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 )م 23/06/2022(الموافق  ھـ24/11/1443التار�خ: 

 6 رقم املسودة:

 

 �عميم املساهم�ن 

 البحر األحمر العاملية شركة 

ثالثون ملیون و مئتان  ) لایر سعودي إلى 600,000,000(ستمائة ملیون ) سھم عادي بقیمة 60,000,000( ستون ملیون من  لبحر األحمر العالمیةا  تخفیض رأس مال شركة
 لایر سعودي  )302,344,000( ثالثمائة واثنان ملیون و ثالثمائة وأربعة وأربعون ألف ) سھم عادي بقیمة30,234,400( وأربعمائة وأربعة وثالثون ألف
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  الشركة 

  شركة البحر األحمر العاملية 

  الر�يع، مدينة الر�اض��  8450، الرقم الفر�� 3485 رقم املب�ى 

 11413الر�اض  9371ص.ب 

  اململكة العر�ية السعودية

 0133613451هاتف: 

 0133614490فاكس: 

   https://www.redseaintl.comلك��و�ي: املوقع اإل 

 إدارة املستثمر�ن اسم ضابط االتصال: 

 0133613451هاتف: 

 0133614490فاكس: 

 Compliance@redseahousing.comلك��و�ي: ال��يد اإل
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 املستشارون

 املستشار املا�� 

 املالية الراج��شركة  

 امللك فهد  طر�ق 

 5561ص. ب. 

 11432الر�اض 

 اململكة العر�ية السعودية

 + 966 11 92000هاتف:  

 + 966 11 460 0625فاكس: 

 capital.com-www.alrajhiاملوقع اإللك��و�ي: 

 capital.com-PR@alrajhiال��يد اإللك��و�ي:  

 

 املستشار القانو�ي

 ال�جالن وشر�اه محامون ومستشارون قانونيون عبدالعز�ز 

 ، شارع األحساء، امللز 3، الدور 2مب�ى برج العليان، برج 

    اململكة العر�ية السعودية، 11547الر�اض ، 69103ص.ب 

  +966 11 265 8900هاتف: 

 + 966 11 265 8999فاكس: 

mailto:PR@alrajhi-capital.com
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   advisors.com-legal.advisors@legal  ال��يد اإللك��و�ي:

 advisors.com-www.legalاملوقع اإللك��و�ي: 

 ا�حاسب القانو�ي 

 أر�ست و�و�غ ل�خدمات املهنيةشركة  

 ، شارع األم�� تر�ي بن عبدالعز�ز، �ورنيش ا�خ�� 15برج أدير، الدور 

  اململكة العر�ية السعودية، 31952خ�� ، ا�3795ص.ب. 

  +966 31 840 4600هاتف: 

 + 966 31 882 0087فاكس: 

 /menahttps://www.ey.comي: املوقع اإللك��و�

 ey.ksa@sa.ey.comلك��و�ي:  ال��يد اإل

 

 وشعارا��م وع�� تضم�ن إفادا��م (كما ينطبق) بالش�ل واملضمون الواردين �� هذا التعميم.�� أسما��م إقدم املستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافق��م ا�خطية ع�� اإلشارة 
  

mailto:legal.advisors@legal-advisors.com
http://www.legal-advisors.com/
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 التعر�فات واملصط�حات  -1

 املع�ى املصط�ح

 .تا�عة �جموعة تداول السعوديةشركة تداول السعودية، �� شركة  تداول السوق املالية أو 

 هيئة السوق املالية باململكة العر�ية السعودية. الهيئة

 لبحر األحمر العاملية شركة ا الشركة 

 تخفيض رأس مال الشركة.ب واملتعلـق �عميـم املسـاهم�ن هـذا الـذي أعدتـھ الشـركة واملوجـھ ملسـاهم��ا التعميم

 املساهمون املستحقون 
مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع �� ��اية ثا�ي يوم  املساهمون املال�ون لألسهم ب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية ا�خاصة بتخفيض رأس املال واملقيدون �� �جل

 ) م][● هـ (املوافق[●]  تداول ي�� يوم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال بتار�خ
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 عن الشركة  خلفية  -2

املوافق   هـ   1427/09/02بتار�خ  ) الصادر  2532/ق( رقم    القرار الوزاري   سست بموجبتأ ، �� شركة مساهمة سعودية   ) "البحر األحمرأو " "املصدرأو "  " الشركة"ويشار إل��ا فيما �عد بـ  (  البحر األحمر العاملية شركة

 .م)2019/03/20هـ (املوافق 1440/07/13 بتار�خ   الر�اضالصادر من مدينة  1010566349م وم�جلة بال�جل التجاري رقم 2006/09/25

ُن أيًضا �شاطات ا�جموعة تصنيع وحدات سكنية غ�� خرسانية شراء األرا��ي والعقارات �غرض تطو�رها و��شاء مباٍن سكنية وتجار��ا عل��ا ولبيعها أو تأج��ها �� ال��اية. ي��كز �شاط الشركة حالًيا �� مجال  َتَضمَّ
َ
 وت

ت وتقديم خدمات األغذية وتجارة املنتجات الغذائية. إضافة لذلك، تزاول ا�جموعة أيًضا أعمال تصنيع و�يع الدهانات وتقديم ا�خدما  واملقاوالت العامة والصيانة و�ناء املرافق واألعمال املدنية وتور�د الطعام

 املتعلقة ��ا. 

 ، اململكة العر�ية السعودية.11413،  9371ص.ب.  ،الر�يع، �� الثمامة طر�ق 3485، رقم املب�ى الر�اضيقع املركز الرئي��ي للشركة �� مدينة 

 .سعودية للسهم الواحد  ) ر�االت10(عشرة   بقيمة اسمية قدرهاعادي  سهم ) 60,000,000( ستون مليون ر�ال سعودي مقسم إ�� ) 600,000,000(  ئة مليون استما�حا��  يبلغ رأس مال الشركة

   التطورات الرئيسية �� رأس مال الشركة 2-1

 ا�حدث التار�خ

 هـ   1427رجب  18

افق  م)  6200أغسطس  12 (املو
")، حيث تداول سعودية للسهم الواحد �� السوق املالية السعودية (") ر�االت  10) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (30,000,000(  ثالث�ن مليون قامت الشركة بإدراج و��جيل  

 .) من رأسمال الشركة%30) ر�االت سعودية للسهم الواحد، ما يمثل �سبتھ (10) سهم عادي لالكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة (9,000,000( �سعة مالي�ن تم طرح

 هـ   1427رمضان  2

افق   م)  2006/09/25هـ (املوافق 1427/09/02) الصادر بتار�خ 2532تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية، بموجب القرار الوزاري رقم (ق/ م)  2006سبتم��  25(املو

 هـ 1433األول  جمادى 26

افق  )م2012أبر�ل  81 (املو

) مليون سهم إ�� 30ثالث�ن (، ل��تفع عدد األسهم من  %33.33) بواقع  400,000,000ر�ال (إ�� أر�عمائة مليون  )  300,000,000املوافقة ع�� ز�ادة رأس املال من ثالثمائة مليون ر�ال (

)  100,000,000مائة مليون ر�ال ( ) أسهم يمتلكها املساهم يوم ا�عقاد ا�جمعية. وتمول ذلك عن طر�ق خصم  3ل�ل ثالثة () مجا�ي  1) مليون سهم عن طر�ق منح سهم واحد (40أر�ع�ن (

 7) و (6( م. و�عديل املادة 2011/12/31كما �� املبقاة اح من رصيد األر�
ً
 للز�ادة. ) من النظام األسا��ي للشركة وفقا

 هـ  1435 الثا�يجمادي  24

افق  )م2014 أبر�ل 24 (املو

ستون  ) مليون سهم إ�� 40(أر�ع�ن ، ل��تفع عدد األسهم من %50) بواقع 600,000,000) إ�� ستمائة مليون ر�ال (400,000,000املوافقة ع�� ز�ادة رأس املال من أر�عمائة مليون ر�ال (

)60) واحد  سهم  منح  طر�ق  عن  سهم  مليون  ل�ل  1)  مجا�ي  ا�جمعية2(  ثن�نا)  ا�عقاد  يوم  املساهم  يمتلكها  أسهم  مائالعمومية  )  خصم  طر�ق  عن  ذلك  وتمول  ر�ال    تان.  مليون 

األر�اح  200,000,000( ��) من رصيد  الز�ادة  م.  2013/12/31 املبقاة كما  تأ�ي  النمو  و  اس��اتيجية  للشركة ومواكبة ألهداف  الرأسمالية  القاعدة  تبن��ا م  2020للعام  لتدعيم  ال�ي 

 الشركة.
 

  

 58المادة  
  1  -الفقرة ب  
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 أعضاء مجلس اإلدارة 2-2

   :م18/05/2022كما ��  الشركة أسهم �� م��م �ل  وملكية اإلدارة مجلس أعضاء التا�� و�ب�ن ا�جدول م، 10/05/2021) سنوات تبدأ من تار�خ 3(ثالث تم �عيي��م ملدة أعضاء  ) 8( ثمانيةيت�ون مجلس اإلدارة من 

 العمر  ا�جنسية الصفة  املنصب االسم 

 األسهم اململوكة قبل التخفيض 

 تار�خ العضو�ة 
 غ�� مباشرة  مباشرة

�سبة  العدد امللكية�سبة  العدد

 امللكية 

غیر  رئیس مجلس اإلدارة  عمرو عبدهللا الدباغ
 تنفیذي 

 م 2021/05/10 51 30,600,000 0 0 57 سعودي 

نائب رئیس مجلس   سامي احمد بن محفوظ 
 اإلدارة 

غیر 
 تنفیذي 

 م 2021/05/10 0 0 0.00389 2,334 69 سعودي 

 م 2021/05/10 0 0 0 0 54 سعودي  تنفیذي  عضو مجلس اإلدارة  خالد محمد فقیھ 
 م 2021/05/10 0 0 0 0 55 بریطاني مستقل عضو مجلس اإلدارة  بیتر والیشنوسكي

 م 2021/05/10 0 0 0 0 60 سعودي  مستقل عضو مجلس اإلدارة  أسامة زكریا جمجوم 
 م 2021/05/10 0 0 0 0 63 سعودي  مستقل عضو مجلس اإلدارة  مجاھد عبدالكریم القین 

 م 2021/05/10 0 0 0 0 68 سعودي  مستقل عضو مجلس اإلدارة  زاھر صالح الدین المنجدمحمد 
غیر  عضو مجلس اإلدارة  عمر عقیل  طاھر محمد

 تنفیذي 
 م 2021/05/10 0 0 0 0 64 سعودي 

 وتداول  الشركةاملصدر: 
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 اإلدارة العليا   أعضاء 2-3

 : م2022مایو  18الشركة كما ��  أسهم �� م��م �ل  وملكية كما �� تار�خ هذا التعميم اإلدارة العليا للشركة أعضاء التا�� يب�ن ا�جدول 

 تار�خ االنضمام  ا�جنسية املنصب االسم 

 األسهم اململوكة قبل التخفيض 

 غ�� مباشرة  مباشرة

 �سية امللكية العدد �سبة امللكية العدد

 0 0 0 0 م 2021مایو  3 سعودي  والرئیس التنفیذي العضو المنتدب  السید/ خالد محمد خلیل فقیھ 

 0 0 0 0 م 2021یونیو  15 لبناني  الرئیس المالي  السید/ غسان یعقوب بسنا 

   املصدر: الشركة
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 أسماء و�سب ملكية املساهم�ن �� الشركة  2-4

�سبة امللكية �عد  

 تخفيض رأس املال

�سبة امللكية قبل  

 تخفيض رأس املال

 قبل تخفيض رأس املال املال �عد تخفيض رأس 
 االسم 

 عدد األسهم  القيمة (ر�ال سعودي)  عدد األسهم*  القيمة (ر�ال سعودي) 

51% 51% 157,787,370 

 

15,778,737 

 

306,000,000 
 

 شركة مجموعة الدباغ القابضة ا�حدودة  30,600,000

9% 9% 27,844,830 

 

2,784,483 

 

54,000,000 

 

 مجموعة التنمية التجار�ة  5,400,000

5% %5 15,469,350 

 

1,546,935 

 

 الشركة العلمية الوطنية ا�حدودة 3,000,000 30,000,000

5% 5% 15,469,350 

 

1,546,935 

 

الشركة التجار�ة �خدمات التسوق   3,000,000 30,000,000

 والو�االت ا�حدودة 

30% 30% 92,816,100 
 

9,281,610 
 

 ا�جمهور  18,000,000 180,000,000

 اإلجما��  60,000,000 600,000,000 30,234,400 302,344,000 100.00% 100.00%

   ). م2022/ 07/06هـ (املوافق 1443/ 08/11املصدر: الشركة وتداول كما �� تار�خ 
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 الهي�ل التنظي�ي للشركة 2-5

 

 شركة البحر األحمر العالمیة 
 الھیكل التنظیمي 

  

الجمعیة العامة غیر 
 العادیة

 مجلس اإلدارة لجنة المراجعة

لجنة الترشیحات 
 والمكافآت

 لجنة اإلدارة التنفیذیة

الرئیس التنفیذي 
 للمجموعة

رئیس المراجعة 
 الداخلیة

حوكمة الشركات  إدارة المخاطر
 وااللتزام

رئیس مجموعة 
 رأس المال البشري

المدیر العام للمبیعات 
یر األعمالووتط  

المدیر العام 
 لالستراتیجیة والتخطیط

رئیس العملیات  المدیر المالي
 الدولیة

 المدیر العام
للمجمعات السكنیة 
 والمرافق المتكاملة

 

لقطاع المدیر العام 
 البناء والتشیید

رئیس مكتب اإلدارة 
 االستراتیجیة



 

 10 

 لتخفيض رأس املال املق��حالهي�ل العام  -3

بتخفيض رأس مال    م)22/52022/0  (املوافق  هـ21/10/1443  خالل اجتماعھ بتار�خ  م)، أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ا22/52022/0  (املوافق  هـ21/10/1443تار�خ  ب 

ً ثالثمائة و  إ��  ) لایر سعودي0,0000600,0ستمائة ملیون (  الشركة من مئتان وأربعة ثالثون ملیوناً و  إ��مقسم    ر�ال سعودي   ) 302,344,000(  اثنان ملیوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا
 ) ر�االت سعودية للسهم الواحد. 10( عشرة بقيمة اسمية قدرها عادي  سهم   )30,234,400( أربعمائةوثالثون ألفاً و

سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة    )29,765,600(  سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائةتسعة وعشرون ملیوناً ووذلك عن طر�ق إلغاء    )%49.61(نخفاض �� رأس املال بما يقارب  ال ا  بلغ �سبةت 

 م 2022مارس  31ا�خسائر امل��اكمة للشركة كما ��  إطفاء سيتم. املصدرة سهم من أسهم الشركة )2.016(ل�ل   )1واحد ( سهمأي بمعدل إلغاء   ) ر�االت سعودية للسهم الواحد)10(و�قيمة اسمية مقدارها عشرة (

 .ر�ال سعودي  ) 297,656,000( ألف  ستة وخمسونتسعون ملیوناً وستمائة وسبعة ومئتان و البالغة

لتباع �� السوق املالية السعودية (تداول) بالسعر السائد �� حينھ، وسيتم توزيع قيم��ا ع�� املستحق�ن �ل حسب ملكيتھ �� كسور سيتم جمع كسور األسهم ال�ي ستنتج عن تخفيض رأس املال �� محفظة واحدة  

 يوم من يوم موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة.  )30( األسهم خالل ثالث�ن 

 : إلتمام عملية تخفيض رأس املال قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات ع�� النحو التا��

 ) لایر سعودي600,000,000ستمائة ملیون (  منأعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ا بتخفيض رأس مال الشركة    ،م)22/52022/0  (املوافق   هـ21/10/1443تار�خ  ب  −

ً ثالثمائة و  إ��   )29,765,600(  سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائةتسعة وعشرون ملیوناً و، وذلك عن طر�ق إلغاء  ) ر�ال سعودي302,344,000(  اثنان ملیوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

  ) ر�االت سعودية للسهم الواحد.10(عشرة سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية مقدارها 

 املال. كمستشار ما�� لعملية تخفيض رأس شركة الراج�� املاليةتعي�ن ، قامت الشركة بم)2022/04/14  (املوافق هـ09/13/1443خ بتار�  −

 مكتب عبدالعز�ز ال�جالن وشر�اه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانو�ي لعملية تخفيض رأس املال.  ، قامت الشركة بتعي�نم) 2022/05/09ھـ (الموافق 1443/10/08 بتار�خ  −

 املال. كمحاسب قانو�ي إلعداد التقر�ر ا�خاص �عملية تخفيض رأس  أرنست ویونغ للخدمات المھنیةشركة   ، قامت الشركة بتعي�ن م) 18/05/2022(الموافق ھـ 17/10/1443 بتار�خ  −

 .هيئةال ، قامت الشركة بإعداد وتقديم ملف طلب املوافقة ع�� تخفيض رأس املال إ�� ) م 29/05/2022(الموافق ھـ 10/1443/ 28يخ بتار −

ثالثمائة  ر�ال سعودي إ��      )600,000,000ستمائة مليون (  ع�� تخفيض رأس مال الشركة من  ")هيئةالهيئة السوق املالية ("حصلت الشركة ع�� موافقة  ،  م)16/06/2022هـ (املوافق  17/11/1443 بتار�خ −
ً و سهم عادي    )29,765,600(  سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائةتسعة وعشرون ملیوناً وذلك عن طر�ق إلغاء    ر�ال سعودي  )302,344,000(  اثنان ملیوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

 .م)[●] /[●]/[●] ھـ (الموافق [●]/[●]/[●]بتار�خ هيئة وموقع السوق املالية السعودية (تداول) ال من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة ع�� موقع 

 58المادة  
  1  -الفقرة ب  
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  .م)[●] /[●] /[●]ھـ (الموافق  [●]/[●]/[●]واإلعالن ع��ا �� موقع تداول بتار�خ    فيض رأس املالالدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامية غ�� العادية ملساه�ي الشركة للتصو�ت ع�� عملية تخقامت الشركة ب  −

   كما سيتم تضم�ن هذا التعميم �� اإلعالن. 

  م) [●] /[●] /[●]ھـ (الموافق  [●]/[●] /[●]تداًء من تار�خ  �� حال وافق املساهمون ع�� عملية تخفيض رأس املال �� ا�جمعية العامة غ�� العادية، سيتم �عليق تداول أسهم الشركة ملدة يوم�ن عمل اب  −

 . م)[●] /[●]/ [●]ھـ (الموافق [●]/ [●]/[●]وسيتم �عدها تداول األسهم بالسعر املعدل بتار�خ  م)[●] / [●]/[●]ھـ (الموافق [●]/[●]/[●]�� إ
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   :هي�ل األطراف املشاركة �� عملية تخفيض رأس املال

 
  

عملیة تخفیض 
 رأس المال

الجمعیة العامة غیر  
 العادیة 

لموافقات النظامیة ا  

 تصویت مساھمي الشركة

 المستشار المالي 
 المستشار القانوني 

   المحاسب القانوني 

 

 

 



 

 13 

 ومناقشة تحليل اإلدارة:   خفيض رأس املال ت أسباب -4

 فيما ي��: ومناقشة وتحليل اإلدارة  الرئيسية  أسباب تخفيض رأس املالتتمثل 

   29,765,600(وذلك عن طر�ق إلغاء  ،  ر�ال سعودي   )297,656,000(  ألف  ستة وخمسونتسعون ملیوناً وستمائة وسبعة ومئتان و  م البالغة2022مارس    31ما ��  ا�خسائر امل��اكمة كإطفاء (  

بلغت �سبة ا�خسائر امل��اكمة �� رأس مال الشركة (%) من رأس مال الشركة ا�حا��.  49.61قدرها (  انخفاضسهم عادي بنسبة   إ�� القوائم املالية  %)،  49.61حيث  األولية  وذلك باالستناد 

رأس مال الشركة  %) من   .6149إلطفاء (  ) سهم من أسهم الشركة املصدرة2.016) ل�ل (1(واحد   سهم  . سوف يتم إلغاءم2022مارس    31  للشركة للف��ة املن��ية ��  املوحدة املوجزة (غ�� مدققة)

 .ا�حا��

  للقوائم املالية للشركة مما �ساهم �� تحسن املركز املا�� و�عز�ز املالءة املالية واملوقف التفاو ��ي لها أمام ا�جهات ا�خارجية وال�ي تتضمن املؤسسات  تحس�ن النسب املالية والعرض ا�جيد 

 ال�ي تتعامل معهم الشركة. وا�جهات التمو�لية واملساهم�ن 

 املستقبلية ا�خسائر امل��اكمة ودعما �خططهاإلطفاء  إعادة هي�لة رأس املال. 

 ع �� السنت�ن املاضيت�ن مما أدى إ�� ز�ادة ا�خسائر امل��اكمة.و�لغاء كث�� من املشاري  19-�عطل أعمال الشركة نتيجة ل�وفيد 
  

 58المادة 
2 -الفقرة ب   
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 تطور خسائر الشركة امل��اكمة -5

 :م2018التار��� منذ عام ي�خص ا�جدول التا�� تطور ا�خسائر امل��اكمة حسب التسلسل 

 السنة املالية 
 رأس املال 

 ) ر�ال سعودي (

 ا�خسائر امل��اكمة 

 ) ر�ال سعودي (

 �سبة ا�خسائر من رأس املال 
 خسائر امل��اكمة الرئيسية ل�ب اسباأل 

2018 600,000,000 12,129,000 2.02%   لالس��الك �� املمتل�ات االستثمار�ة وتراجع مستوى االشغالنتيجة . 

2019 600,000,000 115,741,000 19.29%   تراجع مستوى االشغال وارتفاع املصار�ف اإلدار�ةو نتيجة لإلطفاءات . 

2020 600,000,000 146,217,000 24.37%  ل�وفيد نتيجة  للمشاريع  إضافية  ومشاريع  تراجع  و   �طفاءات و   19-ت�اليف  االشغال  مستوى 

 . بتسع�� أقل من السعر املف��ض

2021 600,000,000 278,834,000 46.47%   نتيجة ل�وفيد للمشاريع  ومشاريع      تراجع مستوى االشغال و   �طفاءات و   19-ت�اليف إضافية 

 . بتسع�� أقل من السعر املف��ض

الر   %49.61 297,656,000 600,000,000 م2022ألول من عام االر�ع   �� إ�� خسائر  �� منح �عض املشاريع مما أدى  الرغم من أن �سبة  التأخ��  �ع األول، ع�� 

هامش الرح اإلجما�� للمشاريع ا�جديدة ازدادت مما أدى إ�� تقليص ا�خسائر مقارنة بالر�ع  

 األول من العام املا��ي. 

 املصدر: الشركة

ً ثالثمائة و  ) لایر سعودي إلى00600,000,0ستمائة ملیون (ع�� تخفيض رأس مال الشركة من    هيئةال حصلت الشركة ع�� موافقة   ) 302,344,000(  اثنان ملیوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا
   .م)16/06/2022هـ (املوافق 17/11/1443بتار�خ  لایر سعودي 

هذا التعميم �� اإلعالن.  ��خة من تضم�ن   تم). كما م[●]/[●]/[●]هـ (املوافق [●]/[●]/[●]قامت الشركة بالدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامية غ�� العادية ملساه�ي الشركة واإلعالن ع��ا �� موقع تداول بتار�خ 

 . �عد إتمام عملية التخفيض   من رأس املال )%0(  ھما �سبت  إ�� )% 49.61(�سبة  ستنخفض من كة، فإن �سبة ا�خسائر امل��اكمة موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� بند تخفيض رأس مال الشر �� حال 
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 ا�خطة املستقبلية املتوقعة لإلصالحات وا�خطوات املتخذة إليقاف ا�خسائر  -6

اثنان ملیوناً وثالثمائة ثالثمائة و) ر�ال سعودي إ��  600,000,000ستمائة مليون (الشركة من  بتخفيض رأس مال    م) 91/52022/0ق  (املواف   هـ /18/101443أو��ى مجلس إدارة الشركة �� قراره بتار�خ  
 ً  �ا ا� �� �شاطاالس��اتي��  للشركة ودعم عمليات التوسع  املالية  الءة  امل . حيث يرى مجلس اإلدارة أن هذا القرار يصب �� مص�حة الشركة ومساهم��ا. ولتعز�ز  ر�ال سعودي  )302,344,000(  وأربعة وأربعون ألفا

 ل تخفيض رأس املال ومن ثم رفع رأس املال بما يتناسب مع وضع الشركة املا��. �شم  كة ت�ليف اإلدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هي�لة رأس املالقرر مجلس إدارة الشر  ، � واملا� شغي��وتحس�ن األداء الت 

  :لذلك فإن الشركة اع��مت ع�� تحقيق اآل�ي

 تحس�ن األداء املا�� للشركة.   •

 .  للشركة  ز�ادة ا�حصة السوقية •

 . �عد عملية رفع رأس املالعة مشاريع توساالستثمار ��  •

 :اإلجراءات االصالحية الالزمة بما �� ذلك، ع�� سبيل املثال ال ا�حصر اتخاذ�� الشركة  بدأت،  ا�حد من خسائر الشركةومن أجل 

 �عز�ز ا�حوكمة بالشركة وفرض أنظمة جديدة ل�حد من مصروفات الشركة •

 نقل املقر الرئي��ي إ�� الر�اض وتوحيد ا�خدمات املش��كة للمجموعة بال�امل �� مقرها الرئي��ي  •

 الشركة من خالل تقليص املصار�ف التشغيلية إ�� ا�حد األد�ى تحس�ن كفاءة  •

 2030العمل ع�� تنمية اإليرادات من خالل ال��ك�� ع�� مشاريع رؤ�ة  •

 تحس�ن �سع�� العقود لضمان ر�حية الشركة �� املشاريع  •

 تقليص ا�خزون غ�� املس��لك  •
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 على حقوق مساھمي الشركة أثر تخفیض رأس مال الشركة  -7

ً ثالثمائة وي إ��  ) ر�ال سعود 600,000,000ستمائة مليون (  ا منرأس ماله  تخفيض�ع��م الشركة   ،  )%49.61(بنسبة انخفاض قدرها    ر�ال سعودي  )302,344,000(  اثنان ملیوناً وثالثمائة وأربعة وأربعون ألفا

    و�التا�� تخفيض عدد أسهم الشركة من
ً
 و  إ��عادي    سهم )60,000,000(ستون مليونا

ً
 و أر�عمائةثالثون مليونا

ً
  ) 1(، وهذا �ع�ي أن معدل التخفيض سيتم بواقع عادي   سهم  )30,234,400(  مئتان وأر�عة وثالثون ألفا

  .م31/03/2202للشركة للف��ة املن��ية ��  األولية املوحدة املوجزة (غ�� مدققة) وذلك باالستناد إ�� القوائم املاليةمن أسهم الشركة املصدرة  سهم )2.016( ل�ل سهم 

 وستمائة وستة وخمسون ألف (وذلك بمبلغ ع�� الشركة تخفيض رأس مال الشركة �� األساس إلطفاء ا�خسائر امل��اكمة الهدف من  إن 
ً
مارس   31كما ��   ) ر�ال سعودي297,656,000مئتان وسبعة و�سعون مليونا

. سهم عادي من األسهم املصدرة للشركةسهم عادي    ) 29,765,600(وال�ي تبلغ    ، وذلك بمقدار األسهم امللغاة وتقر�ر تأكيد محدود حول التخفيض �� رأس مال الشركة الصادر عن ا�حاسب القانو�ي للشركة   م2022

   .من رأس مال الشركة �عد إتمام عملية التخفيض   ال ��يء ستمثل ا�خسائر امل��اكمة و 

ع�� املستحق�ن �ل حسب ملكيتھ �� كسور األسهم متحصالت بيعها  تداول بالسعر السائد �� حينھ، وسيتم توزيع    لتباع �� ال�ي ستنتج عن تخفيض رأس املال �� محفظة واحدة    (إن وجدت)  سيتم جمع كسور األسهم

 �خ موافقة املساهم�ن �� ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة. يوما من تار   )30( خالل ثالث�ن 

 إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر ع�� القيمة السوقية �حافظ مساه�ي الشركة، كما يت�ح من ا�جدول االف��ا��ي أدناه: 

 �عد تخفيض رأس املال  قبل تخفيض رأس املال  البند (تقديري)

 سهم   1,000 سهم   1,000 اململوكة قبل التخفيض األسهم 

 سعر السهم قبل التخفيض* 

 ) م16/06/2022(سعر إغالق 
 ر�ال سعودي   16.70 16.70 ر�ال سعودي

 سهم   749 ال ینطبق األسهم امللغاة 

 .7049% ال ینطبق �سبة التخفيض  

 سهم   350 ال ینطبق األسهم اململوكة �عد التخفيض 

 ر�ال سعودي    33.14 ال ینطبق التخفيض (تقديري)سعر السهم �عد 

 ر�ال سعودي   16,700 ر�ال سعودي   16,700 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقدير�ة)

 لایر سعودي   16,669 ال ینطبق القيمة السوقية لألسهم �عد التخفيض (تقدير�ة)

 30.58 ال ینطبق قيمة التعو�ض (تقدير�ة)

   .ر�ال سعودي  )33.14(إ��  )33.1411(تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من : مالحظة*

 58المادة  
  4-الفقرة أ 
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 حقوق مساه�ي الشركة ع�� وتأث��ه  مال الشركةطر�قة تخفيض رأس تا�ع 

 
ً
  تجدر اإلشارة إ�� أن املساهم الذي يمتلك سهما

ً
  واحدا

ً
  من أسهم الشركة �� محفظتھ سيتم إلغاء سهمھ وسيتم �عو�ضھ. و�و�ح ا�جدول أدناه تأثر املساهم الذي يملك سهما

ً
، أو سهم�ن، أو ثالثة أسهم، أو  واحدا

 ، أو خمسة أسهم، أو ستة أسهم، أو سبعة أسهم، أو ثمانية أسهم، أو �سعة أسهم، أو عشرة أسهم:أر�عة أسهم

 البند (تقديري) الوحدة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة القيمة

 األسهم اململوكة قبل التخفيض  سهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 16.70 

 ر�ال سعودي

 سعر السهم قبل التخفيض 

إغالق افق    هـ  17/11/1443  بتار�خ سعر  (املو

 (اف��ا��ي) م)16/06/2022

 األسهم امللغاة  سهم 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

 األسهم اململوكة �عد التخفيض  سهم 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5

 سعر السهم �عد التخفيض (تقديري) * ر�ال سعودي 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14 33.14

167.00 150.30 133.60 116.90 100.20 83.50 66.80 50.10 33.40 16.70 
 القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقدير�ة) ر�ال سعودي

165.70 132.56 132.56 99.42 99.42 66.28 66.28 33.14 33.14 0 
 القيمة السوقية لألسهم �عد التخفيض (تقدير�ة) ر�ال سعودي

1.30 17.74 1.04 17.48 0.78 17.22 0.52 16.96 0.26 16.70 
 قيمة التعو�ض الناتجة عن كسور األسهم  ر�ال سعودي

   ر�ال سعودي.  )33.14إ�� ( )33.1411تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من (: *مالحظة
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 حقوق مساه�ي الشركة  ع�� وتأث��ه  مال الشركةتخفيض رأس طر�قة  تا�ع 

  ر�ال سعودي �عد تخفيض رأس املال   ) ]●[ (  ر�ال سعودي، ومن املتوقع أن يرتفع إ��   ) ●][(  يوم ا�جمعية العامة غ�� العادية هو  ) م[●]/[●]/[●]املوافق  (هـ  [●]/ [●]/[●]بتار�خ  سعر إغالق سهم الشركة  

  املوافق(هـ [●] /[●]/[●]تار�خ ب  األر�عاءيوم �� افتتاح السوق  املتوقع للسهم ر�ال سعودي )] ●[( و�مثل السعر عن سعر اغالق سهم الشركة يوم ا�جمعية العامة غ�� العادية.  %)] ●[بنسبة ارتفاع تبلغ حوا�� (

 .�� ا�جمعية العامة غ�� العادية وذلك �� حال وافق املساهمون ع�� عملية تخفيض رأس املال حيث سيتم �عليق تداول أسهم الشركة ملدة يوم�ن عمل،  ،)م [●] /[●] /[●]

 * �غ�� سعر السهم �عد تخفيض رأس املال القيمة

افق1443/11/17سعر إغالق السهم بتار�خ   لایر سعودي  16.70  ا�جمعية العامة غ�� العادية (اف��ا��ي)  يوم  )م 16/06/2022  هـ (املو

 ** سعر سهم الشركة املتوقع �عد تخفيض رأس املال ر�ال سعودي   33.14

 قيمة تخفيض رأس املال  ر�ال سعودي 297,656,000

 عدد األسهم امللغاة  سهم   ,65,600729

 عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال  سهم   60,000,000

 )ةالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال (تقدير� ر�ال سعودي  1,002,000,000

 عدد األسهم القائمة واملصدرة �عد تخفيض رأس املال  سهم   30,234,400

 سعر سهم الشركة �عد تخفيض رأس املال  ر�ال سعودي 33.14

 )ةتخفيض رأس املال (تقدير�القيمة السوقية لألسهم �عد  ر�ال سعودي  1,002,000,000

 � قيم ليت�ح للمساهم�ن كيفية �غي�� سعر السهم. ولكن، سيتم التحديث �سعر إغالق السهم يوم ا�جمعية العامة غ�� العادية للمساهم�ن. إن القيم املو�حة �� هذا ا�جدول �*

 ر�ال سعودي.  )33.14) إ�� (33.1411تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس املال من (: *مالحظة
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 حقوق مساه�ي الشركة  ع�� وتأث��ه  مال الشركةتا�ع طر�قة تخفيض رأس 

 يو�ح ا�جدول التا�� كيفية حساب سعر السهم �عد تخفيض رأس املال. 

 * البند القيمة

افق 1443/11/17(أ) سعر السهم قبل التخفيض بتار�خ  ر�ال سعودي 16.70    )م2022/ 16/06هـ (املو

 (ب) عدد األسهم قبل التخفيض  سهم   60,000,000

 (ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض = (أ) * (ب) ر�ال سعودي 1,002,000,000

 (د) عدد األسهم �عد التخفيض سهم   30,234,400

 = (ج) ÷ (د) **سعر السهم �عد التخفيض  سعودير�ال  33.14

 العامة غ�� العادية للمساهم�ن. إن القيم املو�حة �� هذا ا�جدول �� قيم ليت�ح للمساهم�ن كيفية �غي�� سعر السهم. ولكن، سيتم التحديث �سعر إغالق السهم يوم ا�جمعية *

   ) ر�ال سعودي.33.14) إ�� (33.1411املال من (تم تقر�ب سعر السهم املتوقع �عد تخفيض رأس : *مالحظة
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 تأث�� تخفيض رأس املال ع�� عمليات وال��امات الشركة  -8

تأث�� لتخفيض رأس املال ع�� عمليات وال��امات الشركة   و   إلغاء، حيث �عت�� تخفيض رأس املال عن طر�ق  وحقوق مساه�ي الشركة  ال يوجد أي 
ً
 وستمائة سبعمائة  �سعة وعشرون مليونا

ً
  وخمسة وستون ألفا

  مجرد قيد �� دفاتر الشركة لشطب ا�خسائر امل��اكمة ع�� تحو�ل مبلغ  ) ر�االت سعودية للسهم الواحد  10بقيمة اسمية مقدارها عشرة (من أسهم الشركة  عادي  سهم    )29,765,600(
ً
مئتان وسبعة و�سعون مليونا

 لتقر�ر ا�حاسب القانو�ياب بند ا�خسائر امل��اكمةمن حساب رأس املال إ�� حس سعودي) ر�ال 297,656,000وستمائة وستة وخمسون ألف (
ً
 .  ، وذلك وفقا

 .م2202مارس  31��  كماللشركة    األولية املوحدة املوجزة (غ�� مدققة)وذلك باالستناد إ�� القوائم املالية  تفاصيل اآلثار امل��تبة ع�� انخفاض رأس املال ع�� أسهم املساهم�ن وا�خسائر امل��اكمة

 �عد عملية التخفيض  صا�� التأث�� (بآالف الر�االت السعودية) 

 (بآالف الر�االت السعودية) 
 

 عملية التخفيض قبل

 (بآالف الر�االت السعودية) 
 حقوق املساهم�ن 

 رأس املال  600,000 302,344 297,656

 ترجمة عمالت أجنبية احتياطي  11,779 11,779 -

 ا�خسائر امل��اكمة 297,656 -  297,656

 290,565 290,565 
حقوق امللكية العائدة للمساهم�ن  

 �� الشركة األم 

 حصص غ�� مسيطرة  23,108 23,108 

 ا�جموع  267,457 267,457 -

 . م2022مارس  31��  كما ألولية املوحدة املوجزة (غ�� مدققة)ا حاسب القانو�ي املرفق، والقوائم املاليةا�تقر�ر املصدر: 
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 نتيجة تخفيض رأس مال الشركة  ا�خاطر ا�حتملة -9

�عمل  و ��دف عملية تخفيض رأس املال إ�� إطفاء ا�خسائر امل��اكمة، وهو ما سيؤدي إ�� �عز�ز املركز املا�� للشركة وسيحافظ ع�� استمرار���ا.  ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس املال حيث   •

ع��    أكدعملية تخفيض رأس املال من النوا�� املالية والقانونية و   راجعقد   ا�حاسب القانو�ي    علما بأنع�� ت�حيح أوضاعها لوقف ا�خسائر ولتحقيق األر�اح، مما �عود بالنفع ملساه�ي الشركة.  الشركة  

 عدم وجود أية مخاطر يمكن أن تؤثر ع�� الشركة.  

أو أك�� من   %) 20(توجد أي ضمانات �عدم ��جيل الشركة خسائر إضافية، و�� حال بلغت ا�خسائر امل��اكمة  ال من رأس مال الشركة، و  %)0(ائر امل��اكمة  �عد تخفيض رأس املال ستصبح �سبة ا�خس •

، ملز�د  فأك�� من رأس مالها" الصادرة عن الهيئة )%20(والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة  "اإلجراءات ألح�امرأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع 

 .من التفاصيل الرجاء مراجعة قسم "معلومات هامة" من �عميم املساهم�ن هذا

 

من نظام الشر�ات وال�ي تنص ع�� أنھ يجب ع�� أي مسؤول �� الشركة أو مراجع ا�حسابات  )  150( املادة    ألح�امشركة فإن الشركة ستخضع  من رأس مال ال   )%50و�� حال بلغت �سبة ا�خسائر امل��اكمة ( •

  إبالغ  اإلدارة، وع�� رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس  إبالغفور علمھ بذلك 
ً
  15خالل  -بذلك، وع�� مجلس اإلدارة   أعضاء ا�جلس فورا

ً
 يوما

  45 خالل  لالجتماعدعوة ا�جمعية العامة غ�� العادية    -من علمھ بذلك 
ً
 من تار�خ علمھ با�خسائر؛ لتقرر إما ز�ادة رأس مال الشركة أو تخفيضھ وذلك إ�� ا�حد الذي تنخفض يوما

 .األساسا�حدد �� نظامها  األجل ل الشركة قبل معھ �سبة ا�خسائر إ�� ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو ح
 ا

 58المادة  
3 -الفقرة ب   
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 الف��ة الزمنية املتوقعة للعملية -10

 التار�خ ا�جدول الزم�ي املتوقع لتخفيض رأس املال

 م)2022/05/22 هـ (املوافق1443/10/21 مال الشركةإعالن الشركة ع�� موقع تداول عن توصية مجلس إدار��ا بتخفيض رأس 

 م) 2022/ 29/05ھـ (الموافق 28/10/1443 تقديم ملف طلب املوافقة ع�� تخفيض رأس املال إ�� هيئة السوق املالية 

 م) 2022/ 16/06ھـ (الموافق 17/11/1443 ا�حصول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� طلب تخفيض رأس مال الشركة

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  الدعوة �حضور ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال واالعالن ع��ا �� موقع السوق املالية السعودية (تداول)  

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  اإلعالن عن بداية التصو�ت االلك��و�ي

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال*  

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  موافقة ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� تخفيض رأس مال الشركة 

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  إعالن الشركة عن نتائج ا�جمعية العامة غ�� العادية لتخفيض رأس املال  

 م) ][●/[●] /●][ھـ (الموافق  ●][ /●][/][●  اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة �� حسابات املساهم�ن املستحق�ن 

لث �عد  من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول. و�� حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثا�ي، سيتم عقد االجتماع الثا �عد ساعة* �� حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثا�ي 

 يوم 21
ً
   من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع الثا�ي.  ا

 58المادة  
  4 -الفقرة ب 
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 تخفيض رأس املال  -11

 

 إجراءات تخفيض رأس املال تخضع لإلجراءات التالية:

 

 توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال. •

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

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

واالل��امات املستمرة، واملتعلقة �شروط تخفيض  إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة الثامنة وا�خمسون من قواعد طرح األوراق املالية   •

 رأس املال.

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

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

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

 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة: 

 

 �� مص�حة الشركة واملساهم�ن.بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم  



 

 24 

افقات النظامية  -12  الالزمةاملو

  م)16/06/2022هـ (املوافق 17/11/1443حصلت الشركة ع�� موافقة هيئة السوق املالية ع�� عملية تخفيض رأس املال بتار�خ  •

العادية، وع�� املساهم�ن العلم بأنھ إذا لم يتم ا�حصول ع�� موافق��م ع�� عملية تخفيض رأس  إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف ع�� موافقة املساهم�ن من خالل ا�جمعية العامة غ��   •

.
ً
 املال هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

طبة وزارة التجارة ل�حصول ع�� موافق��ا ع�� �عديل  �� حال تم ا�حصول ع�� موافقة املساهم�ن خالل ا�جمعية العامة غ�� العادية ع�� عملية تخفيض رأس املال، فإن الشركة ستقوم بمخا •

 ال�جل التجاري والنظام األسا��ي للشركة.

 .املال رأس  إجراءات تخفيض  باستكمال  يتعلق  فيما الشركة عل��ا تحصل  لم أخرى  نظامية موافقات أي توجد ال أعاله، دور  ما بخالف •
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ائح ذات الصلة -13  األنظمة واللو

 . ) والتعديالت ال�ي طرأت عليھم10/11/2015(املوافق هـ 28/01/1437) و�تار�خ 3الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/نظام الشر�ات  •

 .) والتعديالت ال�ي طرأت عليھم31/07/2003فق (املواهـ 02/06/1424) وتار�خ 3رقم (م/ نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل�ي  •

)، واملعدلة بقرار  م27/12/2017(املوافق  هـ  1439/ 09/04وتار�خ    2017-123-3  القرار رقمقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب   •

 .)م05/01/2022(املوافق  هـ02/06/1443وتار�خ  2022-5- 5مجلس هيئة السوق املالية رقم 

-104-1) واملعدلة بموجب قراره رقم  م27/12/2017هـ (املوافق    09/04/1439) بتار�خ  2017-123-3(قواعد اإلدراج الصادرة عن تداول واملوافق عل��ا بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم   •

بتار�خ    2022-19-1رقم    هبموجب قرار واملعدلة    )م24/02/2021املوافق (هـ  12/07/1442بتار�خ    2021-22-1رقم    هواملعدلة بموجب قرار   )م30/09/2019(املوافق  هـ  01/02/1441بتار�خ    0192

 .)م13/04/2022هـ املوافق (12/09/1443بتار�خ  2022-52-1رقم   هبموجب قرار واملعدلة  )م13/02/2022املوافق (هـ 12/07/1443

- 48-4بموجب القرار رقم  % فأك�� من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  20 السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمة اإلجراءات والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� •

، واملعدلة بقرار مجلس  هـ 02/06/1424وتار�خ    30) بناًء ع�� نظام السوق املالية وما ورد عليھ من �عديالت الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/م18/11/2013(املوافق  هـ  15/01/1435وتار�خ    0132

 ). م18/07/2018(املوافق  هـ 05/11/1439وتار�خ  2018-77-1هيئة السوق املالية رقم 

 .النظام األسا��ي للشركة •
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 ا�حاسب القانو�يتقر�ر  -14

ر فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض ع�� ال��امات الشركة من أجل ا�حصول ع��  بإعداد تقر� لقيام  ل  املهنيةأر�ست و�و�غ ل�خدمات    شركة  / بتعميد السادةقامت الشركة  

ع�� املساهم�ن خالل اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية، حيث لن تتم عملية تخفيض رأس    القانو�يا�حاسب  تالوة تقر�ر  يتوجب    .ع�� عملية تخفيض رأس مال الشركةاملالية    هيئة السوق موافقة  

 .املال دون تالوتھ

املوافق  (هـ  [●]/[●] /[●]بتار�خ    (تداول)السعودية    ةي املالع�� موقع السوق    �� اإلعالن عن الدعوة لهذه ا�جمعية العامة غ�� العادية  ا�حاسب القانو�يتم تضم�ن ��خة من الفحص ا�حدود من قبل  

 . )م[●]/[●] /[●]

  

 58المادة  
  3-الفقرة أ 
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 رأي املستشار القانو�ي  -15

 من أجل إبداء الرأي القانو�ي �� عملية تخفيض رأس مال الشركة.  ومستشارون قانونيون محامون  قامت الشركة بتعي�ن املستشار القانو�ي السادة/ شركة عبدالعز�ز ال�جالن وشر�اه

 
ً
دية،  للقوان�ن واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعو   حصلت الشركة ع�� خطاب املستشار القانو�ي، الذي يؤكد فيھ ع�� أنھ قد تم إعداد طلب تخفيض رأس املال واملستندات املؤ�دة لذلك وفقا

 �عد ا�حصول ع�� جميع املوافقات النظامية الالزمة لذلك. 
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 معلومات هامة  -16

فأك�� من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب    )%20(  اإلجراءات والتعليمات ا�خاصة بالشر�ات املدرجة أسهمها �� السوق ال�ي بلغت خسائرها امل��اكمةباإلشارة إ��   •

،  هـ02/06/1424وتار�خ    30) بناًء ع�� نظام السوق املالية وما ورد عليھ من �عديالت الصادر باملرسوم املل�ي رقم م/م18/11/2013(املوافق  هـ  15/01/1435وتار�خ    2013-848-4القرار رقم  

هيئة مجلس  بقرار  رقم    واملعدلة  املالية  (م/)؛  م18/07/2018(املوافق  هـ  05/11/1439وتار�خ    2018-77-1السوق  رقم  املل�ي  باملرسوم  الصادر  الشر�ات  نظام  ع��  و�تار�خ  3و�ناًء   (

) فأك�� من رأس مالها ما  %20بلغت خسائرها امل��اكمة (يجب ع�� الشركة ال�ي   ،) منھ150وجھ ا�خصوص املادة (  �) والتعديالت ال�ي طرأت عليھ، وع� م10/11/2015(املوافق هـ 28/01/1437

 ي��: 

 ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها امل��اكمة 
ً
من رأس مالها، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة  )%35(فأك�� و�ما يقل عن  ) %20( أن تف�ح ل�جمهور فورا

لتعليمات عل��ا، و�� حال تزامن اإلفصاح املطلوب  و�سب��ا من رأس املال واألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر مع اإلشارة �� اإلعالن إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات وا

 لهذه الفقرة مع اإلع
ً
ئج املالية األولية أو  الن ا�خاص بالنتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالنتا وفقا

 السنو�ة. 

  ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ 
ً
من رأس مالها، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة  )50%( فأك�� و�ما يقل عن  ) %35(مة خسائرها امل��اك أن تف�ح ل�جمهور فورا

إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عل��ا، و�� حال تزامن اإلفصاح املطلوب  مع اإلشارة �� اإلعالن  و�سب��ا من رأس املال، واألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر  

 لهذه الفقرة مع ا
ً
نتائج املالية األولية أو  إلعالن ا�خاص بالنتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالوفقا

 السنو�ة. 

   ودون تأخ�� بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها امل��اكمة 
ً
، ع�� أن يتضمن اإلعالن مقدار ا�خسائر امل��اكمة و�سب��ا من رأس املال،  فأك�� من رأس مالها  )%50(أن تف�ح ل�جمهور فورا

 لهذه الفقرة  والتعليمات عل��اواألسباب الرئيسة ال�ي أدت إ�� بلوغ هذه ا�خسائر، مع اإلشارة �� اإلعالن إ�� أنھ سيتم تطبيق هذه اإلجراءات  
ً
. و�� حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

 األولية أو السنو�ة.النتائج املالية األولية أو السنو�ة �عفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل �� حال قامت بتضمينھ �� اإلعالن ا�خاص بالنتائج املالية مع اإلعالن ا�خاص ب 

 حسب موقع السوق املالية السعودية (تداول) إ��:   امل��اكمةتصنف الشر�ات ذات ا�خسائر  •

 

 

 

 

% من رأس  35% فأكثر وبما یقل عن  20بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة  
 مالھا 

س  % من رأ50% فأكثر وبما یقل عن  35  بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة
 مالھا 

 س مالھا % فأكثر من رأ50 بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 
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خفيض رأس املال إ�� ما دون  ) من نظام الشر�ات، يجوز بقرار من ا�جمعية العامة غ�� العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا منيت بخسائر، و�جوز �� تلك ا�حالة وحدها ت 144بناء ع�� املادة ( •

لقرار إال �عد تالوة تقر�ر ا�حاسب القانو�ي عن األسباب املوجبة لھ وعن االل��امات ال�ي ع��  ) ر�ال سعودي. وال يصدر ا500,000) من نظام الشر�ات، أي (54ا�حد املنصوص عليھ �� املادة ( 

 الشركة وأثر التخفيض �� هذه االل��امات و�مراعاة ما يق��ي بھ نظام الشر�ات، و�ب�ن القرار طر�قة التخفيض. 

 للمادة ( •
ً
 ال ي�ون ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�) من نظام الشر�ات،  94وفقا

ً
إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة ع�� األقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب ��    � العادية �حيحا

 
ً
االجتماع الثا�ي، وجهت    إذا حضره عدد من املساهم�ن يمثلون ر�ع رأس املال ع�� األقل، و�ذا لم يتوفر النصاب ��   االجتماع األول وجهت الدعوة إ�� اجتماع ثاٍن، و��ون االجتماع الثا�ي �حيحا

 
ً
 أيا �ان عدد األسهم املمثلة فيھ �عد موافقة ا�جهة ا�ختصة. دعوة إ�� اجتماع ثالث و��ون االجتماع الثالث �حيحا

 للمادة ( •
ً
 املمثلة �� االجتماع.قرار ا�جمعية العامة غ�� العادية بتخفيض رأس مال الشركة بأغلبية ثالثة أر�اع األسهم يصدر  ) من نظام الشر�ات، 94وفقا

•  
ً
نافذا ب��اية تداول يوم    �� حال وافق مساهمو الشركة ع�� تخفيض رأس املال، سي�ون قرار التخفيض  ع�� جميع مساه�ي الشركة امل�جل�ن ��جالت الشركة لدى السوق املالية (تداول) 

الذين حضرو  املساهم�ن  العادية، وكذلك  العامة غ��  ا�جمعية  يحضروا اجتماع  لم  الذين  املساهم�ن  العادية، ويشمل ذلك  العامة غ��  أو صوتوا ضد قرار  ا�جمعية  ا االجتماع ولم يصوتوا 

 فيض رأس املال. تخ
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 املستندات املتاحة للمعاينة  -17

عشر يوًما �سبق تار�خ ا�عقاد ا�جمعية    14خالل ف��ة    وذلك اإللك��و�يوموقع الشركة    الریاضالرئي��ي �� مدينة    سوف تتيح الشركة للمساهم�ن االطالع ع�� املستندات التالية وذلك �� مقر الشركة

خالل    ) م)24/07/2022هـ (املوافق  25/12/1443ا�جمعية العامة غ�� العادية ��    وح�ى ا�عقاد   م)16/06/2022هـ (املوافق  11/1443/ 17  ��من تار�خ موافقة هيئة السوق املالية  وذلك    العامة غ�� العادية 

 إ�� الساعة 00:9ف��ات العمل الرسمية من الساعة  
ً
 :�عد العصر 5:00 صباحا

 ��خة من توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال.  •

 ��خة من خطاب �عي�ن املستشار املا��. •

 ��خة من خطاب �عي�ن املستشار القانو�ي. •

 . )م2022/ 16/06املوافق  (هـ 17/11/1443 السوق املالية ع�� تخفيض رأس املال واملنشورة �� موقع الهيئة وموقع السوق املالية (تداول)��خة من إعالن موافقة هيئة  •

 املقدم ل�جمعية العامة غ�� العادية.�عميم املساهم�ن ��خة من   •

 رأس املال.  ��خة من تقر�ر ا�حاسب القانو�ي ع�� عملية تخفيض  •

 
  

 58المادة  
     6 -الفقرة أ 

 58المادة  
  2-1 -الفقرة أ 
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 املرفقات  

 .ا�حاسب القانو�ي تقر�ر ��خة من   ●

 عية العامة غ�� العادية. ور اجتماع ا�جم ضنموذج توكيل ح ●
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 : نسخة من قریر المحاسب القانوني ملحق (أ)
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 الجمعیة العامة غیر العادیة نموذج توكیل حضور اجتماع  الملحق (ب) 
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