاق العر�ض املقدمة ع�� تقنية الواي انخفاض االيرادات   %51.10 116,789,640 228,529,000 م2020-2021

 ماكس مع استمرار وارتفاع الت�اليف التشغيلية لهذه التقنية نتيجة تقادمها. 
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 السنة املالية
 رأس املال

 )ر�ال سعودي(

 ا�خسائر امل��اكمة

 )ر�ال سعودي(

 �سبة ا�خسائر من رأس املال
 خسائر امل��اكمةالرئيسية ل�ب اسباأل 

 .ز�ادة ت�لفة تقديم خدمات جديدة وانخفاض االيرادات االخرى 

املمتل�ات واملعدات وز�ادة مخصص الز�اة ز�ادة خسائر انخفاض القيمة ��   %60.64 138,577,873 228,529,000 م2021 سبتم��  30

 وضر�بة الدخل.

 املصدر: الشركة

مليون و�سعمائة و�سعة �سعة وثمانون ر�ال سعودي إ�� ) 228,529,000مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف (ع�� تخفيض رأس مال الشركة من  هيئةالحصلت الشركة ع�� موافقة 

  .م22/12/2021املوافق هـ 18/05/1443ر�ال سعودي بتار�خ  )89,999,000(و�سعون ألف 

�� هذا التعميم �� اإلعالن. ��خة من تضم�ن  تم). كما م30/12/2021هـ (املوافق 26/05/1443قامت الشركة بالدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامية غ�� العادية ملساه�ي الشركة واإلعالن ع��ا �� موقع اتداول بتار�خ 

 .�عد إتمام عملية التخفيض من رأس املال )%0.05( ھما �سبت إ�� )%60.64(�سبة  ستنخفض منموافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� بند تخفيض رأس مال الشركة، فإن �سبة ا�خسائر امل��اكمة حال 
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 ا�خطة املستقبلية املتوقعة لإلصالحات وا�خطوات املتخذة إليقاف ا�خسائر -6

) ر�ال 228,529,000مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف (بتخفيض رأس مال الشركة من  )م11/10/2021 املوافق ( ـه05/03/1443أو�ىى مجلس إدارة الشركة �� قراره بتار�خ 

للشركة ودعم املالية الءة امليرى مجلس اإلدارة أن هذا القرار يصب �� مص�حة الشركة ومساهم��ا. ولتعز�ز . حيث ر�ال سعودي )89,999,000�سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف (إ��  سعودي

من ثم رفع رأس املال و  تخفيض رأس املال�شمل  قرر مجلس إدارة الشركة ت�ليف اإلدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هي�لة رأس املال، �واملا� شغي��وتحس�ن األداء الت �اا��� �شاطاالس��اتي�� عمليات التوسع 

 .بما يتناسب مع وضع الشركة املا��

هـ (املوافق 08/08/1442قراره الصادر بتار�خ �� آرثر لتل العر�ية السعودية ووافق عل��ا مجلس إدارة الشركة ال�ي أعد��ا شركة " خطة عمل اس��اتيجية التحول و�� هذا السياق، أطلقت اإلدارة العليا "

 .م2023 –م 2021حيث ت��كز ع�� ف��ة  ،)م21/03/2021

  :لذلك فإن الشركة اع��مت ع�� تحقيق اآل�ي

 تحس�ن األداء املا�� للشركة.  •

 . للشركة ز�ادة ا�حصة السوقية •

 رضا العمالء. مستوى  الرفع من •

 :ذلك، ع�� سبيل املثال ال ا�حصرومن أجل تحقيق هذه االس��اتيجية، سوف تتخذ الشركة اإلجراءات االصالحية الالزمة بما �� 

 االستثمار �� البنية التحتية لتحس�ن جودة ا�خدمة وتطو�ر تجر�ة العميل. توف�� حلول مبتكرة �ا�حوسبة ال�حابية وتقنية املعلومات.  •

 االستثمار �� العامل البشري واستقطاب كفاءات سعودية متم��ة. •
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 تخفيض رأس املال وتأث��ه ع�� املساهم�ن -7

ر�ال  )89,999,000�سعة وثمانون مليون و�سعمائة و�سعة و�سعون ألف ( ر�ال سعودي إ�� )228,529,000مئتان وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة و�سعة وعشرون ألف ( ا منرأس ماله تخفيض�ع��م الشركة 

ثمانية مليون و�سعمائة و�سعة  إ��عادي  سهم )22,852,900وعشرون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف و�سعمائة (اثنان  ، و�التا�� تخفيض عدد أسهم الشركة من)%60.62(سعودي بنسبة انخفاض قدرها 

 للقوائم املالية غ�� املراجعة للف��ة املن��ية  سهمأ )5( ل�لسهم  )3.03(، وهذا �ع�ي أن معدل التخفيض سيتم بواقع عادي سهم )8,999,900و�سعون ألف و�سعمائة (
ً
�� من أسهم الشركة املصدرة وذلك وفقا

  .وتقر�ر تأكيد محدود حول التخفيض �� رأس مال الشركة الصادر عن ا�حاسب القانو�ي للشركة م30/09/2021

ر�ال  )138,577,873( ثمانمائة وثالثة وسبعون ألف و  وسبعة وسبعون مائة وثمانية وثالثون مليون وخمسمائة البالغة ة ع�� الشركإن تخفيض رأس مال الشركة هو �� األساس إلطفاء معظم ا�خسائر امل��اكمة 

، وذلك بمقدار األسهم  وتقر�ر تأكيد محدود حول التخفيض �� رأس مال الشركة الصادر عن ا�حاسب القانو�ي للشركة م30/09/2021�� إ�� القوائم املالية غ�� املراجعة للف��ة املن��ية وذلك باالستناد  ،سعودي

 ثالثة وسبعون و مائة ون ألف وثمانوأر�ع سبعةالبالغة . وستمثل ا�خسائر امل��اكمة ) سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة13,853,000ثالثة عشر مليون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف (وال�ي تبلغ  امللغاة

  .من رأس مال الشركة �عد إتمام عملية التخفيض )%0.053(ما �سبتھ ر�ال سعودي  )47,873(

يتھ �� كسور األسهم ع�� املستحق�ن �ل حسب ملكمتحصالت بيعها تداول بالسعر السائد �� حينھ، وسيتم توزيع  لتباع ��ال�ي ستنتج عن تخفيض رأس املال �� محفظة واحدة  (إن وجدت) سيتم جمع كسور األسهم

 يوما من تار�خ موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة. )30( خالل ثالث�ن

 ف��ا�ىي أدناه:إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر ع�� القيمة السوقية �حافظ مساه�ي الشركة، كما يت�ح من ا�جدول اال 

 �عد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال البند (تقديري)

 سهم 1,000 سهم  1,000 األسهم اململوكة قبل التخفيض

 سعر السهم قبل التخفيض

 م)23/01/2022(سعر إغالق 
ر�ال سعودي  34.00  ر�ال سعودي 34.00 

 سهم  607 ال ينطبق األسهم امللغاة

 %60.70 ينطبقال  �سبة التخفيض 

 سهم  393 ال ينطبق األسهم اململوكة �عد التخفيض

 ر�ال سعودي  86.30 ال ينطبق سعر السهم �عد التخفيض (تقديري)

 ر�ال سعودي 34,000 ر�ال سعودي 34,000 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقدير�ة)

 ر�ال سعودي  33,929.32 ال ينطبق القيمة السوقية لألسهم �عد التخفيض (تقدير�ة)

 ر�ال سعودي 70.68 ال ينطبق قيمة التعو�ض (تقدير�ة)

    ر�ال سعودي. ) 86.30) إ�� (86.334137تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من (
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 ع�� املساهم�نوتأث��ه طر�قة تخفيض رأس املال تا�ع 

 
ً
  تجدر اإلشارة إ�� أن املساهم الذي يمتلك سهما

ً
  واحدا

ً
  من أسهم الشركة �� محفظتھ سيتم إلغاء سهمھ وسيتم �عو�ضھ. و�و�ح ا�جدول أدناه تأثر املساهم الذي يملك سهما

ً
ثة أسهم، أو ، أو سهم�ن، أو ثالواحدا

 ، أو خمسة أسهم، أو ستة أسهم، أو سبعة أسهم، أو ثمانية أسهم، أو �سعة أسهم، أو عشرة أسهم:  أر�عة أسهم

 البند (تقديري) الوحدة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة

 األسهم اململوكة قبل التخفيض سهم  1  2  3  4  5  6  7 8   9  10

 ر�ال سعودي 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00
 سعر السهم قبل التخفيض

 (اف��ا�ىي) م)23/01/2022(سعر إغالق 

 األسهم امللغاة سهم  1  2  2  3  4  4 5 5 6  7

 األسهم اململوكة �عد التخفيض سهم ال ينطبق ال ينطبق  1  1  1  2 2  3  3  3

 سعر السهم �عد التخفيض (تقديري)  ر�ال سعودي 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30 86.30

 ر�ال سعودي 34.00 68.00 102.00 136.00 170.00 204.00 238.00 272.00 306.00 340.00
القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

 (تقدير�ة)

 ر�ال سعودي ال ينطبق ال ينطبق 86.30 86.30 86.30 172.60 172.60 258.90 258.90 258.90
القيمة السوقية لألسهم �عد التخفيض 

 (تقدير�ة)

 قيمة التعو�ض الناتجة عن كسور األسهم  ر�ال سعودي 34.00 68.00 15.67 49.67 83.67 31.33 65.33 13.00 47.00 81.00

  ر�ال سعودي. ) 86.30) إ�� (86.334137تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من (
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  ع�� املساهم�ن وتأث��ه تخفيض رأس املال طر�قة تا�ع 

بنسبة  ر�ال سعودي �عد تخفيض رأس املال )86.30( ر�ال سعودي، ومن املتوقع أن يرتفع إ�� )34.00( يوم ا�جمعية العامة غ�� العادية هو )م23/01/2022املوافق (هـ 20/06/1443بتار�خ سعر إغالق سهم الشركة 

هـ 23/06/1443تار�خ ب األر�عاءيوم �� افتتاح السوق  املتوقع للسهم ر�ال سعودي )86.30( و�مثل السعر عن سعر اغالق سهم الشركة يوم ا�جمعية العامة غ�� العادية. )%154ارتفاع تبلغ حوا�� (

 .�� ا�جمعية العامة غ�� العادية عملية تخفيض رأس املالوذلك �� حال وافق املساهمون ع�� حيث سيتم �عليق تداول أسهم الشركة ملدة يوم�ن عمل،  ،)م26/01/2022املوافق(

 *�غ�� سعر السهم �عد تخفيض رأس املال القيمة

افق 20/06/1443بتار�خ سعر إغالق السهم  ر�ال سعودي 34.00   ا�جمعية العامة غ�� العادية م يوم23/01/2022هـ املو

 رأس املالسعر سهم الشركة املتوقع �عد تخفيض   ر�ال سعودي 86.30

 قيمة تخفيض رأس املال ر�ال سعودي 138,530,000

 عدد األسهم امللغاة سهم 13,853,000

 عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال سهم 22,852,900

 )ةالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال (تقدير� ر�ال سعودي  776,998,600

 القائمة واملصدرة �عد تخفيض رأس املال عدد األسهم سهم 8,999,900

 سعر سهم الشركة �عد تخفيض رأس املال  ر�ال سعودي 86.30

 )ةالقيمة السوقية لألسهم �عد تخفيض رأس املال (تقدير� ر�ال سعودي  776,998,600

  ر�ال سعودي. ) 86.30) إ�� (86.334137(تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من 
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 ع�� املساهم�ن وتأث��ه تا�ع طر�قة تخفيض رأس املال 

 يو�ح ا�جدول التا�� كيفية حساب سعر السهم �عد تخفيض رأس املال.

 *البند القيمة

افق 20/06/1443(أ) سعر السهم قبل التخفيض بتار�خ  ر�ال سعودي 34.00  م 23/01/2022هـ املو

 (ب) عدد األسهم قبل التخفيض سهم 22,852,900

 (ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) * (ب) ر�ال سعودي 776,998,600

 (د) عدد األسهم �عد التخفيض سهم 8,999,900

 (د)÷ = (ج)  **�عد التخفيض سعر السهم ر�ال سعودي 86.30

  ر�ال سعودي. ) 86.30) إ�� (86.334137تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من (
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 تأث�� تخفيض رأس املال ع�� عمليات وال��امات الشركة -8

 )13,853,000(ون وثمانمائة وثالثة وخمسون ألف ثالثة عشر ملي ، حيث �عت�� تخفيض رأس املال عن طر�ق إلغاءوحقوق مساه�ي الشركة ال يوجد أي تأث�� لتخفيض رأس املال ع�� عمليات وال��امات الشركة

ة مائة وثمانية وثالثون مليون وخمسمائمجرد قيد �� دفاتر الشركة لشطب معظم ا�خسائر امل��اكمة ع�� تحو�ل مبلغ ) ر�االت سعودية للسهم الواحد 10بقيمة اسمية مقدارها عشرة (من أسهم الشركة عادي سهم 

 لتقر�ر ا�حاسب القانو�ير�ال سعودي من حساب رأس املال إ�� حساب بند ا�خسائر امل��اكمة )138,530,000وثالثون ألف (
ً
 . ، وذلك وفقا

 :م30/09/2021ر�خ تاكما �� �ية وذلك باالستناد إ�� القوائم املالية الداخلية للشركة الغ�� مدققة للف��ة املن� تفاصيل اآلثار امل��تبة ع�� انخفاض رأس املال ع�� أسهم املساهم�ن وا�خسائر امل��اكمة

 حقوق املساهم�ن الر�االت السعودية)بقبل عملية التخفيض ( الر�االت السعودية)ب�عد عملية التخفيض ( الر�االت السعودية)بصا�� التأث�� (

 رأس املال 228,529,000 89,999,000 138,530,000

 احتياطي نظامي ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 ا�خسائر امل��اكمة )138,577,873( 47,873 )138,530,000(

 ا�جموع 89,951,127 89,951,127 ال يوجد

 .م30/09/2021 لف��ة الستة أشهر املن��ية �� تقر�ر محاسب القانو�ي املرفق، والقوائم املاليةاملصدر: 
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 ا�خاطر ا�حتملة -9

، فإن الشركة �عمل ع�� ت�حيح أوضاعها لوقف ��دف عملية تخفيض رأس املال إ�� إطفاء ا�خسائر امل��اكمة، وهو  •
ً
ما سيؤدي إ�� �عز�ز املركز املا�� للشركة وسيحافظ ع�� استمرار���ا. وكما ذكر مسبقا

وجود أية  التأكيد من قبل ا�حاسب القانو�ي ع�� عدمنونية وتم ا�خسائر ولتحقيق األر�اح، مما �عود بالنفع ملساه�ي الشركة. علما بأنھ قد تم دراسة عملية تخفيض رأس املال من النوا�� املالية والقا

 مخاطر يمكن أن تؤثر ع�� الشركة نتيجة لتخفيض رأس املال.

أو أك��  )%20(توجد أي ضمانات �عدم ��جيل الشركة خسائر إضافية، و�� حال بلغت ا�خسائر امل��اكمة  المن رأس مال الشركة، و  )%0.005(�عد تخفيض رأس املال ستصبح �سبة ا�خسائر امل��اكمة  •

، رة عن الهيئةفأك�� من رأس مالها" الصاد )%20(والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة  "اإلجراءات ألح�اممن رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع 

 .ملز�د من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم "معلومات هامة" من �عميم املساهم�ن هذا

 

من نظام الشر�ات وال�ي تنص ع�� أنھ يجب ع�� أي مسؤول �� الشركة أو مراجع ا�حسابات ) 150(املادة  ألح�اممن رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع  )%50و�� حال بلغت �سبة ا�خسائر امل��اكمة ( •

  إبالغ اإلدارة، وع�� رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس  إبالغفور علمھ بذلك 
ً
  15خالل  -بذلك، وع�� مجلس اإلدارة  أعضاء ا�جلس فورا

ً
 يوما

  45 خالل لالجتماعدعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية  -من علمھ بذلك 
ً
 من تار�خ علمھ با�خسائر؛ لتقرر إما ز�ادة رأس مال الشركة أو تخفيضھ وذلك إ�� ا�حد الذي تنخفض يوما

 .األساسا�حدد �� نظامها  األجلمعھ �سبة ا�خسائر إ�� ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل الشركة قبل 

 

 28/01/1437��  )3(م/املل�ي الكر�م القا�ىي بتعديل و�عليق سر�ان �عض أح�ام نظام الشر�ات الصادر باملرسوم رقم  األمرصدور هـ أعلنت وزارة التجارة عن 17/04/1442بتار�خ  •
ً
هـ، ملدة سنت�ن اعتبارا

 هـ، بما �� ذلك:01/08/1441من تار�خ 

 

o  15( من علمھ ببلوغ خسائر الشركة املساهمة نصف رأس املال املدفوع، من خاللهادعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية  اإلدارةتمديد املدة ال�ي يتع�ن ع�� مجلس ( 
ً
 يوما

 60لتصبح (
ً
 لم ا�جلس با�خسائر. من تار�خ ع ) يوما

 

o ) من (180تمديد املدة ال�ي يتع�ن خاللها عقد اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية لتصبح 
ً
 بدال

ً
 45) يوما

ً
 ر.من تار�خ علم ا�جلس با�خسائ) يوما

 

هـ، وال�ي تضمنت أن �عد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع ا�جمعية العامة غ�� العادية خالل 01/08/1441) من نظام الشر�ات ملدة (سنت�ن) من تار�خ 150) من املادة (2�عليق العمل بالفقرة (

 من صدور قرار 90�� �ل ز�ادة رأس املال خالل ( بقررت ز�ادة رأس املال وفق األوضاع املقررة �� هذه املادة ولم يتم االكتتا املدة ا�حددة، أو إذا اجتمعت و�عذر عل��ا إصدار قرار �� املوضوع، أو إذا
ً
) يوما

 للضوابط ال�ي تضعها ) من نظام الشر�ات اإلفصاح عن تطو 150) من املادة (1ا�جمعية بالز�ادة، وع�� الشر�ات املساهمة عند بلوغ خسائرها املقدار ا�حدد �� الفقرة (
ً
رات خسائرها �ش�ل مستمر وفقا

 ا �ل فيما يخصھ.   -وزارة التجارة وهيئة السوق املالية 
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 الف��ة الزمنية املتوقعة للعملية -10

 التار�خ ا�جدول الزم�ي املتوقع لتخفيض رأس املال

 م)11/10/2021هـ (املوافق 05/03/1443 مجلس إدار��ا بتخفيض رأس مال الشركةإعالن الشركة ع�� موقع تداول عن توصية 

 م)27/10/2021هـ (املوافق 21/03/1443 تقديم ملف طلب املوافقة ع�� تخفيض رأس املال إ�� هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول)

 )م22/12/2021 املوافق( هـ18/05/1443 تخفيض رأس مال الشركةا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب 

 م)30/12/2021(املوافق  هـ26/05/1443 الدعوة �حضور ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال واالعالن ع��ا �� موقع السوق املالية السعودية (تداول) 

 م)18/01/2022(املوافق  هـ15/06/1443 اإلعالن عن بداية التصو�ت االلك��و�ي

 م)32/10/2202هـ (املوافق 02/60/1443 ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال* 

 م)32/10/2202هـ (املوافق 02/60/1443 موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة

 م)42/10/2202هـ (املوافق 12/60/1443 إعالن الشركة عن نتائج ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال 

 )م20/02/2022 املوافق( هـ19/07/1443 اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة �� حسابات املساهم�ن املستحق�ن

تماع األول. و�� حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثا�ي، سيتم عقد االجتماع الثالث �عد * �� حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االج

 يوم 21
ً
 �عقاد االجتماع الثا�ي. من ان��اء املدة ا�حددة ال ا
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افقات النظامية  -11  الالزمةاملو

 . م22/12/2021هـ املوافق 18/05/1443حصلت الشركة ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� عملية تخفيض رأس املال بتار�خ  •

املساهم�ن العلم بأنھ إذا لم يتم ا�حصول ع�� موافق��م ع�� عملية تخفيض رأس إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف ع�� موافقة املساهم�ن من خالل ا�جمعية العامة غ�� العادية، وع��  •

.
ً
 املال هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

عديل ارة ل�حصول ع�� موافق��ا ع�� �رة التج�� حال تم ا�حصول ع�� موافقة املساهم�ن خالل ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� عملية تخفيض رأس املال، فإن الشركة ستقوم بمخاطبة وزا •

 ال�جل التجاري والنظام األسا�ىي للشركة.

  .املال رأس إجراءات تخفيض باستكمال يتعلق فيما الشركة عل��ا تحصل لم أخرى  نظامية موافقات أي توجد ال أعاله، دور  ما بخالف •
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ائح ذات الصلة -12  األنظمة واللو

  .م) والتعديالت ال�ي طرأت عليھ10/11/2015هـ (املوافق 28/01/1437) و�تار�خ 3رقم (م/نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي  •

 .م) والتعديالت ال�ي طرأت عليھ31/07/2003هـ (املوافق 02/06/1424) وتار�خ 3نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/ •

م)، واملعدلة بقرار 27/12/2017هـ (املوافق 09/04/1439وتار�خ  2017-123-3 القرار رقمقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب  •

 .م)30/09/2019هـ (املوافق 01/02/1441وتار�خ  2019-104-1مجلس هيئة السوق املالية رقم 

-104-1م) واملعدلة بموجب قراره رقم 27/12/2017هـ (املوافق  09/04/1439) بتار�خ 2017-123-3اإلدراج الصادرة عن تداول واملوافق عل��ا بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم (قواعد  •

 .م)24/02/2021هـ املوافق (12/07/1442بتار�خ  2021-22-1واملعدلة بموجب قرار رقم  م)30/09/2019هـ (املوافق 01/02/1441بتار�خ  2019

-48-4فأك�� من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  %20 السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة اإلجراءات والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� •

هـ، واملعدلة بقرار مجلس 02/06/1424وتار�خ  30نظام السوق املالية وما ورد عليھ من �عديالت الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/م) بناًء ع�� 18/11/2013هـ (املوافق 15/01/1435وتار�خ  2013

 م).18/07/2018هـ (املوافق 05/11/1439وتار�خ  2018-77-1هيئة السوق املالية رقم 

 .النظام األسا�ىي للشركة •
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 ا�حاسب القانو�يتقر�ر  -13

ر فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض ع�� بإعداد تقر�لقيام ل العظم والسديري وآل الشيخ وشر�اؤهم (محاسبون ومراجعون قانونيون)شركة /بتعميد السادةقامت الشركة 

ع�� املساهم�ن خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ��  القانو�يا�حاسب تالوة تقر�ر يتوجب  .ع�� عملية تخفيض رأس مال الشركةاملالية  هيئة السوق ال��امات الشركة من أجل ا�حصول ع�� موافقة 

 .العادية، حيث لن تتم عملية تخفيض رأس املال دون تالوتھ

املوافق (هـ 26/05/1443بتار�خ  (تداول)السعودية  ةياملالع�� موقع السوق  �� اإلعالن عن الدعوة لهذه ا�جمعية العامة غ�� العادية ا�حاسب القانو�يتم تضم�ن ��خة من الفحص ا�حدود من قبل 

  .)م30/12/2021
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 رأي املستشار القانو�ي -14

 من أجل إبداء الرأي القانو�ي �� عملية تخفيض رأس مال الشركة. محامون ومستشارون قانونيون  قامت الشركة بتعي�ن املستشار القانو�ي السادة/ شركة عبدالعز�ز ال�جالن وشر�اه

 
ً
ة السعودية، للقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ي حصلت الشركة ع�� خطاب املستشار القانو�ي، الذي يؤكد فيھ ع�� أنھ قد تم إعداد طلب تخفيض رأس املال واملستندات املؤ�دة لذلك وفقا

 � جميع املوافقات النظامية الالزمة لذلك.�عد ا�حصول ع�
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 معلومات هامة -15

فأك�� من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب  )%20(اإلجراءات والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة باإلشارة إ��  •

هـ، 02/06/1424وتار�خ  30م) بناًء ع�� نظام السوق املالية وما ورد عليھ من �عديالت الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/18/11/2013هـ (املوافق 15/01/1435وتار�خ  2013-48-4القرار رقم 

) و�تار�خ 3و�ناًء ع�� نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/م)؛ 18/07/2018هـ (املوافق 05/11/1439وتار�خ  2018-77-1السوق املالية رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة 

ال�ي أو�حت م 02/12/2020 هيئة السوق املالية بتار�خإعالن و�اإلشارة إ��   ،) منھ150وجھ ا�خصوص املادة ( �م) والتعديالت ال�ي طرأت عليھ، وع�10/11/2015هـ (املوافق 28/01/1437

هـ 28/01/1437) و�تار�خ 3نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/ هـ �شأن �عليق العمل ببعض أح�ام مواد16/03/1442وتار�خ ) 15016(فيھ هيئة السوق املالية األمر املل�ي الكر�م رقم

 يجب ع�� ما ي��: ،التنسيق املش��ك ب�ن هيئة السوق املالية ووزارة التجارة م)، و�شارة إ��10/11/2015(املوافق 

 ) من نظام الشر�ات:150استثناًء من حكم املادة ( 

 15من (ال املدفوع، تمديد املدة ال�ي يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية خاللها من علمھ ببلوغ خسائر الشركة املساهمة نصف رأس امل −
ً
 ) يوما

 من تار�خ علم ا�جلس با�خسائر. 60لتصبح (
ً
 ) يوما

 من (180تمديد املدة ال�ي يتع�ن خاللها عقد اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية لتصبح ( −
ً
 بدال

ً
 من تار�خ علم ا�جلس با�خسائر.45) يوما

ً
 ) يوما

هـ، وال�ي تضمنت أن �عد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع 01/08/1441دة (سنت�ن) من تار�خ ) من نظام الشر�ات مل150) من املادة (2�عليق العمل بالفقرة ( −

فق األوضاع املقررة �� هذه املادة ولم ا�جمعية العامة غ�� العادية خالل املدة ا�حددة، أو إذا اجتمعت و�عذر عل��ا إصدار قرار �� املوضوع، أو إذا قررت ز�ادة رأس املال و 

 من صدور قرار ا�جمعية بالز�ادة، وع�� الشر�ات املساهمة عند بلوغ خسائرها املقدار ا�حدد �� الفقرة (90م االكتتاب �� �ل ز�ادة رأس املال خالل (يت
ً
) من املادة 1) يوما

 للضوابط ال�ي تضعها وزارة التجارة 150(
ً
 �ل فيما يخصھ.   -وهيئة السوق املالية ) من نظام الشر�ات اإلفصاح عن تطورات خسائرها �ش�ل مستمر وفقا

  ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها امل��اكمة 
ً
من رأس مالها، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة  )%35(فأك�� و�ما يقل عن  )%20(أن تف�ح ل�جمهور فورا

صاح املطلوب لتعليمات عل��ا، و�� حال تزامن اإلفو�سب��ا من رأس املال واألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر مع اإلشارة �� اإلعالن إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات وا

 لهذه الفقرة مع اإلع
ً
ج املالية األولية أو ئالن ا�خاص بالنتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالنتاوفقا

 السنو�ة.

  ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ 
ً
من رأس مالها، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة  )%50( فأك�� و�ما يقل عن )%35(خسائرها امل��اكمة أن تف�ح ل�جمهور فورا

لوب إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عل��ا، و�� حال تزامن اإلفصاح املطمع اإلشارة �� اإلعالن و�سب��ا من رأس املال، واألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر 

 لهذه الفقرة مع ا
ً
تائج املالية األولية أو نإلعالن ا�خاص بالنتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالوفقا

 السنو�ة.
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  ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها امل��اكمة 
ً
، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة و�سب��ا من رأس املال، فأك�� من رأس مالها )%50(أن تف�ح ل�جمهور فورا

 لهذوالتعليمات عل��اواألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر، مع اإلشارة �� اإلعالن إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات 
ً
ه الفقرة . و�� حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

 لية أو السنو�ة.األو النتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالنتائج املالية مع اإلعالن ا�خاص ب

 حسب موقع السوق املالية السعودية (تداول) إ��:  امل��اكمةتصنف الشر�ات ذات ا�خسائر  •

 

 

 

 

 يض رأس املال إ�� ما دون من نظام الشر�ات، يجوز بقرار من ا�جمعية العامة غ�� العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا منيت بخسائر، و�جوز �� تلك ا�حالة وحدها تخف) 144بناء ع�� املادة ( •

ر�ر ا�حاسب القانو�ي عن األسباب املوجبة لھ وعن االل��امات ال�ي ع�� ) ر�ال سعودي. وال يصدر القرار إال �عد تالوة تق500,000) من نظام الشر�ات، أي (54ا�حد املنصوص عليھ �� املادة (

 الشركة وأثر التخفيض �� هذه االل��امات و�مراعاة ما يق�ىي بھ نظام الشر�ات، و�ب�ن القرار طر�قة التخفيض.

 للمادة ( •
ً
 ) من نظام الشر�ات، 94وفقا

ً
ذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة ع�� األقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب �� إال إ ال ي�ون ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية �حيحا

 
ً
 إذا حضره عدد من املساهم�ن يمثلون ر�ع رأس املال ع�� األقل، و�ذا لم يتوفر النصاب �� االجتماع الثا�ي، وجهت االجتماع األول وجهت الدعوة إ�� اجتماع ثاٍن، و��ون االجتماع الثا�ي �حيحا

 
ً
 أيا �ان عدد األسهم املمثلة فيھ �عد موافقة ا�جهة ا�ختصة. دعوة إ�� اجتماع ثالث و��ون االجتماع الثالث �حيحا

 للمادة ( •
ً
 قرار ا�جمعية العامة غ�� العادية بتخفيض رأس مال الشركة بأغلبية ثالثة أر�اع األسهم املمثلة �� االجتماع.يصدر ) من نظام الشر�ات، 94وفقا

  �� حال •
ً
ع�� جميع مساه�ي الشركة امل�جل�ن ��جالت الشركة لدى السوق املالية (تداول) ب��اية تداول يوم  وافق مساهمو الشركة ع�� تخفيض رأس املال، سي�ون قرار التخفيض نافذا

كذلك املساهم�ن الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار ا�جمعية العامة غ�� العادية، ويشمل ذلك املساهم�ن الذين لم يحضروا اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية، و 

 تخفيض رأس املال.
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 املستندات املتاحة للمعاينة -16

هـ 18/05/1443ئة السوق املالية �� من تار�خ موافقة هي وذلك اإللك��و�يض وموقع الشركة الرئي�ىي �� مدينة الر�ا سوف تتيح الشركة للمساهم�ن االطالع ع�� املستندات التالية وذلك �� مقر الشركة

 إ�� الساعة  9:00م) خالل ف��ات العمل الرسمية من الساعة 23/01/2022هـ (املوافق 20/06/1443ا�جمعية العامة غ�� العادية ��  م) وح�ى ا�عقاد22/12/2021(املوافق 
ً
 :�عد العصر 5:00صباحا

 ��خة من توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال. •

 من خطاب �عي�ن املستشار املا��.��خة  •

 ��خة من خطاب �عي�ن املستشار القانو�ي. •

 .م22/12/2021املوافق (هـ 18/05/1443 ��خة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية ع�� تخفيض رأس املال واملنشورة �� موقع الهيئة وموقع السوق املالية (تداول) •

 العامة غ�� العادية.املقدم ل�جمعية �عميم املساهم�ن ��خة من  •

 رأس املال. ��خة من تقر�ر ا�حاسب القانو�ي ع�� عملية تخفيض •
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 املرفقات 

 .ا�حاسب القانو�يتقر�ر ��خة من  ●

 .ور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العاديةضنموذج توكيل ح ●
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