
تعميم املساهمين 

(املجموعة)الشركة السعودية للصادرات الصناعية

ريال سعودي( 43,200,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثالثة وأربعون مليون ومائتين ألف 

ريال سعودي( 64,800,000)من أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف 

إلى

ريال سعودي( 21,600,000)واحد وعشرون مليون وستمائة ألف 

(التاسعة)الجمعيه العامة غير العادية 

افق )هـ 14/07/1443 (م15/02/2022املو

المستشار المالي
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عنوان الشركة 
الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

(الدور الثالث-مبنى فيو بالزا الغدير )الرياض، حي الغدير، طريق امللك عبدالعزيز 
11485، الرياض 21977. ب.ص

اململكة العربية السعودية
+966114058080: هاتف
+966114022854: فاكس

siec@siec.com.sa:البريد إلكترونيwww.siec.com.sa: املوقع إلكتروني

املستشار املالي
الخير كابيتال السعودية

الطابق العاشر508الرياض، مدينة امللك عبدهللا املالية ، مبنى 
اململكة العربية السعودية

1020 124 800: هاتف
Info@alkhaircapital.com.sa:البريد إلكترونيwww.alkhaircapital.com.sa: املوقع إلكتروني 

املحاسب القانوني 
(محاسبون قانونيون )شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه 

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد، حي السليمانية
11557الرياض 69658ب .ص

اململكة العربية السعودية
2065333 11 966+: هاتف
2065444 11 966+: فاكس

info.sa@pkf.com: البريد االلكترونيwww.pkfalbassam.com: املوقع اإللكتروني

معلومات عن الشركة وممثليها 

http://www.siec.com.sa/
mailto:siec@siec.com.sa
http://www.alkhaircapital.com.sa/
mailto:Info@alkhaircapital.com.sa
http://www.pkfalbassam.com/
mailto:info.sa@pkf.com
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املوافق)هـ25/11/1410بتاريخالرياضمدينةمنالصادر(1010077554)رقمالتجاري السجلشهادةبموجبتأسستعامةمساهمةسعوديةشركةهيالصناعيةللصادراتالسعوديةالشركة•
،"الصناعيةللصادراتالسعوديةالشركة"شركةالتجاري االسمتحتتأسيسهاعندالتجاري بالسجلالشركةقيدتم.(م11/05/2026املوافق)هـ24/11/1447بتاريخصالحيتهاتنتهيوالتي(هـ19/06/1990

.املساهمينتعميماعدادتاريخحتىاالسمعلىتعديلأيذلكبعديحدثولمالحاليالتجاري االسموهو

الشركةبتأسيسالترخيصعلىباملوافقةالصادر(م19/02/1990املوافق)هـ23/08/1410وتاريخ(760)رقمالوزاري القراربموجبسعوديةمساهمةكشركةالصناعيةللصادراتالسعوديةالشركةتأسست•
رقمتسجيلشهادةبموجبالرياضمدينةمنالصادرالتجاري بالسجلقيدهاوتم(م06/06/1990املوافق)هـ12/11/1410وتاريخ(954)رقمالشركةتأسيسإعالنعلىباملوافقةالوزاري القراروبموجب

.(م19/06/1990املواق)هـ25/11/1410وتاريخ(1010077554)

من(5)الخامسةاملادةووفق4058080:هاتف.13311البريديالرمز21977:ب.ص-(855-21-4199-13311واصلعنوان)العزيزعبدامللكشارع-الغديرحي–الرياضمدينةفيللشركةالرئيس ياملقريقع•
 لهاتنش ئانللشركةيجوز األساس يالنظام

 
.اإلدارةمجلسمنبقرارخارجهاأواململكةداخلتوكيالتأومكاتبأوفروعا

.التجاري جلالسشهادةفياالنشطةهذهمنأيعكسعلى(وجدتان)املختصةوالجهةالتجاري السجلإدارةموافقةبعدممارستهاللشركةيحقالتياألنشطةعلىاألساس يالنظاممن(3)الثالثةاملادةنصت•
البالستيكيةللموادبالجملةبيعالشابه،وماوالجبسلإلسمنتبالجملةالبيعاملتكررة،النفطيةواملنتجاتالتشحيملزيوتبالجملةالبيع)":االتيةباألنشطةالقيامللشركةيجوز التجاري السجلشهادةووفق

األنظمةوفقاململكةاخلدبتأسيسهاالشركةقامتالتيوفروعهاالرئيس يمركزهاخاللمنأنشطتهاالشركةوتمارس.(."الحرةأوالجمركيةواملناطقاملوانئفيالتخزينالصناعية،واالليافواملطاطاألولية
.نشاطهاملزاولةاالختصاصجهاتمنالالزمةالتراخيصعلىالشركةحصلتوقد.املختصةالجهاتمنالالزمةالتراخيصعلىالحصول وبعداملتبعة

خلفية عن الشركة

معلومات التواصل

املستثمرينعالقةإدارة:اإلتصالضابطاسم
966+:هاتف 11 405 8080
966+:فاكس 11 402 2854
siec@siec.com.sa:الكترونيبريد

www.siec.com.sa:اإللكترونياملوقع

mailto:siec@siec.com.sa
http://www.siec.com.sa/


5

الحدث  التاريخ 

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

ه1410/11/25

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

ه1418/12/22

(  3,600,000)مائة وثمانية مليون ريال تم تغطيتها من خالل إصدار عدد ( 108,000,000)اثنان وسبعون مليون ريال ليصبح ( 72,000,000)على زيادة رأسمال الشركة من ( الغير عادية)وافقت الجمعية العامة للمساهمين 
عشرة رياالت سعودي ليصبح عدد األسهم ( 10)خمسون ريال إلى ( 50)ثالثة مليون وستمائة ألف سهم مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني مقابل كل سهمين، وذلك بعد أن تم تجزئة القيمة اإلسمية  للسهم من  

عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل ( 10,800,000)سبعة مليون ومئتان ألف سهم إلى ( 7,200,000)سبعة مليون ومئتان ألف سهم، و ليرتفع بذلك عدد األسهم من ( 7,200,000)
.عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية( 10)منها 

ه1428/04/01

تسعة ( 9,720,000)عشرة مليون وثمانمائة الف ريال عن طريق إلغاء عدد ( 10,800,000)مائة وثمانية مليون ريال إلى ( 108,000,000)للمساهمين على تخفيض رأس مال الشركة من ( غير العادية)وافقت الجمعية العامة 
مليون وثمانون ألف سهم ويعود سبب تخفيض رأس املال الى  ( 1,080,000)عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم إلى ( 10,800,000)مليون  وسبعمائة وعشرون الف سهم من أسهم الشركة ، وقد تم تخفيض عدد األسهم من 

 مع املادة 
 
. من نظام الشركات الجديد  وإطفاء الخسائر املتراكمة150إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشيا

ه1439/04/05

أربعة وستون مليون وثمانمائة الف ريال، و زيادة عدد األسهم من ( 64,800,000)عشرة مليون وثمانمائة الف ريال إلى ( 10,800,000)للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة من ( غير العادية)وافقت الجمعية العامة 
سهم على املساهمين املقيدين ( 5,400,000)، وذلك من خالل طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (%500)ستة مليون واربعمائة وثمانون ألف سهم وبنسبة زيادة ( 6,480,000)مليون وثمانون ألف سهم إلى ( 1,080,000)

.فقا   لذلككما وافقت الجمعية على تعديل املادة السابعة والثامنة من النظام األساس ي و . بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية( مركز اإليداع)لدى شركة مركز إيداع االوراق املالية 
ه1440/01/29

مائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة ألف ( 129,600,000)عن توصية مجلس إدارتها على تعديل توصية املجلس املتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ( تداول )أعلنت الشركة من خالل موقع السوق املالية السعودية 
أربعة وستون مليون ( 64,800,000)، من %(66.66)حيث سيكون تخفيض رأس مال الشركة بنسبة . ريال إلى أن تتعدل التوصية إلى تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد عملية التخفيض

اثنين مليون (2,160,000)ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي، إلى ( 6,480,000)ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من وعشرون مليون وستمائة ألفواحد( 21,600,000)وثمانمائة الف ريال، إلى 
سهم ( 2)سهم من أسهم الشركة املصدرة، أي تخفيض أربعة مليون وثالثمائة وعشرون ألف(4,320,000)رياالت سعودية، عن طريق إلغاء عدد ( 10)سهم عادي، متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ومائة وستون ألف 

ون ألف وسبعمائة وأربعة م، والبالغة قيمتها أربعة وأربعون مليون وستمائة وستة وست2021سبتمبر 30كما في تاريخ %( 96.7)سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكمة بنسبة ( 3)لكل 
.  ، وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العاديةريال سعودي( 44,666,784)وثمانون 

ه1443/05/23

.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديريال(10)عشرةاسميةبقيمةعادي،سهم(6,480,000)ألفوثمانون وأربعمائةمليون ستةإلىمقسمسعوديريال(64,800,000)ألفوثمانمائةمليون وستون أربعةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما

خلفية عن الشركة
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الحدث  التاريخ 

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منالشركةرأسمالتخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
أربعة(4,320,000)إلغاءطريقعنعادي،سهمألفوستون ومائةمليون اثنين(2,160,000)إلىعادي،سهمألفوثمانون وأربعمائةمليون ستة(6,480,000)منمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،(66.66%)

.(تداول )السعوديةتداول شركةوموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهمألفوعشرونوثالثمائةمليون 
هـ 07/06/1443

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منالشركةرأسمالتخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
أربعة(4,320,000)إلغاءطريقعنعادي،سهمألفوستون ومائةمليون اثنين(2,160,000)إلىعادي،سهمألفوثمانون وأربعمائةمليون ستة(6,480,000)منمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،(66.66%)

.(تداول )السعوديةتداول شركةوموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهمألفوعشرونوثالثمائةمليون 
هـ 14/07/1443

خلفية عن الشركة



جملس اإلدارة

جلنة املراجعة التنفيذية واالستثماراللجنة  جلنة الرتشيحات واملكافآت

مراجع داخلي

اإللتزامالرئيس التنفيذي

انئب الرئيس
للخدمات املشرتكة املدير املايل انئب الرئيس

التجاري

املوارد البشرية

تقنية املعلومات

الشؤون القانونية

اخلدمات املساندة

عالقات املستثمرين

املستودعات

احلوكمة احملاسبة

املشرتايت

اإلستثمارات

مصنع سارة

املبيعات اخلدمات اللوجستية
فرع األردن

فرع السودان

فرع العراق

التسويق

فرع ديب

أمني جملس اإلدارة

PMO

التنظيميالهيكل

خلفية عن الشركة

ةالشرك: املصدر



أعضاء مجلس اإلدارة
عّين بتاريخ 

ُ
افق )هـ 27/08/1440مجلس إدارة الشركة امل *( م02/05/2019املو

العمرالجنسيةصفة العضويةاملنصباالسم

األسهم اململوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

--%38100.0001543سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارة**السحيبانيعبدهللاحمدحاتم

----43سعوديمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة**العرينيعليمحمدأحمد

----51سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاملشعلعبدهللاعبدالعزيز عبدهللا

----35سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةالسحيبانيسليمانمحمدسلمان

--%4070.000108سعوديمستقل عضو مجلس اإلدارةالضبيبمحمدعبدهللاخالد

----37سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارة***الجديعيحمدسليمان

----39سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةالحميدانعليصالحعلي

----39سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالغريميليحيىحسام

.(م15/06/2022املوافقتاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدةم16/06/2019تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م02/05/2019املوافق)هـ27/08/1440بتاريخاملنعقداجتماعهافيللشركةالعاديةالعامةالجمعيةوافقت*

 السحيبانيعبدهللاحمدحاتم/املهندستعيين(م16/06/2019املوافق)هـ13/10/1440بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر **
 
 العرينيعليمحمدأحمد/السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
.اإلدارةمجلسلرئيسنائبا

 وذلكم30/03/2021بتاريخالصادراإلدارةمجلسقراربموجبتعيينهتم***
 
.م29/12/2020وتاريخبالتمرير(22)رقماإلدارةمجلسبقراراستقالتهعلىاإلدارةمجلسوافقوقدم28/12/2020بتاريخاإلدارةمجلسعضويةمناستقالالذيالدوسري فهدحازم/األستاذعنبديال

.للمساهمينالعامةالجمعيةقبلمنالتعييناعتمادتم(م06/07/2021املوافق)هـ26/11/1442وبتاريخ

الشركةإدارةمجلس

خلفية عن الشركة

ةالشرك: املصدر



اإلدارة التنفيذية

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

3730/09/2020سعوديالرئيس التنفيذيالجديعيحمدسليمان

4401/05/2021مصري املدير املاليعبدالعزيزطلعتأحمد

3809/01/2010يمنياتمدير إدارة عالقات املستثمرين وحوكمة الشرك املقدعبدهللافيصل

4213/12/2020سعوديمدير الخدمات املساندةالعجميعبدالهاديبدر 

3201/12/2020سعوديمدير إدارة املوارد البشرية باجكيمصالحمحمود

للشركةالتنفيذيةاإلدارة

خلفية عن الشركة

ةالشرك: املصدر



الخسائر املتراكمةصافي الخسارة السنة املالية 
نسبة الخسائر 

املتراكمة
%إلى رأس املال 

املتراكمةسبب إرتفاع الخسائر 

%37.9(24,586,320)(26,009,207)م2019
ارتفاعالىافةباإلضاملبيعاتإنخفاضالىأدىممااألوليةاملوادعلىالعامليالطلبوضعفالعامليةاألسواقفيالعاليةاملنافسة

االخرى اإليراداتإنخفاضوكذلكواإلداريةالعموميةاملصروفات

%58.2(37,706,336)(13,181,964)م2020
عجلةوتباطؤاألوليةاملوادعلىالضعفبسبباملبيعاتوإنخفاضم2020عامخاللالكبريتمادةأسعارفيالحاداإلنخفاض
املستجدكورونافيروسانتشارمنللحداالحترازيةاإلجراءاتوكذلكالتصنيع

%68.5(44,666,784)(2,196,607)م2021سبتمبر 30
املصروفاتاعوارتفااليرادقبلالربحهوامشعلىوالتركيزوهيكلتهاالتجاريةالعملياتمراجعةبسببالشركةمبيعاتانخفاض
واإلداريةالعمومية

للشركةاملتراكمةالخسائر تفاصيل

تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

ةالشرك: املصدر



مليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منالشركةمالرأستخفيضبعدأنه(م26/12/2021املوافق)ه1443/05/22بتاريخبالتمريرالصادر(31)رقمقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى
بقيمةأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنسعوديريالألفوأربعمائةمليون وتسعون وأربعةمائة(194,400,000)إلىسعوديريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)منالشركةمالرأسبزيادةسعودي،ريالألفوستمائة

.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريالألفوثمانمائةمليون وسبعون واثنينمائة(172,800,000)

إلىأعالهإليهااملشاراملالرأسزيادةمنأساس يبشكلالشركةوتهدف:

رفع مالئتها املالية −

تمويل خطط التوسع االستراتيجي −

.تحسين األداء التشغيلي واملالي−

الحصرالاملثالسبيلعلىوتشملأعاله،املذكورةاألهدافلتحقيقاصالحيةإجراءاتاتخاذإلىالشركةوتعتزم:

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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الخسائرإليقافاإلصالحيةوالخطواتالشركةخطة

تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها



عملية تخفيض رأس املال 
القانوني املعد املحاسب

قللتقرير تأكيد محدود مست

الجمعية العامة غير العداية

افقات النظامية املو

املستشار املالي

تصويت مساهمي الشركة

هيكل االطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال 
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وتسعةمائة(129,600,000)بمبلغالشركةمالرأسبزيادةاملتعلقةاملجلستوصيةتعديلعلىإدارتهامجلستوصيةعن(السعوديةتداول )السعوديةتداول شركةموقعخاللمنالشركةأعلنت(م27/12/2021املوافق)ه1443/05/23بتاريخ
إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منالشركةمالرأستخفيضسيتمحيث.التخفيضعمليةبعدالشركةمالرأسزيادةثمومنالشركةمالرأستخفيضإلىالتوصيةتتعدلأنإلىريالألفوستمائةمليون وعشرون

.سعوديةرياالت(10)عشرةمنهاكلقيمةالقيمةمتساويةعادي،سهمألفوستون ومائةمليون اثنين(2,160,000)إلىمقسمسعودي،ريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)

(2)إلغاءأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهمألفوعشرونوثالثمائةمليون أربعة(4,320,000)عددإلغاءطريقعنالشركةمالرأستخفيضعمليةوستتمم،2021سبتمبر30فيكماالشركةمالرأسمن(%66.66)التخفيضنسبةتبلغ
وسبعمائةألفوستون وستةوستمائةمليون وأربعون أربعةقيمتهاوالبالغةم،2021سبتمبر30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن(%96.7)إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكاملصدرة،الشركةأسهممنأسهم(3)لكلسهم

.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(44,666,784)وثمانون وأربعة

ملكيتهحسبكلاملستحقينناملساهميعلىاألسهمكسور بيعمتحصالتتوزيعوسيتمحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومنواحدةمحفظةفياملالرأستخفيضعنالناتجة(وجدتإن)األسهمكسور كاملبتجميعالشركةستقوم
.الشركةمالرأستخفيضعلىعاديةالغيرالعامةالجمعيةموافقةتاريخمنيومثالثون تتجاوز المدةخالل

الشركةمالرأسفيالتخفيضحول محدودتأكيدتقريروم2021سبتبمر30فيأشهراملنتهيةالتسعةلفترة(مراجعةغير)املوحدةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ
.للشركةالقانونياملحاسبعنالصادر
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املقترحاملالرأسلتخفيضالعامالهيكل

تخفيض رأس املال
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:الشأنهذافياإلدارةوتحليلومناقشةاملالرأستخفيضأسباب

تخفيض رأس املال

أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلىالشركةإدارةمجلسوتوصلللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالشركةإدارةعملت
:التاليةالرئيسيةالعواملإلىذلكسببويعدأولوية،حقوق 

رأسفياملتراكمةالخسائرنسبةبلغتحيث.م2021سبتمبر30فيكماسعوديريال(44,666,784)وثمانون وأربعةوسبعمائةألفوستون وستةستمائةمليون وأربعون أربعةقيمتهاوالبالغة(%96.7)بنسبةاملتراكمةالخسائرإطفاء−
ةالشركمالرأستخفيضيتمسوف.للشركةالقانونياملحاسبعنالصادرالشركةمالرأسفيتخفيضحول محدودتأكيدوتقريرم2021سبتمبر30فياملنتهيةللفترةاملراجعةغيراملاليةللقوائموفقاوذلك(%68.9)الشركةمال

املتراكمةالخسائرإلطفاءوذلكللشركةصادرةأسهم(3)لكلأسهم(2)عدديعادلماأيسهم(4,320,000)ألفوعشرونوثالثمائةمليون أربعةإلغاءطريقعنسعوديريال(43,2000,000)ألفومائتينمليون وأربعون ثالثةبمبلغ
.للشركة

.واملاليالتشغيلياألداءوتحسينللشركةاالستراتيجيالتوسعخططفيواالستثماراملاليةالشركةمالءةلرفعوذلكالشركةمالرأسهيكلةإعادة−

:الشركةإدارةمجلسأعضاءبيان

 املتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيث.واملساهمينالشركةمصلحةفيتصباملالرأستخفيضعمليةبأنإعتقادهمويؤكدون الشركةإدارةمجلسيرى.



15

الشركةمطلوباتعلىاملالرأستخفيضأثر 

تخفيض رأس املال

آليةتوضيحخاللهمنتمذيوال،(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(قانونيون محاسبون )وشركاؤهالبسامأحمدابراهيمشركةبتعيينالشركةقامت
.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيض

املرفق(2ملحق)القانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىاملالرأسلتخفيضثرأهناكيكون لن.
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الشركةمساهميحقوق علىاملالرأستخفيضأثر 

تخفيض رأس املال

منالشركةأسهمتخفيضوبالتالي(%66.66)قدرهاإنخفاضبنسبةسعودي،ريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منمالهارأستخفيضعلىالشركةتعتزم
غيراملاليةللقوائموفقاوذلكالصادرةالشركةأسهممنأسهم(3)لكلسهم(2)بواقعسيتمالتخفيضمعدلأنيعنيوهذا.عاديسهمألفوستون مائةومليون اثنين(2,160,000)إلىعاديسهمألفوثمانون وأربعمائةمليون ستة(6,480,000)

.للشركةالقانونياملحاسبعنالصادرالشركةمالرأسفيالتخفيضحول محدودتأكيدوتقريرم2021سبتمبر30فياملنتهيةللفترةاملراجعة

املراجعةغيراملاليةللقوائموفقاوذلكسعودي،ريال(44,666,784)وثمانون وأربعةوسبعمائةألفوستون وستةستمائةمليون وأربعون أربعةالبالغةالشركةعلىاملتراكمةالخسائرمعظمإلطفاءاألساسفيهوالشركةمالرأستخفيضإن
األسهممنعاديسهم(4,320,000)ألفوعشرونوثالثمائةمليون أربعةتبلغوالتيامللغاةاألسهمبمقداروذلكللشركة،القانونياملحاسبعنالصادرالشركةمالرأسفيالتخفيضحول محدودتأكيدوتقريرم2021سبتمبر30فياملنتهيةللفترة

.التخفيضعمليةبعدالشركةمالرأسمن(%6.79)نسبتهماسعوديريالوثمانون وأربعةوسبعمائةألفوستون وستةوأربعمائةمليون (1,466,784)البالغةاملتراكمةالخسائروستشمل.للشركةاملصدرة

المدةخاللملكيتهحسبكلاملستحقيناملساهمينعلىاألسهمكسور بيعمتحصالتتوزيعوسيتمحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومنواحدةمحفظةفياملالرأستخفيضعنالناتجة(وجدتإن)األسهمكسور كاملجمعسيتم
.الشركةمالرأستخفيضعلىعاديةالغيرالعامةالجمعيةموافقةتاريخمنيوم(30)ثالثينتتجاوز 

م2021سبتمبر30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناءاملساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املالحقوق امللكية

(43,200,000)64,800,00021,600,000املالرأس

43,200,000(1,466,784)(44,666,784)املتراكمةالخسائر

-642,645642,645نظامياحتياطي

---عاماحتياطي

---للموظفينالخدمةنهايةمزاياعناكتواريةخسائر

-20,775,86120,775,861اإلجمالي

م وتقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن املحاسب القانوني للشركة2021سبتمبر 30للقوائم املالية غير املراجعة للفترة املنتهية في : املصدر
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تخفيض رأس املال

الشركةمساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىاملالرأستخفيضأثر 

التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهمإفتراض يملثالأدناه،الجدول فيموضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن.

بعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي113.80ريال سعودي113.80(م2022/02/15إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي113,800ريال سعودي113,800القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%66.66ال ينطبقنسبة التخفيض ال ينطبق

سهم667ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية ال ينطبق

سهم333ال ينطبقألسهم اململوكة بعد التخفيض ال ينطبق

سعوديريال 341.40ال ينطبق(تقديري )سعر السهم بعد التخفيض

ريال سعودي113,686.20ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض

ريال سعودي113.80ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 



18

تخفيض رأس املال

الشركةمساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىاملالرأستخفيضأثر 

يليماكأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداسهمايملكالذياملساهمتأثرأدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداسهمايملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر:

القيمة(تقديري )البند 

سهماألسهم اململوكة قبل التخفيض سهم1 سهم2 سهم3 سهم4 5

سعوديريال (م2022/02/15إغالق )سعر السهم قبل التخفيض  ريال سعودي113.80 ريال سعودي113.80 ريال سعودي113.80 ريال سعودي113.80 113.80

ريال سعوديالقيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض ريال سعودي113.80 ريال سعودي227.60 ريال سعودي341.40 ريال سعودي455.20 569.00

%66.67%66.67%66.67%66.67%66.67نسبة التخفيض ال ينطبق

سهمعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية ال ينطبق سهم1 سهم2 سهم2.0 سهم3 4

سهمألسهم اململوكة بعد التخفيض سهم0.00 سهم0.00 سهم1.00 سهم1.00 1.00

سعوديريال (تقديري )سعر السهم بعد التخفيض ريال سعودي341.40 ريال سعودي341.40 ريال سعودي341.40 ريال سعودي341.40 341.40

ريال سعودي(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض ريال سعودي0 ريال سعودي0 ريال سعودي341.40 ريال سعودي341.40 341.40

سعوديريال (تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم  سعوديريال 113.80 ريال سعودي227.60 سعوديريال 0.00 سعوديريال 113.80 227.60



القيمة(تقديري )البند 

افق ( ه14/07/1443)إغالق السهم اليوم سعر ريال سعودي 113.80(يوم الجمعية العامة غير العادية)–( م15/02/2022)املو

ريال سعودي43,200,00رأس املالقيمة تخفيض

سهم4,320,000عدد األسهم امللغاة

سهم6,480,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم2,160,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي737,424,000القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال

ريال سعودي341.40(تقديري )املال سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس 
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املالرأستخفيضبعدالسهمسعر احتسابطريقة

تخفيض رأس املال

تخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفياملعدلالسهمسعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(113.80)هوالعاديةغيرالعامةالجمعيةيوم(م15/02/2022)املوافق(ه14/07/1443)اليومالشركةسهمإغالقسعر
.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%200)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م16/02/2022)املوافق(ه15/07/1443)بتاريخاألربعاءيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(21,160,000)إلىاملالرأس

تخفيضرأساملالبعدالسهمسعرتعديلأثرالتاليالجدول يوضح:



القيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي113.80سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ )

ريال سعودي6,480,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب ) 

سهم737,424,000(ب( * )أ)=القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج ) 

سهم2,160,000عدد األسهم بعد التخفيض( د ) 

ريال سعودي341.40(د)÷ ( ج)=سعر السهم بعد تخفيض رأس املال 
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املالرأستخفيضبعدالسهمسعر احتسابطريقة

تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضبعدالسهمسعرحسابكيفيةالتاليالجدول يوضح:
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة 

بعدمضماناتأيتوجدوالم،2021سبتمبر30فيكماالشركةمالرأسمن(%6.79)نسبتهماسعوديريالوثمانون وأربعةوسبعمائةألفوستون وستةوأربعمائةمليون (1,466,784(املتراكمةالخسائررصيدسيصبحاملالرأستخفيضبعد
خسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات»بالخاصةالهيئةلالئحةستخضعالشركةفإنالشركةمالرأسمنأكثرأو(%20)املتراكمةالخسائربلغتحالوفي،إضافيةخسائرالشركةتسجيل
.هذااملساهمينتعميممن«هامةمعلومات»قسممراجعةالرجاءالتفاصيلمنملزيد،«مالهارأسمنفأكثر%20املتراكمة

علمهفور الحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىيجبأنهعلىتنصوالتيالشركاتنظاممن(150)املادةالخصوصوجهوعلىصرامةاألكثراملتطلباتمنلعددستخضعالشركةفإنأكثرأو(%50)املتراكمةالخسائرنسبةبلغتحالوفي
رأسزيادةإمالتقريربالخسائرعلمهمنيوما45خالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمهمنيوما15مدةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورااملجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلك
.األساسنظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفمادون إلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكتخفيضهأوالشركةمال

28/01/1437وتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظامموادأحكامببعضالعملتعليقبشأنه16/03/1442وتاريخ(15016)رقمالكريمامللكياألمرفيهأوضحتالتيه1442/04/17بتاريخالتجارةوزارةإعالنإلىوباإلشارة
:هواملدرجةاملساهمةبالشركاتيتعلقفيماالكريمامللكياألمرفيوردمامضمون منفإنه،

:الشركاتنظاممن(150)املادةحكممناستثناء  1.

 (60)لتصبحمالها،رأسمنأكثراو%50املساهمةالشركةخسائرببلوغعلمهمنالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسعلىيتعينالتياملدةتمديد.أ
 
من)سنتين(ملدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

.ه01/08/1441تاريخ

 (180)لتصبحالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماععقدخاللهايتعينالتياملدةبتمديد.ب
 
.ه01/08/1441تاريخمنسنتينملدةوذلكبالخسائراإلدارةمجلسعلمتاريخمنيوما

اجتمعتإذاأو،املحددةاملدةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةتعدأنتضمنتوالتيه،01/08/1441تاريخمنسنتينملدةالشركاتنظاممن(150)املادةمن(2)بالفقرةالعملُيعلق2.
 (90)خاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذر

 
خسائرهابلوغعنداملساهمةالشركاتوعلىبالزيادة،الجمعيةقرارصدور منيوما

 مستمربشكلخسائرهاتطوراتعناإلفصاحالشركاتنظاممن(150)املادةمن(1)الفقرةفياملحدداملقدار
 
.يخصهفيماكل–املاليةالسوق وهيئةالتجارةوزارةتضعهاالتيللضوابطوفقا

.الشركاتنظامبموجبلالنقضاءعرضةتكون فإنهااملناسبةاإلجراءاتاتخاذمنالشركةتتمكنلمحالوفيه30/07/1443بتاريخأعالهوردبماالعملينتهي3.
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افقات الالزمةالنظاميةاملو

وستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون وستون أربعة(64,800,000)منالشركةرأسمالتخفيضطلبعلى(م07/02/2022املوافق)ه07/06/1443بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
مليون أربعةإلغاءطريقعنسهمألفوستون مائةومليون اثنين(2,160,000)إلىعاديسهمألفوثمانون وأربعمائةمليون ستة(6,480,000)منمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%66.67قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريالألف

.(م07/02/2022املوافق)ه06/07/1443بتاريخ(السعوديةتداول )السعوديةتداول شركةوموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنعاديسهم(4,320,000)ألفوعشرونوثالثمائة

ستتوقفملالرأسخفيضتعمليةفإنهذه،املالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلممعاملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن
.تماما

ةللشركاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصول التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي.

املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،وردمابخالف.



عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)ه1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام.

عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)ه1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام.

وتاريخ2021-07-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلة(م2017/12/27املوافق)ه1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد
.(م2021/01/14املوافق)ه1442/06/01

املوافق)ه1442/07/12وتاريخ2021-22-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسقراربموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)ه1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد
.(م2021/02/24

2013/11/18املوافق)ه1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةرأسمالها،منفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات
.(م2018/07/18املوافق)ه1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةه،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىءبنا(م

للشركةاألساس يالنظام.

23

ائحاألنظمة الصلةذاتواللو
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وعلىالشركةمطلوباتعلىيضالتخفذلكوأثراملالرأستخفيضأسبابلدراسةاملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریربإعدادللقيامقانونيكمحاسب(قانونيون محاسبون )وشركاؤهالبسامأحمدابراهيمشركةبتعيينالشركةقامت
.املالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق 

قراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م10/11/2015املوافق)ه1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىالقانوني،استنادااملحاسبتقريرتالوة
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعنلهاملوجبةألسباباعنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيض

(.م10/02/2022املوافق)ه09/07/1443بتاريخ(السعوديةتداول )السعوديةتداول شركةموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم

القانونياملحاسبتقرير 
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التاريخالحدث

وستمائةمليون وعشرونوتسعةمائة(129,600,000)بمبلغالشركةمالرأسبزيادةاملتعلقةاملجلستوصيةتعديلعلىإدارتهامجلستوصيةالسعوديةتداول موقععلىالشركةأعلنت
وستون أربعة(64,800,000)منالشركةمالرأستخفيضسيتمحيث.التخفيضعمليةبعدالشركةمالرأسزيادةثمومنالشركةمالرأستخفيضإلىالتوصيةتتعدلأنإلىريالألف

سعوديريالألفوستمائةمليون وعشرونواحد(21,600,000)إلىريال،الفوثمانمائةمليون 
(  م2021/12/27املوافق )ه 1443/05/23

(  م2021/12/27املوافق )ه 1443/05/23.مال الشركةرأسإعالن تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض

)م18/01/2022املوافق ) ه  15/06/1443.مال الشركة إلى هيئة السوق املاليةرأستخفيضتقديم طلب

(م07/02/2022املوافق ) ه  06/07/1443.)تداول السعودية(مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة تداول السعودية رأسموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض

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

 
.يوما

(م 10/02/2022املوافق ) ه  09/07/1443

(م 15/02/2022املوافق ) ه  14/07/1443(.االجتماع األول )اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس املال 

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

.الثاني
(م 15/02/2022املوافق ) ه  14/07/1443

(م 16/02/2022املوافق ) ه  15/07/1443.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

(م 2022/•/•املوافق ) ه  1443/• / •

املالرأستخفيضلعمليةالزمنيةالفترة
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املوافق)ه1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة
الشركاتنظامعلىوبناء.(م2018/07/18املوافق)ه1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةه،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىوبناء(م2013/11/18

املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)ه1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهوردوما
منيوماعشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورااملجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحساباتمراجعأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،

رأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقاتخفيضهأوالشركةرأسمالزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوماوأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةبذلكعلمه
رأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املال
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوماتسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملال

إلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فوراللجمهور تفصحأن−
النبإعاإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقااملطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغ

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقل

ىإلأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فوراللجمهور تفصحأن−
بإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىيةالسنو أواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقااملطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغ

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقل

معخسائرالهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فوراللجمهور تفصحأن−
قامتحالفيمستقلبإعالنإلفصاحامنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقااملطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارة

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينه

هامةمعلومات



إلى(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

مالهارأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20للشركةاملتراكمةالخسائربلوغ.

مالهارأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35للشركةاملتراكمةالخسائربلوغ.

مالرأسمنفأكثر%50للشركةاملتراكمةالخسائربلوغ.

ويكون ،ثانياعاجتمإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحاالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا
.فيهاملمثلةهماألسعددكانأياصحيحاالثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإناألقل،علىاملالرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاالثانياالجتماع

فياملحددةاملدةانقضاءبلقالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأواملالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقاالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا
.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاالقراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامها

العادية،غيرالعامةالجمعيةقادانعيوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاالتخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي
.املالرأستخفيضقرارضدأوصوتوايصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشمل
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هامةمعلومات



(م07/02/2022املوافق)ه06/07/1443فياملاليةالسوق هيئةموافقةتاريخمنوذلكالعزيز،عبدامللكشارع-الغديرحي–الرياضمدينةفيالواقعالشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف
.مساء4الساعةوحتىصباحا8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(15/10/2022املوافق)ه14/07/1443فيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى

.الشركةرأسمالبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة−

.(السعوديةتداول )السعوديةتداول شركةوموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة−

.الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبياملحدودالفحصتقريرمننسخة−

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشارتعيينخطابمننسخة−

.(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة−

28

للمعاينةاملتاحةاملستندات
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املرفقات

(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة.

العاديةغيرالعامةالجمعيةإجتماعحضور توكيلنموذج.



 

 

 
 

 
 تقرير تأكيد محدود مستقل 

 
 الى السادة مساهمي 

 الشركة السعودية للصادرات الصناعية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
قمنا بالعمل إلصدار تأكيد محدود حول ما    ،("الشركة")  السعودية للصادرات الصناعيةشركة  ال بناًء على طلب إدارة  

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 وفقاً للضوابط ذات العالقة المبنية أدناه ("الضوابط"). 

 

 التأكيد موضوع  
  مجلس ) المرفق الذي أعدته إدارة الشركة والذي يتضمن األسباب التي دعت  ۱يتعلق موضوع التأكيد بالملحق رقم (

 رأس المال على التزامات الشركة.  زيادةو  انخفاضوأثر مال اللرأس  ةالمقترحالزيادة و للتخفيضالشركة  إدارة
 

   -باألتي : ) المرفق ۱يتعلق الملحق رقم (
  أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف (لایر سعودي    ٦٤٬۸۰۰٬۰۰۰التخفيض المقترح في رأس مال الألألألة من   -

لایر سعودي) من خالل    واحد وعشرون مليون وستمائة ألف (لایر سعودي    ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰) الى  لایر سعودي 
لق  أربعة مليون وثالثمائة وعشرون الف (سهماً    ٤٬۳۲۰٬۰۰۰إلغاء عدد   رار مجلس إدارة الشركة  سهماً) وفقاً 

 ). م۲۰۲۱ ديسمبر ۲٦(الموافق  هـ۱٤٤۳  جمادي األول ۲۲بتاريخ  بالتمرير
 
ا.. المقترحة في رأس مال الشركة من   - لایررون مليون وستمائة ألف(لایر سعودي    ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰الزي   واحد 

من  لایر سعودي ( مائة وأربعة وتسعون مليون وربعمائة ألف لایر سعودي)    ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰الي    لایر سعودي) 
سهماً) وفقاً لقرار مجلس إدارة    سبعة عشر مليون ومائتان وثمانون الف سهماً (   ۱۷٬۲۸۰٬۰۰۰عدد    إصدارخالل  

 ). م۲۰۲۱ ديسمبر ۲٦(الموافق  هـ۱٤٤۳ جمادي األألل ۲۲بتاريخ  بالتمريرالشركة 
 

 

 الضواالال ذات الالالالال 
 ستخدام الضوابط التالية: إقمنا ب 

 

 ) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة. ۱٥۰،۱٤۷،۱٤٦،۱٤٤،۱۳۸،۱۳۷( المواد . ۱
والمتعلق بتخفيض    )م۲۰۲۱  ديسمبر  ۲٦(الموافق    هـ۱٤٤۳  جمادي األول  ۲۲ار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  قر . ۲

لایر    ٦٤٬۸۰۰٬۰۰۰رأس المال والذي يعرض األسباب التي دعت الى التخفيض المقترح لرأس المال من  وزيادة  
الي    ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰، والزيادة المقترحة لرأس المال من  لایر سعودي  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰لایرلایري الى   لایر سعودي 

 لایر سعودي.  ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰
 

 السالولية االدارة 
الشركة مس إدارة  ل  لة عن اعداد وعرضؤوان  بالشكل الصحيح وفقاً  التأكيد  انها  موضوع  العالقة كما  لضوابط ذات 

  شاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخليلة عن ان في ..ك. كما ان إدارة الشركة مسؤولة عن اختيار الطرق المستخدمة مسؤو
طأ، وكذلك اختيار  مالئم إلعداد وعرض موضوع التأكيد خالياً من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش او خ 

 . وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروفوتطبيق الضوابط المالئمة واالحتفاظ بسجالت كافية 
 

 ليتنا ؤو مس
ليتنا هي ابداء نتيجة تأكيد محدود على موضوع التأكيد بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي تم تنفيذه وفقاً  ؤوان مس

الدولي   التأكي للمعيار  (الرتباطات  بخالف۳۰۰۰د  التأكيد  "ارتباطات  المالية    )  المعلومات  وفحص  مراجعة  عمليات 
 التاريخية" والمعتمد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الشروط المرجعية لتكليفنا للقيام بالعمل وفقاً لالتفاقية مع الشركة.

 

لتأكيد الذي يعتمد عليه استنتاجنا والتي ال توفر كافة األألألة  تم تصميم اجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من ا
....ل من التأكيد. تعتمد اإلجراءات التي قمنا بها على تأكيد تقديرنا بما في ذلك وجود مخاطر   الضرورية لتقديم مستوى 

ة الداخلية لإلدارة  هامة في موضوع التأكيد، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وحيث نأخذ باالعتبار فعالية الرقاب 
توفير الى  يهدف  به ال  قمنا  الذي  التأكيد  ارتباط  تحديد طبيعة وحجم اجراءاتنا، إال ان  الرقابة    عند  نظام  تأكيد حول 

 . الداخلي
 



تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة) 

 الى السادة مساهمي 
السعودية للصادرات الصناعية  الشركة 

سعودية) (شركة مساهمة 

 (تتمة)   ليتناؤو مس
لقواعد وآداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة   اننا مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً 

 بارتباط التأكيد الذي تم تكليفنا به، كما اننا التزمنا بمسئوليتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

عليه يحتفظ بنظام شامل لمراقبة الجودة يشمل سياسات وإجراءات    ) وبناءً ۱( بتطبيق معيار مراقبة الجودةيقوم مكتبنا  
 موثقة تتعلق بااللتزام بمتطلبات وآداب وسلوك المهنة ومعايير مهنية ومتطلبات نظامية وتنظيمية واجبة التطبيق. 

 ملخص االجراءات 
وتوقيتها وتعد أقل في حجمها من ارتباط    تأكيد المحدود تختلف في طبيعتهاط الان اإلجراءات التي قمنا بها في ارتبا

لذلك، فان مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يعد أقل بصورة   التأكيد المعقول. وتبعاً 
 ول. جوهرية من التأكيد الذي يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعق

ان نطاق التأكيد المحدود أقل في نطاقه بصورة جوهرية من عملية المراجعة والذي يهدف الى ابداء رأي حول موضوع  
في    الزيادة و  ثر التخفيضأفي رأس المال و  ة المقترح  الزيادةو للتخفيض  التأكيد، وإظهار اإلألباب التي دعت اإلداإلة
 ننا لن نبدي مثل هذا الرأي. إرأس المال على التزامات الشركة. وعليه، ف

تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على: 

مع قرار مجلس إدارة    -  )۱ملحق رقم (  - موضوع التأكيد  مقارنة التخفيض المقترح في رأس مال الشركة في   •
 لایر ...دي.  ۲۱٬٦۰۰٬۰۰۰الشركة الذي يتعلق بتخفيض رأس المال الى 

التأكيد • الشركة في موضوع  المقترحة في رأس مال  الزيادة  إدارة    -  ) ۱ملحق رقم (  -   مقارنة  مع قرار مجلس 
 لایر سعودي.  ۱۹٤٬٤۰۰٬۰۰۰الشركة الذي يتعلق بزيادة رأس المال الي 

للشركة كما فيفحصها  مع القوائم المالية التي تم    -  ) ۱ملحق رقم (  -  المالية في موضوع التأكيد  بياناتلایرلایرلایرلایرنة ال •
 .م۲۰۲۱ سبتمبر ۳۰

 التأكيد من الدقة الحسابية لموضوع التأكيد. •

 نتيجة التأكيد المحدود 
التي حصلنا   واألدلة  بها  قمنا  التي  المحدود  التأكيد  إجراءات  ان  وبناًء على  نعتقد  يجعلنا  ما  انتباهنا  يلفت  لم  عليها، 

المعلومات الواردة في موضوع التأكيد لم يتم االالاالها وعرضها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط ذات العالقة.

 أمور أخرى 
ساهمي الشركة  في رأس مال الشركة في السجالت المالية للشركة بعد اعتماد م  ةالمقترح  الزيادة  و  سيتم إظهار التخفيض

 . بنك المركزي السعودي و هيئة السوق الماليةال، وإستكمال اإلجراءات النظامية مع وزارة التجارة

 القيود على استخدام تقريرنا 
من نظام الشركات    )۱٥۰،۱٤٤،۱۳۸،۱۳۷المواد (تم اعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة للوفاء بمتطلبات  

 رأس مال الشركة وال يجوز استخدامه ألي غرض أخر.   زيادةو بتخفيضوذلك الستكمال اإلجراءات النظامية 

ه ؤالبسام وشركا عن 

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراهيم أحمد البسام  

وني   محاسب قان
 ) ۳۳۷ترخيص رقم ( 

هـ۱٤٤۳ جمادي األول ۲٤
م۲۰۲۱ ـرديسمب  ۲۸



























 (نموذج التوكيل)

 

 السادة املساهمين الكرام

ية طريق وسائل التقن متاح وذلك بسبب إنعقاد إجتماع الجمعية عن نموذج التوكيل غير  بأننحيطكم علما 

الجهود واالجراءات  وضمن دعم ،في السوق املالية املساهمينمة ل وذلك حرصا على س.عن ب عدالحديثة 

للتصدي لفايروس كورونا الجديد  قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة حترازية منل الوقائية وا

لزامية لائية االتدابير الوق الحكومية في اململكة العربية في إتخاذ املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات لجهودوا

، فسوف يكون التصويت في جمعية الشركة السعودية للصادرات الصناعية COVID-19  إمتداد ملنع إنتشار و

ي متاح تداوالت بإستخدام منظومة تداوالتي. علما بأت التسجيل في خدمةعن طريق وسائل التقنية الحديثة 

  مجانا لجميع املساهمين.


