تعميم املساهمين
الشركة السعودية للصادرات الصناعية (املجموعة)
تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثالثة وأربعون مليون ومائتين ألف ( )43,200,000ريال سعودي
من أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ( )64,800,000ريال سعودي
إلى
واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ( )21,600,000ريال سعودي
الجمعيه العامة غيرالعادية (التاسعة)
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معلومات عن الشركة وممثليها
عنوان الشركة
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
الرياض ،حي الغدير ،طريق امللك عبدالعزيز (مبنى فيو بالزا الغدير  -الدور الثالث)
ص.ب ،21977 .الرياض 11485
اململكة العربية السعودية
هاتف+966114058080 :
فاكس+966114022854 :
البريد إلكترونيsiec@siec.com.sa :
املوقع إلكترونيwww.siec.com.sa :
املستشار املالي
الخير كابيتال السعودية
الرياض ،مدينة امللك عبدهللا املالية  ،مبنى  508الطابق العاشر
اململكة العربية السعودية
هاتف800 124 1020 :
البريد إلكترونيInfo@alkhaircapital.com.sa:
املوقع إلكتروني www.alkhaircapital.com.sa :
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املحاسب القانوني
شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون)
شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد ،حي السليمانية
ص.ب  69658الرياض 11557
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2065333 :
فاكس+966 11 2065444 :
البريد االلكترونيinfo.sa@pkf.com :
املوقع اإللكترونيwww.pkfalbassam.com :

خلفية عن الشركة
•

الشركة السعودية للصادرات الصناعية هي شركة سعودية مساهمة عامة تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم ( )1010077554الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 25/11/1410هـ (املوافق
19/06/1990هـ) والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ  24/11/1447هـ (املوافق 11/05/2026م) .تم قيد الشركة بالسجل التجاري عند تأسيسها تحت االسم التجاري شركة " الشركة السعودية للصادرات الصناعية"،
وهو االسم التجاري الحالي ولم يحدث بعد ذلك أي تعديل على االسم حتى تاريخ اعداد تعميم املساهمين.

•

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ( )760وتاريخ 23/08/1410هـ (املوافق 19/02/1990م) الصادر باملوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة
وبموجب القرار الوزاري باملوافقة على إعالن تأسيس الشركة رقم ( )954وتاريخ  1410 / 11 / 12هـ (املوافق 1990 / 06 / 06م) وتم قيدها بالسجل التجاري الصادر من مدينة الرياض بموجب شهادة تسجيل رقم
( )1010077554وتاريخ 25/11/1410هـ (املواق 19/06/1990م).

•

يقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الرياض –حي الغدير  -شارع امللك عبد العزيز (عنوان واصل  - )855-21-4199-13311ص.ب 21977:الرمز البريدي  .13311هاتف 4058080 :ووفق املادة الخامسة ( )5من
النظام األساس ي يجوز للشركة ان تنش ئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة.

•

نصت املادة الثالثة ( )3من النظام األساس ي على األنشطة التي يحق للشركة ممارستها بعد موافقة إدارة السجل التجاري والجهة املختصة (ان وجدت) على عكس أي من هذه االنشطة في شهادة السجل التجاري.
ووفق شهادة السجل التجاري يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية"( :البيع بالجملة لزيوت التشحيم واملنتجات النفطية املتكررة ،البيع بالجملة لإلسمنت والجبس وما شابه ،البيع بالجملة للمواد البالستيكية
األولية واملطاط وااللياف الصناعية ،التخزين في املوانئ واملناطق الجمركية أو الحرة " .).وتمارس الشركة أنشطتها من خالل مركزها الرئيس ي وفروعها التي قامت الشركة بتأسيسها داخل اململكة وفق األنظمة
املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة .وقد حصلت الشركة على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص ملزاولة نشاطها .

معلومات التواصل
اسم ضابط اإلتصال :إدارة عالقة املستثمرين
هاتف+966 11 405 8080 :
فاكس+966 11 402 2854 :
بريد الكترونيsiec@siec.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.siec.com.sa :
4

خلفية عن الشركة
يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ( )64,800,000ريال سعودي مقسم إلى ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف ( )6,480,000سهم عادي ،بقيمة اسمية عشرة ( )10ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.
وفيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة:

التاريخ
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1410/11/25ه

تأسست الشركة برأس مال قدره ( )72,000,000اثنان وسبعون مليون ريال مقسم إلى ( )720,000سبعمائة وعشرون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ( )100مائة ريال للسهم الواحد ،وقد اكتتب املؤسسون بجميع
أسهم الشركة وعددها ( )720,000سبعمائة وعشرون ألف سهم.

1418/12/22ه

وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على تجزئة القيمة االسمية للسهم من ( )100مائة ريال الى ( )50خمسون ريال ليصبح عدد األسهم ( )1,440,000مليون واربعمائة واربعون سهم بدال من ()720,000
سبعمائة وعشرون ألف سهم.

1428/04/01ه

وافقت الجمعية العامة للمساهمين (الغير عادية) على زيادة رأسمال الشركة من ( )72,000,000اثنان وسبعون مليون ريال ليصبح ( )108,000,000مائة وثمانية مليون ريال تم تغطيتها من خالل إصدار عدد ()3,600,000
ثالثة مليون وستمائة ألف سهم مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني مقابل كل سهمين ،وذلك بعد أن تم تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من ( )50خمسون ريال إلى ( )10عشرة رياالت سعودي ليصبح عدد األسهم
( )7,200,000سبعة مليون ومئتان ألف سهم ،و ليرتفع بذلك عدد األسهم من ( )7,200,000سبعة مليون ومئتان ألف سهم إلى ( )10,800,000عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم متساوية القيمة ،تبلغ القيمة االسمية لكل
منها ( )10عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

1439/04/05ه

وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على تخفيض رأس مال الشركة من ( )108,000,000مائة وثمانية مليون ريال إلى ( )10,800,000عشرة مليون وثمانمائة الف ريال عن طريق إلغاء عدد ( )9,720,000تسعة
مليون وسبعمائة وعشرون الف سهم من أسهم الشركة  ،وقد تم تخفيض عدد األسهم من ( )10,800,000عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم إلى ( )1,080,000مليون وثمانون ألف سهم ويعود سبب تخفيض رأس املال الى
إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشيا مع املادة  150من نظام الشركات الجديد وإطفاء الخسائر املتراكمة.

1440/01/29ه

وافقت الجمعية العامة (غير العادية) للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة من ( )10,800,000عشرة مليون وثمانمائة الف ريال إلى ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،و زيادة عدد األسهم من
( )1,080,000مليون وثمانون ألف سهم إلى ( )6,480,000ستة مليون واربعمائة وثمانون ألف سهم وبنسبة زيادة ( ،%)500وذلك من خالل طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد ( )5,400,000سهم على املساهمين املقيدين
لدى شركة مركز إيداع االوراق املالية (مركز اإليداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية .كما وافقت الجمعية على تعديل املادة السابعة والثامنة من النظام األساس ي وفقا لذلك.

1443/05/23ه

أعلنت الشركة من خالل موقع السوق املالية السعودية (تداول) عن توصية مجلس إدارتها على تعديل توصية املجلس املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( )129,600,000مائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة ألف
ريال إلى أن تتعدل التوصية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد عملية التخفيض .حيث سيكون تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%66.66من ( )64,800,000أربعة وستون مليون
وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من ( )6,480,000ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي ،إلى ( )2,160,000اثنين مليون
ومائة وستون ألف سهم عادي ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد ( )4,320,000أربعة مليون وثالثمائة وعشرون ألف سهم من أسهم الشركة املصدرة ،أي تخفيض ( )2سهم
لكل ( )3سهم ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة بنسبة ( )%96.7كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م ،والبالغة قيمتها أربعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وأربعة
وثمانون ( )44,666,784ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

خلفية عن الشركة
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 1443/07/06هـ

وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأسمال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها
( ،)%66.66وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من من ( )6,480,000ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي ،إلى ( )2,160,000اثنين مليون ومائة وستون ألف سهم عادي ،عن طريق إلغاء ( )4,320,000أربعة
مليون وثالثمائة وعشرون ألف سهم من أسهم الشركة املصدرة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة تداول السعودية (تداول).

 1443/ 07/14هـ

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها
( ،)%66.66وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من من ( )6,480,000ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي ،إلى ( )2,160,000اثنين مليون ومائة وستون ألف سهم عادي ،عن طريق إلغاء ( )4,320,000أربعة
مليون وثالثمائة وعشرون ألف سهم من أسهم الشركة املصدرة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة تداول السعودية (تداول).

خلفية عن الشركة
الهيكل التنظيمي
جملس اإلدارة

أمني جملس اإلدارة

جلنة الرتشيحات واملكافآت

اللجنة التنفيذية واالستثمار

PMO

اخلدمات اللوجستية
التسويق
فرع ديب

اإللتزام

الرئيس التنفيذي

انئب الرئيس
التجاري

انئب الرئيس
للخدمات املشرتكة

املدير املايل
املبيعات

احملاسبة

جلنة املراجعة

احلوكمة

املوارد البشرية

فرع األردن

املشرتايت

تقنية املعلومات

فرع السودان

اإلستثمارات

الشؤون القانونية

فرع العراق

مصنع سارة

اخلدمات املساندة
عالقات املستثمرين
املستودعات

املصدر :الشركة

مراجع داخلي

خلفية عن الشركة
مجلس إدارة الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة املُ ّ
عين بتاريخ  27/08/1440هـ (املو افق 02/05/2019م) *

األسهم اململوكة
االسم
حاتم حمد عبدهللا السحيباني **

املنصب

صفة العضوية

الجنسية

العمر

مباشر
العدد

النسبة

غير مباشر
النسبة
العدد

رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

38

10

%0.0001543

-

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

43

-

-

-

-

عبدهللا عبدالعزيزعبدهللا املشعل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

سعودي

51

-

-

-

-

سلمان محمد سليمان السحيباني

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

35

-

-

-

-

خالد عبدهللا محمد الضبيب

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

40

7

%0.000108

-

-

سليمان حمد الجديعي***

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

سعودي

37

-

-

-

-

علي صالح علي الحميدان

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

سعودي

39

-

-

-

-

حسام يحيى الغريميل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

سعودي

39

-

-

-

-

أحمد محمد علي العريني **

املصدر :الشركة

*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 27/08/1440هـ (املوافق 02/05/2019م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 16/06/2019م وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ املوافق 15/06/2022م).
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 13/10/1440هـ (املوافق 16/06/2019م) تعيين املهندس /حاتم حمد عبدهللا السحيباني رئيسا ملجلس اإلدارة ،وتعيين السيد /أحمد محمد علي العريني نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.
*** تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 30/03/2021م وذلك بديال عن األستاذ /حازم فهد الدوسري الذي استقال من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 28/12/2020م وقد وافق مجلس اإلدارة على استقالته بقرار مجلس اإلدارة رقم ( ) 22بالتمرير وتاريخ 29/12/2020م.
وبتاريخ 26/11/1442هـ (املوافق 06/07/2021م) تم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

خلفية عن الشركة
اإلدارة التنفيذية للشركة
اإلدارة التنفيذية
املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

االسم

سليمان حمد الجديعي

الرئيس التنفيذي

سعودي

37

30/09/2020

أحمد طلعت عبدالعزيز

املديراملالي

مصري

44

01/05/2021

مديرإدارة عالقات املستثمرين وحوكمة الشركات

يمني

38

09/01/2010

بدرعبدالهادي العجمي

مديرالخدمات املساندة

سعودي

42

13/12/2020

محمود صالح باجكيم

مديرإدارة املوارد البشرية

سعودي

32

01/12/2020

فيصل عبدهللا املقد

املصدر :الشركة

تطور خسائرالشركة املتراكمة وأسبابها
تفاصيل الخسائراملتراكمة للشركة
السنة املالية

صافي الخسارة

الخسائراملتراكمة

نسبة الخسائر
املتراكمة
إلى رأس املال %

سبب إرتفاع الخسائر املتراكمة

2019م

()26,009,207

()24,586,320

%37.9

املنافسة العالية في األسواق العاملية وضعف الطلب العاملي على املواد األولية مما أدى الى إنخفاض املبيعات باإلضافة الى ارتفاع
املصروفات العمومية واإلدارية وكذلك إنخفاض اإليرادات االخرى

2020م

()13,181,964

()37,706,336

%58.2

اإلنخفاض الحاد في أسعار مادة الكبريت خالل عام 2020م وإنخفاض املبيعات بسبب الضعف على املواد األولية وتباطؤ عجلة
التصنيع وكذلك اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد

 30سبتمبر2021م

()2,196,607

()44,666,784

%68.5

انخفاض مبيعات الشركة بسبب مراجعة العمليات التجارية وهيكلتها والتركيز على هوامش الربح قبل االيراد وارتفاع املصروفات
العمومية واإلدارية

املصدر :الشركة

تطور خسائرالشركة املتراكمة وأسبابها
خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
 أوص ى مجلس إدارة الشركة في قراره رقم ( )31بالتمريرالصادر بتاريخ 1443/05/22ه (املوافق 26/12/2021م) أنه بعد تخفيض رأس مال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون
وستمائة ألف ريال سعودي ،بزيادة رأس مال الشركة من ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي إلى ( )194,400,000مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة
( )172,800,000مائة واثنين وسبعون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

 وتهدف الشركة بشكل أساس ي من زيادة رأس املال املشار إليها أعاله إلى:
 −رفع مالئتها املالية

 −تمويل خطط التوسع االستراتيجي
 −تحسين األداء التشغيلي واملالي.

 وتعتزم الشركة إلى اتخاذ إجراءات اصالحية لتحقيق األهداف املذكورة أعاله ،وتشمل على سبيل املثال ال الحصر:
 −سداد وتسوية بعض اإللتزامات واملطلوبات على الشركة
 −االستثمار في إنشاء مكاتب تمثيل تجاري في عدة دول خارج اململكة العربية السعودية
 −االستثمار في تطوير وتحسين امكانيات الشركة اللوجيستية
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هيكل االطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
الجمعية العامة غيرالعداية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

عملية تخفيض رأس املال

املو افقات النظامية

12

املحاسب القانوني املعد
لتقرير تأكيد محدود مستقل

تخفيض رأس املال
الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح
 بتاريخ 1443/05/23ه (املوافق 27/12/2021م) أعلنت الشركة من خالل موقع شركة تداول السعودية (تداول السعودية) عن توصية مجلس إدارتها على تعديل توصية املجلس املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( ) 129,600,000مائة وتسعة
وعشرون مليون وستمائة ألف ريال إلى أن تتعدل التوصية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد عملية التخفيض .حيث سيتم تخفيض رأس مال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى
( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي ،مقسم إلى ( )2,160,000اثنين مليون ومائة وستون ألف سهم عادي ،متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية.

 تبلغ نسبة التخفيض ( )%66.66من رأس مال الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،وستتم عملية تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد ( )4,320,000أربعة مليون وثالثمائة وعشرون ألف سهم من األسهم املصدرة للشركة ،أي إلغاء ()2
سهم لكل ( )3أسهم من أسهم الشركة املصدرة ،وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء ( )%96.7من إجمالي الخسائر املتراكمة كما في تاريخ  30سبتمبر 2021م ،والبالغة قيمتها أربعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة
وأربعة وثمانون ( )44,666,784ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

 ستقوم الشركة بتجميع كامل كسور األسهم (إن وجدت) الناتجة عن تخفيض رأس املال في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،وسيتم توزيع متحصالت بيع كسور األسهم على املساهمين املستحقين كل حسب ملكيته
خالل مدة ال تتجاوز ثالثون يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس مال الشركة.

 تاريخ القوائم املالية التي أخذت منها القيم املطلوب تحديدها آلغراض تخفيض رأس املال :القوائم املالية األولية املوحدة (غير مراجعة) لفترة التسعة أشهراملنتهية في  30سبتبمر  2021م و تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة
الصادر عن املحاسب القانوني للشركة.
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تخفيض رأس املال
أسباب تخفيض رأس املال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:
 عملت إدارة الشركة على وضع استراتيجية لدعم النمو املستقبلي واألداء املالي للشركة ،وتوصل مجلس إدارة الشركة إلى قرار بإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس املال ومن ثم زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم
حقوق أولوية ،ويعد سبب ذلك إلى العوامل الرئيسية التالية:
 −إطفاء الخسائر املتراكمة بنسبة ( )%96.7والبالغة قيمتها أربعة وأربعون مليون ستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ( )44,666,784ريال سعودي كما في  30سبتمبر  2021م .حيث بلغت نسبة الخسائر املتراكمة في رأس
مال الشركة ( )%68.9وذلك وفقا للقوائم املالية غير املراجعة للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2021م وتقرير تأكيد محدود حول تخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن املحاسب القانوني للشركة .سوف يتم تخفيض رأس مال الشركة
بمبلغ ثالثة وأربعون مليون ومائتين ألف ( )43,2000,000ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة مليون وثالثمائة وعشرون ألف ( )4,320,000سهم أي ما يعادل عدد ( )2أسهم لكل ( )3أسهم صادرة للشركة وذلك إلطفاء الخسائر املتراكمة
للشركة.
 −إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك لرفع مالءة الشركة املالية واالستثمار في خطط التوسع االستراتيجي للشركة وتحسين األداء التشغيلي واملالي.

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:
 يرى مجلس إدارة الشركة ويؤكدون إعتقادهم بأن عملية تخفيض رأس املال تصب في مصلحة الشركة واملساهمين .حيث سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة.
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تخفيض رأس املال
أثرتخفيض رأس املال على مطلوبات الشركة
 قامت الشركة بتعيين شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون) كمحاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال(تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال) ،والذي تم من خالله توضيح آلية
التخفيض وأثره املتوقع على مطلوبات الشركة.
 لن يكون هناك أ ثر لتخفيض رأس املال على مطلوبات الشركة كما في تقرير املحاسب القانوني (ملحق  )2املرفق.
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تخفيض رأس املال
أثرتخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
 تعتزم الشركة على تخفيض رأس مالها من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي ،بنسبة إنخفاض قدرها ( )%66.66وبالتالي تخفيض أسهم الشركة من
( )6,480,000ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي إلى ( )2,160,000اثنين مليون و مائة وستون ألف سهم عادي .وهذا يعني أن معدل التخفيض سيتم بواقع ( )2سهم لكل ( )3أسهم من أسهم الشركة الصادرة وذلك وفقا للقوائم املالية غير
املراجعة للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2021م وتقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن املحاسب القانوني للشركة.

 إن تخفيض رأس مال الشركة هو في األساس إلطفاء معظم الخسائر املتراكمة على الشركة البالغة أربعة وأربعون مليون ستمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ( )44,666,784ريال سعودي ،وذلك وفقا للقوائم املالية غير املراجعة
للفترة املنتهية في  30سبتمبر  2021م وتقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن املحاسب القانوني للشركة ،وذلك بمقدار األسهم امللغاة والتي تبلغ أربعة مليون وثالثمائة وعشرون ألف ( )4,320,000سهم عادي من األسهم
املصدرة للشركة .وستشمل الخسائر املتراكمة البالغة ( )1,466,784مليون وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي ما نسبته ( )%6.79من رأس مال الشركة بعد عملية التخفيض.
 سيتم جمع كامل كسور األسهم (إن وجدت) الناتجة عن تخفيض رأس املال في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،وسيتم توزيع متحصالت بيع كسور األسهم على املساهمين املستحقين كل حسب ملكيته خالل مدة ال
تتجاوز ثالثين ( )30يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس مال الشركة.
 سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في  30سبتمبر 2021م

حقوق امللكية

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

التأثير

رأس املال

64,800,000

21,600,000

()43,200,000

الخسائر املتراكمة

()44,666,784

()1,466,784

43,200,000

احتياطي نظامي

642,645

642,645

-

احتياطي عام

-

-

-

خسائر اكتوارية عن مزايا نهاية الخدمة للموظفين

-

-

-

20,775,861

20,775,861

-

اإلجمالي

املصدر :للقوائم املالية غير املراجعة للفترة املنتهية في  30سبتمبر 2021م وتقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة الصادرعن املحاسب القانوني للشركة
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تخفيض رأس املال
أثرتخفيض رأس املال على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة
 لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة ،كما هو موضح في الجدول أدناه ،ملثال إفتراض ي ملساهم يملك في محفظته عدد ألف ( )1000سهم من أسهم الشركة قبل التخفيض.

البند (تقديري)

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

 1,000سهم

 1,000سهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق  2022/02/15م)

 113.80ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 113,800ريال سعودي

 113,800ريال سعودي

نسبة التخفيض ال ينطبق

ال ينطبق

%66.66

عدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية ال ينطبق

ال ينطبق

 667سهم

ألسهم اململوكة بعد التخفيض ال ينطبق

ال ينطبق

 333سهم

سعر السهم بعد التخفيض(تقديري)

ال ينطبق

 341.40ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض(تقديرية)

ال ينطبق

 113,686.20ريال سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

ال ينطبق

 113.80ريال سعودي

األسهم اململوكة قبل التخفيض
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تخفيض رأس املال
أثرتخفيض رأس املال على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة
 تجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه ،ويوضح الجدول أدناه تأثر املساهم الذي يملك سهما واحدا أو سهمين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي:

البند (تقديري)
 1سهم

 2سهم

 3سهم

 4سهم

 5سهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق  2022/02/15م)

 113.80ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 113.80ريال سعودي

 227.60ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 455.20ريال سعودي

 569.00ريال سعودي

نسبة التخفيض ال ينطبق

66.67%

66.67%

66.67%

66.67%

66.67%

عدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية ال ينطبق

 1سهم

 2سهم

 2.0سهم

 3سهم

 4سهم

 0.00سهم

 0.00سهم

 1.00سهم

 1.00سهم

 1.00سهم

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 0ريال سعودي

 0ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 341.40ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

 227.60ريال سعودي

 0.00ريال سعودي

 113.80ريال سعودي

 227.60ريال سعودي

األسهم اململوكة قبل التخفيض

ألسهم اململوكة بعد التخفيض
سعر السهم بعد التخفيض(تقديري)
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض(تقديرية)
قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)
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القيمة

تخفيض رأس املال
طريقة احتساب سعرالسهم بعد تخفيض رأس املال
 سعر إغالق سهم الشركة اليوم (1443/07/14ه) املوافق ( 2022/02/15م) يوم الجمعية العامة غير العادية هو( )113.80ريال سعودي ،ومن املتوقع أن يصل سعر السهم املعدل في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض
رأس املال إلى ( )21,160,000ريال سعودي في افتتاح السوق يوم األربعاء بتاريخ (1443/07/15ه) املوافق (16/02/2022م) ،وهذا التغير يمثل زيادة بنسبة ( )%200عن سعر إغالق سهم الشركة اليوم.
 يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيضرأساملال:

البند (تقديري)
سعر إغالق السهم اليوم (1443/07/14ه) املو افق (2022/02/15م) – (يوم الجمعية العامة غير العادية)

قيمة تخفيض رأس املال

 113.80ريال سعودي

 43,200,00ريال سعودي

عدد األسهم امللغاة

 4,320,000سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

 6,480,000سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

 2,160,000سهم

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال
سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال (تقديري)
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القيمة

 737,424,000ريال سعودي
 341.40ريال سعودي

تخفيض رأس املال
طريقة احتساب سعرالسهم بعد تخفيض رأس املال
 يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال:

البند (تقديري)
( أ ) سعرالسهم قبل تخفيض رأس املال
( ب ) عدد األسهم قبل التخفيض
( ج ) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) * (ب)
( د ) عدد األسهم بعد التخفيض
سعرالسهم بعد تخفيض رأس املال = (ج) ÷ (د)
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القيمة
 113.80ريال سعودي
 6,480,000ريال سعودي
 737,424,000سهم
 2,160,000سهم
 341.40ريال سعودي

املخاطراملحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
 بعد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة )  )1,466,784مليون وأربعمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي ما نسبته ( )%6.79من رأس مال الشركة كما في  30سبتمبر 2021م ،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 «اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها
املتراكمة  % 20فأكثر من رأس مالها » ،ملزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم «معلومات هامة » من تعميم املساهمين هذا.

 وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة ( )% 50أو أكثر فإن الشركة ستخضع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة ( )150من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه
بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل مدة  15يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل  45يوما من علمه بالخسائر لتقرير إما زيادة رأس
مال الشركة أو تخفيضه وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس.
 وباإلشارة إلى إعالن وزارة التجارة بتاريخ 1442/04/17ه التي أوضحت فيه األمر امللكي الكريم رقم ( )15016وتاريخ  1442 / 03 / 16ه بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3 /وتاريخ 1437 / 01 / 28
ه ،فإن من مضمون ما ورد في األمر امللكي الكريم فيما يتعلق بالشركات املساهمة املدرجة هو:
 .1استثناء من حكم املادة ( )150من نظام الشركات:
أ .تمديد املدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة املساهمة  % 50او أكثر من رأس مالها ،لتصبح( )60يوما من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك ملدة )سنتين( من
تاريخ  1441 / 08 / 01ه.
ب .بتمديد املدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح ( )180يوما من تاريخ علم مجلس اإلدارة بالخسائر وذلك ملدة سنتين من تاريخ  1441 / 08 / 01ه.

ُ .2يعلق العمل بالفقرة ( )2من املادة ( )150من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ  1441 / 08 / 01ه ،والتي تضمنت أن تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة  ،أو إذا اجتمعت
وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( )90يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة ،وعلى الشركات املساهمة عند بلوغ خسائرها
املقدار املحدد في الفقرة ( )1من املادة ( )150من نظام الشركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق املالية – كل فيما يخصه.
 .3ينتهي العمل بما ورد أعاله بتاريخ  1443/ 07 / 30ه وفي حال لم تتمكن الشركة من اتخاذ اإلجراءات املناسبة فإنها تكون عرضة لالنقضاء بموجب نظام الشركات.
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املو افقات النظامية الالزمة
 حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ  1443 /07/06ه (املوافق  2022/02/07م) على طلب تخفيض رأسمال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة
ألف ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%66.67وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من من ( )6,480,000ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي إلى ( )2,160,000اثنين مليون و مائة وستون ألف سهم عن طريق إلغاء أربعة مليون
وثالثمائة وعشرون ألف ( )4,320,000سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة تداول السعودية (تداول السعودية) بتاريخ  1443 /07 /06ه (املوافق  2022/02 /07م).

 إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،وعلى املساهمين مع العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال هذه ،فإن عملية تخفيض رأس ملال ستتوقف
تماما.
 في حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال ،فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل السجل التجاري والنظام األساس ي للشركة.
 بخالف ما ورد أعاله ،التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال.
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األنظمة واللوائح ذات الصلة
 نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 3 /وبتاريخ  1437/01/28ه (املوافق  2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه.
 نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 30 /وتاريخ  1424/06/02ه (املوافق  2003/07/31م) والتعديالت التي طرأت عليه.
 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  2021 - 07 - 1وتاريخ
 1442/06/01ه (املوافق  2021/01/14م).

 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  2021 - 22 - 1وتاريخ  1442/07/12ه (املوافق
 2021/02/24م).
 اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  % 20فأكثر من رأسمالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2013 - 48 - 4وتاريخ  1435/01/15ه (املوافق 2013/11/18
م) بنا ء على نظام السوق املالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ  1424/06/02ه ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018 - 77 - 1وتاريخ  1439/11/05ه (املوافق  2018/07/18م).
 النظام األساس ي للشركة.

23

تقريراملحاسب القانوني
 قامت الشركة بتعيين شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون) كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى
حقوق املساهمين ،من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال.
 تالوة تقرير املحاسب القانوني،استنادا إلى املادة الرابعة واألربعون بعد املائة من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م ) 3 /وبتاريخ  1437/01/28ه (املوافق  10/11/2015م) والتعديالت التي طرأت عليه ،والتي تنص على أنه ال يصدر قرار
التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُي ّ
عده مراجع الحسابات عن ا ألسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
 تم تضمين نسخة من تقرير املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع شركة تداول السعودية ( تداول السعودية ) بتاريخ 1443 /07/09ه ( املوافق  2022 /02/10م).
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدث

التاريخ

أعلنت الشركة على موقع تداول السعودية توصية مجلس إدارتها على تعديل توصية املجلس املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( )129,600,000مائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة
ألف ريال إلى أن تتعدل التوصية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد عملية التخفيض .حيث سيتم تخفيض رأس مال الشركة من ( )64,800,000أربعة وستون
مليون وثمانمائة الف ريال ،إلى ( )21,600,000واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي

1443/05/23ه (املوافق 2021/12/27م)

إعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

1443/05/23ه (املوافق 2021/12/27م)

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق املالية.

1443 /06/15ه ( املوافق 2022/01/18م(

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

1443 /07/06ه ( املوافق 2022/02/07م)

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع شركة تداول السعودية )تداول السعودية( ،كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن وذلك ليتم إتحاتها للجمهور
خالل فترة ال تقل عن ( )14يوما قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.

1443 /07/09ه ( املوافق  2022 /02/10م)

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع األول).

1443 /07/14ه ( املوافق  2022 /02/15م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال (االجتماع األول ) ،وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد ا الجتماع األول ،سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من
انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول  .وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني ،سيتم عقد االجتماع الثالث خالل ( )30يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع
الثاني.

1443 /07/14ه ( املوافق  2022 /02/15م)

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

1443 /07/15ه ( املوافق  2022 /02/16م)

اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة 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.
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•1443 / • /ه ( املوافق • 2022 /•/م)

معلومات هامة
 باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق 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) وبناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ  1424/06/02ه ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018 – 77 – 1وتاريخ  1439/11/05ه (املوافق  2018/07/18م) .وبناء على نظام الشركات
وما ورد عليه من تعديالت الصادر من وزارة التجارة بموجب املرسوم امللكي رقم (م ) 3 /وتاريخ  1437/01/28ه (املوافق  2015/11/10م) ،وعلى وجه الخصوص املادة (  ) 150منه ( والتي تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس املال
املدفوع ،في أي وقت خالل السنة املالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من
علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا ألحكام النظام وذلك إلى الحد الذي 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 لم تجتمع انقضاء الجمعية العامة غير العادية خالل  45يوم ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس
املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة)  .يجب على الشركة ما يلي:

 −أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  % 20فأكثر وبما يقل عن  % 35من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى
بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن
مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
 −أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  % 35فأكثر وبما يقل عن  % 50من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى
بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن
مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
 −أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  % 50فأكثر من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع
اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت
بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية.
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معلومات هامة
 تصنف الشركات ذات الخسائر املتراكمة حسب موقع السوق املالية السعودية ( تداول ) إلى:
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة % 20فأكثر وبما يقل عن  % 35من رأس مالها.

 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  % 35فأكثر وبما يقل عن  % 50من رأس مالها.
 بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة  % 50فأكثر من رأس مال.

 وفقا للمادة (  ) 94من نظام الشركات ،ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل ،فإن لم يتوافر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني  ،ويكون
االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل ،فإن لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

 وفقا للمادة (  ) 94من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقا بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء املدة املحددة في
نظامها أو باندماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

 في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس املال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية السعودية ( تداول ) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية،
ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أوصوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال.
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املستندات املتاحة للمعاينة
 سوف تقوم الشركة بإتاحة املستندات التالية ملساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة الواقع في مدينة الرياض –حي الغدير  -شارع امللك عبد العزيز ،وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية في  1443/07/06ه ( املوافق 2022/02/07م )
وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في  1443/07/14ه ( املوافق  ) 2022/10/15خالل فترات العمل الرسمية من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  4مساء .
 −نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة.
 −نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،واملنشور على موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة تداول السعودية ( تداول السعودية ).

 −نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.
 −نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.
 −نسخة من تعميم املساهمين ( العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
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املرفقات
 نسخة من تقرير املحاسب القانوني ( تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال).

 نموذج توكيل حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية .
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ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺎﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ )"ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ"( ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻣﺭ ﻗﺩ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻔﺻﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ )"ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ"( ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﻋﻧﻪ ﻭﻋﺭﺿﻪ ،ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﺑﻧﻳﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ )"ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ"(.
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻟﻣﻟﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) ( ۱ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺗﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﻣﺟﻠﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻣﻟﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (۱ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﺑﺎﻷﺗﻲ -:
 ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻷﻷﻷﺔ ﻣﻥ  ٦٤٬۸۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ )ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺳﺗﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﺍﻟﻰ  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ )ﻭﺍﺣﺩ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺇﻟﻐﺎء ﻋﺩﺩ  ٤٬۳۲۰٬۰۰۰ﺳﻬﻣﺎ ً )ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﺍﻟﻑ ﺳﻬﻣﺎً( ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻣﺭﻳﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۲ﺟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ۱٤٤۳ﻫـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ۲٦ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۲۱ﻡ(.
-

ﺍﻟﺯﻳﺍ ..ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ )ﻭﺍﺣﺩ ﷼ﺭﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺳﺗﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ
﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﺍﻟﻲ  ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ) ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺗﺳﻌﻭﻥ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﺭﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ ﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ( ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ  ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰ﺳﻬﻣﺎ ً )ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻭﻣﺎﺋﺗﺎﻥ ﻭﺛﻣﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻑ ﺳﻬﻣﺎً( ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣﺭﻳﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۲ﺟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻷﻝ ۱٤٤۳ﻫـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ۲٦ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۲۱ﻡ(.

ﻟﻼﻼﻼﻼ
ﺍﻟﺿﻭﺍﻼﻼ ﺫﺍﺕ ﺍ
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 .۱ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ) (۱٥۰،۱٤۷،۱٤٦،۱٤٤،۱۳۸،۱۳۷ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﺻﺍﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ.
 .۲ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ۲۲ﺟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ۱٤٤۳ﻫـ )ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ  ۲٦ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ۲۰۲۱ﻡ( ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺽ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﻥ  ٦٤٬۸۰۰٬۰۰۰﷼
﷼﷼ﻱ ﺍﻟﻰ  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻣﻥ  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ ﺍﻟﻳ
 ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
ﻻﺳﻻﻭﻟﻳﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﺍﻧﻬﺎ
ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ..ﻙ .ﻛﻣﺎ ﺍﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﺷﺎء ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻣﻼﺋﻡ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺧﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﻏﺵ ﺍﻭ ﺧﻁﺄ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ
ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺳﺟﻼﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ
ﺍﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻫﻲ ﺍﺑﺩﺍء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﻩ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ )" (۳۰۰۰ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺑﺧﻼﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﻓﺣﺹ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ" ﻭﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﻌﻳﺔ ﻟﺗﻛﻠﻳﻔﻧﺎ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻧﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻭﻓﺭ ﻛﺎﻓﺔﺍﻷﻷﻷﺔ
ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺗﻭﻯ ....ﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﻘﺩﻳﺭﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﺳﻭﺍ ًء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻥ ﻏﺵ ﺃﻭ ﺧﻁﺄ .ﻭﺣﻳﺙ ﻧﺄﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﻭﺣﺟﻡ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ،ﺇﻻ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺣﻭﻝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻟﻲ.

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﻣﺳﺗﻘﻝ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
)ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ(
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺍﻧﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺑﺎﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻛﻠﻳﻔﻧﺎ ﺑﻪ ،ﻛﻣﺎ ﺍﻧﻧﺎ ﺍﻟﺗﺯﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ.
ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻛﺗﺑﻧﺎ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ) (۱ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻳﺷﻣﻝ ﺳﻳﺍﺳﺍﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻣﻭﺛﻘﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﺟﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻖ.
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻥ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻓﻲ ﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻭﺗﻭﻗﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺩ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ .ﻭﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺎﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﻳﻌﺩ ﺃﻗﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻭ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ.
ﺍﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺃﻗﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻗﻪ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﺩﺍء ﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻹﻷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻹﺩﺍﻹﺓ ﻟﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺃﺛﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟﻥ ﻧﺑﺩﻱ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ.
ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ﻭﻻ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ:
• ﻣﻘﺍﺭﻧﺔ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ  -ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) - (۱ﻣﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻝﻰ  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰﷼ ...ﺩﻱ.
• ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ  -ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) - (۱ﻣﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱﺍﻝﻣﺎﻝ ﺍﻝﻲ  ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰﷼ ﺳﻌﻭﺩﻱ.
﷼﷼﷼﷼ﻧﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ  -ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) - (۱ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﺣﺻﻬﺎ ﻟﻟﺷﺭﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
•
 ۳۰ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ ۲۰۲۱ﻡ.
• ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ.
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ
ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻟﻡ ﻳﻠﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘﺩ ﺍﻥ
ﻼﻼﺍﻼﻫﺎ ﻭﻋﺭﺿﻬﺎ ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍ
ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ
ﺳﻳﺗﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻭﺇﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ ﻭ ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ
ﺗﻡ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺭﻳﺭﻧﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻟﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ) (۱٥۰،۱٤٤،۱۳۸،۱۳۷ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﺑﺗﺧﻔﻳﺽ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻷﻱ ﻏﺭﺽ ﺃﺧﺭ.
ﻋﻥ ﺍﻟﺑﺳﺎﻡ ﻭﺷﺭﻛﺎﺅﻩ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺑﺳﺎﻡ
ﻣﺣﺎﺳﺏ ﻗﺎﻧ ﻭﻧﻳ
ﺗﺭﺧﻳﺹ ﺭﻗﻡ )(۳۳۷
 ۲٤ﺟﻣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ۱٤٤۳ﻫـ
 ۲۸ﺩﻳﺳﻣﺑـﺭ ۲۰۲۱ﻡ

(نموذج التوكيل)

السادة املساهمين الكرام
نحيطكم علما بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب إنعقاد إجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية
الحديثة عن بعد.وذلك حرصا على سلمة املساهمين في السوق املالية ،وضمن دعم الجهود واالجراءات
الوقائية والحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد
والجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية في إتخاذ التدابير الوقائية اللزامية
ملنع إنتشار و إمتداد  ،COVID-19فسوف يكون التصويت في جمعية الشركة السعودية للصادرات الصناعية
عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداوالتي .علما بأت التسجيل في خدمة تداوالتي متاح
مجانا لجميع املساهمين.

