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املستشارون
املستشار املالي:
شركة الوساطة املالية (وساطة كابيتال)
الرياض  -شارع العليا العام
ص.ب  ، 50315الرياض 11523
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4944067 :
فاكس+966 11 4944205 :
املوقع اإللكترونيwww.wasatah.com.a :
البريد اإللكترونيinfo@wasatah.com.sa :

املحاسب القانوني:
السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
جدة -شارع الوطن العربي
ص.ب  – 780جدة 21421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 12 6693478 :
فاكس+966 12 6602432 :
البريد اإللكترونيjeddah@elayouty.com :
املوقع اإللكترونيwww.elayouty.com :
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خلفية عن الشركة
 شركة نسيج العاملية التجارية (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو «نسيج») ،هي شركة مساهمة سعودية تأسست في عام 1953م كشركة تضامنية في مدينة مكة املكرمة
تحت اسم «شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية» و في عام 1985م تم إنشاء مصنع السريع للسجاد كفرع من الشركة و في عام 1989م تم انشاء مصنع
جدة للخيوط الصناعية كفرع من الشركة .وتم تحويل مصنع جدة للخيوط الصناعية من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في نوفمبر 1995م و تحويل مصنع السريع
للسجاد من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في أغسطس 2000م .وفي عام 2007م تم دمج كل من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية و شركة
مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة في شركة مصنع السريع للسجاد املحدودة ،و تم تحويلها لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ،وتحويل الكيان القانوني
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (/523ق) و تاريخ 1428-12-21ه .وفي 2010-02-22م أدرجت الشركة في السوق
املالية السعودية (تداول) بعد أن قامت بطرح  9مليون سهم لالكتتاب العام تمثل ( )%30من رأس املال .و تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ()4030133919
الصادر من جدة بتاريخ  1422-03-05هـ (املوافق2001-05-28م).
 تم تغيير اسم الشركة من شركة مجموعة ّ
السريع التجارية الصناعية إلى شركة نسيج العاملية التجارية ،وذلك بعد موافقة الجمعية العامة الغير عادية املنعقدة في تاريخ
1441-09-03ه (املوافق 2020-04-26م).
 يقع مقر الشركة مدينة جدة –  21441الرمز البريدي ، 1563 :اململكة العربية السعودية.
 تتلخص األغراض الرئيسية للشركة بتصنيع السجاد واملوكيت والخيوط الصناعية وبتجارة الجملة والتجزئة للسجاد واملوكيت واألرضيات باإلضافة الى البطانيات.
 معلومات التواصل :
اسم ضابط االتصال :عمر فضل محمد طه
هاتف)12( 6222608 :
فاكس(12) 6823930 :
البريد اإللكترونيotaha@Al-sorayai.com:
املوقع اإللكترونيwww.al-sorayai.com/en:
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خلفية عن الشركة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وثمانية وسبعون مليون ومائة وستون ألف ( )178,160,000ريال سعودي مقسم إلى سبعة عشر مليون و ثمانمائة وستة عشر ألف
( )17,816,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل .و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة:
العام

 20فبراير 1953م

تأسست الشركة كشركة تضامنية في مدينة مكة املكرمة تحت اسم شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية برأس مال بلغ
 20,000ريال سعودي.

مارس 1985م

تم انشاء مصنع السريع للسجاد كفرع من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع.

أبريل 1989م

تم انشاء مصنع جدة للخيوط الصناعية كفرع من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع.

يونيو 1990م

تمت زيادة رأس مال الشركة من  20,000ريال سعودي إلى  12,600,000ريال سعودي عن طريق رسملة  12,580,000من األرباح املبقاة.

نوفمبر 1995م

تم تحويل مصنع جدة للخيوط الصناعية من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  33,000,000ريال سعودي.

أغسطس 2000م

5

الحدث

تم تحويل مصنع السريع للسجاد من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  60,650,000ريال سعودي.

فبراير 2004م

تمت زيادة رأس مال شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة من  33,000,000ريال سعودي إلى  37,000,000ريال سعودي ،وذلك
عن طريق زيادة نقدية من الشركاء.

يناير 2006م

تمت زيادة رأس مال شركة مصنع السريع للسجاد املحدودة من  60,650,000ريال سعودي إلى  91,500,000ريال سعودي ،وذلك عن طريق
رسملة  30,850,000ريال سعودي من األرباح املبقاة.

يناير 2006م

تمت زيادة رأس مال شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع من  12,600,000ريال سعودي إلى  91,500,000ريال سعودي ،وذلك عن
طريق رسملة  78,900,000ريال سعودي من األرباح املبقاة.

يناير 2007م

تم دمج كل من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية و شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة في شركة مصنع
السريع للسجاد املحدودة و تحويلها لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية برأس مال يبلغ  220,000,000ريال سعودي.

خلفية عن الشركة
العام

1428/11/01ه
(املوافق 2007/11/11م)
يونيو 2008م

الحدث

تحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة.
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من ( )220,000,000ريال سعودي تمثل عدد ( )22,000,000سهم عادي إلى ( )300,000,000ريال سعودي
تمثل عدد ( )30,000,000سهم عادي ،وتمت هذه الزيادة عن طريق رسملة األرباح املبقاة و االحتياطي النظامي والعام بقيمة ()80,000,000
ريال سعودي.

1431/03/08ه
(املوافق 2010/02/22م)

قامت الشركة بإدراج ( )9,000,000تسعة ماليين سهم في السوق املالية السعودية ( تداول) و التي تمثل  %30من رأس مال الشركة.

1434/05/20ه
(املوافق 2013/04/01م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 2013/04/01م ،على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة
رأسمال الشركة من ( )300,000,000ريال إلى ( )375,000,000ريال ،وذلك من خالل ترحيل  75مليون ريال سعودي من األرباح املبقاة إلى
رأس املال ومنح سهم مجاني لكل  4أسهم ليصبح عدد األسهم ( )37,500,000سهم.

1439/04/10ه
(املوافق 2017/12/28م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 2017/12/28م على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض
رأسمال الشركة من ( )375,000,000ريال إلى ( )225,000,000ريال ،عن طريق إلغاء ( )15,000,000سهم من األسهم املصدرة للشركة،
وذلك إلطفاء ماقيمته ( )150,000,000ريال سعودي من إجمالي الخسائر املتراكمة والتي تمثل  %40من رأس مال الشركة.

1440/12/27ه
(املوافق 2019/08/28م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/08/28م على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض
رأسمال الشركة من ( )225,000,000ريال إلى ( )65,500,000ريال ،عن طريق إلغاء ( )15,950,000سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وذلك
إلطفاء ماقيمته ( )159,950,000ريال سعودي من إجمالي الخسائر املتراكمة والتي تمثل  %70.89من رأس مال الشركة.

1441/05/27ه
(املوافق 2020/01/22م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 2020/01/22م على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة
رأسمال الشركة من ( )65,500,000ريال إلى ( )178,160,000ريال ،وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من ( )6,550,000إلى ()17,816,000
وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة ( )11,266,000سهم بسعر طرح يبلغ ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد و بقيمة
إجمالية تبلغ ( )112,660,000ريال سعودي ،والتي تمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة (.)%172
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خلفية عن الشركة
العام

الحدث

1442/03/23ه
(املوافق 2020/11/09م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن بلوغ خسائرها املتراكمة  %65.4من رأس املال بمقدار ( )116,527,994ريال سعودي.

1442/03/24هـ
(املوافق 2020/11/10م)

أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من ( )178,160,000ريال سعودي إلى
( )61,632,010ريال سعودي عن طريق إلغاء ( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وذلك إلطفاء ماقيمته ( )116,527,990ريال
سعودي بنسبة  %99.999997من إجمالي الخسائر املتراكمة والتي تمثل  %65.4من رأس مال الشركة.

1442/04/11هـ
(املوافق 2020/11/26م)

وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من ( )178,160,000ريال سعودي إلى ( )61,632,010ريال سعودي عن
طريق إلغاء ( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق
املالية السعودية (تداول).

**1442/**/هـ
(املوافق **2020/**/م)

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة ،خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ **2020/**/م على تخفيض رأس مال الشركة من
( )178,160,000ريال سعودي إلى ( )61,632,010ريال سعودي عن طريق إلغاء ( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم
اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع السوق املالية السعودية (تداول).
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خلفية عن الشركة – مجلس اإلدارة
االسم

املنصب

الصفة

نسبة األسهم اململوكة
غير املباشرة*

نسبة األسهم اململوكة
املباشرة**

الجنسية

تاريخ العضوية***

صالح بن ناصر السريع

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

%0.0002

%0.5612932

سعودي

2018/07/16م

منصور بن صالح الخربوش

نائب رئيس املجلس

مستقل

%0.0009766

سعودي

2020/02/26م

عبدهللا حمدان السريع

عضو مجلس إدارة

تنفيذي

-

سعودي

2018/07/16م

وائل بن سعد الراشد

عضو مجلس إدارة

مستقل

-

سعودي

2018/07/16م

عصام بن عبداللطيف املجلد

عضو مجلس إدارة

مستقل

-

سعودي

2018/07/16م

حمدان بن علي مطر

عضو مجلس إدارة

مستقل

-

فلسطيني

2018/09/10م

عبدالكريم بن ابراهيم النافع

عضو مجلس إدارة

مستقل

-

سعودي

2020/08/26م

املصدر :الشركة و تداول .
* من خالل ملكية رئيس املجلس صالح ناصر السريع في شركة سناسكو التجارية كما بتاريخ 1442/04/03ه (املوافق 2020/11/18م).
**كما في تاريخ 1442/04/03ه (املوافق 2020/11/18م).
***وافقت الجميعة العامة (العادية) باجتماعها املنعقد بتاريخ 2018/04/26م على تعيين ( )7أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2018/07/16م ملدة  3سنوات تنتهي في تاريخ 2021/07/15م.
مالحظة:
تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 1442/03/24ه (املوافق 2020/11/10م) بتخفيض رأس مال الشركة من ( )178,160,000ريال سعودي إلى ( )61,632,010ريال سعودي عن طريق إلغاء
( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة.
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خلفية عن الشركة – اإلدارة التنفيذية
االسم

املنصب

املؤهل العلمي

الجنسية

تاريخ التعيين

مارك هنري فيرلين

الرئيس التنفيذي

ماجستير في االقتصاد

بلجيكي

2019/07/25م

عبدالرحمن صالح باجبع

املدير املالي

بكالوريوس هندسة كيمائية-
بكالوريوس علوم سياسية

سعودي

2020/03/29م

وسام محمد سيرماني

مدير عام املبيعات والتسويق

بكالوريوس هندسة املعلومات

سوري

2019/09/12م

عبدهللا حمدان السريع

مدير عام مبيعات الجملة

ثانوية عامة

سعودي

2007/06/23م

محمد أسامة مبارك

مدير عام املوارد البشرية –مدير
عام التصنيع املكلف

بكالوريوس هندسة كيمائية-
ماجستير إدارة أعمال

سعودي

2011/11/12م

عبدهللا يحي فتيحي

مدير عام سلسلة االمدادات

بكالوريوس هندسة صناعية-
ماجستير إدارة أعمال

سعودي

2020/08/05م

محمود عبدهللا شمس الدين

مدير عام املراجعة الداخلية

بكالوريوس محاسبة وتمويل-
مراجع رقابة داخلية معتمد

مصري

2015/04/01م

املصدر :الشركة.
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تطورالخسائر املتراكمة
الفترة

صافي
الخسارة

الخسائر
املتراكمة

نسبة الخسائر
املتراكمة إلى
رأس املال

2016م

 94.7مليون

 108.6مليون

%28.96

2017م

 88.3مليون

 10.1مليون

%4.47

2018م

 55.4مليون

 74.9مليون

%33.31

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائراملتراكمة
.1
.2
.3
.4

انخفاض اجمالي املبيعات بنسبة  %25مقارنه بالعام السابق.
أسعار البيع املتدنية بسبب املنافسة القوية باألسواق املحلية والخارجية.
إنخفاض القوة الشرئية املحلية والخارجية.
تحمل عبء التكاليف التشغيلية الثابته الغير مستغلة على الرغم من ترشيد
املصاريف البيعية واإلدارية.

.1

انخفاض املبيعات بنسبة  %12مقارنة بمبيعات عام 2016م بسبب ضعف الطلب
واملنافسة القوية من املنتجات الخارجية.
خسارة نتجت عن دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز بسبب استبعاد جزء
من األصول الخاصة بفروعها بواقع  12.9مليون ريال تتمثل فى أعمال تحسينات
وديكورات فى مواقع صاالت عرضها املؤجرة والتي تم الخروج أثناء عملية دمج
العمليات.
نتائج خسائر غير متكررة من العمليات غير املستمرة نتيجة للتخارج من أصول
شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا  -بلجيكا وتوقف نشاط شركة ميلينيوم ويفرزاملحدودة-
أمريكا فى شهر يونيو 2017م بواقع  13.8مليون ريال.

.1

انخفاض املبيعات بقيمه  99.5مليون ريال مقارنه بالعام السابق مع وجود تكاليف
صناعية ثابته و تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية التي ألزمت الشركة بتكوين
مخصصات بيقيمة  11,1مليون ريال.

.2

.3
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تطورالخسائر املتراكمة
الفترة

صافي
الخسارة

الخسائر
املتراكمة

نسبة الخسائر
املتراكمة إلى
رأس املال

2019م

 116.2مليون

 32.4مليون

%49.47

الربع األول لعام
2020م

 19.5مليون

 59.7مليون

%33.52

الربع الثاني
لعام 2020م

 17.3مليون

 77.4مليون

%43.45

الربع الثالث
لعام 2020م

 38.8مليون

 116.5مليون

%65.4

سبب ارتفاع/انخفاض الخسائراملتراكمة
.1

انخفاض اجمالي املبيعات بنسبة  %42مقارنه بالعام السابق ،بسبب محدودية رأس
ً
املال العامل والذي كان مطلوبا إلنتاج منتجات جديدة بهوامش ربحية أعلى من بيع
ً
املخزون املتاح سابقا.
ارتفاع التكلفة االنتاجية لعدم استغالل الطاقة االنتاجية بمستوياتها التشغيلية
املعقولة مما زاد من التكلفة الصناعية املباشرة
بيع املخزون بأسعار منافسة لألسعار الحالية املنخفضة مما أثر على هوامش
الربحية.
اثر تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية وتطبيق سياسة الشركة للمخصصات إلى
تكوين مخصصات توجب على الشركة االلتزام بها واالعتراف بأثرها فى املصروفات
التشغيلية.

.1

تعود األسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى تحمل الشركة تكلفة إصدار حقوق
األولوية الخاصة بعملية زيادة رأس املال بمبلغ  7.4مليون ريال ،لزم إدراجها على
ً
رصيد الخسائر املتراكمة التزاما باملعايير الدولية للتقارير املالية،حيث أنها خسائر
غير تشغيلية وغير متكررة ،باإلضافة إلي خسارة الربع الحالي.

.1

األثر الجوهري من جائحة كورونا على القوة الشرائية وحركة األسواق مما أدي إلى
انخفاض اإليرادات بنسبة  %30مقارنه بالربع الثاني من السنة السابقة.
ً
انخفاض مستويات الطلب التي صاحبت جائحة كوفيد 19-والتي أثرت سلبا على
حجم االيرادات املحققة ومستويات استغالل الطاقة االنتاجية وتحمل األعباء
التشغيلية الثابتة.

.2
.3
.4
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.1

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
ً
ً
ً
جديدا من شأنه أن يجعل عمليات الشركة أكثر مرونة تساعد فى تحقيق أهدافها االستراتيجية والتشغيلية ،حيث يساعد الهيكل
تنظيميا
 -1طورت إدارة الشركة هيكال
ً
الجديد بشكل أكبر على تنفيذ خطط الشركة بأكثر فاعلية من خالل اتخاذ القرارات فى الوقت املناسب وسرعة تطبيقها لتنعكس ايجابا على عمليات الشركة ونتائجها  ،و
تطبيق إجراءات رقابية على املهام ذات الصلة بالعمليات والتي ستساهم في رفع جودة األداء واملخرجات ،مع األخذ فى اإلعتبار دمج بعض املهام والوظائف لتخفيض
ً
التكاليف املرتبطة بتلك اإلدارات ،والذي سيؤثر إيجابا للوصول إلى نقطة التعادل بشكل أسرع.
ً
 -2تعيين إدارة تنفيذية جديدة ابتداءا من منصب الرئيس التنفيذي للشركة ،مدير عام املبيعات ،رئيس اإلدارة املالية ،مدير عام سلسلة االمدادات،مدير إئتمان وغيرها
من الوظائف الجوهرية ،باإلضافة للمهنيين املوجودين فى املناصب األخرى والذين سيكون لهم كفريق عمل واحد مخرجات عمل تؤدي إلى تسهيل تنفيذ خطط الشركة
التصحيحية بخلق قيمة مضافة وهامش ربحية أعلى من خالل زيادة املبيعات والتحكم فى تكلفة املنتج بالحصول على أسعار مواد خام مناسبة وبأكثر تنافسية ،وإعادة
ً
تنظيم استراتيجية الشركة فى كيفية استعادة حصتها السوقية مما له أثر إيجابي جوهري وملحوظ فى تغير اتجاه أداء الشركة التشغيلي واملالي ،وأيضا العمل على إعادة
جدول الديون وإدارتها بشكل أفضل ملا لها من أثر مستمر على قائمة الدخل والخسارة بسبب تحمل األعباء املالية املرتبطة.
 -3مراجعة سياسات إدارة التكلفة ورأس املال العامل (بما في ذلك سياسة االئتمان) واملمارسات لتحديد أوجه القصور وتنفيذ أفضل املمارسات  ،والتي ستساعد على
تحرير الذمم املوجودة فى األسواق لتبسيط دورة التدفق النقدي.
 -4مراجعة السياسات الحالية و إجراءات التشغيل القياسية من أجل تحسين تدفق العمليات التشغيلية ودورات األعمال و إنتاج متطلبات األسواق سريعة الحركة،
ً
وتنفيذ املبيعات للعمالء األكثر تأثيرا فى تحقق اإليرادات بعد إعادة تصنيفهم لفئات مختلفة تمكن إدارة الشركة من إدارة املخاطر االئتمانية املرتبطة وتقليل فرص
التعرض للحاجة لتكوين مخصصات تؤدي إلى تحمل الشركة إلى خسائر تشغيلية.
12

تخفيض رأس املال
يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال:

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املوافقات النظامية

عملية تخفيض رأس املال

املستشار املالي

13

إعداد التقرير املحاسبي

الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح


يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وثمانية وسبعون مليون ومائـة وسـتون ألـف ( )178,160,000ريـال سـعودي مقسـم إلـى سـبعة عشـر مليـون و ثمانمائـة وسـتة عشـر
ألف ( )17,816,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل.



تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ 1442/03/24ه (املوافق 2020/11/10م) بتخفـيض رأس مـال الشـركة ليصـبح واحـد وسـتون مليـون وسـتمائة
واثنــان وثالثــون ألــف وعشــرة ( )61,632,010ريــال ســعودي مقســم إلــى ســت ماليــين ومائــة وثالثــة وســتون ألــف ومائتــان وواحــد ( )6,163,201ســهم بقيمــة اســمية ()10
رياالت للسهم الواحد.



تبلــغ نســبة تخفــيض رأس املــال  ،%65.4و ســتتم عمليــة التخفــيض عــن طريــق إلغــاء أحــد عشــر مليــون وســتمائة واثنــان وخمســون ألــف وســبعمائة وتســعة وتســعون
( )11,652,799ســهم ،أي بمعــدل إلغــاء  1ســهم لكــل  1.529ســهم الطفــاء  %99.999997مــن إجمــالي الخســائر املتراكمــة البالغــة مائــة وســتة عشــر مليــون وخمســمائة
وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة و أربعة وتسعون ( )116,527,994ريال سعودي.



ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم (إن وجــدت) فــي محفظــة واحــدة والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بالســعر الســائد فــي
حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامـة غيـر العاديـة
على تخفيض رأس مال الشركة.
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تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال  :القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في 2020/09/30م.

أسباب تخفيض رأس املال
ترتبط األسباب الرئيسية التي أدت إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها بالخسائر املتراكمة للشركة والتي تجاوزت  %50من رأس مالها .وكما هو موضح في
قسم تطور الخسائر املتراكمة فقد بلغت الخسائر املتراكمة للشركة  %65.4من رأس املال في الربع الثالث من عام 2020م ،ويعود ذلك النخفاض مستويات الطلب التي
ً
صاحبت جائحة كوفيد 19-والتي أثرت سلبا على حجم االيرادات املحققة ومستويات استغالل الطاقة االنتاجية وتحمل األعباء التشغيلية الثابتة
ً
ً
وفقا للمادة  150من نظام الشركات ،بمجرد إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة بلغت  %50من رأس مالها املدفوع ،يجب على املجلس بغضون  15يوما دعوة
ً
الجمعية العامة الغير العادية لالجتماع لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .يجب أن يتم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية خالل  45يوما من تاريخ علم
مجلس إدارة الشركة بالخسائر ،وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا:
ً
 −لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل  45يوما من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر،
−

اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو

−

ً
قررت الجمعية زيادة رأس املال ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( )90يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.



تم إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة للشركة بلغت  %65.4من رأس مالها املدفوع في 1442/03/23ه (املوافق 2020/11/09م) ،أعلنت الشركة
بتاريخ 1442/03/24ه (املوافق 2020/11/10م) من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من ( )178,160,000ريال سعودي إلى
( )61,632,010ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها  ،%65.4أي بمعدل إلغاء سهم واحد
لكل ( )1.529سهم إلطفاء  %99.999997من إجمالي الخسائر املتراكمة البالغة مائة وستة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة
وتسعون ( )116,527,994ريال سعودي.



حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1442/04/11هـ (املوافق 2020/11/26م)  ،وقد تم اإلعالن عن هذه
املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/04/11هـ (املوافق 2020/11/26م) .



قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ **1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م) ،
كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.

15

أثرتخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة


قامـت الشــركة بتعيـين شــركة «السـيد العيــوطي وشـركاه محاســبون ومراجعــون قـانونيون» كمحاســب قـانوني إلعــداد التقريـر املحاســبي الخـاص بعمليــة تخفــيض رأس
املال ،و الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة.
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لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني املرفق.

أثرتخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة


بلغت خسائر الشركة املتراكمة مائة وستة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ( )116,527,994ريال سعودي .كما في 30
سبتمبر 2020م .سيؤدي خفض رأس املال بمقدار مائة وستة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وتسعون ( )116,527,990ريال سعودي إلى
إطفاء  %99.999997من إجمالي الخسائر املتراكمة.



سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في  30سبتمبر :2020
حقــوق املســاهمين كمــا فــي  30ســبتمبر قبل تخفيض رأس املال (باأللف ريال
سعودي)
2020م

بعد تخفيض رأس املال (باأللف ريال
سعودي)

التأثير

رأس املال

178,160

61,632

)(116,528

الخسائر املتراكمة

()116,528

()0

116,528

61,632

61,632

-

إجمالي حقوق املساهمين

املصدر :تقرير املحاسب القانوني املرفق ،والقوائم املالية كما في  30سبتمبر 2020م
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أثرتخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة


تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها بقيمة ( )116,527,990ريال سعودي من ( )178,160,000ريال سعودي إلى ( )61,632,010ريال سعودي عن طريق إلغاء
( )11,652,799سهم من األسهم املصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء  1سهم لكل 1.529سهم



ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في
حينه ،ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل ( )30ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية
على تخفيض رأس مال الشركة.



تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة ،كما هو موضح أدناه ملساهم يملك في محفظته  1000سهم من أسهم الشركة:
مع القيام بعملية تخفيض رأس املال

بدون القيام بعملية تخفيض رأس املال

األسهم اململوكة قبل التخفيض

1,000

1,000

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2020/11/18م)

29.00

29.00

األسهم امللغاة

655

ال ينطبق

األسهم اململوكة بعد التخفيض

345

ال ينطبق

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)**

83.83

ال ينطبق

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

29,000

29,000

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

28,921.51

ال ينطبق

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

78.49

ال ينطبق

البند (تقديري)

*سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من  83.8305إلى  83.83ريال سعودي.
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أثرتخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة


وتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه ،ويوضح الجدول التالي التأثير على املساهم الذي
يملك إلى  7أسهم:
البند (تقديري)

األسهم اململوكة قبل التخفيض

1

2

3

4

5

6

7

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

األسهم امللغاة

1

2

2

3

4

4

5

األسهم اململوكة بعد التخفيض

0

0

1

1

1

2

2

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)**

83.83

83.83

83.83

83.83

83.83

83.83

83.83

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

29.00

58.00

87.00

116.00

145.00

174.00

203.00

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

0

0

83.83

83.83

83.83

167.66

167.66

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

29.00

58.00

3.17

32.17

61.17

6.34

35.34

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2020/11/18م)

* سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
** تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من  83.8305إلى  83.83ريال سعودي.
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طريقة احتساب سعرالسهم بعد تخفيض رأس املال


تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة نسيج العاملية التجارية بتاريخ 2020/11/18م والذي يبلغ ( )29.00ريال سعودي ،ويوضح
الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال.
البند
(أ) سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2020/11/18م)
(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

17,816,000

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

516,664,000

(د) عدد األسهم بعد التخفيض
القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض = (ج) ÷ (د)
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29.00

6,163,201
83.83

املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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بعد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة أربعة ( )4رياالت سعودية  ،وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية  ،وفي حال بلغت
الخسائر املتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة ب ـ ـ”اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها
في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها” .وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة ( )%50أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من
املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة ( )150من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر
ً
املتراكمة للشركة  %50او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك  ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
ً
ً
( )15يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل ( )45يوما من تاريخ علم املجلس بالخسائر  ،لتقرر إما زيادة رأس املال الشركة أو
تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ي .وتعد
الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا
ً
قررت زيادة رأس املال وفق االوضاع املقررة في املادة ( )150من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( )90يوما من صدور قرار الجمعية
بالزيادة .وفي حال انقضاء الشركة بقوة النظام بموجب املادة ( )150من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية ،سيلغي إداراج أسهم الشركة.

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال
التاريخ
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الحدث

1442/02/11ه (املوافق 2020/09/28م)

إعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة

1442/03/23هـ (املوافق 2020/11/09م)

إعالن الشركة على موقع السوق املالية السعودية (تداول) عن بلوغ خسائرها املتراكمة  %65.4من رأس املال

1442/03/24هـ (املوافق 2020/11/10م)

إعالن تعديل توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من ( )178,160,000ريال سعودي إلى( )61,632,010ريال سعودي

1442/03/25هـ (املوافق 2020/11/11م)

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق املالية

1442/04/11هـ (املوافق 2020/11/26م)

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

**1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م)

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

**1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م)

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

**1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م)

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

**1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م)

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

**1442/**/هـ (املوافق **2020/**/م)

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

تخفيض رأس املال
إجراءات تخفيض رأس املال:
إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لالجراءات التالية:
•

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال.

•

تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال.

•

تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال.

•

إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالية و االلتزامات
املستمرة ،و املتعلقة بشروط تخفيض رأس املال.

•

موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة.

•

تقديم إشعار إلى السوق املالية (تداول) بالصيغة الواردة بامللحق ( )5من قواعد اإلدراج.

•

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

إقرارأعضاء مجلس اإلدارة:
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين.
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املو افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة


حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املاليـة بتـاريخ 1442/04/11ه ـ (املوافـق 2020/11/26م) علـى طلـب تخفـيض رأس مـال الشـركة مـن مائـة وثمانيـة وسـبعون
ملي ــون ومائ ــة وس ــتون أل ــف ( )178,160,000ري ــال س ــعودي إل ــى واح ــد وس ــتون ملي ــون وس ــتمائة واثن ــان وثالث ــون أل ــف وعش ــرة ( )61,632,010ري ــال س ــعودي بنس ــبة
انخفاض قدرها  ،%65.4وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من سبعة عشـر مليـون وثمانمائـة وسـتة عشـر ألـف ( )17,816,000سـهم إلـى سـت ماليـين ومائـة وثالثـة
وسـتون ألــف ومائتـان وواحــد ( )6,163,201ســهم  ،وقـد تــم اإلعــالن عـن هــذه املوافقــة علـى موقــع هيئـة الســوق املاليــة وموقـع الســوق املاليــة السـعودية (تــداول) بتــاريخ

1442/04/11هـ (املوافق 2020/11/26م).


إن عملية تخفيض رأس املـال تتطلـب موافقـة املسـاهمين ،وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـيض رأس املـال هـذه ،فـإن
عملية تخفيض رأس املال لن تتم.



فــي حــال تــم الحصــول علــى موافقــة املســاهمين علــى عمليــة تخفــيض رأس املــال ،ســتقوم الشــركة باالســتمرار بــاجراءات تخفــيض رأس مالهــا ومخاطبــة وزارة التجــارة
للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري.
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بخالف ماذكر أعاله ،التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال.

األنظمة و اللوائح والتعليمات ذات الصلة


نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه (املوافق 2015/11/10م)



نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه (املوافق 2003/07/31م) وماورد عليه من تعديالت



قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017 - 123 - 3وتاريخ 1439/04/09ه املوافق

(2017/12/27م) واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2019 – 104 – 1وتاريخ  1441/02/01ه (املوافق 2019/09/30م)


قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2017 - 123 - 3بتاريخ 1439/04/09ه (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة بموجب قرار مجلس
هيئة السوق املالية رقم  2019 – 104 – 1بتاريخ 1441/02/1ه (املوافق 2019/09/30م)



النظام األساس ي للشركة



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


قامــت الشــركة بتعيــين الســادة /الســيد العيــوطي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قــانونيون للقيــام بإعــداد تقريــر فحــص محــدود لدراســة أســباب تخفــيض رأس املــال و
أثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال.



ً
تــالوة تقريــر املحاســب القــانوني ،اســتنادا إلــى املــادة الرابعــة واالربعــون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )3/وبتــاريخ 1437/01/28ه ـ  ،ال
يصــدر ق ـرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص حيعـ تـده مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر التخفــيض فــي هــذه
االلتزامات.



تـم تضـمين نســخة مـن تقريــر الفحـص املحــدود املعـد مــن قبـل املحاســب القـانوني فــي اإلعـالن عــن الـدعوة لهــذه الجمعيـة العامــة غيـر العاديــة علـى موقــع السـوق املاليــة
السعودية (تداول) بتاريخ **1442 **/هـ (املوافق **2020/**/م)
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معلومات هامة


باإلشــارة إلــى اإلجـراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها املتراكمــة % 20فــأكثر مــن رأس مالهــا ،الصــادرة عــن مجلــس
هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2013 – 48 – 4وتاريخ 1435/01/15ه (املوافق 2013/11/18م) بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم
م 30 /وتاريخ 1424/06/02ه ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018– 77 - 1وتاريخ 1439/11/15ه (املوافق 2018/07/18م)،



وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و اإلستثمار في عام 2015م املوافق 1437هـ ،و على وجه الخصوص املـادة ()150مـن نظـام الشـركات أنـه إذا بلغـت
خســائر الشــركة نصــف رأس املــال املــدفوع ،فــي أي وقــت خــالل الســنة املاليــة ،وجــب علــى أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه بــذلك إب ـالغ رئــيس
مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعـوة الجمعيـة العامـة غيـر
ً
ً
العاديــة لالجتمــاع خــالل خمســة وأربعــين يومــا مــن تــاريخ علمــه بالخســائر ،لتقــرر إمــا زيــادة رأســمال الشــركة أو تخفيضــه وفقــا ألحكــام النظــام وذل ـك إلــى الحــد الــذي
تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال املدفوع  ،أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ،وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لـم
تجتمع الجمعية العامة غيـر العاديـة خـالل  45يـوم ،أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهـا إصـدار قـرار فـي املوضـوع ،أو إذا قـررت زيـادة رأس املـال وفـق األوضـاع املقـررة فـي هـذه
ً
املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
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ً
يجــب علــى أن الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورا ودون تــأخير بــإعالن مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها املتراكمــة  %20فــأكثر وبمــا يقــل عــن  %35مــن رأس مالهــا ،علــى أن
يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه
ً
اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـنوية تعفـ الشـركة مـن اإلفصـاح
بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية.
ً
يجــب علــى أن الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورا ودون تــأخير بــإعالن مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها املتراكمــة  %35فــأكثر وبمــا يقــل عــن  %50مــن رأس مالهــا ،علــى أن
يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه
ً
اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـنوية تعفـ الشـركة مـن اإلفصـاح
بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية.

معلومات هامة


ً
يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهـور فـورا ودون تـأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـوغ خسـائرها املتراكمـة  %50فـأكثر مـن رأس مالهـا ،علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار
الخســائر املتراكمــة ونســبتها مــن رأس املــال واألســباب الرئيســية التــي أدت إلــى بلــوغ هــذه الخســائر مــع اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى أنــه ســيتم تطبيــق اإلج ـراءات والتعليمــات
ً
الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة  %50فــأكثر مــن رأس مالهــا ،وفــي حــال تـزامن اإلفصــاح املطلــوب وفقــا
لهـذه الفقـرة مـع اإلعــالن الخـاص بالنتـائج املاليــة األوليـة أو السـنوية تعفـ الشـركة مـن اإلفصـاح بــإعالن مسـتقل فـي حــال قامـت بتضـمينه فــي اإلعـالن الخـاص بالنتــائح
املالية 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 فـي االجتمـاع
األول وجهــت الــدعوة إلــى اجتمــاع ثــان ،ويكــون االجتمــاع الثــاني صــحيحا إذا حضــره عــدد مــن املســاهمين يمثلــون ربــع رأس املــال علــى األقــل .واذا لــم تعقــد بعــد ذلــك يــتم
الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصة.



تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.
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ً
فــي حــال موافقــة مســاهمي الشــركة علــى تخفــيض رأس املــال ،ســيكون ق ـرار التخفــيض نافــذا علــى جميــع مســاهمي الشــركة املســجلين بســجالت الش ـركة لــدى الس ـوق
املاليـة السـعودية «تـداول» بنهايـة تـداول ثـاني يـوم يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ،ويشـمل ذلـك املسـاهمين الـذين لـم يحضـروا اجتمـاع الجمعيـة العامـة
غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال.

املستندات املتاحة للمعاينة
ســوف تقــوم الشــركة بتــوفير املســتندات التاليــة لإلطــالع عليهــا فــي املقــر الرئي ـ ي للشــركة فــي مدينــة جــدة و ذلــك مــن تــاريخ موافقــة هيئــة الســوق املاليــة فــي 1442/04/11ه ـ
(املوافــق 2020/11/26م)  ،و حتــا تــاريخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي **1442/**/ه ـ (املوافــق **2020/**/م) خــالل فت ـرات العمــل الرســمية مــن الســاعة 8:30
ً
صباحا إلى الساعة  5:00عصرا:
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-

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة

-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي

-

نسخة من تقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض رأس مال الشركة

-

نسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية (تداول)

-

نسخة من هذا التعميم للمساهمين (العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

املرفقات


نسخة من تقرير املحاسب القانوني



نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامة (إن سمحت الدولة أو الجهات املختصة باالجتماعات املباشرة).
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