
شركة نسيج العاملية التجارية -تعميم املساهمين 

الجمعية العامة غير العادية
افق )هـ 1442**/**/ (م2020**/**/املو

تمثل عدد ريال سعودي ( 178,160,000)ريال سعودي من ( 116,527,990)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 
سهم عادي( 6,163,201)ريال سعودي تمثل عدد ( 61,632,010)سهم عادي إلى ( 17,816,000)
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:املستشار املالي

(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 
شارع العليا العام -الرياض 

11523، الرياض 50315ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس

www.wasatah.com.a : املوقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني

:املحاسب القانوني

العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون السيد 
شارع الوطن العربي-جدة

21421جدة –780ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+669347812966: هاتف
+660243212966: فاكس

jeddah@elayouty.com:البريد اإللكتروني
www.elayouty.com: اإللكترونياملوقع 

املستشارون

http://www.wasatah.com.a/
mailto:info@wasatah.com.saالبريد
mailto:jeddah@elayouty.com
http://www.elayouty.com/


املكرمةمكةمدينةفيتضامنيةكشركةم1953عامفيتأسستسعوديةمساهمةشركةهي،(«نسيج»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهايشار)التجاريةالعامليةنسيجشركة
مصنعانشاءتمم1989عامفيوالشركةمنكفرعللسجادالسريعمصنعإنشاءتمم1985عامفيو«التضامنيةالسريععبدالعزيزناصروعبدهللاشركة»اسمتحت
السريعمصنعتحويلوم1995نوفمبرفيمحدودةمسؤوليةذاتشركةإلىفرعمنالصناعيةللخيوطجدةمصنعتحويلوتم.الشركةمنكفرعالصناعيةللخيوطجدة

شركةوالتضامنيةالسريععبدالعزيزناصروعبدهللاشركةمنكلدمجتمم2007عاموفي.م2000أغسطسفيمحدودةمسؤوليةذاتشركةإلىفرعمنللسجاد
القانونيالكيانلوتحويالصناعية،التجاريةالسريعمجموعةلشركةتحويلهاتمواملحدودة،للسجادالسريعمصنعشركةفياملحدودةالصناعيةللخيوطجدةمصنع

السوق فيالشركةأدرجتم2010-02-22وفي.ه1428-12-21تاريخو(ق/523)رقمالوزاري القراربموجبمقفلةمساهمةشركةإلىمحدودةمسؤوليةذاتشركةمن
(4030133919)رقمالتجاري السجلبموجبالشركةتعملو.املالرأسمن(%30)تمثلالعاملالكتتابسهممليون 9بطرحقامتأنبعد(تداول )السعوديةاملالية

.(م2001-05-28املوافق)هـ1422-03-05بتاريخجدةمنالصادر

تاريخفياملنعقدةديةعاالغيرالعامةالجمعيةموافقةبعدوذلكالتجارية،العامليةنسيجشركةإلىالصناعيةالتجاريةالّسريعمجموعةشركةمنالشركةاسمتغييرتم
.(م2020-04-26املوافق)ه03-09-1441

 اململكة العربية السعودية، 1563: الرمز البريدي21441–مقر الشركة مدينة جدة يقع.

البطانياتالىضافةباإل واألرضياتواملوكيتللسجادوالتجزئةالجملةوبتجارةالصناعيةوالخيوطواملوكيتالسجادبتصنيعللشركةالرئيسيةاألغراضتتلخص.

 التواصل معلومات:

عمر فضل محمد طه: اسم ضابط االتصال
(12)6222608: هاتف
 (12)6823930: فاكس
otaha@Al-sorayai.com:اإللكترونيالبريد 
www.al-sorayai.com/en:اإللكترونياملوقع 
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خلفية عن الشركة

mailto:otaha@Al-sorayai.com
http://www.al-sorayai.com/en
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الحدث  العام

ة برأس مال  بلغ تأسست الشركة كشركة تضامنية في مدينة مكة املكرمة تحت اسم شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامني
.  ريال سعودي20,000

م1953فبراير 20

.عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريعتم انشاء مصنع السريع للسجاد كفرع من شركة م1985مارس 

.عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريعتم انشاء مصنع جدة للخيوط الصناعية كفرع من شركة م1989أبريل 

. من األرباح املبقاة12,580,000ريال سعودي عن طريق رسملة 12,600,000ريال سعودي إلى 20,000تمت زيادة رأس مال الشركة من  م1990يونيو 

.ريال سعودي33,000,000تم تحويل مصنع جدة للخيوط الصناعية من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  م 1995نوفمبر 

.ريال سعودي60,650,000تم تحويل مصنع السريع للسجاد من فرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال بلغ  م2000أغسطس 

ريال سعودي، وذلك 37,000,000ريال سعودي إلى33,000,000تمت زيادة رأس مال شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة من 
.عن طريق زيادة نقدية من الشركاء

م 2004فبراير 

ريال سعودي، وذلك عن طريق 91,500,000ريال سعودي إلى60,650,000تمت زيادة رأس مال شركة مصنع السريع للسجاد املحدودة من 
.ريال سعودي من األرباح املبقاة30,850,000رسملة 

م2006يناير 

ريال سعودي، وذلك عن 91,500,000ريال سعودي إلى12,600,000من شركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع تمت زيادة رأس مال 
.ريال سعودي من األرباح املبقاة78,900,000طريق رسملة 

م2006يناير 

ركة مصنع شركة مصنع جدة للخيوط الصناعية املحدودة في ششركة عبدهللا و ناصر عبدالعزيز السريع التضامنية و تم دمج كل من 
.ريال سعودي220,000,000السريع للسجاد املحدودة و تحويلها لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية برأس مال يبلغ 

م2007يناير 

ألفعشروستةثمانمائةومليون عشرسبعةإلىمقسمسعوديريال(178,160,000)ألفوستون ومائةمليون وسبعون وثمانيةمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليفيماو.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(17,816,000)

خلفية عن الشركة



6

الحدث  العام

.مساهمة مقفلةتحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة 
ه1428/11/01

(م2007/11/11املوافق)

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

.ريال سعودي
م2008يونيو 

.رأس مال الشركةمن % 30و التي تمثل ( تداول ) في السوق املالية السعودية ماليين سهم تسعة(9,000,000)قامت الشركة بإدراج
ه1431/03/08

(م2010/02/22املوافق )

بزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم،2013/04/01بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
إلىاملبقاةاألرباحمنسعوديريالمليون 75ترحيلخاللمنوذلكريال،(375,000,000)إلىريال(300,000,000)منالشركةرأسمال

.سهم(37,500,000)األسهمعددليصبحأسهم4لكلمجانيسهمومنحاملالرأس

ه1434/05/20
(م2013/04/01املوافق)

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2017/12/28بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
للشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,000,000)إلغاءطريقعنريال،(225,000,000)إلىريال(375,000,000)منالشركةرأسمال
.الشركةمالرأسمن%40تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(150,000,000)ماقيمتهإلطفاءوذلك

ه1439/04/10
(م2017/12/28املوافق)

بتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2019/08/28بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
وذلكللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(15,950,000)إلغاءطريقعنريال،(65,500,000)إلىريال(225,000,000)منالشركةرأسمال
.الشركةمالرأسمن%70.89تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمنسعوديريال(159,950,000)ماقيمتهإلطفاء

ه1440/12/27
(م2019/08/28املوافق)

بزيادةالشركةإدارةمجلستوصيةعلىم2020/01/22بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركةالعاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
(17,816,000)إلى(6,550,000)منالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليريال،(178,160,000)إلىريال(65,500,000)منالشركةرأسمال
بقيمةوالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)يبلغطرحبسعرسهم(11,266,000)البالغةاألولويةحقوق أسهمإصدارطريقعنوذلك

.(%172)بنسبةالشركةمالرأسفيزيادةتمثلوالتيسعودي،ريال(112,660,000)تبلغإجمالية

ه1441/05/27
(م2020/01/22املوافق)

خلفية عن الشركة
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الحدث  العام

.سعوديريال(116,527,994)بمقداراملالرأسمن%65.4املتراكمةخسائرهابلوغعنتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
ه1442/03/23

(م2020/11/09املوافق)

إلىسعوديريال(178,160,000)منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
ريال(116,527,990)ماقيمتهإلطفاءوذلكللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(11,652,799)إلغاءطريقعنسعوديريال(61,632,010)

.الشركةمالرأسمن%65.4تمثلوالتياملتراكمةالخسائرإجماليمن%99.999997بنسبةسعودي

هـ24/03/1442
(م10/11/2020املوافق )

عنسعوديريال(61,632,010)إلىسعوديريال(178,160,000)منالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
السوق قعومو املاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(11,652,799)إلغاءطريق
.(تداول )السعوديةاملالية

هـ1442/04/11
(م2020/11/26املوافق )

منالشركةمالرأستخفيضعلىم2020**/**/بتاريخاملنعقداجتماعهاخاللللشركة،العاديةغيرالعموميةالجمعيةوافقت
تموقد،للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(11,652,799)إلغاءطريقعنسعوديريال(61,632,010)إلىسعوديريال(178,160,000)

.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفياملوافقةهذهعناإلعالن

هـ1442**/**/
(م2020**/**/املوافق )

خلفية عن الشركة
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الصفةاملنصباالسم
كة نسبة األسهم اململو 

*غير املباشرة
كة نسبة األسهم اململو 

**املباشرة
***العضويةتاريخ الجنسية

م2018/07/16سعودي%0.5612932%0.0002يغير تنفيذرئيس مجلس اإلدارةصالح بن ناصر السريع

م2020/02/26سعودي%0.0009766مستقل نائب رئيس املجلسمنصور بن صالح الخربوش

م2018/07/16سعودي-تنفيذيعضو مجلس إدارةعبدهللا حمدان السريع

م2018/07/16سعودي-مستقلعضو مجلس إدارة وائل بن سعد الراشد

م2018/07/16سعودي-مستقلعضو مجلس إدارةلدعصام بن عبداللطيف املج

م2018/09/10يفلسطين-مستقلعضو مجلس إدارة علي مطرحمدان بن

م2020/08/26سعودي-مستقلعضو مجلس إدارةفعالناعبدالكريم بن ابراهيم

.الشركة و تداول : املصدر
(.م2020/11/18املوافق )ه 1442/04/03السريع في شركة سناسكو التجارية كما بتاريخ املجلس صالح ناصر من خالل ملكية رئيس * 

(.م2020/11/18املوافق )ه 1442/04/03في تاريخ كما **

.  م2021/07/15سنوات تنتهي في تاريخ 3م ملدة 2018/07/16أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ ( 7)م على تعيين 2018/04/26باجتماعها املنعقد بتاريخ ( العادية)الجميعة العامة وافقت ***
:مالحظة

ريال سعودي عن طريق إلغاء ( 61,632,010)ريال سعودي إلى ( 178,160,000)رأس مال الشركة من بتخفيض ( م10/11/2020املوافق )ه 24/03/1442تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 
.املصدرةسهم من األسهم ( 11,652,799)

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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.الشركة: املصدر

ذية اإلدارة التنفي–خلفية عن الشركة 

تاريخ التعيينالجنسيةاملؤهل العلمياملنصباالسم

م2019/07/25بلجيكيماجستير في االقتصادالرئيس التنفيذيمارك هنري فيرلين

املدير املالي عبدالرحمن صالح باجبع
-هندسة كيمائيةبكالوريوس

بكالوريوس علوم سياسية
م2020/03/29سعودي

م2019/09/12سوريبكالوريوس هندسة املعلوماتعام املبيعات والتسويقمديروسام محمد سيرماني

م2007/06/23سعوديثانوية عامةالجملة مدير عام مبيعاتالسريععبدهللا حمدان

محمد أسامة مبارك
ير مد–املوارد البشرية مدير عام

عام التصنيع املكلف
-هندسة كيمائيةبكالوريوس

ماجستير إدارة أعمال
م2011/11/12سعودي

مدير عام سلسلة االمداداتعبدهللا يحي فتيحي
-هندسة صناعيةبكالوريوس

ماجستير إدارة أعمال
م2020/08/05سعودي

مدير عام املراجعة الداخلية محمود عبدهللا شمس الدين
-محاسبة وتمويلبكالوريوس

مراجع رقابة داخلية معتمد
م2015/04/01مصري 
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الفترة
صافي 

الخسارة 
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

28.96%مليون 108.6مليون 94.7م2016

.مقارنه بالعام السابق%25بنسبة انخفاض اجمالي املبيعات1.

.يةأسعار البيع املتدنية بسبب املنافسة القوية باألسواق املحلية والخارج2.

.إنخفاض القوة الشرئية املحلية  والخارجية3.

رشيد الغير مستغلة على الرغم من تتحمل عبء التكاليف التشغيلية الثابته4.
.املصاريف البيعية واإلدارية

4.47%مليون 10.1مليون 88.3م2017

م بسبب ضعف الطلب 2016مقارنة بمبيعات عام % 12انخفاض املبيعات بنسبة 1.
.واملنافسة القوية من املنتجات الخارجية

عاد جزء خسارة نتجت عن دمج عمليات الشركة التابعة ذا هوم ستايلز بسبب استب2.
مليون ريال تتمثل فى أعمال تحسينات 12.9من األصول الخاصة بفروعها بواقع 

ج عرضها املؤجرة والتي تم الخروج أثناء عملية دموديكورات فى مواقع صاالت
.العمليات

أصول نتائج  خسائر غير متكررة من العمليات غير املستمرة نتيجة للتخارج من3.
-فرزاملحدودةبلجيكا وتوقف نشاط شركة ميلينيوم وي-شركة ميلينيوم ويفرز أوروبا 

.مليون ريال13.8م بواقع 2017أمريكا فى شهر يونيو 

33.31%مليون 74.9مليون 55.4م2018
مليون ريال مقارنه بالعام السابق مع وجود تكاليف99.5انخفاض املبيعات بقيمه 1.

الشركة بتكوين التي ألزمتصناعية ثابته و تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية 
.مليون ريال11,1مخصصات بيقيمة 

تطور الخسائر املتراكمة



11

الفترة
صافي 

الخسارة 
الخسائر 
املتراكمة 

ئر نسبة الخسا
ى املتراكمة إل
رأس املال 

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

49.47%مليون 32.4مليون 116.2م2019

مقارنه بالعام السابق، بسبب محدودية رأس %42انخفاض اجمالي املبيعات بنسبة 1.
 إلنتاج منتجات جديدة بهوامش ربحية أعلى

ً
من بيع املال العامل والذي كان مطلوبا

 
ً
.املخزون املتاح سابقا

ا التشغيلية ارتفاع التكلفة االنتاجية لعدم استغالل الطاقة االنتاجية بمستوياته2.
املعقولة مما زاد من التكلفة الصناعية املباشرة

ش بيع املخزون بأسعار منافسة لألسعار الحالية املنخفضة مما أثر على هوام3.
.الربحية

للمخصصات إلى اثر تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية وتطبيق سياسة الشركة4.
صروفات تكوين مخصصات توجب على الشركة االلتزام بها واالعتراف بأثرها فى امل

.التشغيلية

الربع األول لعام 
م2020

33.52%مليون 59.7مليون 19.5

دار حقوق تعود األسباب الرئيسية لبلوغ هذه الخسائر إلى تحمل الشركة تكلفة إص1.
مليون ريال، لزم إدراجها على 7.4األولوية الخاصة بعملية زيادة رأس املال بمبلغ 

 باملعايير الدولية للتقارير املالية،ح
ً
يث أنها خسائر رصيد الخسائر املتراكمة التزاما

.غير تشغيلية وغير متكررة، باإلضافة إلي خسارة الربع الحالي

الثاني الربع 
م2020لعام 

43.45%مليون 77.4مليون 17.3
لى األثر الجوهري من جائحة كورونا على القوة الشرائية وحركة األسواق مما أدي إ1.

.  مقارنه بالربع الثاني من السنة السابقة% 30انخفاض اإليرادات بنسبة

الربع الثالث 
م2020لعام 

%65.4مليون 116.5مليون 38.8
 على 19-انخفاض مستويات الطلب التي صاحبت جائحة كوفيد1.

ً
والتي أثرت سلبا
اء حجم االيرادات املحققة ومستويات استغالل الطاقة االنتاجية وتحمل األعب

.التشغيلية الثابتة

تطور الخسائر املتراكمة



 الشركةإدارةطورت-1
ً

الهيكليساعدحيثوالتشغيلية،االستراتيجيةأهدافهاتحقيقفىتساعدمرونةأكثرالشركةعملياتيجعلأنشأنهمنجديًداتنظيمًياهيكال

 لتنعكستطبيقهاوسرعةاملناسبالوقتفىالقراراتاتخاذخاللمنفاعليةبأكثرالشركةخططتنفيذعلىأكبربشكلالجديد
ً
و،ونتائجهاالشركةملياتععلىايجابا

لتخفيضوظائفوالاملهامبعضدمجاإلعتبارفىاألخذمعواملخرجات،األداءجودةرفعفيستساهموالتيبالعملياتالصلةذاتاملهامعلىرقابيةإجراءاتتطبيق

 سيؤثروالذياإلدارات،بتلكاملرتبطةالتكاليف
ً
.أسرعبشكلالتعادلنقطةإلىللوصول إيجابا

 جديدةتنفيذيةإدارةتعيين-2
ً
وغيرهاإئتمانات،مديراالمدادسلسلةعاممديراملالية،اإلدارةرئيساملبيعات،عاممديرللشركة،التنفيذيالرئيسمنصبمنابتداءا

الشركةخططنفيذتتسهيلإلىتؤديعملمخرجاتواحدعملكفريقلهمسيكون والذيناألخرى املناصبفىاملوجودينللمهنيينباإلضافةالجوهرية،الوظائفمن

،وإعادةتنافسيةأكثروبمناسبةخامموادأسعارعلىبالحصول املنتجتكلفةفىوالتحكماملبيعاتزيادةخاللمنأعلىربحيةوهامشمضافةقيمةبخلقالتصحيحية

 لي،واملاالتشغيليالشركةأداءاتجاهتغيرفىوملحوظجوهري إيجابيأثرلهمماالسوقيةحصتهااستعادةكيفيةفىالشركةاستراتيجيةتنظيم
ً
إعادةعلىالعملوأيضا

.املرتبطةاملاليةاألعباءتحملبسببوالخسارةالدخلقائمةعلىمستمرأثرمنلهاملاأفضلبشكلوإدارتهاالديون جدول 

علىستساعدتيوال،املمارساتأفضلوتنفيذالقصور أوجهلتحديدواملمارسات(االئتمانسياسةذلكفيبما)العاملاملالورأسالتكلفةإدارةسياساتمراجعة-3

.النقديالتدفقدورةلتبسيطاألسواقفىاملوجودةالذممتحرير

ة،الحركسريعةاألسواقمتطلباتإنتاجواألعمالودوراتالتشغيليةالعملياتتدفقتحسينأجلمنالقياسيةالتشغيلإجراءاتوالحاليةالسياساتمراجعة-4

 األكثرللعمالءاملبيعاتوتنفيذ
ً
فرصوتقليلاملرتبطةيةاالئتماناملخاطرإدارةمنالشركةإدارةتمكنمختلفةلفئاتتصنيفهمإعادةبعداإليراداتتحققفىتأثيرا

.تشغيليةخسائرإلىالشركةتحملإلىتؤديمخصصاتلتكوينللحاجةالتعرض

12

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي 

تخفيض رأس املال 

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

 ريـال سـعودي مقسـم إلـى سـبعة عشـر مليـون و ثمانمائـة وسـتة عشـر ( 178,160,000)ومائـة وسـتون ألـف يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وثمانية وسبعون مليون

.رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 17,816,000)ألف 

 بتخفـيض رأس مـال الشـركة ليصـبح واحـد وسـتون مليـون وسـتمائة ( م2020/11/10املوافق )ه 1442/03/24أعضاء مجلس اإلدارة في تاريخ تمت التوصية من قبل

( 10)ســهم بقيمــة اســمية ( 6,163,201)ســت ماليــين ومائــة وثالثــة وســتون ألــف ومائتــان وواحــد ريــال ســعودي مقســم إلــى ( 61,632,010)واثنــان وثالثــون ألــف وعشــرة 

.رياالت للسهم الواحد

 ون أحــد  عشــر مليــون وســتمائة واثنــان وخمســون ألــف وســبعمائة وتســعة وتســعو ســتتم عمليــة التخفــيض عــن طريــق إلغــاء ، %65.4تبلــغ نســبة تخفــيض رأس املــال

إجمــالي الخســائر املتراكمــة البالغــة مائــة وســتة عشــر مليــون وخمســمائة مــن % 99.999997الطفــاء ســهم 1.529ســهم لكــل 1ســهم، أي بمعــدل إلغــاء ( 11,652,799)

.ريال سعودي( 116,527,994)و أربعة وتسعون وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة 

 ســعر الســائد فــي فــي محفظــة واحــدة والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بال( إن وجــدت)ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم

ة ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامـة غيـر العاديـ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 م2020/09/30القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.



أسباب تخفيض رأس املال 

فيموضحهووكما.مالهارأسمن%50تجاوزتوالتيللشركةاملتراكمةبالخسائرمالهارأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةإلىأدتالتيالرئيسيةاألسبابترتبط
التيالطلبمستوياتالنخفاضذلكويعودم،2020عاممنالثالثالربعفياملالرأسمن%65.4للشركةاملتراكمةالخسائربلغتفقداملتراكمةالخسائرتطور قسم

 أثرتوالتي19-كوفيدجائحةصاحبت
ً
الثابتةالتشغيليةاألعباءوتحملاالنتاجيةالطاقةاستغاللومستوياتاملحققةااليراداتحجمعلىسلبا

 للمادة 
ً
 دعوة 15من رأس مالها املدفوع، يجب على املجلس بغضون % 50من نظام الشركات، بمجرد إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة بلغت 150وفقا

ً
يوما

 من تاريخ علم 45يجب أن يتم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية خالل . الجمعية العامة الغير العادية لالجتماع لتقرير إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة
ً
يوما

:مجلس إدارة الشركة بالخسائر، وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا

 من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر،45لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل −
ً
يوما

اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار  في املوضوع، أو−

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

الشركةأعلنت،(م2020/11/09املوافق)ه1442/03/23فياملدفوعمالهارأسمن%65.4بلغتللشركةاملتراكمةالخسائربأنالشركةإدارةمجلسإبالغتم
إلىسعوديريال(178,160,000)منالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنتداول موقعخاللمن(م2020/11/10املوافق)ه1442/03/24بتاريخ

واحدسهمإلغاءبمعدلأي،%65.4قدرهاانخفاضبنسبةللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(11,652,799)إلغاءطريقعنوذلكسعوديريال(61,632,010)
وأربعةوتسعمائةألفوعشرونوسبعةوخمسمائةمليون عشروستةمائةالبالغةاملتراكمةالخسائرإجماليمن%99.999997إلطفاءسهم(1.529)لكل

.سعوديريال(116,527,994)وتسعون 

هذهعناإلعالنتموقد،(م20/11/2620املوافق)هـ1442/04/11بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م20/11/2620املوافق)هـ1442/04/11بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعواملاليةسوق هيئةموقععلىاملوافقة

(م2020**/**/املوافق)هـ1442**/**/بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت،
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما

15



16

 ليــة تخفــيض رأس كمحاســب قـانوني إلعــداد التقريـر املحاســبي الخـاص بعم« السـيد العيــوطي وشـركاه محاســبون ومراجعــون قـانونيون »قامـت الشــركة بتعيـين شــركة

.املال، و الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني املرفق.

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



30فيكما.سعوديريال(116,527,994)وتسعون وأربعةوتسعمائةألفوعشرونوسبعةوخمسمائةمليون عشروستةمائةاملتراكمةالشركةخسائربلغت
إلىسعوديريال(116,527,990)وتسعون وتسعمائةألفوعشرونوسبعةوخمسمائةمليون عشروستةمائةبمقداراملالرأسخفضسيؤدي.م2020سبتمبر
.املتراكمةالخسائرإجماليمن%99.999997إطفاء

 2020سبتمبر 30سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في:

17

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

ســـبتمبر 30املســاهمين كمـــا فــي حقــوق 
م2020

ريالباأللف)املال رأس قبل تخفيض
(سعودي

الريباأللف )بعد تخفيض رأس املال 
(سعودي

التأثير

(116,528)178,16061,632رأس املال

116,528(0)(116,528)الخسائر املتراكمة

-61,63261,632املساهمينحقوق إجمالي

م2020سبتمبر 30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر



إلغاءطريقعنسعوديريال(61,632,010)إلىسعوديريال(178,160,000)منسعوديريال(116,527,990)بقيمةمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
سهم1.529لكلسهم1إلغاءبمعدلوذلكالشركةاملصدرةاألسهممنسهم(11,652,799)

فيالسائدعربالسالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
ةالعاديغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكالالشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،

.الشركةمالرأستخفيضعلى

الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكملساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض:

18

الالقيام بعملية تخفيض رأس املبدون الالقيام بعملية تخفيض رأس املمع(تقديري )البند

1,0001,000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

29.0029.00(م2020/11/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ال ينطبق655األسهم امللغاة

ال ينطبق345بعد التخفيضاألسهم اململوكة

ال ينطبق83.83**(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

29,00029,000(يةتقدير )لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق28,921.51(ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبق78.49(ةتقديري)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

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

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



لى املساهم الذي ير عوتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهم واحد من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأث
:أسهم7يملك إلى 
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(تقديري )البند 

1234567األسهم اململوكة قبل التخفيض

29.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00(م2020/11/18إغالق )التخفيضسعر السهم قبل 

1223445األسهم امللغاة

0011122بعد التخفيضاألسهم اململوكة

83.8383.8383.8383.8383.8383.8383.83(**تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

29.0058.0087.00116.00145.00174.00203.00(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0083.8383.8383.83167.66167.66(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

29.0058.003.1732.1761.176.3435.34(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية*
.سعوديريال  83.83إلى83.8305من تخفيض رأس املال بعد تم تقريب سعر السهم املتوقع ** 
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

 ريال سعودي، ويوضح ( 29.00)والذي يبلغ م 2020/11/18بتاريخ تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة نسيج العاملية التجارية

.الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

29.00(م2020/11/18إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

17,816,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

516,664,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

6,163,201عدد األسهم بعد التخفيض( د)

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



تبلغحالوفي،إضافيةخسائرالشركةتسجيلبعدمضماناتأيتوجدوال،سعوديةرياالت(4)أربعةاملتراكمةالخسائررصيدسيصبحاملالرأستخفيضبعد
أسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات”بـــــالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)املتراكمةالخسائر

منلعددستخصعالشركةفإنأكثرأو(%50)املتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي.”مالهارأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق في
رالخسائببلوغعلمهفور الحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيتلزمالتيالشركاتنظاممن(150)املادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثراملتطلبات
 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسبإبالغمالهارأسمنأكثراو%50للشركةاملتراكمة

ً
خاللدارةاإل مجلسوعلى،بذلكفورا

(15) 
ً
 (45)خالللإلجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما

ً
أوالشركةاملالرأسزيادةإمالتقرر ،بالخسائراملجلسعلمتاريخمنيوما

وتعد.ألساس يانظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأوللشركةاملدفوعاملالرأسنصفمادون إلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىتخفيضه
إذاأوضوع،املو فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأوأعاله،املحددةاملدةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركة
 (90)خاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالشركاتنظاممن(150)املادةفياملقررةاالوضاعوفقاملالرأسزيادةقررت

ً
الجمعيةقرارصدور منيوما

.الشركةأسهمإداراجسيلغيالعادية،غيرالعامةالجمعيةمنبقرارأوالشركاتنظاممن(150)املادةبموجبالنظامبقوةالشركةانقضاءحالوفي.بالزيادة

املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

مال الشركةإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس(م2020/09/28املوافق )ه 1442/02/11

من رأس املال% 65.4عن بلوغ خسائرها املتراكمة ( تداول )إعالن الشركة على موقع السوق املالية السعودية (م2020/11/09املوافق )هـ 1442/03/23

ريال سعودي( 61,632,010)إلىريال سعودي ( 178,160,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من تعديل توصيةإعالن (م2020/11/10املوافق )هـ 1442/03/24

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(م2020/11/11املوافق )هـ 1442/03/25

(م2020/11/26املوافق )هـ 1442/04/11
لسوق املالية و الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة اموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(تداول )موقع السوق املالية السعودية 

(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/
سخة من هذا كما تم تضمين ن،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 

العرض في اإلعالن

(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/
االجتماع )ال العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املالجمعية اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع 

(األول 

(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/
الزم لعقد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب ال(االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير

اكتمال و في حال عدم. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 
يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني21النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد اجتماع الثالث بعد 

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/

(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/**/
املساهمين الشركة في حساباتمن بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال( إن وجدت)اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 

ركةيوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الش( 30)وذلك خالل . املستحقين
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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•

لتزامات االة وإعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالي•
.املستمرة، و املتعلقة بشروط تخفيض رأس املال

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

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

.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 واملساهمين
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 مـن مائـة وثمانيـة وسـبعون الشـركة علـى طلـب تخفـيض رأس مـال ( م2020/11/26املوافـق )هــ 1442/04/11حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املاليـة بتـاريخ

ـــة مليــــون  ســــعودي  بنســــبة ريــــال ( 61,632,010)إلــــى واحــــد وســــتون مليــــون وســــتمائة واثنــــان وثالثــــون ألــــف وعشــــرة ريــــال ســــعودي ( 178,160,000)وســــتون ألــــف ومائـ

سـت ماليـين ومائـة وثالثـة سـهم إلـى ( 17,816,000)تخفيض عدد أسهم الشركة من سبعة عشـر مليـون وثمانمائـة وسـتة عشـر ألـف وبالتالي ، %65.4انخفاض قدرها 

تــاريخ ب( تــداول )ســهم ، وقـد تــم اإلعــالن عـن هــذه املوافقــة علـى موقــع هيئـة الســوق املاليــة وموقـع الســوق املاليــة السـعودية ( 6,163,201)وسـتون ألــف ومائتـان وواحــد 

(.م2020/11/26املوافق )هـ 1442/04/11

 رأس املـال هـذه، فـإن املسـاهمين، وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـيضتتطلـب موافقـة إن عملية تخفيض رأس املـال

.لن تتمعملية تخفيض رأس املال 

التجـــارة وزارة فـــي حـــال تـــم الحصـــول علـــى موافقـــة املســـاهمين علـــى عمليـــة تخفـــيض رأس املـــال، ســـتقوم الشـــركة باالســـتمرار بـــاجراءات تخفـــيض رأس مالهـــا ومخاطبـــة

.على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري للحصول 

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

افقات  النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركةاملو



(م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م

وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه1424/06/02وتاريخ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م

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

(م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/01وتاريخ 2019–104–1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)

 واملعدلة بموجب قرار مجلس ( م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم

(م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1هيئة السوق املالية رقم 

النظام األساس ي للشركة

هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالرئيسيةالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات

/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء(م2013/11/18املوافق)ه1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 

(م2018/07/18املوافق)ه1439/11/05وتاريخ2018–77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةه،1424/06/02وتاريخ30

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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ض رأس املــال و الســيد العيــوطي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قــانونيون للقيــام بإعــداد تقريــر فحــص محــدود لدراســة أســباب تخفــي/ قامــت الشــركة بتعيــين الســادة

.الأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس امل

 إلــى املــادة الرابعــة واالربعــون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ً
هـــ ،  ال 1437/01/28وبتــاريخ ( 3/م)تــالوة تقريــر املحاســب القــانوني، اســتنادا

ه مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر  عــدت خفــيض فــي هــذه تاليصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص يح

.االلتزامات

السـوق املاليــة وقــعتـم تضـمين نســخة مـن تقريــر الفحـص املحــدود املعـد مــن قبـل املحاســب القـانوني فــي اإلعـالن عــن الـدعوة لهــذه الجمعيـة العامــة غيـر العاديــة علـى م

(م2020**/**/املوافق )هـ 1442**/** بتاريخ ( تداول )السعودية 

تقرير املحاسب القانوني 



 فــأكثر مــن رأس مالهــا، الصــادرة عــن مجلــس %20باإلشــارة إلــى اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق والتــي بلغــت خســائرها املتراكمــة
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

، (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ م

 مـن نظـام الشـركات أنـه إذا بلغـت (150)هـ، و على وجه الخصوص املـادة 1437م املوافق 2015وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و اإلستثمار في عام
غ رئـــيس ال إبـــخســـائر الشـــركة نصـــف رأس املـــال املـــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بـــذلك 

عامـة غيـر ة المعيـمجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعـوة الج
 ألحكـــام النظـــام 

ً
 مـــن تـــاريخ علمـــه بالخســـائر، لتقـــرر إمـــا زيـــادة رأســـمال الشـــركة أو تخفيضـــه وفقـــا

ً
إلـــى الحـــد الـــذي كوذلـــالعاديـــة لالجتمـــاع خـــالل خمســـة وأربعـــين يومـــا

ام إذا لـم املال املدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس، وتعد الشركة منقضية بقوة النظتنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
هـذه يـوم، أو إذا اجتمعـت وتعـذر عليهـا إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو إذا قـررت زيـادة رأس املـال وفـق األوضـاع املقـررة فـي45تجتمع الجمعية العامة غيـر العاديـة خـالل 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
.املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 35فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 20يجـــب علـــى أن الشـــركة أن تفصـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

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

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 50فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 35يجـــب علـــى أن الشـــركة أن تفصـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية
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 ودون تـأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـوغ خسـائرها املتراكمـة 
ً
فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار % 50يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهـور فـورا

اإلجـــراءات والتعليمـــات يـــقالخســائر املتراكمـــة ونســـبتها مــن رأس املـــال واألســـباب الرئيســية التـــي أدت إلـــى بلــوغ هـــذه الخســـائر مــع اإلشـــارة فـــي اإلعــالن إلـــى أنـــه ســيتم تطب
 % 50الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة 

ً
فــأكثر مــن رأس مالهــا، وفــي حــال تــزامن اإلفصــاح املطلــوب وفقــا

الن الخـاص بالنتــائح اإلعـلهـذه الفقـرة مـع اإلعــالن الخـاص بالنتـائج املاليــة األوليـة أو السـنوية تعفــ  الشـركة مـن اإلفصـاح بــإعالن مسـتقل فـي حــال قامـت بتضـمينه فــي
.املالية األولية أو السنوية

فـي االجتمـاع ابلنصال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر هذا ا
عــد ذلــك يــتم واذا لــم تعقــد ب. األول وجهــت الــدعوة إلــى اجتمــاع ثــان، ويكــون االجتمــاع الثــاني صــحيحا إذا حضــره عــدد مــن املســاهمين يمثلــون ربــع رأس املــال علــى األقــل

.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.

علـــى جميــع مســـاهمي الشــركة املســـجلين بســـجالت الشــ 
ً
وق ركة لـــدى الســـفــي حـــال موافقــة مســـاهمي الشـــركة علــى تخفـــيض رأس املــال، ســـيكون قـــرار التخفــيض نافـــذا

ع الجمعيـة العامـة بنهايـة تـداول ثـاني يـوم يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، ويشـمل ذلـك املسـاهمين الـذين لـم يحضـروا اجتمـا« تـداول »املاليـة السـعودية 
.غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال
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هــــ 1442/04/11اليـــة فـــي ذلـــك مـــن تـــاريخ موافقـــة هيئـــة الســـوق املمدينـــة جـــدة و ســـوف تقـــوم الشـــركة بتـــوفير املســـتندات التاليـــة لإلطـــالع عليهـــا فـــي املقـــر الرئي ـــ ي للشـــركة فـــي 
8:30خـــالل فتـــرات العمـــل الرســـمية مـــن الســـاعة ( م2020**/**/املوافـــق )هــــ 1442**/**/، و حتـــا تـــاريخ انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة فـــي ( م20/11/2620املوافــق )

 5:00إلى الساعة صباحا 
ً
: عصرا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

رأس مال الشركةتقرير املحاسب القانوني املتعلق بتخفيض نسخة من -

(تداول )ة ة السعودينسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها واملنشور في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالي-

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

املستندات املتاحة للمعاينة
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نسخة من تقرير املحاسب القانوني

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

املرفقات








