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شركة الكابالت السعودية

تعميم املساهمين
ديةشركة الكابالت السعو 

العاديةالجمعية العامة غير 

افق )هـ 1443/07/19 (م2022/02/20املو

مليون ة وتسعينيتخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثمان
ريال سعودي( 98,303,000)وثالثمائة وثالثة أالف 

من
 وستين ثالثمائة 

ً
وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

ريال سعودي( 360,614,060)

إلى
 وستين مليون وثالثمائة واحدى عواثنين مائتين 

ً
شر ألفا

ريال سعودي( 262,311,060)وستين 

املستشار املالي
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عنوان الشركة
شركة الكابالت السعودية

ف12جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم 
اململكة العربية السعودية 21491جدة 4403. ب.ص

+608750012966: هاتف
+635222012966: فاكس

www.saudicable.com: املوقع اإللكترونيInvestor.Relations@saudicable.com: البريد اإللكتروني

املستشار املالي
شركة فالكم للخدمات املالية

تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود -الرياض 
اململكة العربية السعودية11421,، الرياض 884ب .ص

8004298888: هاتف
 11 966+2054819: فاكس

www.falcom.com.sa: املوقع اإللكترونيinfo@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

املحاسب القانوني
محاسبون ومراجعون قانونيون –شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 

11وحدة رقم -شارع األمير محمد بن عبدالعزيز-الرياض
اململكة العربية السعودية 11443الرياض  10504ب .ص

2175000 11 966+: هاتف
2176000 11 966+: فاكس

 www.crowe.com/sa: املوقع اإللكتروني ch@crowe.sa: البريد اإللكتروني
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املصطلحات والتعريفات
التعريف املصطلح

.السعوديةالكابالتشركة صدر/ الشركة 
ُ
امل

.الشركةفيللمساهمينالعاديةغير العامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

.السعوديةالعربيةباململكةاملاليةالسوق هيئة هيئة السوق املالية 

 السعوديةاملاليةالسوق شركة)السعوديةتداول شركة
ً
 املؤسسةالسعودية،تداول مجموعةشركاتإحدى(سابقا

ً
ه1428/02/29بتاريخالوزراءمجلسلقرار وفقا

افق)  وذلك،(م2007/03/19املو
ً
اململكةفيليةاملالألوراقكسوق بالعمللهااملصرحالوحيدةوالجهةسعودية،مقفلةمساهمةشركةوهياملالية،السوق لنظامتنفيذا

.وتداولهااملاليةاألوراقبإدراجتقومحيثالسعودية،العربية
تداول السعودية

.األسهملتداول السعوديةاملاليةالسوق  ل السوق املالية السعودية أو السوق أو تداو 

 السعوديالعربيالنقدمؤسسة)السعودياملركزي البنك
ً
واملاليالنقديستقرار اال علىاملحافظةيتولىالذيالسعودية،العربيةللمملكةاملركزي املصرفوهو (سابقا

.السعوديةالعربيةاململكةفيواملستداماملتوازن االقتصاديالنمو ودعم
البنك املركزي السعودي

.السعوديةالعربيةباململكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالشركةملساهميالعاديةغير العامةللجمعيةواملقدمالشركةقبلمناملعداملستندهذا تعميم املساهمين/ التعميم 

الشركةمطلوباتلىعالتخفيضذلكوأثر املالرأستخفيضأسبابلدراسةللشركةالقنونياملحاسبقبلمنيعداملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر هو
.املساهمينحقوق وعلى

تقرير املحاسب القانوني

ذلكويشمللعادية،اغير العامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميع
.املالسرأتخفيضقرار ضدصوتواأو يصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمين

املساهمين املستحقين

العامةالجمعياتلأعماجدول بنودعلىالتصويتفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،املاليةالسوق فياملدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة
،حضورهمدون 

ً
.املاليةاألوراقإيداعمركز لشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصيا

التصويت اإللكتروني
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خلفية عن الشركة

صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)السعوديةالكابالتشركة•
ُ
رقمالتجاري سجلالفيقيدهاوتممحدودة،مسؤوليةذاتكشركةالبدايةفيتأسست(«السعوديةالكابالت»أو«امل

(م1988/09/03املوافق)ه1409/01/22وتاريخ(74)رقمالوزاري القراربموجبسعوديةعامةمساهمةشركةإلىوتحولت،(م1976/04/26املوافق)ه1396/04/27وتاريخ(4030009931)
ويبلغ.الرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالواحدللسهمسعوديريال(100)مائةقدرهااسميةوبقيمةعاديسهم(2,700,000)ألفوسبعمائةمليونينبعددالشركةأسهمكاملإدراجوتم
 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةالحاليالشركةمالرأس

 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةإلىمقسمسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعادية،أسهم

.السعوديةالعربيةاململكة21491جدة4403ب.صف،12رقمقطعةالصناعية،املنطقةجدة،مدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع•

 الكهربائية،الكابالتوصيانةوتشغيلواختباروتركيبوتوريدتصنيعمجالفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل•
 
املباني،وأسالكواملنخفض،واملتوسطالعاليفوق الجهدذاتالكابالتمنبدءا

 .واملحوالتالكهربائية،لزماتواملستالكهربائية،واملفاتيحالفرعية،الكهربائيةواملحطاتالتحكم،وكابالتللبتروكيماويات،املتخصصةوالكابالتاألجهزة،وكابالتاالتصاالت،وكابالت
 
إلىوإضافة

 ئهاعمالتدعمأنهاكماعمالئها،إلىمستودعاتهامنالعالقةذاتالكهربائيةواملنتجاتالكابالتأنواعكافةونقللتحريكالسريعالوصول إمكانيةلديهاالشركةفإنذلك
 
متكاملةبحلول أيضا

.املعلوماتوتقنيةالرقميةاألنظمةإليهتوصلتمابأحدثالكهربائيةاألنظمةوصيانةوتشغيلواختباروتركيبلتوريد

معلومات التواصل
إدارة شؤون املساهمين: اسم ضابط االتصال

+608750012966: هاتف
+635222011966: فاكس

Investor.Relations@saudicable.com: البريد اإللكتروني
www.saudicable.com: اإللكترونياملوقع 
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خلفية عن الشركة
 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ

 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةإلىمقسمسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
وأربعمائةألفا

الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةعادية،أسهم(36,061,406)وستة

الحدث التاريخ

صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)السعوديةالكابالتشركةتأسست
ُ
وتاريخ(4030009931)رقمالتجاري السجلفيقيدهاوتممحدودة،مسؤوليةذاتكشركةالبدايةفي(«السعوديةالكابالت»أو«امل

.سعوديريال(100)مائةحصةكلقيمةحصة(35,000)ألفوثالثينخمسةإلىمقسمسعوديريال(3,500,000)ألفوخمسمائةماليينثالثةمالوبرأس،(م1976/04/26املوافق)ه1396/04/27

هـ1396/04/27
افق املو

م1976/04/26

ريال(100)مائةمنهاحصةكلقيمةسعوديريال(10,500,000)ألفوخمسمائةماليينعشرةإلىسعوديريال(3,500,000)ألفوخمسمائةماليينثالثةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركاءوافق
.الشركةفيللشركاءجديدةحصةألفسبعينإلىالشركاءمنسعوديريال(7,000,000)ماليينسبعةبقيمةدينتحويلطريقعنوذلكسعودي

ه1396/12/13
افق ) املو

(م1976/12/04

تموقدسعودي،ريال(100)مائةمنهاحصةكلقيمةسعوديريال(70,000,000)مليون سبعينإلىسعوديريال(10,500,000)ألفوخمسمائةماليينعشرةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركاءوافق
االزيادةبمبلغالوفاء .الشركةفيملكيتهنسبةحسبكلالشركاءطريقعننقد 

ه  1402/05/12
افق ) املو

( م1982/03/07

(100)مائةمنهاحصةكلقيمةحصة(2,000,000)مليونيإلىمقسمسعوديريال(200,000,000)مليون مائتيإلىسعوديريال(70,000,000)مليون سبعينمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركاءوافق
.جديدةحصصإلىاملوزعةغيراألرباحتحويلطريقعنالزيادةتمتوقدسعودي،ريال

ه  1404/06/16
افق ) املو

( م1984/03/18

قيمةحصة(2,500,000)ألفوخمسمائةمليونينإلىمقسمسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتينإلىسعوديريال(200,000,000)مليون مائتيمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركاءوافق
.خاصطرحعبرالزيادةتمتوقدسعوديريال(100)مائةمنهاحصةكل

ه  1407/03/20
افق ) املو

( م1986/11/23

(2,700,000)ألفوسبعمائةمليونينإلىمقسمريال(270,000,000)مليون وسبعينمائتينإلىسعوديريال(250,000,000)مليون وخمسينمائتينمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةفيالشركاءوافق
.سعوديريال(100)مائةمنهاحصةكلقيمةحصة

ه  1408/05/11
افق ) املو

( م1988/01/01

سهم(2,700,000)ألفوسبعمائةمليونينبعددأسهمهاكاملإدراجوتم،(م1988/09/03املوافق)ه1409/01/22وتاريخ(74)رقمالوزاري القراربموجبسعوديةعامةمساهمةشركةإلىالشركةتحولت
 موافقةعلىالحصول بعد(م1988/09/03املوافق)ه1409/01/22بتاريخوذلكالواحد،للسهمسعوديريال(100)مائةقدرهااسميةوبقيمةعادي،

 
السعوديالعربيالنقدومؤسسةالتجارةوزارةمنكال

 السعودياملركزي البنك)
 
.(حاليا

ه 1409/01/22
افق ) املو

( م1988/09/03
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خلفية عن الشركة
الحدث التاريخ

ريال(300,000,000)مليون ثالثمائةإلىسعوديريال(270,000,000)مليون وسبعينمائتينمنالشركةمالرأسلزيادةاإلدارةمجلستفويضعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
مليون وعشرينسبعةبتحويلوذلكعاديسهم(300,000)ألفثالثمائةإصدارطريقعنعاديةأسهموجميعهاريال(100)مائةمنهاسهمكلقيمةسهم(3,000,000)مليون ثالثةإلىمقسم

بقيمةعاديسهم(30,000)ألفثالثينإصدارإلىباإلضافةعادي،سهم(270,000)ألفوسبعون مائتانتمثلوالتيالحاليين،املساهمينعلىتوزيعهايتماملبقاةاألرباحمنسعوديريال(27,000,000)
اقيمتهابدفعالشركةموظفيقبلمنلالكتتاباألسهمهذهوتطرحسعوديريال(3,000,000)ماليينثالثة .نقد 

ه   1412/11/27
افق ) املو

( م1992/05/28

خمسةإلىمقسمسعوديريال(500,000,000)مليون خمسمائةإلىسعوديريال(300,000,000)مليون ثالثمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
مائةمنهاسهمكلقيمةأولويةحقوق سهم(1,000,000)مليون إصدار(1:مرحلتينعبرالزيادةتمتوقدنقديةعاديةأسهموجميعهاسعوديريال(100)مائةمنهاسهمكلقيمةسهم(5,000,000)ماليين

مجانيسهم(1,000,000)مليون إصدار(2ثمأسهم؛ثالثةلكلواحدسهمبنسبةوذلكاالكتتابفيالراغبيناملساهمينعلىتوزعسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمجموعهبماسعوديريال(100)
.املساهميملكهاأسهمأربعةلكلمجانيواحدسهمبواقعاملساهمينعلىتوزعسعوديريال(100,000,000)مليون مائةمجموعهبماسعوديريال(100)مائةمنهاسهمكلقيمةإضافي

ه 1418/03/06
افق ) املو

(م1997/07/11

عشراثنيإلىمقسمسعوديريال(640,000,000)مليون وأربعينستمائةإلىسعوديريال(500,000,000)خمسمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
الواحدللسهماإلسميةالقيمةلتصبحالشركةأسهمبتجزئةم1998عامفيذلكقبلالعامةالجمعيةوافقتحيث)سعوديريال(50)خمسون منهاسهمكلقيمةسهم(12,800,000)ألفوثمانمائةمليون 

 سعوديريال(50)خمسين
 
أسهمإصدار(2سهم؛(1,780,000)وثمانينوسبعمائةمليون بعددأولويةحقوق أسهمإصدار(1:عبرالزيادةتمتوقدعاديةأسهموجميعها(سعوديريال(100)مائةمنبدال

واحدبقيمةالشركةعلىلدينوفاء  وذلكالواحدللسهمسعوديريال(50)خمسيناسميةوبقيمةاملحدودةللصناعاتزينلشركةباسمعاديسهم(1,020,000)ألفوعشرينمليون بعددجديدة
.سعوديريال(51,000,000)مليون وخمسين

ه  1425/05/10
افق ) املو

( م2004/06/28

مدفوعةسعوديريال(760,000,000)مليون وستينسبعمائةإلىسعوديريال(640,000,000)مليون وأربعينستمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
 عشرخمسةإلىمقسمةبالكامل

 
ألفوأربعمائةمليونينإصدارطريقعنالزيادةتمتوقدسعوديريال(50)خمسون منهاسهملكلاإلسميةالقيمةتبلغعاديسهم(15,200,000)ألفومائتيمليونا

.الواحدللسهمسعوديريال(50)خمسينقدرهااسميةبقيمةأولويةحقوق سهم(2,400,000)

ه  1426/12/21
افق ) املو

( م2006/01/21

مليون وستون سبعمائةمنالشركة،مالرأسمن(%46.83)تخفيضبنسبة(املتراكمةالخسائرإلطفاء)الشركةمالرأستخفيضعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
كلقيمةسهم(40,411,400)وأربعمائةألفعشروأحدوأربعمائةمليون أربعينإلىمقسمسعوديريال(404,114,000)ألفعشروأربعةومائةمليون وأربعةأربعمائةإلىسعوديريال(760,000,000)

 سعوديريال(10)عشرةالواحدللسهماإلسميةالقيمةلتصبحالشركةأسهمبتجزئةم2006عامفيذلكقبلالعامةالجمعيةوافقتحيث.عاديةأسهموجميعهاسعوديةرياالت(10)عشرةمنهاسهم
 
بدال

 وذلكسعودي،ريال(50)خمسينمن
 
.الواحدللسهمرياالت(10)عشرةلتصبحلألسهماإلسميةالقيمةبتوحيديقض يوالذيه1427/02/27بتاريخالصادرالوزراءمجلسلقرارامتثاال

ه 1438/09/09
افق ) املو

( م2017/06/04

وأربعةومائةمليون وأربعةأربعمائةمنالشركة،مالرأسمن(%72.63)تخفيضبنسبة(املتراكمةالخسائرإلطفاء)الشركةمالرأستخفيضعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
وستةوأربعمائةألفوستون ووأحدمليون عشرأحدإلىمقسمسعوديريال(110,614,060)وستون ألفعشروأربعةوستمائةمليون وعشرةمائةإلىسعوديريال(404,114,000)ألفعشر

.عاديةأسهموجميعهاسعوديةرياالت(10)عشرةمنهاسهمكلقيمةأسهم(11,061,406)

ه  1439/12/22
افق ) املو

( م2018/09/02

 عشروأربعةوستمائةمليون وعشرةمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
 
وستمائةمليون وستينثالثمائةإلىسعوديريال(110,614,060)وستينألفا

 عشروأربعة
 
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةأولويةحقوق سهم(25,000,000)مليون وعشرينخمسةإصدارطريقعنسعوديريال(360,614,060)وستينألفا

ه  1441/05/05
افق ) املو

( م2019/12/31



www.saudicable.com8

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

:مايليعلى(م2021/06/29املوافق)ه1442/11/19بتاريخاملنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمن،(%27.26)بنسبةالشركةمالرأسخفيضت1)

 
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
ألفا

 وستينوواحدمليون وثالثينستةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(262,311,060)وستين
 
وواحدومائتينمليون وعشرينستةإلىعادية،أسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

(9,830,300)وثالثمائةألفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثين
وتسعينثمانيةقيمتهاوالبالغةم،2021مارس31فيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(3.6684)لكلسهم(1)تخفيضأيالشركة،أسهممنسهم

غيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكلشركة،امالرأسمن(%27.26)نسبةتمثلسعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون 
.العادية

 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينمن،(أعالهاملذكورةاملالرأستخفيضعمليةمناالنتهاءبعد)(%190.61)بنسبةالشركةمالرأسزيادة2)
 
ريال(262,311,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينسبعمائةإلىسعودي
 
ومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرينستةمناألسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(762,311,060)وستينألفا

طريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعاديةأسهم(76,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وسبعينستةإلىعاديةأسهم(26,231,106)وستة
وموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(500,000,000)مليون خمسمائةوبقيمةسهم(50,000,000)مليون خمسينبعددأولويةحقوق أسهمطرح

.العاديةغيرالعامةالجمعية

ه 21/11/1442
افق ) املو

( م2021/07/01

 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمن،(%27.26)بنسبةالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
 
وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائةمليون 
 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
ستةإلىعادية،أسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

ألفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرين
قيمتهاوالبالغةم،2021مارس31فيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(3.6684)لكلسهم(1)تخفيضأيالشركة،أسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائة

تداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأسمن(%27.26)نسبةتمثلسعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانية
.(تداول )السعودية

ه 03/06/1443
افق) املو

(م2022/01/06

 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمن،(%27.26)بنسبةالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
 
وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائةمليون 
 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
ستةإلىعادية،أسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

ألفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرين
قيمتهاوالبالغةم،2021مارس31فيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(3.6684)لكلسهم(1)تخفيضأيالشركة،أسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائة

.(تداول )السعوديةتداول موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأسمن(%27.26)نسبةسعوديتمثلريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانية

ه 1443/07/19
افق ) املو

(م2022/02/20
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 كةالشر أسماء ونسب ملكية املساهمين في

%امللكيةنسبة تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

القيمة اإلسم
ريال سعودي

*عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
غير مباشرةعدد األسهم مباشرة

- 0.0017% 4,510 451 6,200 620 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

- 99.9983% 262,306,550 26,230,655 360,607,860 36,060,786 الجمهور 

- 100.00% 262,311,060 26,231,106 360,614,060 36,061,406 اإلجمالي

م2021/11/07كما في الشركة وتداول : املصدر

الشركةملساهميبيعهاالتمتحصتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم*
 
ً
افقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال  .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينمو

ً
سعر أنحيثاملال،رأسوزيادةتخفيضبعمليتيسيتأثر الشركةسهمسعرأنعلما

 )العاديةغير العامةالجمعيةتاريخمن((T+2تداول يومانبعدالسوق افتتاحفيللسهماملعدلالسعر وسيظهر املال،رأسلزيادةنتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهم
ً
إلجراءاتنظرا

.(املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليق
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 التنظيميالهيكل
مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات واملكافآت لجنة املراجعة

الرئيس التنفيذي

مدير  عام أول املوارد 
البشرية والخدمات 

املشتركة

نائب الرئيس 

للتوريدات

نائب الرئيس 

للعمليات
نائب الرئيس للشؤون 

التجارية

نائب الرئيس لإلدارة 

املالية

مدير عام ٕادارة االلتزام 
وحوكمة الشركات واالتصال 

املؤسس ي وشؤون املساهمين

مدير مالية الشركات
مدير اإلنتاج 

والتكنولوجيا
مدير مركز التميز

مدير الخزينة 

والنقد
املدير القانوني

املراجعة الداخلية
العضو املنتدب
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 اإلدارةمجلس

*العضوية تاريخ 

ملكية األسهم قبل التخفيض

م2021/11/07كما في 
العمر الجنسية صفة العضوية **املنصب  االسم

غير مباشرة مباشرة

امللكيةنسبة  العدد امللكيةنسبة  العدد

م2021/01/14 - - - - 58 سعودي غير تنفيذيمستقل رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال

م2021/01/14 - - - - 44 سعودي غير مستقل تنفيذي
اإلدارة نائب رئيس مجلس 

والعضو املنتدب
***سليمانينهى عبد الغني حمزة 

م2021/01/14 - - - - 57 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة أزهر ميدو محي الدين كنجي

م2021/01/14 - - 0.0000277% 10 51 سعودي تنفيذيمستقلغير 
اإلدارةعضو مجلس 

والرئيس التنفيذي
عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

م2021/01/14 - - %0.0002773 100 60 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري 

م2021/01/14 - - 0.0000277% 10 50 سعودي غير مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ميسر أنور مسلم نويالتي

م2021/01/14 - - %0.0013865 500 48 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة علي محمد حسين العطاس

م2021/01/14 - - - - 47 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة نائل سمير محمد كامل فايز

- - - - - - - - عضو مجلس اإلدارة ***شاغر 
الشركة: املصدر

.(م2024/01/13املوافق)ه1445/07/01تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدة(م2021/01/14املوافق)ه1442/06/01تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م2021/01/13املوافق)ه1442/05/29تاريخفياملنعقداجتماعهافيلعاديةاالعامةالجمعيةوافقت*
 نويالتيمسلمأنور ميسر/السيدتعيين(م2021/01/20املوافق)ه1442/06/07بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر **

 
 عبدالغفارمحمودمنصور محمود/السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
منكلإعفاءاإلدارةمجلسقرر (م26/05/2021املوافق)ه14/10/1442وبتاريخ.اإلدارةمجلسلرئيسنائبا

 الخيالعبدالرحمنإبراهيمعبدالرحمن/السيدتعيينوتم.اإلدارةمجلسفيكعضوي استمرارهممعاإلدارةمجلسلرئيسكنائبمنصبهمنعبدالغفارمحمودمنصور محمود/والسيد،اإلدارةملجلسكرئيسمنصبهمننويالتيمسلمأنور ميسر/السيد
 
سليمانيحمزةالغنيعبدنهى/السيدةنوتعيياإلدارة،ملجلسرئيسا

 
 
.اإلدارةمجلسلرئيسنائبا
 لتكون العضويةصفةوتعديلللشركةمنتدبكعضوسليمانيعبدالغنينهى/األستاذة(مستقلعضو)اإلدارةمجلسعضوتعيين(م2021/09/01املوافق)هـ1443/01/24بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر ***

 
 عضوا

 
 تنفيذيا

 
دورةنهايةوحتى(م2021/09/02املوافق)هـ1443/01/25تاريخمناعتبارا

.(م2024/01/13املوافق)ه1445/07/01بتاريخالحاليةاملجلس
.التعميمهذاتاريخفيكماالشركةإدارةمجلسعضويةفيشاغرمكانهيزالوالم،28/07/2021املوافقهـ18/12/1442بتاريخإدارةمجلسكعضومنصبهمنباستقالتهتقدمحيثعبدالغفار،منصور محمود/األستاذإدارتهامجلسعضواستقالةعنالشركةأعلنت(م2021/07/29املوافق)ه1442/12/19بتاريخ****

:مالحظة
:يليماعلى(م2021/06/29املوافق)ه1442/11/19بتاريخاملنعقداإلدارةمجلساجتماعفيأعالهاملذكورينالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمن،(%27.26)بنسبةالشركةمالرأستخفيض1)
 
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
وستينوواحدمليون وثالثينستةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
 
أسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائةألفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرينستةإلىعادية،أسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكالشركة،
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينمن،(أعالهاملذكورةاملالرأستخفيضعمليةمناالنتهاءبعد)(%190.61)بنسبةالشركةمالرأسزيادة2)

 
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينسبعمائةإلىسعوديريال(262,311,060)وستينألفا

 
سعودي،ريال(762,311,060)وستينألفا

سعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعاديةأسهم(76,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وسبعينستةإلىعاديةأسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرينستةمناألسهمعددزيادةوبالتالي
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(500,000,000)مليون خمسمائةوبقيمةسهم(50,000,000)مليون خمسينبعددأولويةحقوق أسهمطرحطريقعن



www.saudicable.com12

خلفية عن الشركة
اإلدارة التنفيذية:

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

ملكية األسهم قبل التخفيض 

م2021/11/07كما في 

مباشرةغير مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

--%100.0000277م512018/06/01سعوديالرئيس التنفيذيعبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

-------نائب الرئيس لإلدارة املالية*شاغر 

-------التجاريةنائب الرئيس للشؤون *شاغر 

-------نائب الرئيس للعمليات*شاغر 

-------نائب الرئيس للتوريدات*شاغر

----م462019/08/01سعوديمدير عام ٕادارة االلتزام وحوكمة الشركات واالتصال املؤسس ي وشؤون املساهمين باسم عبد الرحيم ساعاتي

----م432021/02/01سعوديمدير  عام أول املوارد البشرية والخدمات املشتركةحسن أسعد كركدان
----م452018/12/01أردنيمدير مالية الشركاتأحمد حسن شتيوي 

----م442017/03/25أردنيمدير اإلنتاج والتكنولوجياخليل الحايك
----م632006/01/01باكستانيمدير مركز التميزريحان حنيف

----م672010/06/01سعوديمدير الخزينة والنقدصديق السعيدي
----م722018/01/01سودانياملدير القانونيشهاب الدين شريف
----2019/01/01م51سعوديمدير املراجعة الداخليةحسام فاروق االلش ي

الشركة: املصدر

.م2022عاممناألول الربعخاللأعالهالجدول فيإليهااملشارالشاغرةاملناصبفيالتعيينيتمأناملتوقعمن*
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وأسبابهاتطور خسائر الشركة املتراكمة 

خسارة صافيالسنة املالية
(بآالف الرياالت السعودية)

ةالخسائر املتراكم/األرباح املبقاه
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر /األرباح املبقاهنسبة
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع%املتراكمة إلى رأس املال 

%63,4658.35(156,405)م2012

مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
املاليةاألدواتمشتقاتمنالسلبيةالعادلةالقيمة.
بالديون املتعلقةالتمويلتكلفةارتفاع.
تحصيلهافياملشكوكالديون مخصصزيادة.

%21.80(165,652)(229,117)م2013
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
املاليةاألدواتمشتقاتمنالسلبيةالعادلةالقيمة.
تحصيلهافياملشكوكالديون مخصصزيادة.

%48.33(367,331)(201,679)م2014
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
الشهرةفيجزئيانخفاض.
املهملةأووالقديمةالحركةبطيءاملخزونمخصصات.

%36.73(279,154)1,687م2015
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
املهملةأووالقديمةالحركةبطيءاملخزونمخصصات.

%59.38(451,115)(235,393)م2016
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
ردادلالستقابلةالغيرالتطويروتكلفةالشهرةفيكاملانخفاض.
اإلستهالكزيادة 

 
.لألصول ياإلنتاجالعمرتقييموإعادةلتقيسمنتيجة

الشركة: املصدر
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وأسبابهاتطور خسائر الشركة املتراكمة 

خسارة صافيالسنة املالية
(بآالف الرياالت السعودية)

ةالخسائر املتراكم/األرباح املبقاه
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر /األرباح املبقاهنسبة
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع%املتراكمة إلى رأس املال 

%43.44(175,542)(80,313)م2017
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
صول لأل اإلنتاجيالعمرتقييموإعادةلتقسيمنتيجةاإلستهالكزيادة.

%55,00649.73(62,952)م2018
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
التابعةميدالشركةقيمةإضمحالل.
التابعةكابلوماسشركةفيواحدةملرةمواتيةغيرتعديالت.

%6.70(7,409)(61,831)م2019
مستردةغيرثابتةبتكاليفأقلبيعكميات.
تركيافي(املعنوية)امللموسةغيراألصول إطفاءزيادة.

%17.31(62,421)(55,012)م2020

التالكابشركة)األمللشركةالتشغيليالنشاطمستوياتانخفاض
ا8,724إلىللعمالءاملسلمةالشحناتكمياتوصلتحيث(السعودية طن 

ا، اأثراممالثابتة،التشغيليةالتكاليفاحتواءعدمإلىأدىممامتري  سلب 
 عل.الربحهوامشصافيعلىوبالتالياإلجماليةالربحهوامشعلى

 
بأنما

اتأثرتالربحهوامش .تصنيعهاتمالتياملنتجاتبمزيجأيض 
ااملجموعةأنشطةشهدت شركاتالفيكمااإلنتاجمستوياتفيانخفاض 

ابتركيا،التابعة اوانخفاض 
 
املتعلقةقودالعإيراداتمنالنشاطفيملحوظ

لمجموعةلاإلجماليالربحهامشإجماليانخفاضفيتسببمماباملشاريع،
.األداءلهذانتيجة%16-إلى%9-من

سائرخعلىأثرتوالتيالجائحةنتيجةالتحصيلعملياتفيالتباطؤ
ريالمليون 32.8مخصصبتسجيلالشركةقامتحيثاملتوقعة،االئتمان
احتفاظهامقابل(م2019املاليةالسنةفيسعوديريالمليون 1.9)سعودي

.ودالعقمناملحتجزةاملبالغاملدينةوالذممالتجاريةباملستحقات
االستشاراتوأتعاباملالرأسبزيادةاملتعلقةاملتكررةغيراملصروفاتزيادة

مليون 10حواليمجموعهابلغوالتيالحكوميةالتسوياتببعضاملتعلقة
.م2020لعامواإلداريةالعامةاملصروفاتضمنمسجلةسعودي،ريال

الشركة: املصدر
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وأسبابهاتطور خسائر الشركة املتراكمة 

خسارة صافيالسنة املالية
(بآالف الرياالت السعودية)

مةالخسائر املتراك/األرباح املبقاه
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر /األرباح املبقاهنسبة
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع%املتراكمة إلى رأس املال 

%27.26(98,303)(35,882)م2021مارس 31

كميـات تحسنت مستويات نشاط الشـركة األم بشـكل طفيـف، حيـث وصـلت
ـــا 1,649الشـــحنات املســـلمة للعمـــالء إلـــى  ـــا متري  ـــا فـــي الربـــع1,106)طن  ـــا متري  طن 

، ممـــــا أدى إلــــــى عـــــدم احتــــــواء التكـــــاليف التشــــــغيلية (م2020األول مـــــن عــــــام 
ا علـــــى هـــــوامش الـــــربح اإلجماليـــــة وبالتـــــالي علـــــ ى صـــــافي الثابتـــــة، ممـــــا أثـــــر ســـــلب 

.هوامش الربح
 مليــــون ريــــال ســــعودي 5.6شـــهد قطــــاع املقــــاوالت للمجموعــــة خســـائر بقيمــــة

مخصصات على حساب اإليرادات املعكوسة املتعلقة ببعض املشاريع وزيادة
.الزكاة

1.2يمــة نـتج عــن خســائر االئتمــان املتوقعــة للمجموعــة مصــاريف إضــافية بق
مقابـــــــل ( م2020ال شـــــــ يء فـــــــي الربـــــــع األول مـــــــن عـــــــام )مليـــــــون ريـــــــال ســـــــعودي 

جـــــــزة مـــــــن احتفاظهـــــــا باملســـــــتحقات التجاريـــــــة والـــــــذمم املدينـــــــة  املبـــــــالغ املحت
.العقود

%32.58(117,489)(54,457)م2021يونيو 30

التالكابشركة)األمللشركةالتشغيليالنشاطمستوياتانخفاض
ا1,079إلىللعمالءاملسلمةالشحناتكمياتوصلتحيث،(السعودية طن 

ا ا3,517)متري  اطن  اأثرمما،(م2020عاممنالثانيالربعفيمتري  علىسلب 
هوامشأنبعلما.الربحهوامشصافيعلىوبالتالياإلجماليةالربحهوامش

اتأثرتالربح .تصنيعهاتمالتياملنتجاتبمزيجأيض 
ااألخرى املجموعةكياناتشهدتكما اهتعويضتماألداءفيتباطؤ  منجزئي 

الربعاللخالتركيةالتابعةالشركاتفيالعملياتمنالعملةمكاسبخالل
.م2021عاممنالثاني

الشركة: املصدر
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الخسائرخطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف 
عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمناملالرأستخفيضبعد،(م2021/06/29املوافق)ه1442/11/19بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى 

 
(360,614,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال
 
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينمنالشركةمالرأسبزيادةسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
ينوستألفا

مليون خمسمائةبقيمةأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنسعودي،ريال(762,311,060)وستينالفعشرواحدىوثالثمائةمليون وستون وثنانسبعمائةإلىسعودي،ريال(262,311,060)
 .العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(500,000,000)

 
بموافقةةمشروطأعالهإليهااملشاراملالرأسزيادةعمليةأنعلما

.التعميمهذاموضوعاملالرأستخفيضعمليةعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعية

نشاطهاودعميليةالتشغالطاقةزيادةمنالشركةتتمكنحتىعاملمالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملالرأسهيكلةإعادةإلىأعالهإليهااملشاراملالرأسزيادةمنأساس يبشكلالشركةوتهدف
.املستقبلي

التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركة،تعتزمأعالهماذكر إلىباإلضافة:

اقبة :يليماخاللمنوذلك.األدنىللحدتخفيضهاعلىوالعملللتكاليفالصارمةاملر

oاملصاريففيتخفيضوتحقيقمرونةأكثرهرميتسلسلتحقيقعلىوالعملالبشرية،املواردعلىوانعكاسهاإلداري الهيكلتقييمإعادة.
oاملستهدفةالربحهوامشأعلىتحقيقوالتكاليفبأقلاإلنتاجلضمانبصرامةاإلنتاجأوامروتقييممتابعةيتمحيثاإلنتاج،عمليةعلىتحسيناتإدخال.
oالتنافسيةوالقدرةالربحيةوتحسيناملتاحة،التكاليفأقلعلىالحصول تضمنالتيللموادالبديلةواملصادراإلنتاجعملياتمراحلتقييم.

يليماخاللمنوذلك.الربحيةهوامشتحسينفيسيساهممماجددعمالءواستهدافجديدةبيعقنواتفتحطريقعناإليراداتزيادةعلىالعمل:

oاالتجاريةالعالقاتتقوية .التشغيليالنشاطمستوياتلتحسينالرئيسيينالعمالءمعاستراتيجي 
oالسيولةجانبإلىالربحيةزيادةيتمحيثاملنتجاتمن"مزيجأفضل"تحقيقعلىالتركيز.
oجموعةاملتقدمهاالتي(والخدماتالسلع)املخرجاتلزيادةاملاليةالتسهيالتعلىللحصول السعيوملكيةحقوق شكلفيالعاملاملالرأستمويلخياراتعلىللحصول البحث.
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املالتخفيض رأس 
 املالهيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس

العامةالجمعية 
غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

افقات النظامية املو

عملية تخفيض 
املالرأس 

املستشار املالي
القانونيتقرير املحاسب إعداد 

(املالرأس التخفیض في تأكید محدود حول تقریر )
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املالتخفيض رأس 
الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ•
 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةإلىمقسمسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
تةوسوأربعمائةألفا

مليون وستينواثنينمائتينليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهملكلاسميةبقيمةعاديةأسهم(36,061,406)
 عشرواحدىوثالثمائة

 
 وثالثون وواحدومئتانمليون وعشرينستةإلىمقسمسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
اسميةبقيمةعاديةأسهم(26,231,106)وستةومائةألفا

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرة

أيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائةألفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%27.26املالرأستخفيضنسبةتبلغ•
(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانيةم2021مارس31كماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءسهم،(3.6684)لكلسهم1إلغاءبمعدل

.سعوديريال

سيتمثمومنينه،حفيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم•
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيع

 
 ع.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

 
أنلما

وسيظهراملال،رأسادةلزينتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهمسعرأنحيثاملال،رأسوزيادةتخفيضبعمليتيسيتأثرالشركةسهمسعر
 )العاديةغيرالعامةالجمعيةتاريخمن((T+2تداول يومانبعدالسوق افتتاحفيللسهماملعدلالسعر

 
.(املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليقإلجراءاتنظرا

مارس31فياملنتهيةأشهرةالثالثلفترة(املفحوصة)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ•
.م2021
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تخفيض رأس املال

أنأسباب تخفيض رأس املال ومنقاشة وتحليل اإلدارة في هذا الش:

وتسعينثمانيةم2021مارس31كماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%100)إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر •
.سعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون 

وبعداملال،رأسمن(%32.58)بنسبةأيسعوديريالألف(117,489)مبلغم2021يونيو30فياملنتهيةأشهرالستةلفترةاألوليةاملاليةالقوائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت•
.الخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%7.3)نسبتهماأيسعودي،ريالألف(19,186)إلىاملتراكمةالخسائرستنخفضالشركةمالرأستخفيض

الشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلىوتوصلتللشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت•
تتمكنحتىملعامالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملالرأسهيكلةعادةإل أولوية،حقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعن

.الطاقةتهالكواسالرقابةأنظمةوتحسينجديدةمعداتوشراءالقائمةاملعداتتطويرإلىالشركةتسعىحيثاملستقبلي،نشاطهاودعمالتشغيليةالطاقةزيادةمنالشركة

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

إلطفاءشركةالمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيثالشركة،التزاماتعلىتؤثرولنواملساهمين،الشركةمصلحةفيتصباملالرأستخفيضعمليةأنالشركةإدارةمجلسيرى •
.املتراكمةالخسائر
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تخفيض رأس املال

املوافق)ه1442/11/19بتاريخاملنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(م2021/07/01املوافق)ه1442/11/21تاريخفي(تداول )السعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت•
 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمن،(%27.26)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2020/06/29

 
مليون وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائة
 
 وستينوواحدمليون وثالثينستةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(262,311,060)وستينألفا

 
إلىعادية،أسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

ماليينتسعةعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادية،أسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرينستة
من%100إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(3.6684)لكلسهم(1)تخفيضأياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائةالفوثالثينوثمانمائة

املوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلك،سعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانيةقيمتهاوالبالغة،م2021مارس31تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجمالي
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظامية

هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م2022/01/06املوافق)ه1443/06/03بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت•
.(م2022/01/06املوافق)ه1443/06/03بتاريخ(تداول )السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق 

هذامننسخةتضمينتمكما،(م2022/02/17املوافق)ه1443/07/16بتاريخ(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت•
.اإلعالنفيالعرض
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الشركةمطلوبات أثر تخفيض رأس املال على 

حول محدودتأكیدریرتق)املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(قانونيون ومراجعون محاسبون )وشركاؤهمالشيخوآلوالسديري العظمشركةبتعيينالشركةقامت
.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیض

(املرفق)القانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةعلىواملطلوباتاملساهمينحقوق صافيعلىتأثيرهناكيكون لنأنهإلىباإلضافةالنقدية،الشركةحساباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن.
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

املالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن(%27.26)بنسبةأي،سعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانيةم2021مارس31فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت•
.م2021مارس31فيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن(%100)إطفاءإلىسعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانيةبمقدار

:كالتاليفحصهاتموالتيم2021مارس31فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف•

حقوق املساهمين
(الرياالت السعوديةباآلف)

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال

(98,303)360,614262,311رأس املال

-7,3277,327إحتياطي تحوط

-(6,231)(6,231)إحتياطي ترجمة عمالت اجنبية

-(11,612)(11,612)احتياطي تقييم اكتواري 

98,303-(98,303)*الخسائر املتراكمة

-(2,524)(2,524)حصة غير مسيطرة

-249,271249,271إجمالي حقوق املساهمين

ائم املالية كما في : املصدر .م2021مارس 31تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقو

ائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائر بلغت* إلىاملتراكمةالخسائر ستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعداملال،رأسمن(%32.58)بنسبةأيسعوديريالألف(117,489)مبلغم2021يونيو30فياملنتهيةأشهر الستةلفترةاألوليةاملاليةالقو
.الخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%7.3)نسبتهماأيسعودي،ريالألف(19,186)
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم•

 
 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينإلىسعودي،ريال(360,614,060)وستينألفا

 
وستينألفا

 وستينوواحدمليون وثالثينستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%27.26قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(262,311,060)
 
وعشرينستةإلىسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

 وثالثون وواحدومئتانمليون 
 
سهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(9,830,300)وثالثمائةالفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةإلغاءطريقعنسهم(26,231,106)وستةومائةألفا

.سعوديريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعينثمانيةم2021مارس31فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%100إلطفاءسهم،3.6684لكل

بيعهامتحصالتتوزيعمسيتثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم•
 الشركةملساهمي

 
 .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

 
تخفيضعمليتيبسيتأثرالشركةسهمسعرأنعلما

من(T+2)تداول يومانعدبالسوق افتتاحفيللسهماملعدلالسعروسيظهراملال،رأسلزيادةنتيجةسينخفضثمومناملالرأسالنخفاضنتيجةسيرتفعالشركةسهمسعرأنحيثاملال،رأسوزيادة
 )العاديةغيرالعامةالجمعيةتاريخ

 
.املالرأستخفيضنتيجةالسهمتداول تعليقإلجراءاتنظرا

.التخفيضقبلالشركةأسهممنسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن•

تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي18.70ريال سعودي18.70(افتراض ي-م 2022/02/20إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي18,700ريال سعودي18,700القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%27.26ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم273ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم727ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي25.71ال ينطبق( *تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي18,691.17ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي8.83ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ريال سعودي25.71إلى 25.7080تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

 يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر•
 
 سهما

 
 سهيملكالذياملساهمتأثرأدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 ما

 
أوسهمينأوواحدا

:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثة

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم45

(افتراض ي-م 2022/02/20إغالق  )سعر السهم قبل التخفيض 
18.70

ريال سعودي
18.70

ريال سعودي
18.70

ريال سعودي
18.70

ريال سعودي
18.70

ريال سعودي

سهم2سهم2سهم1سهم1سهم1األسهم امللغاة

سهم3سهم2سهم2سهم1ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

( *تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 
25.71

ريال سعودي
25.71

ريال سعودي
25.71

ريال سعودي
25.71

ريال سعودي
25.71

ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض
18.70

ريال سعودي
37.40

ريال سعودي
56.10

ريال سعودي
74.80

ريال سعودي
93.50

ريال سعودي

ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 
25.71

ريال سعودي
51.42

ريال سعودي
51.42

ريال سعودي
77.13

ريال سعودي

(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
18.70

ريال سعودي
11.69

ريال سعودي
4.68

ريال سعودي
23.38

ريال سعودي
16.37

ريال سعودي

.ريال سعودي25.71إلى 25.7080تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  



www.saudicable.com25

أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

فياملعدلالسهمسعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(18.70)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2022/02/20املوافق)هـ1443/07/19اليومالشركةسهمإغالقسعر•
،(م2022/02/24املوافق)هـ1443/07/23بتاريخالخميسيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(25.71)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحال
.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%37.49)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا

:يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي18.70(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2022/02/20املوافق )هـ 1443/07/19سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي98,303,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم9,830,300عدد األسهم امللغاة

سهم36,061,406عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم26,231,106عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي674,348,292املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي25.71( *تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.ريال سعودي25.71إلى 25.7080تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

:يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال•

القيمة(تقديري )البند 

سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي ( م2022/02/20املوافق )هـ 1443/07/19إغالق  

ريال سعودي18.70

سهم36,061,406عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي674,348,292(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم26,231,106عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي25.7080(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

 القانونياملحاسبقبلمنوبالتأكيدالشركةإدارةترى •
 
حيثالشركة،علىتؤثرأنيمكناملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدالبأنهاملالرأسبتخفيضالخاصالقانونياملحاسبلتقريروفقا

ثمانيةقيمتهاوالبالغةم2021مارس31فيكمااملتراكمةالخسائرمن(%100)إلطفاءاملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأسهيكلةإلعادةاملالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدف

رأسهيكلةإلعادةوذلكسعودي،ريال(500,000,000)مليون خمسمائةبقيمةأولويةحقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومنسعودي،ريال(98,303,000)اآلفوثالثةوثالثمائةمليون وتسعين

.املستقبلينشاطهاودعمالتشغيليةالطاقةزيادةمنالشركةتتمكنحتىعاملمالرأسلتوفيرجديدةأموالوضخاملال
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املوافقات النظامية الالزمة

 عشروأربعةوستمائةمليون وستينثالثمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م06/01/2022املوافق)ه01/06/1443بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت•
 
(360,614,060)وستينألفا

 عشرواحدىوثالثمائةمليون وستينواثنينمائتينإلىوديسعريال
 
وواحدمليون وثالثينستةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%27.26قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(262,311,060)وستينألفا

 وستين
 
(9,830,300)وثالثمائةالفوثالثينوثمانمائةماليينتسعةإلغاءطريقعنسهم(26,231,106)وستةومائةألفوثالثينوواحدومائتينمليون وعشرينستةإلىسهم(36,061,406)وستةوأربعمائةألفا

.(م2022/01/06املوافق)ه1443/06/03بتاريخ(تداول )السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم

فإنهذه،املالأسر تخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن•

 ستتوقفاملالرأستخفيضعملية
 
.تماما

األساس يوالنظاماري التجالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصول التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي•

.للشركة

.املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف•



www.saudicable.com29

األنظمة واللوائح ذات الصلة
.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام•

.عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام•

السوق هيئةمجلسبقرارواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد•
.(م2021/01/14املوافق)هـ1442/06/01وتاريخ2021-07-1رقماملالية

وتاريخ2021-22-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسقراربموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد•
.(م2021/02/24املوافق)هـ1442/07/12

وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•
-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018

.للشركةاألساس يالنظام•
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تقرير املحاسب القانوني
لدراسةاملالرأسيفالتخفیضحول محدودتأكیدتقریربإعدادللقيامقانونيكمحاسب(قانونيون ومراجعون محاسبون )وشركاؤهمالشيخوآلوالسديري العظمشركةبتعيينالشركةقامت•

.الاملرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسباب

 القانوني،املحاسبتقريرتالوة•
 
والتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

فيالتخفيضأثروعنركةالشعلىالتيااللتزاماتوعنلهاملوجبةاألسبابعنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتي
.االلتزاماتهذه

.(م2022/02/17املوافق)ه1443/07/16بتاريخ(تداول )السعوديةتداول موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(262,311,060)إلىسعوديريال(360,614,060)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2021/06/29

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم2021/06/29

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم22/08/2021

.(تداول )السعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةم06/01/2022

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةم17/02/2022

.(الثالثاالجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2022/02/18

 ،(الثالثاالجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادم2022/02/20
 
.الثانيواالجتماعاألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتماللعدمنظرا

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2022/02/21

م**/**/****
تاريخمنيوم(30)لخالوذلك.املستحقيناملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقة
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معلومات هامة
–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة•

77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48
املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهوردوماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–

مراجعأوكةالشر فيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10
 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفور الحسابات

 
 عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
غيرالعامةمعيةالجدعوةبذلكعلمهمنيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعادية
 
 تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
نصفدون ماإلىلخسائرانسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلكالنظامألحكاموفقا

عليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذاالنظامبقوةمنقضيةالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأس
 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفياملقررةاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدار

 
ماالشركةعلىيجب.(ةبالزيادالجمعيةقرارصدور منيوما

:يلي

 للجمهور تفصحأن•
 
املالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباب
 
بالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملالية

 للجمهور تفصحأن•
 
املالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباب
 
بالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملالية

 للجمهور تفصحأن•
 
التيةالرئيسواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدت
 
أواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنوية

رقمالتجارةوزيرمعاليقرارصدروقدالشركات،نظامموادأحكامببعضالعملتعليقبشأن(15016)رقمالكريمامللكياألمرصدر(م2020/11/02املوافق)ه1442/03/16وبتاريخأنهاإلشارةوتجدر•
املوافق)ه1441/08/01تاريخمنسنتينملدةالشركاتنظاممن(150)والخمسون املائةباملادةالعملبتعليقالكريمامللكياألمرعلىبناء  (م2020/11/25املوافق)ه1442/04/10وتاريخ(348)

.(م2020/03/25
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معلومات هامة
:إلى(تداول )السعوديةتداول موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف•

• 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
فينصابالهذايتوافرلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماع  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
الثاني،االجتماعفيزمالال النصابيتوافرلمفإناألقل،علىاملالرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهت
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةاألسهمعددكانأيا

• 
 
 القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
مدةبإطالةأواملالأسر بتخفيضأوبزيادةمتعلقا

 القراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركة
 
.االجتماعفياملمثلةماألسهأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا

 التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي•
 
تداول بنهاية(تداول )يةالسعوداملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

أويصوتواولماعاالجتمحضرواالذيناملساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثاني
.املالرأستخفيضقرارضدصوتوا

 من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

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

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.
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املستندات املتاحة للمعاينة
 (14)عنالتقلفترةخاللللجمهور إتاحتهمنوالتأكداملساهمينتعميمنشرسيتم•

 
الشركةتقوموسوف.الشركةمالرأسبتخفيضالخاصةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادموعدقبليوما

املوافق)ه01/06/1443فياملاليةالسوق هيئةموافقةتاريخمنوذلك،(ف12رقمقطعةالصناعية،املنطقةجدة،)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحة

 8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م20/02/2022املوافق)ه19/07/1443فيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م06/01/2022
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.

 (.تداول )تداول السعودية نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق املالية باملوافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، واملنشور على موقع هيئة السوق املالية وموقع

نسخة من تقرير الفحص املحدود املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.

 (.العرض املقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية)نسخة من تعميم املساهمين



www.saudicable.com35

املرفقات

(تقریر تأكید محدود حول التخفیض في رأس املال)نسخة من تقرير املحاسب القانوني •

نموذج توكيل حضور اجتماع  الجمعية العامة غير العادية •
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 نموذج التوكيل
  

Proxy Form 

  ،،السادة المساهمين الكرام

ً بأن نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم اإلكتفاء  نحيطكم علما

بعقد الجمعية العامة الغير عادية لشركة الكابالت السعودية عبر 

وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وذلك حرصاً على سالمة المساهمين 

في السوق المالية وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية 

واالحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العالقة للتصدي 

وامتداداً للجهود المتواصلة التي   COVID-19لفايروس كورونا

اذ لمملكة العربية السعودية في ٕاتختبذلها كافة الجهات الحكومية في ا

التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره، فسوف يكون التصويت في 

جمعية شركة الكابالت السعودية عن طريق وسائل التقنية الحديثة 

باستخدام منظومة تداوالتي. علماً بأن التسجيل في خدمة تداوالتي 

 متاح مجاناً لجميع المساهمين.
  

Dear Shareholders,, 
Please note that, the proxy form will not be attached or 
available here, as Saudi Cable Company’s Extraordinary 
General Assembly Meeting, shall be held remotely on line via 
means of modern technology, so as to ensure the safety of the 
shareholders at the Saudi Stock Exchange (Tadawul). This is 
within the efforts in supporting the precautionary and 
preventive measures by the competent and relevant health 
authorities to address the emerging Corona virus (COVID-19), 
and as an extension of the continuous efforts that taken by all 
government authorities in the Kingdom of Saudi Arabia to 
take all the necessary preventive measures to prevent its 
spreading. The voting shall be via means of modern 
technology via Tadawulaty services, provided that the 
registration using Tadawulaty services is available for free for 
all Shareholders. 
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