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:املستشار املا��
)وساطة �ابيتال(شركة الوساطة املالية 

شارع العليا العام -الر�اض 
11523، الر�اض 50315ب .ص

اململكة العر�ية السعودية 
+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس

www.wasatah.com.sa : املوقع اإللك��و�ي
info@wasatah.com.sa : ال��يد اإللك��و�ي

املستشارون

:املحاسب القانو�ي
557ترخيص رقم –السد�س محاسبون قانونيون 

13تقاطع -طر�ق األم�� حمود -ا�خ�� 
اململكة العر�ية السعودية 

+897118313966: هاتف
+276083453966: جوال

www.alsudaiscpa.com املوقع اإللك��و�ي:
diya.alsaeed@alsudaiscpa.com :ال��يد اإللك��و�ي

http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.sa%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://www.alsudaiscpa.com/
mailto:diya.alsaeed@alsudaiscpa.com
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خلفية عن الشركة

 ؤولية ، �� شركة مساهمة سعودية عامة تأسست كشركة ذات مس)»املجموعة«أو » الشركة«�شار إل��ا فيما �عد بـ (الشركة السعودية لصناعة الورق
الصادر من مدينة الدمام، و قد تم تحول الشركة إ�� ) م1994/06/06املوافق (هـ 1415/01/10بتار�خ ) 2050028141(محدودة بموجب ال�جل التجاري 

و تم إدراج أسهم الشركة �� السوق السعودية ) م2006/04/10املوافق (هـ 1427/03/12وتار�خ 635شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم 
)  م2006/06/14املوافق (هـ 1427/05/17بتار�خ ) تداول (

 2598-34326، الدمام 7169: صندوق بر�د-طر�ق بقيق–املدينة الصناعية الثانية -يقع مقر الشركة �� الدمام

 ��زيع و است��اد و �جينة الورق و إعادة تدو�ر الورق املستعمل و بيع و تو )) لفات(مناديل و مناشف(يتمثل �شاط الشركة الرئي��ي �� إنتاج الورق الص
وتصدير الورق و منتجاتھ

 معلومات التواصل:

ناصر طالب الهمامي: اسم ضابط االتصال
)555(تحو�لة ) 13(8121016: هاتف
)13(8123209: فاكس

Nasser.alhamami@saudipaper.com: ال��يد االلك��و�ي
http://www.saudipaper.com: املوقع االلك��و�ي

mailto:fiyousef@amiantit.com
http://www.amiantit.com/


ا�حدث  العام

تأسست الشركة كفرع ملؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب السمو املل�ي األم�� عبدهللا بن مساعد بن عبدالعز�ز آل سعود تحت 
.صادر من مدينة الدمام) 19540(��جل تجاري رقم » املؤسسة السعودية لصناعة اللب و الورق«مس�ى 

هـ1410/4/15
)م1989/11/13املوافق(

تحول فرع املؤسسة إ�� شركة ذات مسؤولية محدودة تحت مس�ى الشركة السعودية لصناعة الورق بموجب ال�جل التجاري رقم 
.مائة مليون ر�ال سعودي) 100,000,000(، برأس مال )2050028141(

هـ1414/12/27
)م1994/06/06املوافق(

).تداول (إدراج أسهم الشركة �� السوق السعودية 
هـ1427/05/17

)م2006/06/14املوافق(

ع�� توصية مجلس إدارة الشركة بز�ادة م2008/4/12وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 
أسهم ليصبح عدد األسهم 4وذلك من خالل منح سهم مجا�ي ل�ل ر�ال،) 300,000,000(إ�� ر�ال)240,000,000(رأسمال الشركة من 

سهم30,000,000

هـ1429/4/6
)م2008/4/12املوافق(

ع�� توصية مجلس إدارة الشركة بز�ادة م2012/4/2وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 
أسهم ليصبح عدد األسهم 4وذلك من خالل منح سهم مجا�ي ل�ل ر�ال،) 375,000,000(إ�� ر�ال)300,000,000(رأسمال الشركة من 

سهم37,500,000

هـ1433/5/10
)م2012/4/2املوافق(

ع�� توصية مجلس إدارة الشركة بز�ادة م2014/5/4وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 
أسهم ليصبح عدد األسهم 5وذلك من خالل منح سهم مجا�ي ل�ل ر�ال،) 450,000,000(إ�� ر�ال)375,000,000(رأسمال الشركة من 

سهم45,000,000

هـ1435/7/5
)م2014/5/4املوافق(

 وخمسمائة ألف ) 245,000,000(يبلغ رأس مال الشركة ا�حا�� مئتان وخمسة وأر�عون مليون 
ً
ر�ال سعودي مقسم إ�� أر�عة وعشرون مليونا

:و فيما ي�� تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. ر�االت للسهم الواحد مدفوعة قيم��ا بال�امل) 10(سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ) 24,500,000(

خلفية عن الشركة
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ا�حدث  العام

) 450,000,000(ع�� تخفيض رأس مال الشركة من م2019/9/10وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 
سهم من األسهم املصدرة للشركة)  20,500,000(ر�ال سعودي وذلك عن طر�ق إلغاء )  245,000,000(ر�ال سعودي إ�� 

هـ1439/12/30
)م2018/9/10املوافق(

ر�ال سعودي)129,128,053(من رأس املال بمقدار % 52.7عن عن بلوغ خسائرها امل��اكمة أعلنت الشركة من خالل موقع تداول 
هـ1441/2/1

)م2019/9/30املوافق (

) 92,000,000(ر�ال سعودي إ�� )245,000,000(أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ا بتخفيض رأس مال الشركة من
%62.45سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها ) 15,300,000(ر�ال سعودي وذلك عن طر�ق إلغاء 

هـ1441/2/11
)م2019/10/10املوافق (

ر�ال سعودي وذلك عن )  92,000,000(سعودي إ�� ر�ال) 245,000,000(وافقت هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس مال الشركة من 
املالية وموقع السوق سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة �� موقع هيئة السوق املالية) 15,300,000(طر�ق إلغاء 
).تداول (السعودية 

هـ1441/02/18
)م2019/10/17املوافق(

ع�� تخفيض رأس مال الشركة من م 2019/11/04وافقت ا�جمعية العمومية غ�� العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتار�خ 
سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم)  15,300,000(ر�ال سعودي وذلك عن طر�ق إلغاء )  92,000,000(ر�ال سعودي إ�� ) 245,000,000(

).تداول (اإلعالن عن هذه املوافقة �� موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

هـ1441/3/7
)م2019/11/04املوافق(

خلفية عن الشركة



تار�خ العضو�ةا�جنسيةالصفةاملنصباالسم

27-04-2018سعوديمستقل اإلدارة رئيس مجلسعبدالرحمن بن صا�ح آل عبيد

27-04-2018سعوديمستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة بدر بن سليمان الصليع

27-04-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةفهد بن سعد الشعي�ي

حسان بن مر�زن عس��ي 
الرئيس -عضو مجلس إدارة 

ب التنفيذي والعضو املنتد
27-04-2018سعوديتنفيذي

01-11-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةفهد بن محمد الداود

01-11-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةسعد بن عماش الشمري 

01-11-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةسليمان بن عبدالعز�ز الز�ن

.الشركة و تداول : املصدر
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غ�� مباشرة بالشركة* 

:مالحظة
ر�ال ) 92,000,000(ر�ال سعودي إ�� ) 245,000,000(بتخفيض رأس مال الشركة من ) م2019/10/10املوافق (هـ 1441/2/11تمت التوصية من قبل األعضاء املذ�ورة أسماؤهم أعاله بتار�خ 

.سهم من األسهم املصدرة للشركة) 15,300,000(سعودي وذلك عن طر�ق إلغاء 

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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ا�جنسيةاملنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذيحسان بن مر�زن عس��ي . م

أرد�ينائب الرئيس التنفيذي للشؤون املاليةواثق حسن �حادة

سعوديالرئيس التنفيذي ل�خدمات املش��كةع�� فر�د اليامي 

فلسطي�يمدير عام ا�خز�نةخالد أبو هنا 

أرد�يمدير عام سالسل اإلمدادمحمد عي��ى الزايد. م

أرد�ي مدير عام تصنيع املجموعة أيمن الصا�ح.م

.الشركة: املصدر

اإلدارة التنفيذية –خلفية عن الشركة 
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العام
ا�خسائر 
امل��اكمة 

�سبة ا�خسائر 
ال امل��اكمة إ�� رأس امل

ا�خسائر امل��اكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%20.5مليون 92.1م2015
108أدى إ�� ��جيل IFRSاألثر املا�� الناجم عن تطبيق املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية نتيجة

ركة زميلة، هبوط �� املمتل�ات و االت و معدات، املوجودات غ�� امللموسة، استثمار �� شر�ال مليون 
 و موجودات متداولة أخرى 

ً
.استثمار طو�ل األجل، املخزون، ذمم مدينة تجار�ة، مدفوعات مقدما

%35.9مليون 161.5م2016
صصات اإلنتاج و ز�ادة مخ�عود سبب تحقيق ا�خسارة �ش�ل رئيس إ�� انخفاض كمية املبيعات و 

.الذمم املش�وك �� تحصيلها و كذلك نتيجة عقود استشارات و متا�عة إدارة العمليات

%46.7مليون 210.2م2017
و الت�لفة �عود سبب تحقيق ا�خسارة �ش�ل رئيس إ�� ارتفاع غ�� مسبوق �� ت�اليف التشغيل

م الدول إغراق األسواق و الوضع اإلقلي�ي �ش�ل عام ملا �سود معظالعاملية للمواد ا�خام، وعمليات
. من اضطرابات �غلق منافذ التصدير

%55.9مليون 2018136.9
أدى إ�� ��جيل خسائر و  IFRS 9نتيجة األثر املا�� الناجم عن تطبيق املعيار املحاسبة الدو�� رقم 

وارتفاع , ة هبوط �� قيمة املوجودات املتداولة باإلضافة إ�� إعادة تقييم األصول الثابتة بالشرك
.أسعار املواد ا�خام وإنخفاض الكميات املنتجة

الر�ع األول 
2019

%32.9مليون 80.6
إ�� عكس مخصص ذمم �ش�ل رئيس مليون ر�ال 23�عود سبب إنخفاض ا�خسائر امل��اكمة بقيمة 

9مليون ر�ال �عد تطبيق معيار املحاسبة الدو��  رقم 36مدينة تجار�ة بقيمة 

الر�ع الثا�ي 
2019

إ�� إنخفاض املبيعات�ش�ل رئيس مليون ر�ال 15�عود سبب ز�ادة ا�خسائر امل��اكمة ب %39.2مليون 96.1

الر�ع الثالث 
2019

%62.6مليون 153.4
33مليون ر�ال �ش�ل رئيس إ�� تخفيض قيمة األرض ب 57�عود سبب ز�ادة ا�خسائر امل��اكمة ب 

مليون ر�ال  7مليون ر�ال باإلضافة ا�� خسارة دعوى قضائية متعلقة بإحدى اإلستثمارات املحلية ب 
والز�ادة �� الفوائد البنكية وإنخفاض املبيعات 

تطور ا�خسائر امل��اكمة
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رفع الطاقة اإلنتاجية من خالل توف�� سيولة اضافية لشراء املواد ا�خام

ستقرار الشركة و و هذا من خالل االستفادة من الطلب امل��ايد ع�� منتجاتنا سواء لفات الورق أو املنتج ال��ائي كنتيجة لثقة العمالء ال : ز�ادة املبيعات
 ع�� طرح منتجات جديدة ستسهم هذ. و كذلك من خالل طرح و تطو�ر املز�د من املنتجات ال��ائية. تطورها املستمر

ً
ه املنتجات و �عمل الشركة حاليا

جودة املنتج و كما أن الشركة مستمرة �� رفع حص��ا السوقية �� العديد من املناطق من خالل ال��ك�� ع��. باستقطاب عمالء جدد و حصة سوقية أك��
 
ً
سعره و الدخول �� مناطق جديدة لم تركز الشركة عل��ا سابقا

قق طاالستمرار �� بناء تحالفات محلية مع العمالء و خاصة عمالء مصنع روالت الورق لضمان رؤ�ة مش��كة و استمرار�ة �� التعامل و الذي سيح 
ً
لبا

 ع�� منتجات مصنع الروالت
ً
مستقرا

و هذا من خالل مراجعة جميع دورات اإلنتاج و ال�حن و التوصيل و مواصلة العمل ع�� تقليل الت�اليف: االستمرار �� رفع كفاءة اإلنتاج  .

 ��تحقة �� تم اإلتفاق مع معظم البنوك ع�� إعادة جدولة االقساط املسعادة جدولة القروض ل�حصول ع�� سيولة افضل بت�لفة اقل،حيث إالعمل ع
اقية ال��ائية �� إنتظار توقيع اإلتفوالشركة ذلك البنك اقساط بإستثناء أحد البنوك حيث جاري إ��اء املفاوضات معھ علما بإنھ تم تأجيل 2019عام 

.خالل شهر نوفم��

. قدرة ع�� التنفيذرأس املال البشري، كفاءة األداء، و ال: و ستسمر الشركة �� العمل ع�� امل�ونات الرئيسية الس��اتيجيتنا املستمرة من العام السابق و ��
كة بداية لشر وكذلك األستمرار �� استقطاب تطو�ر الكفاءات و الطاقات البشر�ة ألعمالنا، و العمل ع�� تحس�ن أداء الشركة ع�� مختلف وحدات و أقسام ا

 إ�� سالسل اإلمداد و التور�د، و��اية سن�كز ع�� فاعلية وسرعة التنفيذ
ً
.من اإلنتاج ووصوال

، و محاولة ال��ك�� ع�� امل
ً
 مجديا

ً
ق ال�ي �ش�ل اطنكما أن الشركة ستواصل مسارها �� ال��ك�� ع�� السوق املح�� و عدم الدخول �� أسواق ال �ش�ل عائدا

.فرصة لتحقيق حصة سوقية أع�� مثل املنطقة ا�جنو�ية من اململكة

خطة الشركة و ا�خطوات اإلصالحية إليقاف ا�خسائر 
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 2019أهم املشاريع �� عام:

:التصنيع و ا�خدمات اللوجيستية
.  للشركةطن سنوي ملواكبة الطلب امل��ايد من مصنع الورق التا�ع 24,000نجحت الشركة �� افتتاح فرع لعمليات التدو�ر �� الدمام لرفع الطاقة االنتاجية بمعدل 

 ع�� إضافة �عض التحسينات �خطوط االنتاج لرفع جودة املنتج ال��ائي و إضافة م��ات إضافية لھكما 
ً
 خالل وسي�ون أثرها اإل . و�عمل الشركة حاليا

ً
يجا�ي م�حوظا

.2019عام 

:األتمتة
. ي �� السنة القادمةل��ائستستمر الشركة �� مشروع األتمتة لرفع سرعة و كمية اإلنتاج و كذلك لتقليل ت�لفة العمالة و بالتا�� تخفيض الت�لفة ال�لية للمنتج ا

: التوزيع و النقل
لعمالء الصغار من اإ��لقد بدأت الشركة �� العام السابق �� مبيعات الفان و لتوسيع شبكة التوزيع ا�خاصة ��ا و بناء قاعدة عمالء جديدة لتوسيع نطاق وصولها 

. اطق إضافيةو�سبب النجاح الذي حققتھ الشركة فإن الشركة مستمرة �� التوسع �� هذا القطاع بإضافة املز�د من الفانات لتغطية من. محالت ومراكز البيع

: عوامل املخاطر و إدار��ا و مراقب��ا
لقة بالسوق و القطاع ملتعر اإن الشركة و شر�ا��ا التا�عة و أي كيان إقتصادي تواجھ مجموعة من املخاطر ت��كز �� املخاطر التشغيلية و املخاطر التمو�لية و املخاط

اقب��ا من و تقوم الشركة بمواجهة هذه املخاطر و إدارا��ا و مر . الصنا�� الذي �عمل فيھ �ش�ل رئي��ي، إضافة إ�� مخاطر أخرى قد الت�ون معلومة لدى الشركة
عتاد، إضافة إ�� ش�ل املبالخالل إس��اتيجية تجنب املخاطر العالية ماأمكن، أو التقليل من آثارها، و إتخاذ احتياطات الزمة لتتمكن من �سي�� أعمالها و عمليا��ا 

. املراقبة  املستمرة للمخاطر املؤثرة ع�� عمليات الشركة و احتياجا��ا من السيولة النقدية
كفاءة و اإلنتاجية ستوى الع مكما �عمل الشركة �� إدار��ا للمخاطر ع�� تطو�ر األنظمة و اللوائح الداخلية و �عز�ز أنظمة الرقابة الداخلية، و مواصلة العمل ع�� رف

.و أعمال الضبط و الرقابة الداخ��

خطة الشركة و ا�خطوات اإلصالحية إليقاف ا�خسائر 
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

ا�جمعية العامة غ�� العادية

تصو�ت مساه�ي الشركة

املستشار املا�� 

إعداد التقر�ر املحاس�ي 

تخفيض رأس املال 

:يو�ح الش�ل أدناه األطراف املشاركة �� عملية تخفيض رأس املال
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الهي�ل العام لتخفيض رأس املال املق��ح

 وخمســمائة ألــف ) 245,000,000(يبلــغ رأس مــال الشــركة ا�حــا�� مئتــان وخمســة وأر�عــون مليــون 
ً
) 24,500,000(ر�ــال ســعودي مقســم إ�ــ� أر�عــة وعشــرون مليونــا

.ر�االت للسهم الواحد مدفوعة قيم��ا بال�امل) 10(سهم عادي بقيمة اسمية عشرة 

 ســهم بقيمــة ) 9,200,000(ر�ــال ســعودي مقســم إ�ــ� �ســع ماليــ�ن ومئتــان ألــف) 92,000,000(وســيتم تخفــيض رأس مــال الشــركة ليصــبح اثنــان و�ســعون مليــون

.ر�االت للسهم الواحد) 10(اسمية 

 وثالثمائة ألف%62.45تبلغ �سبة تخفيض رأس املال 
ً
1سهم، أي بمعدل إلغـاء ) 15,300,000(، و ستتم عملية التخفيض عن طر�ق إلغاء خمسة عشر مليونا

.   من إجما�� ا�خسائر امل��اكمة% 99.7سهم إلطفاء (1.601)سهم ل�ل 

 سعر السائد �� �� محفظة واحدة وال�ي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها �� السوق بال) إن وجدت(ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم

ثالثـ�ن يـوم مـن تـار�خ موافقـة املسـاهم�ن �ـ� ا�جمعيـة العامـة غ�ـ� ) 30(حينھ، ومن ثم سيتم توزيـع متحصـالت بيعهـا ملسـاه�ي الشـركة كـال حسـب ملكيتـھ خـالل 

.العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة

 م30/09/2019القوائم املالية االولية غ�� املدققة للف��ة املن��ية �� : تار�خ القوائم املالية ال�ي اعتمد عل��ا ألغراض رأس املال.
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أسباب تخفيض رأس املال 

.من رأس مالها% 50ترتبط األسباب الرئيسية ال�ي أدت إ�� توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها با�خسائر امل��اكمة للشركة وال�ي تجاوزت 

من رأس مالها املدفوع ، يجب ع�� املجلس % 50من نظام الشر�ات ، بمجرد إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن ا�خسائر امل��اكمة للشركة بلغت 150وفقا للمادة 
 دعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية لالجتماع لتقرر إما ز�ادة أو تخفيض رأس املال الشركة15�غضون 

ً
ة خالل يجب أن يتم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادي. يوما

 من تار�خ علم مجلس إدارة الشركة با�خسائر ، وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا45
ً
:يوما

يوما من تار�خ علم مجلس إدارة الشركة با�خسائر، 45لم تجتمع ا�جمعية العامة غ�� العادية خالل –

اجتمعت و�عذر عل��ا إصدار قرار �� املوضوع، أو –

 من صدور قرار ا�جمعية بالز�ادة) 90(قررت ا�جمعية ز�ادة رأس املال ولم يتم االكتتاب �� �ل ز�ادة رأس املال خالل –
ً
. يوما

 ملا طرأ ) م2019/09/29املوافق (ه 1441/01/30من رأس مالها املدفوع �� % 52.7تم إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن ا�خسائر امل��اكمة للشركة بلغت 
ً
، ونظرا

 للقوائم املالية للر�ع الثالث من العام 
ً
عن قرار )  م2019/10/10املوافق (ه 1441/02/11تار�خ فقد أعلنت الشركة �� م ، 2019من خسائر تم ��جيلها وفقا

تخفيض رأس :  �اآل�ي لت�ون )  م2019/09/16املوافق (ه 1441/01/17تار�خ املعلن ع��ا �� السابقةمن التوصية 1البند رقم بتعديل مجلس إدارة الشركة 
ر�ال سعودي بنسبة انخفاض قدرها ) 92,000,000(ر�ال سعودي إ�� اثنان و�سعون مليون ) 245,000,000(مال الشركة من مئتان وخمسة وأر�عون مليون 

 وثالثمائة ألف % 62.45
ً
سهم ل�ل ) 1(سيتم تخفيض و . الشركةسهم من األسهم املصدرة من ) 15,300,000(وذلك عن طر�ق إلغاء خمسة عشر مليونا

.سهم) 1.601(

 وقد تم اإلعالن عن ). م2019/10/17(املوافق هـ 1441/02/18الشركة ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس مال الشركة بتار�خ حصلت
).م2019/10/17املوافق (هـ 1441/02/18بتار�خ ) تداول (هذه املوافقة ع�� موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

 املوافق (هـ 1441/02/23بتار�خ ) تداول (قامت الشركة بالدعوة لهذه ا�جمعية العامة غ�� العادية واإلعالن ع��ا �� موقع السوق املالية السعودية
.  ، كما تم تضم�ن ��خة من هذا العرض �� اإلعالن)م22/10/2019
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 و الـذي تـم مـن كمحاسـب قـانو�ي إلعـداد التقر�ـر املحاسـ�ي ا�خـاص �عمليـة تخفـيض رأس املـال،» السـد�س محاسـبون قـانونيون «قامت الشركة بتعيـ�ن شـركة

.خاللھ توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع ع�� ال��امات الشركة

 لن ي�ون هناك أثر لتخفيض رأس املال ع�� ال��امات الشركة.

أثر تخفيض رأس مال الشركة ع�� ال��امات الشركة



 ومائة وستة و�سعون 
ً
 وأر�عمائة وأر�عة عشر ألفا

ً
سبتم�� 30ر�ال سعودي كما �� ) 153,414,196(بلغت خسائر الشركة امل��اكمة مائة وثالثة وخمسون مليونا

من إجما�� ا�خسائر امل��اكمة% 99.7ر�ال سعودي إ�� إطفاء ) 153,000,000(سيؤدي خفض رأس املال بمقدار مائة وثالثة وخمسون مليون . م 2019

 �� م2019-09-30سوف ي�ون التأث�� ع�� حقوق املساهم�ن بناء ع�� القوائم املالية للف��ة املن��ية كما:
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أثر تخفيض رأس مال الشركة ع�� حقوق مساهمي الشركة

سبتم�� 30املساهم�ن كما �� حقوق 
م2019

ألف ر�ال (رأس املالقبل تخفيض
)سعودي

لألف ر�ا(�عد تخفيض رأس املال 
)سعودي

التأث��

(153,000,000)245,000,00092,000,000رأس املال

(7,955,660)(7,955,660)إحتياطيات أخرى 

153,000,000(414,196)(153,414,196)ا�خسائر امل��اكمة

83,630,14483,630,144اإلجما��

. م2019سبتم�� 30تقر�ر املحاسب القانو�ي املرفق، والقوائم املالية كما �� : املصدر



 ر�ال سعودي ) 92,000,000(ر�ال سعودي إ�� اثنان و�سعون مليون ) 245,000,000(�ع��م الشركة تخفيض رأس مالها من مئتان وخمسة وأر�عون مليون
 وثالثمائة ألف 

ً
سهم) 1.601(سهم ل�ل) 1(سهم من األسهم املصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء ) 15,300,000(وذلك عن طر�ق إلغاء خمسة عشر مليونا

 سعر السائد �� �� محفظة واحدة وال�ي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها �� السوق بال) إن وجدت(ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم
ثالث�ن يوم من تار�خ موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� ) 30(حينھ، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساه�ي الشركة كال حسب ملكيتھ خالل 

.العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة

 ســهم مــن أســهم 1000تخفــيض رأس مــال الشــركة لــن يــؤثر ع�ــ� القيمــة الســوقية ملحــافظ مســاه�ي الشــركة، كمــا هــو مو�ــح أدنــاه ملســاهم يملــك �ــ� محفظتــھ
:الشركة
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الالقيام �عملية تخفيض رأس املبدون الالقيام �عملية تخفيض رأس املمع)تقديري (البند

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

8.838.83)04/11/2019إغالق(سعر السهم قبل التخفيض 

يوجدال 625األسهم امللغاة

يوجدال 375�عد التخفيضاألسهم اململوكة

يوجدال 23.51*)تقديري (التخفيضسهم �عدالسعر 

88308830)�ةتقدير (لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

يوجدال 8818)ةتقدير�(لألسهم �عد التخفيض القيمة السوقية

يوجدال 12.0)ةتقدير�(األسهمقيمة التعو�ض الناتجة من كسور 

.سعودير�ال 23,51إ�� 23,5147تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �غد تخفيض رأس املال من *

أثر تخفيض رأس مال الشركة ع�� حقوق مساهمي الشركة



 تأث�� ع�� أقل من أسهم الشركة �� محفظتھ سيتم إلغاء أسهمھ و�عو�ضھ، و�و�ح ا�جدول التا�� السهم�ن أو وتجدر اإلشارة إ�� أن املساهم الذي يملك
:أسهم10املساهم الذي يملك إ�� 
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)تقديري (البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

8.838.838.838.838.838.838.838.838.838.83)04/11/2019إغالق(التخفيضسعر السهم قبل 

1223445567األسهم امللغاة

0011122333�عد التخفيضاألسهم اململوكة

23.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.5123.51)*تقديري (التخفيضسهم �عدالسعر 

8.8317.6626.4935.3244.1552.9861.8170.6479.4788.30)ير�ةتقد(لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0023.5123.5123.5147.0347.0370.5470.5470.54)ر�ةتقدي(لألسهم �عد التخفيض القيمة السوقية

8.8317.662.9811.8120.645.9514.780.108.9317.76)ر�ةتقدي(قيمة التعو�ض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة ع�� حقوق مساهمي الشركة

.ر�ال سعودي23,51إ�� 23,5147تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �غد تخفيض رأس املال من *
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

بلغت تقر�با ي �ترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة �عد من أهم القرارات �� ظل الظروف ال�ي تمر ��ا الشركة نتيجة خسائرها امل��اكمة وال
 % 62.62�سبة  

ً
م، و�عد التخفيض ستمثل تقر�با 2019/9/30ر�ال سعودي كما �� ) 153,414,196(من رأس مال الشركة بقيمة مائة وثالثة وخمسون مليونا

ركة و��دف الشركة من ذلك إ�� إعادة هي�لة رأس مال الشركة إلطفاء ا�خسائر امل��اكمة، و�عمل الشالشركة �عد التخفيض، من رأسمال % 0.45�سبة 
.حاليا ع�� وضع ا�خطط االس��اتيجة وإجراء اإلصالحات الهي�لية لقطاعات أعمالها سابقا

 يما يتعلق ال توجد أي مخاطر فاملحدود املحاس�ي بأنھ هذا وقد تمت دراسة هذا القرار وتأث��ه من النوا�� املحاسبية، وتم التأكيد من خالل تقر�ر الفحص
.لذا فال ترى إدارة الشركة أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخفيض. باالل��امات املالية املحتملة نتيجة هذا القرار

 وال توجد أي ضمانات �عدم ��جيل الشركة خسائر إضافية ، و�� حال ر�ال سعودي ، )414,196(�عد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد ا�خسائر امل��اكمة
اإلجراءات والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات ”أو أك�� من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة ا�خاصة بـــــ%) 20(بلغت ا�خسائر امل��اكمة 

أو أك�� فإن الشركة %) 50(و�� حال بلغت �سبة ا�خسائر امل��اكمة . ”فأك�� من رأس مالها% 20املدرجة أسهمها �� السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة 
من نظام الشر�ات ال�ي تلزم أي مسؤول �� الشركة أو مراجع ا�حسابات فور ) 150(ستخصع لعدد من املتطلبات األك�� صرامة وع�� وجھ ا�خصوص املادة 

 بذلك% 50علمھ ببلوغ ا�خسائر امل��اكمة للشركة 
ً
، او أك�� من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وع�� رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

 من علمھ بذلك دعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية لإلجتماع خالل ) 15(وع�� مجلس اإلدارة خالل 
ً
 من تار�خ علم املجلس با�خسائر ، لتقرر إما ) 45(يوما

ً
يوما

ألجل ل از�ادة رأس املال الشركمة أو تخفيضھ إ�� ا�حد الذي تنخفض معھ �سبة ا�خسائر إ�� مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قب
معت وقد �عد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع ا�جمعية العامة غ�� العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجت.  املحدد �� نظامها األسا��ي

من نظام الشر�ات ولم يتم االكتتاب �� �ل ز�ادة رأس ) 150(و�عذر عل��ا إصدار قرار �� املوضوع، أو إذا قررت ز�ادة رأس املال وفق االوضاع املقررة �� املادة 
 من صدور قرار ا�جمعية بالز�ادة) 90(املال خالل 

ً
من نظام الشر�ات أو بقرار من ا�جمعية ) 150(بقوة النظام بموجب املادة الشركة انقضاء و�� حال . يوما

.العامة غ�� العادية، سيل�� إداراج أسهم الشركة
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الف��ة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

ا�حدثالتار�خ

املستشار املا�� لعملية تخفيض رأس مال الشركة�عي�ن )م2019/9/16املوافق (هـ 1441/1/17

املوافق (هـ 1441/2/11
)م2019/10/10

سعودير�ال ) 92,000,000(إ��ر�ال سعودي ) 245,000,000(توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من 

املوافق (هـ 2/14/1441
)م2019/10/13

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إ��

املوافق (هـ 02/18/1441
)م2019/10/17

سوق الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة �� موقع هيئة الموافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس مال
)تداول (املالية و موقع السوق املالية السعودية 

املوافق (هـ 23/02/1441
)م22/10/2019

�خة من كما تم تضم�ن �،)تداول (الدعوة لهذه ا�جمعية العامة غ�� العادية و اإلعالن ع��ا �� موقع السوق املالية السعودية 
هذا العرض �� اإلعالن

املوافق (هـ 25/2/1441
)م24/10/2019

االجتماع (ملال اإلعالن عن بداية التصو�ت اإللك��و�ي ع�� بنود اجتماع ا�حمعية العامة الغ�� العادية املتضمنة تخفيض رأس ا
)األول 

املوافق (هـ 1/3/1441
)م29/10/2019

زم لعقد ، و�� حال عدم اكتمال النصاب الال )االجتماع األول (العادية املتضمنة تخفيض رأس املال ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� 
كتمال و �� حال عدم ا. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة املحددة ال�عقاد االجتماع األول 

يوم من ان��اء املدة املحددة ال�عقاد االجتماع الثا�ي30النصاب الالزم لعقد االجتماع الثا�ي، سيتم عقد اجتماع الثالث �عد 

ع�� تخفيض رأس مال الشركة )االجتماع الثالث(وافقت ا�جمعية العامة غ�� العادية للشركة )م4/11/2019املوافق (هـ 1441/ 7/3

املوافق(هـ 8/3/1441
)م5/11/2019

اإلعالن عن نتائج اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية

املوافق (هـ 1441**/**/
)م2019**/**/

�ن الشركة �� حسابات املساهماإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال
ركةيوم من تار�خ موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الش) 30(وذلك خالل . املستحق�ن
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تخفيض رأس املال 

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

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.�عي�ن مستشار ما�� لعملية تخفيض رأس املال•

.�عي�ن محاسب قانو�ي إلعداد التقر�ر املحاس�ي ا�خاص �عملية تخفيض رأس املال•

ل��امات االة و إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة التاسعة و ا�خمسون من قواعد طرح األوراق املالي•
.املستمرة، و املتعلقة �شروط تخفيض رأس املال

.موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس مال الشركة•

.من قواعد اإلدراج) 5(بالصيغة الواردة بامل�حق ) تداول (تقديم إشعار إ�� السوق املالية •

.موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب �� مص�حة الشركة واملساهم�ن
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 ع�ــ� طلــب تخفــيض رأس مــال الشــركة مــن مئتــان وخمســة ) م2019/10/17املوافــق (هـــ 1441/02/18بتــار�خ حصــلت الشــركة ع�ــ� موافقــة هيئــة الســوق املاليــة

و�التــا�� تخفـيض عــدد ، %62.45قـدرها بنســبة انخفـاض ر�ــال سـعودي ) 92,000,000(مليــون ر�ــال سـعودي إ�ـ� اثنــان و�سـعون ) 245,000,000(وأر�عـون مليـون 

 وخمســـمائة 
ً
ســـهم، وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن هـــذه ) 9,200,000(ألـــف ماليـــ�ن ومئتـــان إ�ـــ� �ســـع ســـهم )24,500,000(ألـــف أســـهم الشـــركة مـــن أر�عـــة وعشـــرون مليونـــا

) م2019/10/17املوافق (هـ 1441/02/18بتار�خ ) تداول (املوافقة ع�� موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

 ملـال يض رأس اعملية تخفيض رأس املـال تتوقـف ع�ـ� موافقـة املسـاهم�ن، وع�ـ� املسـاهم�ن العلـم بأنـھ إذا لـم يـتم ا�حصـول ع�ـ� مـوافق��م ع�ـ� عمليـة تخفـإن

.هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

 ��جـارة وزارة التحال تم ا�حصول ع�� موافقة املساهم�ن ع�� عملية تخفيض رأس املال، ستقوم الشركة باالسـتمرار بـاجراءات تخفـيض رأس مالهـا ومخاطبـة

.واالستثمار ل�حصول ع�� موافق��ا ع�� �عديل النظام األساس للشركة و�جلها التجاري 

بخالف ماذكر أعاله، التوجد أي موافقات نظامية أخرى �ستلزم ع�� الشركة ا�حصول عل��ا الستكمال عملية تخفيض رأس املال .

املوافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة
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ه1437/01/28وتار�خ 3/نظام الشر�ات الصادر باملرسوم املل�ي رقم م

ه1424/06/02وتار�خ 30/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم م

 ه املوافق 1439/04/09وتار�خ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

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

 واملعدلة بموجب قرار ) م2017/12/27املوافق (ه 1439/04/09بتار�خ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عل��ا بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم

)م2019/09/30املوافق (ه 1441/02/1بتار�خ 2019–104–1مجلس هيئة السوق املالية رقم 

النظام األسا��ي للشركة

 فأك�� من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة %20والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� السوق الرئيسية وال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة

بناء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي رقم ) م2013/11/18املوافق (ه 1435/01/15وتار�خ 2013–48–4السوق املالية بموجب القرار رقم 

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

األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة
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ر ذلـــك للقيـــام بإعـــداد تقر�ـــر فحـــص محـــدود لدراســـة أســـباب تخفـــيض رأس املـــال و أثـــالســـد�س محاســـبون قـــانونيون  مكتـــب / قامـــت الشـــركة بتعيـــ�ن الســـادة

.التخفيض ع�� ال��امات الشركة وع�� حقوق املساهم�ن من أجل ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس املال

 إ�ــ� املـادة الرا�عـة واالر�عــون �عـد املائـة مــن نظـام الشـر�ات الصــادر باملرسـوم املل�ـي رقــم 
ً
هـــ ،  1437/01/28و�تـار�خ ) 3/م(تـالوة تقر�ـر املحاســب القـانو�ي، اسـتنادا

التخفــيض �ــ� ثــر ال يصــدر قــرار التخفــيض إال �عــد تــالوة تقر�ــر خــاص ُ�عــَده مراجــع ا�حســابات عــن األســباب املوجبــة لــھ وعــن االل��امــات ال�ــي ع�ــ� الشــركة وعــن أ

.هذه االل��امات

الســوق وقــعتــم تضــم�ن ��ــخة مــن تقر�ــر الفحــص املحــدود املعــد مــن قبــل املحاســب القــانو�ي �ــ� اإلعــالن عــن الــدعوة لهــذه ا�جمعيــة العامــة غ�ــ� العاديــة ع�ــ� م

) م22/10/2019(ه املوافق23/02/1441بتار�خ ) تداول (املالية السعودية 

تقر�ر املحاسب القانو�ي 
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 فـــأك�� مـــن رأس مالهـــا، الصـــادرة عـــن %20بلغـــت خســـائرها امل��اكمـــة وال�ـــي باإلشـــارة إ�ـــ� اإلجـــراءات والتعليمـــات ا�خاصـــة بالشـــر�ات املدرجـــة أســـهمها �ـــ� الســـوق
بناء ع�� نظام السوق املالية الصادر باملرسوم ) م2013/11/18املوافق (ه 1435/01/15وتار�خ 2013–48–4مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

، و�ناء )م2018/07/18املوافق (ه 1439/11/15وتار�خ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتار�خ 30/ املل�ي رقم م
مـن نظـام الشـر�ات أنـھ إذا بلغـت )150(هــ، و ع�ـ� وجـھ ا�خصـوص املـادة 1437م املوافـق 2015ع�� نظام الشر�ات الصادر من وزارة التجارة و الصناعة �� عـام 

غ رئـيس ال إبـخسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع، �� أي وقت خالل السنة املالية، وجب ع�� أي مسـؤول �ـ� الشـركة أو مراجـع ا�حسـابات فـور علمـھ بـذلك 
ة معيـــمجلـــس اإلدارة، وع�ـــ� رئـــيس مجلـــس اإلدارة إبـــالغ أعضـــاء املجلـــس فـــورا بـــذلك، وع�ـــ� مجلـــس اإلدارة خـــالل خمســـة عشـــر يومـــا مـــن علمـــھ بـــذلك دعـــوة ا�ج

 ألح
ً
 مـن تـار�خ علمـھ با�خسـائر، لتقـرر إمـا ز�ـادة رأسـمال الشـركة أو تخفيضـھ وفقـا

ً
نظـام وذلـك إ�ـ� ال�ـامالعامة غ�� العادية لالجتماع خالل خمسة وأر�ع�ن يومـا

الشـركة منقضـية ، و�عـد املـال املـدفوع ، أو حـل الشـركة قبـل األجـل املحـدد �ـ� نظامهـا األسـاسا�حـد الـذي تـنخفض معـھ �سـبة ا�خسـائر إ�ـ� مـا دون نصـف رأس
أو إذا اجتمعـت و�عـذر عل��ـا إصـدار قـرار �ـ� املوضـوع، أو إذا قـررت ز�ـادة رأس املـال وفـق يـوم، 45بقوة النظام إذا لم تجتمع ا�جمعية العامة غ�ـ� العاديـة خـالل 

 من صدور قرار ا�جمعية بالز�ادة
ً
.األوضاع املقررة �� هذه املادة ولم يتم االكتتاب �� �ل ز�ادة رأس املال خالل �سع�ن يوما

 ــ� ابي�ــون ا�عقــاد ا�جمعيــة العامــة غ�ــ� العاديــة �ــحيحا إال إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأس مــال الشــركة ع�ــ� أالقــل، فــإن لــم يتــوافر هــذا النصــال�
م �عقـد واذا لـ. قـلاالجتماع األول وجهت الدعوة إ�� اجتماع ثان، و��ون االجتمـاع الثـا�ي �ـحيحا إذا حضـره عـدد مـن املسـاهم�ن يمثلـون ر�ـع رأس املـال ع�ـ� األ

.ملختصةت ا�عد ذلك يتم الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع ال�ي نصت عل��ا  نظام  الشر�ات و��ون النصاب القانو�ي بمن حضر �عد اخذ موافقة ا�جها

 قرارات  ا�جمعية العامة غ�� العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بثالثة أر�اع األسهم املمثلة �� االجتماعتصدر.

ع�� جميع مساه�ي الشـركة امل�ـجل�ن ��ـجالت الشـ 
ً
وق ركة لـدى السـ�� حال موافقة مساه�ي الشركة ع�� تخفيض رأس املال، سي�ون قرار التخفيض نافذا

ع ا�جمعيــة ب��ايــة تــداول ثــا�ي يــوم ي�ــ� يــوم ا�عقــاد ا�جمعيــة العامــة غ�ــ� العاديــة، ويشــمل ذلــك املســاهم�ن الــذين لــم يحضــروا اجتمــا» تــداول «املاليــة الســعودية 
.العامة غ�� العادية وكذلك املساهم�ن الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال

معلومات هامة
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املاليــــة �ـــــ� ســــوق ســــوف تقــــوم الشــــركة بتــــوف�� املســــتندات التاليــــة لإلطــــالع عل��ـــــا �ــــ� املقــــر الرئي�ــــ�ي للشــــركة �ــــ� مدينــــة الــــدمام و ذلـــــك مــــن تــــار�خ موافقــــة هيئــــة ال-
خــــالل ف�ـــ�ات العمــــل ) م29/10/2019املوافـــق (هــــ 01/03/1441و ح�ــــى تـــار�خ ا�عقــــاد ا�جمعيـــة العامـــة غ�ــــ� العاديـــة �ــــ� ) م2019/10/17املوافـــق (هــــ 1441/02/18

: �عد العصر 3:30صباحا إ�� الساعة 7:30الرسمية من الساعة

��خة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

��خة من خطاب �عي�ن املستشار املا��-

تخفيض رأس مال الشركةاملحدود املحاس�ي بالفحص تقر�رمن ��خة -

)تداول (ودية �� موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعمالها واملنشور رأس إعالن الهيئة عن موافق��ا ع�� طلب الشركة لتخفيض من ��خة -

�عميم املساهم�ن��خة من -

املستندات املتاحة للمعاينة
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خة من تقر�ر املحاسب القانو�ي��

 توكيل حضور اجتماع ا�جمعية غ�� العامةنموذج

املرفقات
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