
 
 

 

 تعميم المساهمين

افق 06/01/1442بتاريخ    م25/08/2020هـ المو

)مساهمة عامة( وهي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب  المدينة سمنتأشركة المعد من قبل تعميم المساهمين 

" الشركةم( )ويشار إليها فيما بعد بـ"11/01/1000هـ )الموافق 10/00/1011وتاريخ  1010110001السجل التجاري رقم 

ادرة لصوفًقا لمتطلبات المادة التاسعة والخمسون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ا "(المصدرأو "

المعدلة  (م12/11/1012الموافق )هـ 00/00/1030وتاريخ  1012-113-3عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

 قواعد طرح)"( م30/00/1010الموافق )هـ 01/01/1001وتاريخ  1010-100-1بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 .ريال سعودي (001,000,000أربعمائة واثنان وتسعون مليون )بقيمة شركة ال مالبشأن تخفيض رأس  ،"(األوراق المالية

 

 

 

 

 

 

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة التعميميحتوي تعميم المساهمين هذا )"
ُ
"( على معلومات ق

في هذا  (10)"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة الهيئة"عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع التعميم 

عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة.  تؤدييمكن أن أخرى الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع 

وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقته أو  الهيئةوال تتحمل 

 ه. على أي جزء من االعتماداكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن 
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  إشعار هام

 دراك عندإدراية و لى ع مبني ليتمكنوا من اتخاذ قرار لمساهميهاهذا التعميم لتقديم معلومات بإعداد  لشركةاقامت 

أربعمائة واثنان وتسعون مليون بقيمة رأس مال الشركة  تخفيضتوصية مجلس إدارة الشركة بعلى التصويت 

 .ريال سعودي (001,000,000)

د وشركة عبدالعزيز بن حمد الفه "(المستشار الماليكمستشار مالي للشركة )"ي بي كابيتال آعينت الشركة شركة جي 

ابات "( وشركة الدار لتدقيق الحسالقانوني المستشاروشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني للشركة )"

 الشركة.  تخفيض رأس مالفيما يتعلق بعملية  "(القانوني املحاسبعبدالله البصري وشركاه كمحاسب قانوني للشركة )"

. وعندما يتم أخذ أصوات مال الشركةتخفيض رأس تعلقة بعملية معلومات اللمتفاصيل وافية عن ا التعميميقدم هذا 

ستنعقد لهذا الغرض، ستتم معاملة  التيالعادية للشركة  غيربتاريخ انعقاد الجمعية العامة  1المقيدين المساهمين

ى لصول عيمكن الح والتيهذا التعميم  يحتويها تيعلومات اللما إلىأساس أن قرارهم قد استند  لىع المصوتين المساهمين

اإللكتروني كابيتال أو عن طريق زيارة موقع الشركة  ي بيآجي للشركة أو من  ر الرئيسلمقمن ا نهانسخ م

(www.citycement.sa أو )موقع ( المستشار الماليwww.gibcapital.com أو موقع هيئة ) المالية السوق

(www.cma.org.sa). 

دمت بحسب متطلبات قواعد  التعميم هذا يحتوي 
ُ
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة  .األوراق المالية طرحعلى معلومات ق

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا التعميم ( 01) على الصفحةالذين تظهر أسماؤهم 

في التعميم، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي 

 ن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وقائع أخرى يمك

م يمكن الوضع المالي للشركة وقيمة األسه إنإن المعلومات التي تضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير. حيث 

(. وال يجوز اعتبار من هذا التعميم "عوامل املخاطرة" 0)راجع قسم  ستقبليةمتطورات  أي بشكل سلبي نتيجةأن تتغير 

ماد عليها أو تفسيرها أو االعت مال الشركةبعملية تخفيض رأس و أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة أتقديم هذا التعميم 

 ق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. يقرار بشأن تحقإعلى أنها تأكيد أو وعد أو بأي شكل من األشكال 

ا أو أي من مستشاريه هابمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مساهمي التعميم هذاال يجوز اعتبار 

، تبالتصوي، وقبل اتخاذ أي قرار ا التعميم. ويتحمل كل مستلم لهذتخفيض رأس مال الشركةعملية  على للتصويت

عملية تخفيض رأس مال رخص له من قبل الهيئة بخصوص مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي م

 الشركة.

                                                             
 ايظهرو  الذينو والسداد الفعلي لقيمة الصفقة(  السهمالمقيدين هم المالكين لألسهم )مع األخذ في االعتبار فترة التسوية وهي الفترة الالزمة النتقال ملكية  المساهمين 1 

 غير العادية. العامةبسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( وقت انعقاد الجمعية 

http://www.citycement.sa/
http://www.gibcapital.com/
http://www.cma.org.sa/
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م طلب وقد تم تقدي. ي دولة أخرى عدا المملكة العربية السعوديةأخاذ أي إجراء لتسجيل هذا التعميم في ات ال تنوي الشركة

ة العامة فقت الجمعيبموجب هذا التعميم، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في حال وا مال الشركةإلى الهيئة لتخفيض رأس 

  .انقضاء فترة اعتراض الدائنينو  لهاعلى تخفيض رأس ماللشركة غير العادية 

ة في صحيفالجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة ( يوم من تاريخ نشر قرار 10وذلك بعد مدة ستين )

 . المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس يتوزع في  يومية

إن هذا التعميم موجه لمساهمي الشركة، مع مراعاة أي قيود في األنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية. 

 المستقبلية واإلفاداتلتوقعات ا

بناء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق ا التعميم ضمنها هذتقد تم إعداد التوقعات التي 

الذي تعمل فيه باإلضافة إلى معلومات السوق المعلنة والمتاحة للعامة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن تلك 

 .توقعاتأي من هذه ال اكتمالاالفتراضات، وبالتالي، فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو 

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق تعميم ال االواردة في هذ واإلفادات المستقبلية تمثل بعض التوقعات

استخدام بعض الكلمات مثل "تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تعتزم" أو "تتوقع" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من 

و "قد" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المتوقع" أو "سيكون" أو "ُيخمن" أ

المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ال تشكل ضماًنا 

داء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األ 

 أو ضمنًيا في اإلفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض 
ً
وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقًعا صراحة

 في قسم 
ً

ا " من هذمل املخاطرةعوا" 0بعض املخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

. وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غير المؤكدة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التعميم

 .التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

ة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركا التعميم قعات المستقبلية الواردة في هذإن األحداث والظروف الخاصة بالتو 

ا. وعليه، يجب على 
ً
دراسة جميع التوقعات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات  المساهمينأو قد ال تحدث إطالق

 .وفحصها، مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساس ي
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 ول االجد فهرس

 22 ( أسماء ونسب ملكية المساهمين(1جدول 

 21 ( أعضاء مجلس االدارة2جدول )

 21 ( اإلدارة العليا3جدول )

 12 صة رأس المال( ح0جدول )

 12 ( العائد على األصول 5 جدول )

 12 ( ربحية السهم1جدول )

 12 ائد على حقوق المساهمين( الع2جدول )

 12 ( القيمة الدفترية للسهم8جدول )

 11 ( النسبة الحالية )نسبة التداول(0جدول )

 11 مثال على أثر تخفيض رأس المال على القيمة السوقية لمساهمي الشركة10)  ) جدول 

 11 ( مثال على أثر تخيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة11جدول )

 12 رأس المال على سعر السهم والقيمة السوقية ( مثال على أثر تخفيض13جدول )

 17 ( الفترة الزمنية إلجراءات عملية تخفيض رأس المال14جدول )
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 والمستشارونالشركة  معلومات .1

 أسمظت المديظة  شركة

 3( الدور 0شارع التخصص ي، عمارة برستيج رقم ) 1220

 11021الرياض  3020العليا، ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 +011( 11) 0180102هاتف: 

 +011 010000310فاكس: 

  www.citycement.saالموقع اإللكتروني:

 Investor@citycement.saالبريد اإللكتروني: 

 

 المستشار المالي

 جي آي بي كابيتال

واحة غرناطة للمباني السكنية ، (1مبنى رقم )ب –المباني المنخفضة 

 11101، الرياض 80080ص.ب ، طريق الدائري الشرقي، والمكتبية

 المملكة العربية السعودية

  +011 (11) 830 8000 هاتف:

 +011 (11) 8308300 :فاكس

 www.gibcapital.comالموقع اإللكتروني: 

 customercare@gibcapital.comالبريد اإللكتروني: 

 

 المستشار القانوني

شركة عبد العزيز بن حمد الفهد وشركاه محامون ومستشارون 

 قانونيون 

 1( الدور 0شارع التخصص ي، عمارة برستيج رقم ) 1220

 11000الرياض  10820ص.ب  0العليا وحدة رقم 

 المملكة العربية السعودية

 + 011( 11) 0108081هاتف: 

 +011( 11) 0110018: فاكس 

 www.fahadlaw.comكتروني: لموقع اإلال

 office@fahadlaw.com كتروني:لبريد اإلال

 

  

http://www.citycement.sa/
http://www.citycement.sa/
mailto:A.Alsuwaidan@CityCement.sa
http://www.gibcapital.com/?lang=ar
http://www.fahadlaw.com/
mailto:office@fahadlaw.com
mailto:office@fahadlaw.com
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 املحاسب القانوني

عضو جرانت  البصري وشركاهالدار لتدقيق الحسابات عبد الله 

 ثورنتون الدولية

 مجمع الموس ى التجاري  الدور السابع، –البرج الرابع 

 11451، الرياض 2195ص.ب  - شارع العليا العام

 المملكة العربية السعودية 

  +011 (11) 0130180هاتف: 

 +011 (11) 011 1101: فاكس

  www.sa.gt.comلكتروني: موقع اإلال

     Infor@sa.gt.com لكتروني:البريد اإل

 

 

في هذا  مقدم جميع المستشارين واملحاسب القانوني المذكورين أعاله موافقاتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداته خظويه:

يها )من لعاملين فالتعميم بالشكل والمضمون الواردين فيها، ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذا التعميم. كما أن جميع هذه الجهات وا

ركة أو شركاتها شضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة( أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في ال

 التابعة كما في تاريخ هذا التعميم بما قد يؤثر على استقاللهم.

  

http://www.sa.gt.com/
mailto:Infor@sa.gt.com
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 خلفية عن الشركة .2

 

الموافق )هـ 11/00/1011( وتاريخ 800تأسست بقرار وزاري رقم ) عامة هي شركة سعودية مساهمة المدينة سمنتأشركة 

هـ 10/00/1011الصادر في الرياض بتاريخ  1010110001. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم (م10/01/1000

ريال سعودي ( 1,801,000,000)وثمانمائة واثنين وتسعون مليون  مليار حالي قدره، برأس مال (م11/01/1000الموافق )

 رياالت (10) عشرة بقيمة اسمية قدرهاسهم  (180,100,000) وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف مئةعدد أسهم مقسم إلى 

 . للسهم ةسعودي

( 00,100,000وستمائة ألف ) بطرح أربعة وتسعون مليون  قامت الشركة (م13/10/1011افق )المو هـ 12/11/1033بتاريخ 

 .في السوق المالية السعودية )تداول( سهم

 .المملكة العربية السعودية، 11021 ياض، الر 3020 ص.ب.الرياض،  مدينة يقع مقر الشركة في

 وتشغيل يرادواست مقاوم بورتالندي سمنتأو  عادي بورتالندي سمنتأ نتاجإيتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في 

 .البديل قودالو  نتاجإو  والبلدية والزراعية الصناعية واملخلفات النفايات ومعالجة الشركة بمصانع الخاصة المشعة االجهزة

  

  المال رأس 2-1

 

( ريال سعودي مقسم إلى عدد أسهم 1,801,000,000مليار وثمانمائة واثنين وتسعون مليون ) يبلغ رأس مال الشركة الحالي

الواحد  رياالت سعودي للسهم (10) عشرة بقيمة اسمية قدرها( سهم 180,100,000وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف ) مئة

 مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال الشركة منذ تأسيسها: 

 الحدث   التاريخ

 هـ 11/00/1011

 م(10/01/1000)الموافق 

تاريخ و  (800)رقم  القرار الوزاري بموجب  بمدينة الرياض تأسست الشركة كمساهمة سعودية

( 000,000,000خمسمائة وخمسون مليون )برأس مال قدره  (م10/01/1000الموافق )هـ 11/00/1011

عشرة بقيمة اسمية قدرها  اعاديً  اسهًم ( 00,000,000خمس وخمسون مليون )مقسم إلى  ريال سعودي،

 الواحد.رياالت للسهم  (10)

  هـ00/00/1030

 (م00/00/1000 الموافق)

هـ )الموافق 00/00/1030عادية للشركة باجتماعها المنعقد في الغير  العامةالجمعية  وافقت

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى سبعمائة وأربعة مليون م( 00/00/1000

ألف  ن وثالثون وثمانية وثالثون مليون وسبعمائة واثنا مئة رسملة( ريال سعودي عن طريق 200,000,000)

( ريال سعودي من بند األرباح المبقاة وخمسة عشر مليون 138,231,000وأربعة وخمسين ) مئةوأربع 

من بند االحتياطي  ( ريال سعودي10,112,001ومائتان وسبعة وستين ألف وخمسمائة وستة وأربعون )

 النظامي.
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  هـ18/01/1031

 (م01/01/1010 قالمواف)

هـ )الموافق 18/01/1031عادية للشركة باجتماعها المنعقد في الالجمعية العامة غير  وافقت

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى ثمانمائة وثمانون مليون م( 01/01/1010

وستون مليون وخمسمائة وثمانون ألف ومائتان  مئة رسملة( ريال سعودي عن طريق 880,000,000)

 ربعمائةأو ( ريال سعودي من بند األرباح المبقاة وتحويل خمسة عشر مليون 110,080,110وعشرون )

 ( ريال سعودي من بند االحتياطي النظامي.10,010,280وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثمانون )

 هـ 10/00/1031

  م(10/08/1011)الموافق 

هـ )الموافق 10/00/1031باجتماعها المنعقد في  الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى مليار وسبعمائة وستون مليون م( 10/08/1011

ثمانمائة وثمانون مليون عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة  ( ريال سعودي1,210,000,000)

المدفوع ثمانمائة وثمانون مليون  المصّرح به حيث أصبح رأس المال ( ريال سعودي880,000,000)

غير المدفوع ثمانمائة وثمانون مليون  المصّرح به ( ريال سعودي ورأس مال الشركة880,000,000)

 ( ريال سعودي.880,000,000)

 هـ 08/03/1033

 م(31/01/1011)الموافق 

هـ )الموافق 08/03/1033غير العادية للشركة باجتماعها المنعقد في  وافقت الجمعية العامة

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى مليار وثمانمائة واثنين وتسعون م( 31/01/1011

 عون ربأو ( ريال سعودي عن طريق تحويل كامل االحتياطي النظامي والبالغ ثمانية 1,801,000,000مليون )

سبعة  ومبلغ سعودي ( ريال08,003,311مليون وخمسمائة وثالثة وخمسون ألف وثالثمائة وستة عشر )

( ريال سعودي من بند 12,001,180وستمائة وأربعة وثمانون )ألف ربعون أربعمائة وستة و أعشر مليون و 

ودي )غير ( ريال سع11,000,000وإصدار أسهم جديدة بقيمة ستة وستون مليون ) األرباح المبقاة.

تسعمائة وستة وأربعون مليون مدفوعة( حيث أصبح رأس مال الشركة المصرّح به المدفوع 

تسعمائة وستة وأربعون مليون ورأس مال الشركة المصّرح به غير المدفوع  ( ريال سعودي001,000,000)

 .( ريال سعودي001,000,000)

  هـ18/11/1033

 م(13/10/1011)الموافق 

وقيمتها تسعمائة وستة  ( سهم00,100,000بطرح أربعة وتسعون مليون وستمائة ألف ) قامت الشركة

 حيث( في السوق المالية السعودية )تداول ( ريال سعودي لالكتتاب العام 001,000,000وأربعون مليون )

 مليون مليار وثمانمائة واثنين وتسعون  (1,801,000,000)يصبح رأس مال الشركة المدفوع بعد االكتتاب 

 هـ 08/03/1001

 م(. 00/11/1010)الموافق 

 

 مليارأعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من 

وأربعمائة مليون  مليارريال سعودي إلى  (1,801,000,000) واثنين وتسعون مليون  وثمانمائة

عن  ( بالمائة من رأس مال الشركة%11) ستة وعشرون ريال سعودي بنسبة تخفيض( 1,000,000,000)

( رياالت 10( سهم عادي قيمتها االسمية عشرة )00,100,000إلغاء تسعة وأربعين مليون ومائتي ألف )طريق 

وبالتالي  ( ريال سعودي001,000,000سعودية وبقيمة إجمالية تبلغ أربعمائة واثنان وتسعون مليون )

 مئة سهم إلى (180,100,000) وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف مئة تخفيض عدد أسهم الشركة من

 .  بذلك 2المستحقين وتعويض المساهمين سهم( 100,000,000)وأربعين مليون 

  هـ13/11/1001

 م(10/02/1010)الموافق 

 وثمانمائة واثنين وتسعون مليون  ملياروافقت هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال من 

ريال سعودي بنسبة تخفيض ( 1,000,000,000)وأربعمائة مليون  مليارريال سعودي إلى  (1,801,000,000)

 وتسعة مئةوبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من  ( بالمائة من رأس مال الشركة%11ستة وعشرون )

 وسيتمسهم، ( 100,000,000) وأربعين مليون  مئةسهم إلى  (180,100,000) وثمانون مليون ومائتي ألف

 تداول(. )وموقع السوق المالية السعودية  الهيئةاإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 

                                                             
 مالك األسهم في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين، والذي يظهر في سجل الشركة بنهاية تداول ثاني يوم يلي انقضاءالمساهم المستحق هو  2 

 " من هذا التعميم"(.أسئلة وأجوبة عن عملية تخفيض رأس المال" – 21)لمزيد من التفاصيل راجع قسم  تاريخ النفاذ.



  

 

11 

  هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ **/**/****هـ الموافق 

ريال ( 1,801,000,000)وثمانمائة واثنين وتسعون مليون  مليار**/**/****م على تخفيض رأس المال من 

( %11) تة وعشرونس ريال سعودي بنسبة تخفيض( 1,000,000,000)وأربعمائة مليون  مليارسعودي إلى 

 وتسعة وثمانون مليون ومائتي مئةوبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من  بالمائة من رأس مال الشركة

اإلعالن عن هذه الموافقة وسيتم سهم. ( 100,000,000) وأربعين مليون  مئةسهم إلى ( 180,100,000)ألف 

 تداول(. )وموقع السوق المالية السعودية  الهيئةعلى موقع 

 

  المساهمين ملكية ونسب أسماء ((1جدول 

 

 

 

 ت

 

 

 

 االسم

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال

 عدد األسهم

القيمة 

 سمية اإل 

 )ريال

 (سعودي

نسبة 

 الملكية

 *المباشرة

 **عدد األسهم

القيمة 

 سميةاإل 

 )ريال

 (سعودي

نسبة 

 الملكية

 *المباشرة

 مجموعة شركة 1

 القابضة العبداللطيف
02,100,100 10 10,1% 30,101,212 10 10,1% 

 %3,0 10 0,800,818 %3,0 10 1,008,800 اإلدارة مجلس أعضاء 1

 %21.3 10 00,811,000 %21.3 10 130,000,001 الجمهور  3

 %111 - 100,000,000 %111 - 180,100,000 املجموع    

 (.م31/11/1010)الموافق  هـ00/00/1001كما في  تداول الشركة و  :المصدر

 .تقريبية النسب* 

كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر  يأ بتجميع الشركة ستقوم**

 حسب ملكيته خالل المستحقين السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة 
ً

 تخفيض سريان( يوم من تاريخ 30) ثالثينكال

 ميو  (10) تينس انقضاءموافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال و  بعد المال رأس تخفيض يسري  سوف وللتوضيح المال رأس
ً
من  ا

 خاريخعد بـ")ويشار إلى ذلك فيما ب على تخفيض رأس مال الشركة في صحيفة يومية العادية غير العامة الجمعية في المقيدين المساهمين موافقة نشرتاريخ 

 ."(الظفاذ
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 اإلدارة مجلس أعضاء 2-2

 
 االدارة مجلس أعضاء( 2جدول )

 الجنسية الصفة المظصب االسم

ملكية األسهم قبل 

 خاريخ العضوية التففي 

 *النسبة العدد

مير عبدالعزيز بن مشعل األ 

 بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس 

 اإلدارة
 م10/01/1010 %0.001 002,212 سعودي غير تنفيذي

بدر بن عمر بن سليمان 

 العبداللطيف

نائب رئيس 

 دارةاإل مجلس 
 م10/01/1010 %0,001 1,000 سعودي تنفيذي

صالح بن سليمان بن صالح 

 الراجحي

عضو مجلس 

 إدارة
 م10/01/1010 %0,0001 112 سعودي مستقل

ماجد بن عبدالرحمن بن 

 ناصر العسيالن

عضو مجلس 

والرئيس  إدارة

 التنفيذي 

 م10/01/1010 %0,011 00,000 سعودي تنفيذي

محمد بن حكمت بن سعد 

 الدين الزعيم

عضو مجلس 

 إدارة
 م10/01/1010 %0,102 180,000 سعودي مستقل

عمر بن حمد بن إبراهيم 

 المشعل

عضو مجلس 

 إدارة
 م10/01/1010 %0110, 010,000 سعودي مستقل

محمد بن سعد بن إبراهيم 

 المعجل

المعجل " ممثال عن شركة 

 "والمقاوالت للتجارة

عضو مجلس 

 إدارة
 م10/01/1010 %1,121 0,300,000 سعودي مستقل

 م(.31/11/1010هـ )الموافق 00/00/1001وتداول كما في الشركة المصدر: 

 النسب تقريبية.* 

 

م 00/11/1010هـ الموافق 02/03/1001تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ  :مزاحاة

ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء نسبة  1,000,000,000ريال سعودي إلى  1,801,000,000بتخفيض رأس مال الشركة من 

 بذلك. المستحقين الشركة مساهميمن عدد األسهم وتعويض  11%
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 العليااإلدارة  2-3

 
 العليا اإلدارة (3) جدول 

 العمر خاريخ التعيين الجنسية المظصب االسم

بدر بن عمر بن سليمان 

 العبداللطيف
 00 م10/01/1010 سعودي المنتدب العضو

ماجد بن عبدالرحمن بن ناصر 

 العسيالن
 00 م01/01/1010 سعودي الرئيس التنفيذي

تركي بن عبدالعزيز بن سليمان 

 العبداللطيف

نائب الرئيس 

التنفيذي للشؤون 

 اإلدارية

 30 م01/02/1010 سعودي

ادريس بن محمد بن أحمد أبو 

 القاسم
 11 م11/11/1002 سوداني المدير المالي

سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان 

 الحديثي

مدير إدارة التسويق 

 والمبيعات
 30 م01/01/1010 سعودي

 المصدر: الشركة  

 الشركة  أعمال 2-4

 

تتماش ى مع المواصفات والمقاييس المعتمدة و تلبي الطلب في  التيسمنت من األ  مختلفة تقوم الشركة بإنتاج وبيع أنواع

قديم خدمات بيئية من خالل معالجة أنواع مختلفة من املخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها تالسوق، كما تقوم ب

 لواقعامن خالل مصنع الشركة الكائن في محافظة مرات  ، وذلكلالستفادة منها في عمليات تشغيل المصنع طاقةوتحويلها إلى 

م 1002بدأ التشغيل التجاري للخط األول بنهاية الربع األول للعام حيث كم شمال غرب مدينة الرياض،  130نحو  بعد على

 طن كلنكر يوم 0,000بلغت نحو  تصميميةنتاجية إوبطاقة 
ً
كما قامت الشركة  .سمنتأمليون طن  1.20ما يعادل نحو  ا

بدأ التشغيل التجاري طن كلنكر يوميا وقد  0,000بلغت  تصميمية نتاجيةإ ثاني بطاقةال اإلنتاج خط نجازإالنتهاء من با

 طن كلنكر يوم 10,000للشركة  التصميميةنتاجية جمالي الطاقة اإل إم ليصبح 1010بريل أ للخط الثاني في نهاية
ً
 وطاقة ا

  اسمنت طن 11,000 للطواحين تفوق  تصميمية
ً
 .يوميا
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  المال رأس خففي المشاركة يي عملية  األطرا   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل العام لتففي  رأس المال .4

 

وتسعة  مئة( ريال سعودي مقسم إلى 1,801,000,000مليار وثمانمائة واثنين وتسعون مليون ) يبلغ رأس مال الشركة الحالي

 الواحد. للسهم ةرياالت سعودي (10) عشرة بقيمة اسمية قدرها( سهم 180,100,000وثمانون مليون ومائتي ألف )

من مليار وثمانمائة واثنين  حاجتها( من نظام الشركات لزيادته عن 100بناء على المادة )سيتم تخفيض رأس مال الشركة 

( ريال سعودي بقيمة اسمية 1,000,000,000( ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون )1,801,000,000وتسعون مليون )

 للسهم الواحد. ة( رياالت سعودي10)

 ألف ومائتي مليون  ينإلغاء تسعة وأربعوستتم عملية التخفيض عن طريق  %11تبلغ نسبة التخفيض لرأس مال الشركة 

بقيمة إجمالية تبلغ أربعمائة واثنان وتسعون مليون و  ( رياالت سعودية10قيمتها االسمية عشرة ) سهم عادي (00,100,000)

 إعداد التقرير المحاسبي

الماليالمستشار   

 تصويت مساهمي الشركة

 عملية تخفيض رأس المال

 الجمعية العامة غير العادية

 الموافقات النظامية

القانونيالمستشار   

1-ب-95  
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)لمزيد من  من أسهم الشركة المصدرة عادي سهم 3.80سهم لكل  1، أي بمعدل إلغاء ريال سعودي( 001,000,000)

 .من هذا التعميم(" خففي  رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركةثر أ" – 8 التفاصيل راجع قسم

 ( يوم10سوف يسري تخفيض رأس مال الشركة بعد انقضاء ستين )
ً
في  المقيدين من تاريخ نشر قرار موافقة المساهمين ا

 "(لظفاذا خاريخ)ويشار إلى ذلك فيما بعد بـ" الشركةالجمعية العامة غير العادية في صحيفة يومية على تخفيض رأس مال 

والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية أربعمائة واثنان وتسعون مليون  تقوم الشركة بسداد قيمة األسهم التي تم إلغاؤها

ا لقرار الجمعية العامة غير العادية   3( ريال سعودي من خالل مصادرها الذاتية للمساهمين المستحقين001,000,000)
ً
طبق

ا وذلك خالل خمسة عشرة )عندما ي
ً
  .( يوم عمل من تاريخ النفاذ10صبح نافذ

 في محفظة المساهم سهم ملغي كلسعودية مقابل  رياالت عشرة( 10) مبلغسداد ب 3المساهمين المستحقين تعويض وسيتم

  نتيجة لعملية تخفيض رأس مال الشركة لزيادته عن حاجتها. للسهم سميةاإل  القيمة يمثلوالذي المستحق 

 كةالشر  أسهم تداول  تعليقالموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيتم بعد 

البالغة و تعديل سعر السهم وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين تنفيذ عملية التخفيض و ل متتاليتين تداول  لجلستين

 م( يو 10ستين )
ً
في الجمعية العامة غير العادية في صحيفة يومية على  المقيدين من تاريخ نشر قرار موافقة المساهمين ا

 .تخفيض رأس مال الشركة

نسبة عدد األسهم المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم صبح تالشركة، سبعد انتهاء عملية تخفيض رأس مال 

 (.%20تخفيض رأس المال )الشركة قبل 

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم 

 حسب  نالمستحقي بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة
ً

كال

 .الشركة من تاريخ سريان تخفيض رأس مال ( يوم30)ثالثين خالل ملكيته 

ة في رأس المال: القوائم المالية المدققة للفترة المنتهي عملية تخفيض عليها ألغراضتم االعتماد تاريخ القوائم المالية التي 

 م.31/11/1010

"، ال توجد الشركةافقات الظاامية الزاممة إلخمام عملية خففي  رأس مال و الم" – 10في القسم  بخالف ما هو مذكور 

 أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس مال الشركة.

  

                                                             
ذا هبنهاية تداول ثاني يوم يلي الشركة  في سجل يظهروالذي ألسهم في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ا مالكالمساهم المستحق هو 3

 . " من هذا التعميم(أسئلة وأجوبة عن عملية خففي  رأس المال" – 11 )لمزيد من التفاصيل راجع قسم.التاريخ
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 المال رأس خففي  إجراءات .5

 

 إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لإلجراءات التالية: 

 توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال. -1

 لعملية تخفيض رأس المال.تعيين مستشار مالي  -1

 قانوني لعملية تخفيض رأس المال.تعيين مستشار  -3

 تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال. -0

ألوراق ا إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال للهيئة بما يتوافق مع شروط المادة التاسعة والخمسون من قواعد طرح -0

 ، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال.ماليةال

 موافقة الهيئة على طلب تخفيض رأس مال الشركة. -1

 ( من قواعد اإلدراج.0تقديم إشعار إلى السوق المالية السعودية )تداول( بالصيغة الواردة بالملحق ) -2

 .4مال الشركةموافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس  -8

 خفيضتعملية على  في صحيفة يومية موافقة الجمعية العامة غير العاديةمن تاريخ نشر بداية فترة اعتراض الدائنين  -0

 .الخصوص ابهذالسوق المالية السعودية )تداول(  موقع على إعالن. وسوف تقوم الشركة بنشر رأس مال الشركة

 ميو  (10) ستين انتهاء فترة اعتراض الدائنين بعد انقضاء -10
ً
 الجمعية في المقيدين المساهمين موافقة نشر قرار تاريخ من ا

لسوق على موقع ا وسوف تقوم الشركة بنشر تنويه الشركة مال رأس تخفيض علىفي صحيفة يومية  العادية غير العامة

  .بذلك المالية السعودية )تداول(

  .متتاليتين تداول  بتعليق تداول أسهم الشركة لجلستين (تداول السوق المالية السعودية )تقوم  -11

اء فترة في نهاية تاريخ انقضالمالكين لألسهم  بحيث يتم تعديل عدد أسهم المساهمين الشركة نفاذ تخفيض رأس مال -11

انقضاء  م يلييو  بنهاية تداول ثاني بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( اوالذين يظهرو ، اعتراض الدائنين

  .تاريخ النفاذ

                                                             
ر العادية ال يمكن تحديده قبل الحصول على الموافقات الالزمة لعملية التخفيض وسيتم اإلعالن أن تاريخ انعقاد الجمعية العامة غي إلى شارةتجدر اإل4 

 عن ذلك في حينه.
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 إلغاؤها تقوم الشركة بسداد قيمة األسهم التي تم  -13
ً
 طبق

ً
ذلك ا و ا لقرار الجمعية العامة غير العادية حيث أصبح نافذ

عن كل سهم ملغي  ت سعوديةرياال  (10عشرة ) مبلغ من تاريخ النفاذ حيث سيتم سداد عمل يوم (10) خمسة عشرة خالل

  في الشركة.ستحقين الم للمساهمين

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال  -10

  مستحقينال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة
ً

كال

 .النفاذ( يوم من تاريخ 30)ثالثين  خاللحسب ملكيته 

افقات الظاامية إلخمام عملية خففي  رأس المال  5-1  اإلجراءات الزاممة للمو
 

عن  (تداول ) السوق المالية السعودية أعلنت الشركة من خالل موقع م(01/11/1010الموافق هـ )08/03/1001بتاريخ 

من مليار وثمانمائة واثنين وتسعون مليون  حاجتهالزيادته عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة 

ستة وعشرون  ( ريال سعودي بنسبة تخفيض1,000,000,000( ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون )1,801,000,000)

وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف  مئةوبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من بالمائة من رأس مال الشركة  (11%)

 ( سهم. 100,000,000وأربعين مليون ) مئة( سهم إلى 180,100,000)

( ريال 1,801,000,000تخفيض رأس المال من مليار وثمانمائة واثنين وتسعون مليون ) الشركة على طلب الهيئةوافقت 

وبالتالي  ( بالمائة%11) ستة وعشرون نسبة تخفيض( ريال سعودي ب1,000,000,000سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون )

وأربعين مليون  مئة( سهم إلى 180,100,000وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف ) مئةتخفيض عدد أسهم الشركة من 

 وموقع السوق المالية السعودية )تداول(.  الهيئة( سهم، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 100,000,000)

للشركة خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ **/**/****هـ الموافق **/**/****م على الجمعية العمومية غير العادية وافقت 

( ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون 1,801,000,000تخفيض رأس المال من مليار وثمانمائة واثنين وتسعون مليون )

 وبالتالي تخفيض عدد ( بالمائة من رأس مال الشركة%11) رونستة وعش ( ريال سعودي بنسبة تخفيض1,000,000,000)

( 100,000,000وأربعين مليون ) ئةام( سهم إلى 180,100,000وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف ) ئةامأسهم الشركة من 

 تداول(.)هيئة وموقع السوق المالية السعودية السهم. وسيتم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 
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 أسباب خففي  رأس المال .6

 

ن أأعضاء مجلس اإلدارة  يرى  كفاءة هيكل رأس المال وتحسين العوائد. فيها بمالرفع كفاءة جميع األنشطة  تسعى الشركة

 شركةلا احتياجاتيفوق الحالي رأس المال المدفوع  نأحيث  ومساهميها في مصلحة الشركة سيكون  تخفيض رأس المال

مال، سينخفض رأس المال المدفوع من مليار التمت الموافقة على تخفيض رأس في حال و المتوسط وعلى المدى القصير 

ريال سعودي  (1,000,000,000) ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون  (1,801,000,000) وثمانمائة واثنان وتسعون مليون 

 الشركة من مجموع أسهم %11نسبة  تمثل والتي سهم( 00,100,000)ألف  يومائت مليون  وأربعين تسعةنتيجة إلغاء 

 رياالت عشرة( 10) مبلغبالمساهمين المستحقين  تعويض وسيتم. وذلك لزيادته عن حاجتها قبل التخفيض المصدرة

نخفض يسوبالتالي  ،للسهم سميةاإل  القيمة يمثلوالذي  المستحق في محفظة المساهمتم الغاءه سهم  كلمقابل  سعودية

من  سهم عادي 3,80لكل سهم  1، أي بمعدل إلغاء %11نتيجة إلغاء ما نسبته  المستحق مساهمللاألسهم المملوكة  عدد

فإنه من المفترض  وبذلك ( رياالت سعودية عن كل سهم تم إلغاؤه،10سمية البالغة )استرداد قيمتها اإل في المقابل أسهمه و

  يتأثر أن
ً
 لمبلغا قيمةليشمل  إتمام عملية تخفيض رأس المال وتعديل سعر السهمبعد  يملغالغير السهم  سعرارتفاعا

ثر خففي  أ" – 8 )لمزيد من التفاصيل راجع قسم لألسهم الملغاة السوقية والقيمة اإلسمية القيمة بين الفرق  يمثل الذي

 السوقية قيمةال إجمالييؤثر إلغاء األسهم على سو . " من هذا التعميم(رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

  .السوق  في والطلب العرض عواملل خاضعة وستبقىلشركة ل

تجدر اإلشارة إلى أن عملية تخفيض رأس المال ستكون قيد النفاذ بعد االنتهاء من فترة اعتراض الدائنين وأن التعديل الواقع 

 على سعر السهم هو نتيجة عملية التخفيض عند نفاذ القرار.

بما يتناسب مع متطلبات حجم النشاط والوضع األمثل لهيكل رأس  ،تخفيضه أثرو  المال رأس كفايةومن خالل تقييم مدى 

 ساهمينالمعلى حقوق  والعائد األصول  على داء والربحية للشركة كالعائدنسب مؤشرات األ على  التخفيض أثرمدى و  المال

مال ال أسر  تخفيض عملية بعد أفضلمالي  مركزفي  ستصبح أنها الشركة إدارةتعتقد  ،ونسبة المديونيةربحية السهم و 

أثر خففي  رأس مال الشركة على التزامات " – 2 قسم راجع التفاصيل من. )لمزيد عام بشكل عوائدال تحسن وبالتالي

 (.التعميم هذا من" الشركة

 تخفيضالرافعة المالية للشركة وخلص إلى أن  موقفو ومدى كفايته المال قام مجلس اإلدارة بمراجعة هيكل رأس  وقد

أو تمويل خططها االستراتيجية التوسعية او  الحالية ماليةال متطلباتها تمويليفوق  ذيالالحالي و رأس مال الشركة 

مال أكثر  رأس هيكلالوصول إلى  لشركةلسيتيح  القطاع مستوى  مع كذلك يتناسب وبما االستثمارية لضمان استمرار النمو

)إن  لفتهاتك النخفاض الدينأدوات  نسبة زيادة حال فيالمعدل المرجح لتكلفة رأس المال  تخفيض مكانيةإ وكذلككفاءة 

 .الملكيةأدوات تكلفة ب (وجد
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مع  افقو تت استثمارات جديدة التمويلي األمثل عند الحاجة لتمويل أي هيكللمكونات رأس المال وال تنظر الشركةأن  كما

  ستصبح والتي ةمن خالل مصادر التمويل الخارجي مصادرها الذاتية أو طريق عن سواء، الشركة  استراتيجية
ً
 أمثل خيارا

 
ً
 .عام بشكل الملكية أدوات خالل من المال رأس تمويل تكلفةب مقارنة االقتراض تكلفة النخفاض نظرا

  هاأثر خففي  رأس مال الشركة على التزامات .7

 

محاسب ك وشركاه عضو جرانت ثورنتون الدولية الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري  الشركة بتعيين شركةقامت 

قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة، والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض 

 الشركة.  التزاماتالمتوقع على  هوأثر 

 إلى أحدث البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في  اإليضاحألغراض 
ً
ديسمبر  31فقط واستنادا

 .لشركةا حسابات على مقابل كل سهم تم إلغاؤه النقدي التعويضو اآلثار المالية لتخفيض رأس المال  فيما يلي،، م1010

ركة ، كما أن الشةالذاتي هااألسهم الملغاة من مصادر  قيمةداد سفي ظل موقف السيولة الجيد للشركة فإن الشركة تنوي 

المال  يض رأسفتحليل أثر تخ تم وقد إتاحة خيار استخدام التمويل الخارجي من البنوك في حال دعت الحاجة لذلك، ارتأت

مية مع تسهيالت بنكية إسال وقعت اتفاقيات قد االشارة إلى أن الشركة  رتجدوعليه . على التزامات الشركة على هذا األساس

( 00,000,000( ريال سعودي ومبلغ خمسين مليون )00,000,000البنك السعودي البريطاني )ساب( بمبلغ خمسين مليون )

ولن تستخدم الشركة مبالغ  لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط، متاحة ريال سعودي مع بنك الرياض

 و  الذاتية مصادرها من التخفيض عملية كامل تمويل من الشركة تمكن عدم حال في هذه التسهيالت إال
ً
ي حدث أل تحسبا

  ،قد يؤثر على عملية السداد ئ طار 
ً
أي عموالت أو أتعاب إدارية أو وال يحتسب عليها هذه التسهيالت غير ملزمة  بأن علما

عدد من الفرضيات  بدراسةقامت  بأن الشركةكذلك . كما تجدر اإلشارة التسهيالت عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدامها

  المستقبلية
ً
 .النقدية الشركة تدفقات على النفط أسعار وانخفاض كورونا فايروس جائحة أثر باالعتبار أخذا

مليون ريال سعودي لتمويل تخفيض رأس مال الشركة فإن  ( مائة100)البالغ  التمويل في حال قررت الشركة استخدامو

 عليهاالتمويل االلتزامات املحتملة ستكون بنفس مبلغ 
ً
 بأن فترة  التمويلعمولة  قيمة زائدا

ً
ستكون قصيرة ل التمويسداد علما

 .االستخداماالجل خالل سنة واحدة من تاريخ 

  أثر خففي  رأس المال على حسابات الشركة 7-1

 (1,801,000,000) سينخفض رأس المال المدفوع من مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون  :رأس المالحصة  (أ

 .ريال سعودي( 1,000,000,000)ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون 

2-ب-95  
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 رأس المال حصة (0) جدول 

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال البيان

 100,000 180,100 (سهم األسهم المصدرة )ألفعدد 

 ال آ) المصدرةألسهم ل سميةاإل  قيمةال

 الرياالت(
1,801,000 1,000,000 

 املحاسب القانوني تقرير المصدر: 

 

تخفيض عملية قبل  %8 حوالي منصول بعد تخفيض رأس المال نسبة العائد على األ  سترتفع :صول العائد على األ   (ب

 مانيةث والبالغ حوالي حكمة في ما و النقد بند انخفاضالمال و ذلك نتيجة  رأسبعد تخفيض  %11 حوالي رأس المال الى

 و بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ( مليون ريال سعودي18,000,000) وستون 

 تميس واللذان 1010 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال( 081,000,000) مليون وستة وثمانون  أربعمائةحوالي  ةوالبالغ

بقيمة أربعمائة واثنان  المستحقين لمساهمي الشركة لألسهم الملغاة (رياالت 10) اإلسمية القيمة سداد خاللهما من

  .ريال سعودي (001,000,000)وتسعون مليون 

 األصول  على العائد( 5 جدول )

 بعد خففي  رأس المال رأس المالقبل خففي   البيان

 100,011 100,011 ال  الرياالت(آالدخل قبل الزكاة ) صايي

 1,830,311 1,331,311 ال  الرياالت(آ)الموجودات  إجمالي

 %10.2 %8.0 )%( األصول  على عائدال

 المصدر: تقرير املحاسب القانوني 

 ريال 0.01 منوذلك  %30سيرتفع معدل ربحية السهم بنسبة  المصدرة سهماأل  عدد لتخفيض نتيجة ربحية السهم: (ج

حسب النتائج المالية للعام  لكل سهم سعودي ريال 1.18 لىإ قبل عملية تخفيض رأس المال لكل سهم سعودي

 .م1010

 السهم ربحية( 1جدول )

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال البيان

 120,101 120,101 ال  الرياالت(آالدخل الشامل ) إجمالي
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 100,000 180,100 عدد األسهم المصدرة

 1.18 0.01 (سعودي)ريال  السهم ربحية نسبة

 المصدر: تقرير املحاسب القانوني 

 

 %18حقوق المساهمين بنسبة  بند نخفضيفي رأس مال الشركة س رنتيجة للتغي العائد على حقوق المساهمين: (د

 %11,1 لىإ قبل عملية تخفيض رأس المال %8,2 منالعائد على حقوق المساهمين نسبة لى ارتفاع إيؤدي سمما 

 .م1010حسب النتائج المالية للعام 

 المساهمين حقوق  على العائد( 2) جدول 

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال البيان

 100,011 100,011 ال  الرياالت(آالدخل قبل الزكاة ) صايي

ال  آحقوق المساهمين ) مجموع

 الرياالت(
1,100,830 1,203,830 

 %11.1 %8.2 (%) العائد على حقوق المساهمين 

 المصدر: تقرير املحاسب القانوني 

 

اتج النمجموع حقوق الملكية والتغير في رصيد المصدرة سهم نتيجة انخفاض عدد األ  :للسهم الواحد القيمة الدفترية (ه

 لكل سهم سعودي ريال 11,0من وذلك  %0,0للسهم بنسبة  الدفتريةقيمة الارتفعت  ،من تخفيض رأس مال الشركة

حسب النتائج المالية للعام  بعد عملية التخفيض لكل سهمسعودي ريال  11,0إلى  قبل عملية تخفيض رأس المال

 .م1010

 للسهم الدفترية القيمة( 8) جدول 

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال البيان

 1,203,830 1,100,830 (الرياالت)اال   الملكية حقوق  مجموع

 100,000 180,100 (سهم ألف) المصدرة األسهم عدد

 11.0 11.0 ( سعودي )ريال للسهم الدفترية القيمة

 تقرير املحاسب القانوني  المصدر:
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 (التداول )نسبة  الحالية النسبة (و
( ريال سعودي و بند موجودات 18,000,000)مليون وستون  ثمانيةوالبالغ حوالي  هكمح في وما النقد بند في االنخفاضنتيجة 

( ريال 081,000,000)مليون وستة وثمانون  أربعمائةحوالي  ةمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والبالغ

لمساهمي الشركة  الملغاة سهملأل رياالت للسهم(  10) اإلسمية القيمة سداد نتيجة 1010ديسمبر  31سعودي كما في 

 %10ة بستنخفض النسبة الحالية بنس ريال سعودي (001,000,000)بقيمة أربعمائة واثنان وتسعون مليون المستحقين 

  .يض رأس المالفتخ عملية بعد مرة 3,80 تخفيض رأس المال إلىعملية قبل  مرة11,1وذلك من 

 (التداول  نسبة) الحالية النسبة( 0) جدول 

 بعد خففي  رأس المال قبل خففي  رأس المال البيان

 111,131 203,131 (الرياالت)اال   المتداولة الموجودات

 12,020 12,020 (الرياالت اال  المتداولة المطلوبات

 3.80 11.1 مرة الحالية النسبة

 املحاسب القانوني  تقرير :المصدر

 

  نمساهميالثر خففي  رأس مال الشركة على حقوق أ .8

 

 حقمست األسهم السوقية المملوكة ألي مساهم عدد سينخفض إجماليفي حال تمت الموافقة على تخفيض رأس المال، 

( 10سمية البالغة )من أسهمه واسترداد قيمتها اال سهم عادي  3.80سهم لكل  1أي بمعدل إلغاء  ،%11نتيجة إلغاء ما نسبته 

 سعر يتأثر فإنه من المفترض أن وبذلك رياالت سعودية عن كل سهم تم إلغاؤه،
ً
مام عملية بعد إت يالغير ملغالسهم  ارتفاعا

 سوقيةال والقيمة اإلسمية القيمة بين الفرق  يمثل الذي المبلغ قيمةليشمل  تخفيض رأس المال وتعديل سعر السهم

  .لألسهم الملغاة

و أثر  ضقيمة التعوي احتساب هو سعر افتراض ي لغرض توضيح طريقة ةالتالي مثلةتجدر االشارة إلى أن سعر السهم في األ 

 . للمحفظة تخفيض رأس المال على القيمة السوقية

. أسهم 10التعويض وأثر عملية تخفيض رأس المال على القيمة السوقية إلى طريقة احتساب قيمة  فيما يلي، مثال يوضح

ريال سعودي للسهم الواحد، فيما افترضنا أن سعر السهم  13وقد افترضنا ألجل التوضيح أن سعر السهم قبل التخفيض 

 ريال سعودي للسهم الواحد على النحو التالي: 10.00بعد تعديل األسهم سيصبح 
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 أسهم 10إلى  المستحقين الشركة لمساهمي السوقية القيمة على المال رأس تخفيض أثر على مثال10) ) جدول 

 القيمة البيان

األسهم المملوكة قبل 

 التففي 

1 

 سهم

2 

 سهم

3  

 أسهم

4  

 أسهم

5 

 أسهم 

6 

 أسهم 

7 

 أسهم 

8  

 أسهم

9 

 أسهم 
 أسهم 11

سعر السهم قبل 

 (افتراض يالتففي  )

 )ريال سعودي(

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

 1.10 1.30 1.08 1.81 1.01 1.30 1.00 0.28 0.01 0.11 )سهم( األسهم الملغاة

األسهم المملوكة بعد 

 *)سهم( التففي 
0.20 1.08 1.11 1.01 3.2 0.00 0.18 0.01 1.11 2.00 

عدد األسهم يي املحفاة 

 بعد التففي  )سهم(
- 1 1 1 3 0 0 0 1 2 

عدد كسور األسهم بعد 

 *التففي  )سهم(
- 0.08 0.11 0.01 0.20 0.00 0.18 0.01 0.11 0.00 

بالقيمة  التعوي مبلغ 

 (سعودي سمية )ريالاإل 
1.1 0.1 2.8 10.0 13 10.1 18.1 10.8 13.0 11 

الظاخجة  التعوي قيمة 

من كسور األسهم 

)ريال  **)خقديرية(

 سعودي(

10.0 1.20 3.00 13.00 0.80 1.18 1.03 11.03 0.12 0.11 

سعر السهم بعد خففي  

رأس المال )ريال 

 ***سعودي(

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

القيمة السوقية للمحفاة 

 قبل خففي  رأس المال

 (سعودي )ريال

13 11 30 01 10 28 01 100 112 130 

القيمة السوقية للمحفاة 

 بعد خففي  رأس المال

 (سعودي )ريال

- 10.00 18.10 18.10 01.10 01.10 20.10 20.10 80.30 08.38 

قيمة التعوي  الظاخجة 

كسور األسهم الملغاة و من 

 (سعودي )ريالاألسهم 

13 11.00 10.80 13.80 11.80 11.28 10.23 33.23 31.12 31.11 

إجمالي القيمة السوقية 

للمحفاة بعد خففي  

المال يشمل األسهم  رأس

 والظقد )ريال سعودي(

13 11 30 01 10 28 01 100 112 130 
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 .لتخفيضا عملية من الناتجة التعويض قيمة احتساب طريقة ذلك لغرض توضيح افتراضحيث تم  ،كسور أسهم على محفظة المساهم تحتوي  أن يمكن ال* 

يختلف  أنويمكن  المتوقع بعد التعديل للسهم وهو سعر السهم سعودي ريال 10,00 سعر على األسهم كسور  بيع من الناتجة التعويض قيمةاحتساب  تم**

 السوق. في طلب العرض و البناء على  السهم سعر

 .تداول المعدل بعد انقضاء تاريخ النفاذ وفترة تعليق األسهممالالسهم شارة أن سعر السهم بعد عملية التخفيض في المثال هو سعر اإل  ر*** تجد

 

 

 

( سهم من أسهم 1,000) في محفظته عدد ألف مستحق مساهم فيما يلي، مثال يوضح أثر عملية تخفيض رأس المال على

شارة أن في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس تجدر اإل  رأس المال. تخفيضعملية الشركة قبل 

ا على جميع مساهمي الشركة المال، 
ً
 في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض المالكين لألسهمسيكون قرار التخفيض نافذ

ضاء تاريخ انق تداول ثاني يوم يلي بنهايةبسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول(  اوالذين يظهرو  الدائنين

 حضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمينالذين لم يالمقيدين ويشمل ذلك المساهمين  النفاذ

 الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال. المقيدين

اهم مس – عاديةال غير العامة موافقة الجمعية في حال المستحقين الشركة مساهمي حقوق  على المال رأس يضفتخ أثر على مثال( 11) جدول 

 ( سهم1,000في محفظته )

 البيان
 عاديةاليي حال موافقة الجمعية العامة غير 

 تخفيض رأس المال قبل

 سهم 1,000 التففي  عملية األسهم المملوكة قبل

 ريال سعودي 13 *(افتراض ي)قبل عملية التففي   سعر السهم

(افتراض ي)قبل عملية التففي   القيمة السوقية لألسهم  ريال سعودي 13,000 

 %11 نسبة التففي 

 سهم 110 االستثمارية المستحق عدد األسهم الملغاة من محفاة المساهم

 سهم 200 بعد عملية التففي األسهم المملوكة 

*(افتراض ي)بعد عملية التففي   سعر السهم  ريال سعودي 10,00 

**(افتراض ي)بعد عملية التففي   القيمة السوقية لألسهم  ريال سعودي 10,000 

عن األسهم الملغاة بما يعادل القيمة  سدادهالمبلغ الذي سيتم 

 اإلسمية
 ريال سعودي 1,100

(افتراض ي)بعد عملية التففي   القيمة السوقية لألسهم  ريال سعودي 10,000 
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 ريال سعودي 13,000 إجمالي البظدين أعزاه 

 الشركة.المصدر: 

 التوضيح لغرض افتراض ي السهم سعر*

 ** تم تقريب القيمة السوقية لغرض االيضاح

 عدب السهم سعر يتأثرالمتوقع أن  ومن ،يضاحاإل  لغرض افتراض يالمثال هو سعر  فيإن سعر اإلغالق لسهم الشركة 

 . ملغاة الغير االسهم عدد على والسوقية سميةاإل  القيمة بين ما بالفارق  التخفيض

 إلى للسهم سعودي ريال 13 منوذلك نتيجة تخفيض رأس المال  %8بنسبة سعر السهم  سيرتفعوبالنظر إلى المثال أعاله، 

 ربمقدا ستنخفض للشركة السوقية القيمة أن كما. بعد تعديل سعر السهم الواحد للسهم سعودي ريال 10.00 حوالي

ألف  ومائتانلغاء تسعة وأربعون مليون إنتيجة  سعودي ريال (001,000,000) أربعمائة واثنان وتسعون مليون 

( سهم، لتصبح نسبة عدد األسهم المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد أسهم الشركة قبل تخفيض رأس 00,100,000)

 (.%20المال حوالي )

 .للشركة تخفيض رأس المال على سعر السهم والقيمة السوقية أثرالمثال أدناه يوضح  

 للشركة السوقية والقيمة السهم سعر على المال رأس تخفيض أثر على مثال( 11) جدول 

 تغيير سعر السهم بعد خففي  رأس المال

 ريال سعودي 13 (افتراض ي) قبل خففي  رأس المال سعر اإلغزاق لسهم الشركة

 ريال سعودي 001,000,000 قيمة خففي  رأس المال

 سهم 00,100,000 الملغاةعدد األسهم 

 سهم 180,100,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل خففي  رأس المال

 سهم 100,000,000 عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد خففي  رأس المال

 ريال سعودي 1,000,100,000 القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل خففي  رأس المال

 قينالمستح نمساهميالالذي سيتم خوميعه على   يعو تالالمبلغ 

 )القيمة األسمية لألسهم الملغاة( مقابل األسهم الملغاة
 ريال سعودي 001,000,000

 ريال سعودي 10.00 المفترض سعر سهم الشركة بعد خففي  رأس المال

 ريال سعودي 1,012,100,000 خففي  رأس المال بعدالقيمة السوقية ألسهم الشركة 

 الشركة.المصدر: 

 

3-ب-95  
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 تففي  رأس مال الشركة ب المتعلقة املخاطرة عوامل .9

 اتخاذ على رةدااإل  قدرة عدة ظروف وعوامل خارجية وداخلية من أهمها على يرئيس  بشكل الشركة أعمال نتائج تعتمد

 عدم تبين حال وفي. ومدى كفايته مالها رأسهيكل  و وأنشطتها الشركة بأعمال يتعلق فيما والمناسبة الصحيحة القرارات

 سلًبا ذلك ه من الممكن أن يؤثرفإن الشركة، مال رأس تخفيض عملية يخص فيما الشركة إدارة مجلس توصية قرار سالمة

 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل

 اإلقليمي أو حليامل الصعيد على تنتشرقد  التي المعدية أو الوبائية باألمراض سلبًيا تأثًرا الشركة أعمال تتأثر أن يمكنكما 

( األخرى  الصحية األوبئة أحد أو) (Covid-19)" المستجد كورونا يروساف" مثل الصحية األوبئة أحد انتشار إن. العالمي أو

مرتبطة لا فش ي تلك األمراضبت تتعلق أوبئة أي تؤثر قدفي الشركة. و  العمل سير عيقي قد الشركةبين موظفي  هاوتفشي

 الشركة درةق علىأو  الشركة منتجات على اإلقبال استمرار على سلًبا تؤثرفقد  ،الشركة عمالءلى قرارات عأو غيرها  بالصحة

مما يؤثر على ايرادات الشركة ونتائجها المالية وقدرتها على تحقيق  عمالئها الحاليينب االحتفاظ وأ إليها جدد عمالء جذب على

  . األرباح

قد  لتيا الوقائية اإلجراءات من وغيرها وتعليق الحضور لمقرات العمل التجول  رظح مثل االحترازية اإلجراءات تؤثر قدو  كما

 العمل سير على (Covid-19كورونا المستجد" )"فايروس  جائحة انتشار من للحد العربية السعودية المملكةحكومة  تتخذها

 ناسبالم الوقت في معها والتعامل والتغيرات االحترازية اإلجراءات هذه فهم على الشركة قدرة عدم حال وفي. في الشركة

وتوقعاتها  عملياتها ونتائج ووضعها المالي الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلًبا يؤثرس ذلك فإن ،الصحيحة وبالطريقة

 . المستقبلية

هذا وقد تتأثر أعمال الشركة وأنشطتها لعوامل اقتصادية أخرى مثل انخفاض أسعار النفط أو الركود والتباطؤ االقتصادي 

  الذي سيؤثر على حجم االنفاق بشكل عام وعجلة سير المشاريع وتأثر الطلب على منتجات الشركة بشكل عام.
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 لعملية خففي  رأس المالالفترة الزمظية  .11

  المال رأس تخفيض عملية إلجراءات المقترحة الزمنية الفترة( 13) جدول 
 

  الحدث  التاريخ

 هـ08/03/1001

 (م00/11/1010 الموافق)

 (1,000,000,000)ريال سعودي إلى  (1,801,000,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من  توصية

 ريال سعودي.

 ـه13/00/1001

 (م08/01/1010 الموافق)

 .الشركة مال رأس تخفيض لعملية والمستشار القانوني المالي المستشار تعيين إعالن

 هـ12/00/1001

 (م10/00/1010)الموافق 

 .المالية السوق  هيئة إلى الشركة مال رأس تخفيض طلب تقديم

  هـ13/11/1001

 م(10/02/1010 )الموافق

هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع  موافقة

 )تداول(. السعودية المالية السوق  وموقع ئةهيال

 هـ 01/11/1001

 م(12/02/1010ق)المواف

ين )تداول(، كما تم تضمالدعوة للجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية 

 نسخة من تعميم المساهمين في اإلعالن.

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

رأس  العادية المتضمنة تخفيض غيرعلى بنود اجتماع الجمعية العامة  لكترونياإل التصويت بداية عن اإلعالن

 .)االجتماع األول( الشركة مال

 هـ**/**/****

 *(م)الموافق **/**/****

)االجتماع األول(، وفي حال عدم  الشركة مال رأس تخفيض المتضمنة العادية غير العامة الجمعية انعقاد

اكتمال النصاب الالزم النعقاد االجتماع األول، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة املحددة 

االجتماع الثاني، سيتم انعقاد االجتماع  النعقاد االجتماع األول. وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد

 يوم من انتهاء المدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني. 11بعد  الثالث

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

 (داول تالسوق المالية السعودية ) للشركة على موقع العادية غير العامة الجمعية اجتماع نتائج عن اإلعالن

 .يتوزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس  وصحيفة يومية

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

إلى  الدائنين دعوةحال موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على تخفيض رأس مال الشركة، يتم  في

( يوم من تاريخ نشر قرار التخفيض في 10رأس مال الشركة خالل ستين ) تخفيضإبداء اعتراضاتهم على قرار 

الصحيفة اليومية. فإن أعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على 

 .
ً

 أو أن تقدم له ضماًنا كافًيا للوفاء به إذا كان آجال
ً

 الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

 نم تنويهنشر  يتم الشركة، مال رأس تخفيض على للشركة العادية غير العامة الجمعية موافقة حال في

تين س بعد مدةوذلك  الدائنينفترة اعتراض  بانقضاءالسوق المالية السعودية )تداول(  موقع على الشركة

 .( يوم من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحيفة اليومية10)

 هـ**/**/****

 (م*/**** )الموافق **/*

 يةالمال السوق  تقوم الشركة، مال رأس تخفيض على للشركة العادية غير العامة الجمعية موافقة حال في

 .**.بعد انقضاء تاريخ النفاذ متتاليتين تداول  لجلستين الشركة أسهم تداول  بتعليق)تداول(  السعودية

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

ض سيكون قرار التخفي ،الشركة ماللشركة على تخفيض رأس ل الجمعية العامة غير العادية في حال موافقة

ا على جميع مساهمي الشركة
ً
 ايظهرو ين ذال و في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين المالكين لألسهم نافذ

ويشمل  لنفاذا تداول ثاني يوم يلي انقضاء تاريخ بنهايةبسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( 

 الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين المقيدين ذلك المساهمين

 خفيض رأس المال.الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار ت المقيدين

4-ب-95  
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 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

وسعر  دعد تعديل تم، سيالشركة ماللشركة على تخفيض رأس لفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية 

( 1,000,000,000مليار وأربعمائة مليون )والتي تبلغ قيمتها االسمية المستحقين جميع مساهمي الشركة  أسهم

 .ريال سعودي

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

داد تقوم الشركة بسس، الشركة ماللشركة على تخفيض رأس لفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية 

ا وذلك خالل خمسة ؤ لغاإقيمة األسهم التي تم 
ً
ها طبًقا لقرار الجمعية العامة غير العادية حيث أصبح نافذ

( رياالت سعودية عن كل سهم ملغي 10من تاريخ النفاذ حيث سيتم سداد مبلغ عشرة ) عمل ( يوم10عشرة )

 في الشركة. المستحقين للمساهمين

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

ميع ستقوم الشركة بتج الشركة، ماللشركة على تخفيض رأس لفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية 

وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في أي كسور أسهم )إن 

  قينالمستح السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة
ً

كال

 ( يوم من تاريخ نفاذ تخفيض رأس المال الشركة.30حسب ملكيته خالل ثالثين )

 هـ**/**/****

 (م)الموافق **/**/****

 تعديلبستقوم الشركة  الشركة، ماللشركة على تخفيض رأس لفي حال موافقة الجمعية العامة غير العادية 

 .رأس المال بعد التخفيض في نظامها األساس ي وسجلها التجاري 

 وقت يف الهيئة موافقة بعد العادية غير العامة الجمعية بعقد الشركة تقوموقد  لعقد الجمعية العامة غير العادية مستهدفهذا التاريخ  أناالشارة  رتجد *

 عن ذلك في حينه.اإلعالن يتم وس مناسب الشركة تراه بحسب ماآخر 

ة حيث أن هذا عادي** إن عملية تعليق تداول السهم سيكون في اليوم الذي يلي انقضاء تاريخ النفاذ وليس في اليوم الذي يلي موافقة الجمعية العامة غير ال

( 10تين )س مال الشركة خالل سرأ تخفيضالدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم على قرار  دعوةاإلجراء يكون للشركات التي لديها خسائر في رأس المال وال يلزمها 

 .  يوم من تاريخ نشر قرار التخفيض

 الفترة الزمنية لعميلة تخفيض رأس المال فيما يلي رسم بياني يوضح 

 ( الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال10) جدول 

 

 

 

  

الجمعية  ونشر قرار وافقة: م0اليوم 

 العامة غير العادية

 يوم( 10فترة اعتراض الدائنين ): 10-1اليوم 

 فترة تعليق وتعديل عدد وسعر األسهم: 11-11اليوم 

عودة التداول بالسعر : 63اليوم 

 المعدل
 الملغاةسداد قيمة تعويض األسهم : 21-11اليوم 

 سداد قيمة متحصالت بيع كسور األسهم: 01-11اليوم 
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 أعضاء مجلس اإلدارة إقرار .11

 

 الشركة مصلحة في يصّب  الشركة مال رأس تخفيض بأن واعتقادهم علمهم بحسب الشركة إدارة مجلس أعضاء يؤكد

 .والمساهمين

 

  المال رأس خففي  عمليةعن  وأجوبة أسئلة .12

 

 متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة تخفيض رأس مال الشركة؟ .1

 همأس تداول  تعليقفي حال تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيتم 

نين تعديل سعر السهم وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض الدائلتنفيذ عملية التخفيض و  متتاليتين تداول  لجلستين الشركة

 م( يو 10والبالغة ستين )
ً
في الجمعية العامة غير العادية في صحيفة يومية  المقيدين موافقة المساهمينمن تاريخ نشر قرار  ا

 وستقوم الشركة بنشر تنويه على موقع السوق المالية السعودية )تداول( بذلك.    .على تخفيض رأس مال الشركة

 سترد؟لكل سهم مالناتجة من تخفيض رأس مال الشركة وما هي القيمة المتوقعة  قيمة التعويضكيف سيتم احتساب  .1

( سهم عادي بقيمة إجمالية تبلغ أربعمائة واثنان وتسعون مليون 00,100,000ألف ) يلغاء تسعة وأربعين مليون ومائتإسيتم 

تعديل سعر سهم عادي مملوك. وبعد االنتهاء من عملية  3.80سهم لكل  1( ريال سعودي، أي بمعدل إلغاء 001,000,000)

الشركة بسداد قيمة األسهم التي تم إلغاؤها طبًقا لقرار الجمعية العامة غير العادية حيث  ستقوم السهم من قبل تداول،

ا وذلك خالل خمسة عشرة )
ً
( رياالت سعودية 10( يوم عمل من تاريخ النفاذ حيث سيتم سداد مبلغ عشرة )10أصبح نافذ

الشركة  التبسج اوالذين يظهرو  اعتراض الدائنين في نهاية تاريخ انقضاء فترةالمالكين لألسهم  عن كل سهم ملغي للمساهمين

بين القيمة  فرق السعر ما نعكس. وسيانقضاء تاريخ النفاذ بنهاية تداول ثاني يوم يلي (تداول )لدى السوق المالية السعودية 

  ل.التعديبعد  سعر السهم المتداول  لينتج عنهالمتداول قبل عملية التعديل رياالت( وسعر السهم  10سمية للسهم )اإل 

 من تخفيض رأس مال الشركة؟ ةالناتج تمنح قيمة التعويضلمن  .3

المستحق وهو لمساهم لمن تخفيض رأس المال  ةالناتج كسور األسهم )إن وجدت(متحصالت و  تعويضال مبلغمنح ي

 نقضاءابنهاية تداول ثاني يوم يلي  (تداول )الشركة لدى السوق المالية السعودية  التالمسجل بسج الشركة المالك ألسهم

 .النفاذ تاريخ

  

9-ب-95  
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 من تخفيض رأس مال الشركة؟ قيمة التعويضمتى يتم إيداع  .0

ا لقرار الجمعية العامة غير العادية حيث أصبح  (التعويض)مبلغ  ستقوم الشركة بإيداع قيمة األسهم التي تم إلغاؤها
ً
طبق

ا وذلك خالل خمسة عشرة )
ً
نشر قرار موافقة  يوم من تاريخ 10)البالغة  ( يوم عمل من نهاية فترة اعتراض الدائنين10نافذ

( رياالت سعودية عن كل 10سيتم سداد مبلغ عشرة ) حيث المساهمين في الجمعية العامة غير العادية في صحيفة يومية

أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج  ستقوم الشركة بتجميعكما  .المستحقين سهم ملغي للمساهمين

عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها 

 حسب ملكيته لمسا
ً

 ( يوم من تاريخ سريان تخفيض رأس مال الشركة.30خالل ثالثين )همي الشركة كال

 ؟سداد مبلغ التعويض و متحصالت كسور األسهمبكيف يتم إشعار المساهم  .0

 يتم إشعار المساهم عن طريق خدمة تداوالتي المقدمة من قبل مركز إيداع األوراق المالية.

 من هو المساهم المقيد؟ .1

 السهملكية م)مع األخذ في االعتبار فترة التسوية وهي الفترة الالزمة النتقال المالك لألسهم  هو المساهم المساهم المقيد

قت و  شركة لدى السوق المالية السعودية )تداول(ال في سجل مساهمين والذي يظهر( والسداد الفعلي لقيمة الصفقة

 حيث يحق له التصويت على قرار تخفيض رأس المال.  انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 المستحق؟ المساهم هو من .2

دى السوق لفي سجل الشركة  يظهروالذي األسهم في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين،  مالكالمساهم المستحق هو 

 لستينجحيث تعتبر فترة تسوية الشراء )والبالغة   انقضاء تاريخ النفاذ بنهاية تداول ثاني يوم يلي المالية السعودية )تداول(

   .( من ضمن فترة تعليق تداول السهممتتاليتين تداول 

 متى سيتم تعليق تداول األسهم لتعديل سعر السهم؟  .8

 م( يو 10والبالغة ستين ) مع انتهاء فترة التداول في تاريخ النفاذ
ً
العامة من تاريخ نشر قرار موافقة المساهمين في الجمعية  ا

 .غير العادية في صحيفة يومية على تخفيض رأس مال الشركة

حتى ر ومتحصالت الكسو الناتج من تخفيض رأس مال الشركة  مبلغ التعويضهل يمكن أن يفقد المساهم أحقيته في  .0

 لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على تخفيض رأس المال؟

هاية تاريخ في نلم يملك أسهم في حال   كسور األسهممتحصالت مبلغ التعويض و يفقد المساهم أحقيته في يمكن أن نعم 

يعتبر يث ، حتاريخ النفاذ بنهاية ول(تداو لم يظهر في سجل الشركة لدى السوق المالية ) انقضاء فترة اعتراض الدائنين

اول بنهاية تدالمساهم مستحق إذا كان مالك لألسهم ومسجل في سجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( 

 .(والسداد الفعلي لقيمة الصفقة السهمملكية )وهي فترة الالزمة النتقال  انقضاء تاريخ النفاذ ثاني يوم يلي
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 ة؟كيف تتم عملية التصويت على تخفيض رأس مال الشرك .10

و من خالل توكيل شخص أمن خالل التصويت االلكتروني أو حضور الجمعية العامة غير العادية سواء أصالة عن نفسه 

  .ينوب عن المساهم المقيد عاملي الشركة( )من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو خرآ

 الشركة؟من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على تخفيض رأس مال  .11

والسداد  السهمية ملك)مع األخذ في االعتبار فترة التسوية وهي الفترة الالزمة النتقال  المقيدين المالكين لألسهمللمساهمين 

لعامة غير الجمعية اانعقاد  بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( في يوم اويظهرو  (الفعلي لقيمة الصفقة

 كان عدد أسهمه حيث أن  العادية
ً
 عن غيره من له أيا

ً
حق حضور الجمعية العامة غير العادية من خالل األصالة أو نيابة

  .يكون الوكيل من أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة أالالمساهمين على 

( رياالت 10)تعويض العشرة لو قام المساهم بشراء أسهم في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له التصويت والحصول على  .11

 الناتج من تخفيض رأس مال الشركة؟ لكل سهم ملغي

عية الجم انعقاد يوم بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول(المالك للسهم والذي يظهر  يحق للمساهم

 يعني ذلك أن فقط وال تخفيض رأس المال قرار العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على

 لمبلغ التعويض 
ً
ون يك الملغاةلألسهم  مبلغ التعويضحيث أن كسور األسهم )إن وجدت( متحصالت و يكون مستحقا

سجل الشركة  في افي نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائنين والذين يظهرو  هم مالكي األسهمو المستحقين  للمساهمين

 السهملكية م)وهي فترة الالزمة النتقال  .انقضاء تاريخ النفاذ بنهاية تداول ثاني يوم يلي لدى السوق المالية السعودية )تداول(

    .(والسداد الفعلي لقيمة الصفقة

 كيف سيتم احتساب سعر أسهم الكسور الناتجة من تخفيض رأس مال الشركة؟ .13

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم 

 حسب ن المستحقيبيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة 
ً

كال

 .ملكيته

 الكسور؟ متحصالتمتى سيتم إيداع األرباح الناتجة من  .10

 .( يوم من تاريخ نفاذ تخفيض رأس المال الشركة30خالل ثالثين )
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اتجة من بيع الن المتحصالتفي حال بيع السهم بعد تخفيض رأس مال الشركة وقبل بيع أسهم الكسور، من له الحق في  .10

 أسهم الكسور؟

نين، سهم في نهاية تاريخ انقضاء فترة اعتراض الدائلأل مالك ال المساهمالذي له حق مبلغ التعويض الناتج من بيع الكسور هو 

حيث  اذانقضاء تاريخ النف بنهاية تداول ثاني يوم يليلدى السوق المالية السعودية )تداول( يظهر في سجل الشركة والذي 

  .( من ضمن فترة تعليق تداول السهممتتاليتين تداول  جلستينتعتبر فترة تسوية الشراء )والبالغة 

 النفاذ؟ تاريخو ه ما .11

 يوم( 10مع انقضاء فترة اعتراض الدائنين والبالغة ستين )يوم تداول للسهم آخر  وه
ً
من تاريخ نشر موافقة المساهمين في  ا

تعليق تداول أسهم الشركة حيث سيتم  الجمعية العامة غير العادية في صحيفة يومية على تخفيض رأس مال الشركة

 .من اليوم التالي لتاريخ النفاذ اءً ابتد من قبل تداول لتعديل سعر السهم لجلستين تداول متتاليتين

 

  هامة معلومات .13

 

إال بعد قيام املحاسب القانوني بتالوة تقريره في الجمعية بموجب هذا التعميم  الشركة تخفيض رأس مال ال يصدر قرار

الشركة وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر العامة غير العادية عن األسباب الموجبة لعملية تخفيض رأس مال 

. ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية في الجمعية العامة غير العادية موافقة المساهمينو  التخفيض في هذه االلتزامات

 وعلى بتاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(،تخفيض رأس المال قرار العامة غير العادية للشركة للموافقة على 

المساهمين معرفة أنه في حال لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على تخفيض رأس المال، فإن عملية تخفيض رأس 

  المال لن تتم ويعتبر هذا التعميم الغ.

 ل،األق على مال الشركة رأس نصف يمثلون  مساهمون  حضره إذا صحيًحا إال العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون  ال

 عدد ضرهح إذا صحيحا الثاني االجتماع ويكون  ثان، اجتماع إلى الدعوة وجهت األول  في االجتماع النصاب هذا يتوافر لم فإن

 نصت لتيا لألوضاع وفقا ثالث الجتماع الدعوة يتم ذلك تعقد بعد لم واذا. األقل على المال رأس ربع يمثلون  المساهمين من

 .املختصة الجهات موافقة خذأ بعد حضر بمن القانوني النصاب ويكون  الشركات نظام عليها

 .في االجتماع الممثلة األسهم بثلثي المال رأس بتخفيض المتعلقة العادية غير العامة الجمعية قرارات تصدر
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 افقات الظاامية الزاممة إلخمام عملية خففي  رأس مال الشركةو الم .14

 

على طلب تخفيض رأس  (م10/02/1010الموافق )هـ 13/11/1001بتاريخ حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية 

 مليون  وأربعمائة مليارريال سعودي إلى ( 1,801,000,000)وثمانمائة واثنين وتسعون مليون  مليار مال الشركة من

وبالتالي تخفيض عدد  ( بالمائة من رأس مال الشركة%11ن )و ستة وعشر تخفيض  ريال سعودي بنسبة (1,000,000,000)

 (100,000,000) وأربعين مليون  مئة سهم إلى (180,100,000) وتسعة وثمانون مليون ومائتي ألف مئةأسهم الشركة من 

هـ )الموافق 13/11/1001بتاريخ  وموقع السوق المالية )تداول( الهيئةسهم. وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 

 .م10/02/1010

 على تخفيض رأس مالها.البنك السعودي البريطاني و بنك الرياض كما حصلت الشركة على الموافقة الخطية من 

تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير  ( من نظام الشركات100بناء على المادة ) مال الشركةإن عملية تخفيض رأس 

 يوم (10) ستين بعد المال وانتهاء فترة اعتراض الدائنين على قرار تخفيض رأس العادية
ً
من تاريخ نشر قرار التخفيض في  ا

صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في 

 
ً
 كافيا

ً
 أو أن تقدم له ضمانا

ً
  الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال

ً
وعلى  .للوفاء به إذا كان آجال

، شركةمال الالمساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس 

فسوف تقوم الشركة بنشر توصية مجلس اإلدارة فيما يخص ذلك والتي قد تتضمن إلغاء التوصية التي تتعلق بتخفيض 

  . دعوة لجمعية عامة غير عادية أخرى لبحث تخفيض رأس المال مع المساهمين مجددارأس المال أو ال

بة ، فإن الشركة ستقوم بمخاطمال الشركةفي حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس 

على تعديل النظام األساس ي والسجل وزارة التجارة واالستثمار وزارة التجارة واالستثمار من أجل الحصول على موافقة 

 التجاري للشركة. 

ة عملي الستكمالهو مذكوٌر أعاله، ال توجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها  بخالف ما

  .مال الشركةتخفيض رأس 
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 األنامة واللوائح ذات الصلة .15

 

 /وتعديالته (م10/11/1010الموافق )هـ 18/01/1032( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م. 

 /(م31/02/1003الموافق )هـ 01/01/1010( وتاريخ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م 

  . وتعديالته

-113-3المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  وااللتزاماتقواعد طرح األوراق المالية 

-100-1المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( م12/11/1012الموافق )هـ 00/00/1030وتاريخ  1012

 . (م30/00/1010الموافق )هـ 01/01/1001وتاريخ  1010

  الموافق )هـ 00/00/1030بتاريخ  1012-113-3 المالية رقم الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق دراج قواعد اإل

 م(.30/00/1010هـ )الموافق 01/01/1001بتاريخ  1010-100-1 المعدلة بموجب قراره رقمو ( م1012/ 11/ 12

 النظام األساس ي للشركة . 

 

 المستظدات المتاحة للمعايظة  .16

 

ر العادية ة غيامتاريخ اإلعالن عن دعوة المساهمين للجمعية العسوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية ابتداًء من 

، حيث سيتمكن مساهمي الشركة من وحتى تاريخ الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال والمتعلقةللشركة 

ترات العمل ف طريق التخصص ي( خالل -حي العليا  -على تلك المستندات في مقر الشركة )الواقع في مدينة الرياض  االطالع

 مساء.  0صباحا إلى الساعة  8الرسمية من الساعة 

 

  من توصية مجلس إدارة الشركة لتخفيض رأس مال الشركة.نسخة 

  نسخة من موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة والمنشورة في موقع هيئة السوق

 المالية وموقع السوق المالية )تداول(.

  ال والمتعلق بعملية تخفيض رأس م القانوني املحاسباملحدود املحاسبي المعد من قبل  الفحصتقرير  مننسخة

 .الشركة

  تخفيض رأس مال الشركة.عملية نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص 

  تعميم المساهميننسخة من. 

 


