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معلومات الشركة

عنوان الشركة

شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
مجمع يو ووك ) جادة الجامعة( - رقم المبنى 8838

حي جامعة الملك سعود - الطابق األول
طريق األمير تركي بن عبدالعزيز األول

ص.ب. 359 الرياض 12373
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4350000 )11( 966+
فاكس: 4357268 )11( 966+

info@fahretail.com :البريد اإللكتروني
 www.fahretail.com :الموقع اإللكتروني

معلومات المستشارون الماليون والمحاسب القانوني للشركة

المحاسب القانونيالمستشاران الماليان

كريدت سويس العربية السعودية
مركز الجميعة - مكتب رقم )1(

طريق الملك فهد - حي المحمدية
ص.ب 5000 الرياض 12361-6858

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2004444 )11( 966+
فاكس: 2039798 )11( 966+

info.cssa@credit-suisse.com :البريد اإللكتروني
www.credit-suisse.com :الموقع اإللكتروني

شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض، طريق الملك فهد -برج العنود )2( 

ص.ب 55560 الرياض 11544
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2185999 )11( 966+
فاكس: 2185970 )11( 966+

 info@alinmainvestment.com :البريد اإللكتروني
www.alinmainvestment.com :الموقع اإللكتروني

شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية
واجهة الرياض - طريق المطار
ص.ب 92876 الرياض 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8748500 )11( 966+
فاكس: 8748600 )11( 966+

aalfozan@kpmg.com :البريد اإللكتروني
www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني

http://www.fahretail.com
mailto:info.cssa@credit-suisse.com
http://www.credit-suisse.com
mailto:info@alinmainvestment.com
http://www.alinmainvestment.com
mailto:aalfozan@kpmg.com
http://www.kpmg.com/sa
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خلفية عن الشركة

تأسست شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )»الشركة«( كشركة تضامن سعودية بموجب السجل التجاري رقم )1010076209( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1410/08/20هـ )الموافق  	
وبتاريخ  التجاري.  السجل  بنفس  احتفاظها  مع  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى  تضامن  شركة  من  الشركة  تحويل  تم  2006/01/04م(،  )الموافق  1426/12/04هـ  وبتاريخ  1990/03/17م(. 
1427/08/16هـ )الموافق 2006/09/09م(، صدر القرار الوزاري رقم )2237( بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة. أدرجت الشركة اثنا عشر 
مليون )12,000,000( سهم عادي والتي تمثل ما نسبته )30%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور في السوق المالية السعودية )تداول( عن طريق االكتتاب العام بتاريخ 1427/12/02هـ 

)الموافق 2006/12/23م(.
يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، جادة الجامعة على طريق األمير تركي بن عبد العزيز األول، مجمع يو ووك ص.ب 359 الرياض 12373 المملكة العربية السعودية. 	
تتمثل أغراض الشركة بحسب النظام األساسي فيما يلي:  	

شراء األراضي وإقامة المباني عليها لممارسة نشاط وأعمال الشركة.. 1
تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة واألحذية الرجالية والنسائية واألطفال، واألقمشة، واألثاث المنزلي والمكتبي، والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وأدوات التجميل والزينة . 2

ومستحضراتها، والمجوهرات التقليدية واإلكسسوارات، والشنط والحقائب الجلدية.
الوكاالت التجارية. . 3
إدارة وتشغيل مراكز البصريات وتجارة الجملة والتجزئة في النظارات الطبية والشمسية والعدسات واألجهزة البصرية واكسسواراتها .. 4
تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الرياضية واالحذية الرياضية وتجهيزاتها.. 5
صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في العباءات والجالبيات والطرح واأللبسة النسائية المطرزة بجميع أشكالها.. 6
تجارة الجملة والتجزئة في الذهب والفضة والمجوهرات واألحجار الكريمة واأللماس والمشغوالت الذهبية والحلي والمعادن الثمينة.. 7
تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة االتصاالت وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها عن طريق وكاالت تجارية.. 8
تجارة التجزئة في األطعمة الجاهزة المحفوظة.. 9

امتالك و تشغيل وإدارة المطاعم والمقاهي واستيراد المنتجات والمواد الغذائية وشراء األجهزة والمعدات الالزمة لها.. 10
امتالك وتشغيل وإدارة المراكز والمنشآت الترفيهية وشراء األجهزة والمعدات الالزمة لها.. 11
تجارة الجملة والتجزئة في الساعات والكمبيوترات واألجهزة اإللكترونية واألدوات الكتابية والديكورات وأجهزة اإلضاءة واألرضيات.. 12
تنظيم المعارض والمؤتمرات والبازارات.. 13
البيع عبر االنترنت لكافة أنشطة ومنتجات الشركة المذكورة في البنود من 1 إلى 13.. 14

ويحق للشركة القيام بتنفيذ وتحقيق أغراض الشركة داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك المناطق الحرة في داخل المملكة وخارجها، وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. 
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معلومات التواصل

اسم ضابط االتصال: عبدالرحمن النجيم

هاتف:4350000 96611 +

فاكس: 4357268 96611 +

Abdulrahman.Alnujaym@fahretail.com :البريد اإللكتروني

 www.fahretail.com :الموقع االلكتروني

http://www.fahretail.com
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خلفية عن الشركة

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مئتان وعشرة مليون )210,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10(  	
رياالت سعودية لكل سهم، وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل. وفيما يلي نبذه عن تطور رأس المال منذ تأسيس الشركة:

الحدثالتاريخ

تأسست الشركة كشركة تضامن سعودية بموجب السجل التجاري رقم )1010076209( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1410/08/20هـ )الموافق 1990/03/17م(.1410/08/20هـ )الموافق 1990/03/17م(

تم تحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مع احتفاظها بنفس السجل التجاري.1426/12/04هـ )الموافق 2006/01/04م(

تم صدور القرار الوزاري رقم )2237( بالموافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.1427/08/16هـ )الموافق 2006/09/09م(

أدرجت الشركة اثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي عن طريق طرح ما نسبته )30%( من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور في السوق المالية السعودية )تداول( عن طريق االكتتاب 1427/12/02هـ )الموافق 2006/12/23م(
العام. 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي، وتم الوفاء بالزيادة البالغة 1428/06/08هـ )الموافق 2007/06/23م(
ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة.

موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من سبعمائة مليون )700,000,000( ريال سعودي إلى مليار وخمسين مليون )1,050,000,000( ريال سعودي، وتم الوفاء بالزيادة 1434/09/08هـ )الموافق 2013/07/16م(
البالغة ثالثمائة وخمسون مليون )350,000,000( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة.

1435/09/17هـ )الموافق 2014/07/14م(

موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مليار وخمسين مليون )1,050,000,000( ريال سعودي إلى مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي، وتم الوفاء 
بالزيادة البالغة مليار وخمسين مليون )1,050,000,000( ريال سعودي عن طريق تحويل مبلغ ثالثمائة وثمانية وعشرون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وثالثمائة وأربعة عشر )328,278,314( 

ريال سعودي من بند االحتياطي النظامي، ومبلغ سبعمائة وواحد وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وستة وثمانون )721,721,686( ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح 
المبقاة.

1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م(

أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار و مئة و ثالثون مليون و سبعمائة و سبعة و تسعون ألف و ستمائة وثمانية 
وعشرون )1,130,797,628( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة و تسعون مليون و تسعمائة و عشرون ألف و مئتان و سبعة و ثالثون )96,920,237( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 

)10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم اإلعالن عن ذلك في موقع شركة السوق المالية السعودي )تداول( بتاريخ 1443/04/06هـ )الموافق 2021/11/11م( وذكرت الشركة أن تخفيض رأس 
المال مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية للشركة.

1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(
قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و ثالثون مليون و سبعمائة و سبعة 

و تسعون ألف و ستمائة وثالثون )1,130,797,630( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة و تسعون مليون و تسعمائة و عشرون ألف و مئتان و سبعة و ثالثون )96,920,237( سهم عادي بقيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك لتفادي وجود كسور في األسهم.

1443/08/07هـ )الموافق2022/03/10م(
قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة 

وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(
وافقت هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف 

وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية و موقع شركة السوق المالية السعودي )تداول(.

1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف 
وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم عادي بقيمة اسمية 

قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول(.
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خلفية عن الشركة 

أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة: 	

المساهم
نسبة الملكية%بعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المال 

غير مباشرة مباشرة القيمة ريال سعوديعدد األسهمالقيمة ريال سعوديعدد األسهم

-47.931%100,655,1001,006,551,00055,008,706550,087,062شركة فاس السعودية القابضة
15.972%7.26%15,246,000152,460,0008,332,04483,320,441عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير*

15.973%7%14,700,000147,000,0008,033,65180,336,514سلمان عبدالعزيز فهد الحكير**
15.989%7%14,700,000147,000,0008,033,65180,336,514فواز عبدالعزيز فهد الحكير***

-30.809%64,698,900646,989,00035,358,395353,583,950الجمهور

47.9%100%210,000,0002,100,000,000114,766,4481,147,664,480اإلجمالي
المصدر: الشركة وتداول كما في كما في تاريخ هذا التعميم. 

* إن ملكية السيد/ عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير نتيجة لـ )1(: نسبة ملكيته والبالغة 31.0% في شركة فاس السعودية القابضة والتي بدورها تمتلك 47.931% من أسهم الشركة، و)2(: نسبة ملكيته والبالغة 33.2% في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة، والتي 

بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. و)3(: نسبة ملكيته والبالغة 33.0% في شركة سعف العالمية، والتي بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. 
** إن ملكية السيد/ سلمان عبدالعزيز فهد الحكير نتيجة لـ )1(: نسبة ملكيته والبالغة 31.0% في شركة فاس السعودية القابضة والتي بدورها تمتلك 47.931% من أسهم الشركة، و)2(: نسبة ملكيته والبالغة 33.4% في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة، والتي بدورها 

تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. و)3(: نسبة ملكيته والبالغة 33.0% في شركة سعف العالمية، والتي بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. 
*** إن ملكية السيد/ فواز عبدالعزيز فهد الحكير نتيجة لـ )1(: نسبة ملكيته والبالغة 31.0% في شركة فاس السعودية القابضة والتي بدورها تمتلك 47.931% من أسهم الشركة، و)2(: نسبة ملكيته والبالغة 33.4% في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة، والتي بدورها 

تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. و)3(: نسبة ملكيته والبالغة 34.0% في شركة سعف العالمية، والتي بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة.
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خلفية عن الشركة

الهيكل التنظيمي 	

أمني سر ا�لس

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذيمدير عام
للشؤون املالية

الرئيس التنفيذي
لتقنية املعلومات

الرئيس التنفيذي
لرأس املال البشري

جلنة الترشيحات
واملكافآت

جلنة املراجعة

مدير إدارة املرجعة
الداخلية

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة
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خلفية عن الشركة 

أعضاء مجلس إدارة الشركة: 	

تاريخ العضوية*صفة العضويةالعمرالجنسيةالمنصباالسمم

األسهم المملوكة قبل التخفيض
كما في 2022/06/29م

بشكل غير مباشر**بشكل مباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

15.989%7.0018,350,354%1441/12/2214,700,000هـ )الموافق 2020/8/12م(غير تنفيذي57سعوديرئيس مجلس اإلدارةفواز عبدالعزيز الحكير***1

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(غير تنفيذي44سعودينائب رئيس مجلس اإلدارةعمر عبدالعزيز المحمدي***2

15.972%7.2618,330,684%1441/12/2215,246,000هـ )الموافق 2020/8/12م(غير تنفيذي53سعوديعضوعبدالمجيد عبدالعزيز الحكير3

----1443/06/2هـ )الموافق 2022/01/05م(غير تنفيذي48لبنانيعضو محمد رفيق مراد****4

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(مستقل59سعوديعضوعيد فالح الشامري5

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(مستقل44سعوديعضوخالد وليد الشخشير6

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(غير تنفيذي37سعوديعضوعبدالمجيد عبداهلل البصري7

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(مستقل38سعوديعضوباسم عبداهلل السلوم8

----1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م(مستقل37سعوديعضوأحمد صالح السلطان9
المصدر: الشركة وتداول

* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/12/22هـ )الموافق 2020/8/12م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1441/8/12هـ )الموافق 2020/8/12م( ومدتها ثالث سنوات تنتهي بتاريخ 

1445/1/25هـ )الموافق 2023/8/11م(.
**إن ملكية السيد/ فواز عبدالعزيز فهد الحكير نتيجة لـ )1(: نسبة ملكيته والبالغة 31.0% في شركة فاس السعودية القابضة والتي بدورها تمتلك 47.931% من أسهم الشركة، و)2(: نسبة ملكيته والبالغة 33.4% في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة، والتي بدورها تمتلك 

3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931%% من أسهم الشركة. و)3(: نسبة ملكيته والبالغة 34.0% في شركة سعف العالمية، والتي بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. 
** إن ملكية السيد/ عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير نتيجة لـ )1(: نسبة ملكيته والبالغة 31.0% في شركة فاس السعودية القابضة والتي بدورها تمتلك 47.931% من أسهم الشركة، و)2(: نسبة ملكيته والبالغة 33.2% في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه القابضة، والتي 

بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. و)3(: نسبة ملكيته والبالغة 33.0% في شركة سعف العالمية، والتي بدورها تمتلك 3.5% في شركة فاس السعودية القابضة والتي تمتلك بدورها 47.931% من أسهم الشركة. 
*** قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/12/28هـ )الموافق 2020/8/17م( تعيين السيد/ فواز عبد العزيز الحكير رئيسا لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ عمر عبدالعزيز المحمدي نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.

**** قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/06/02هـ )الموافق 2022/01/05م( تعيين السيد/ محمد رفيق مراد كعضو بمجلس إدارة الشركة بداًل من العضو المستقيل السيد/ منصور عبدالوهاب قاضي، وبتاريخ 1443/11/16هـ )الموافق 2022/06/15م( وافقت الجمعية العامة العادية 

على تعيين  السيد/ مراد رفيق مراد كعضو في مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه بتاريخ 1443/06/02 هـ )الموافق 2022/01/05م( وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 1445/01/25هـ )الموافق 2023/08/11م(.
مالحظة

تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 
)45.3%(، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مئتان وعشرة مليون )210,000,000( سهم إلى مائة وأربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون )114,766,448( سهم عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة 

واثنان وخمسون )95,233,552( سهم من األسهم المصدرة للشركة.
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خلفية عن الشركة 

اإلدارة العليا 	

تاريخ التعيين العمرالجنسيةالمنصباالسمم

األسهم المملوكة قبل التخفيض كما في 2022/06/29م

بشكل غير مباشربشكل مباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

----1443/05/30هـ )الموافق 2022/05/01م(48لبنانيالرئيس التنفيذي المكلفمحمد رفيق مراد1

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس أحمد بلبيسي 2
--0.0021110%1441/06/084,433هـ )الموافق 2020/02/02م(46كنديالتنفيذي المكلف لتقنية المعلومات* 

----1441/04/04هـ )الموافق 2019/12/01م(43سعوديالرئيس التنفيذي لرأس المال البشريمحمد الشمري 3

----1436/06/12هـ )الموافق 2015/04/01م(46لبنانيمدير عاممحمد عباس 4
المصدر: الشركة 

* يشغل السيد/ أحمد بلبيسي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بالتكليف، باإلضافة إلى منصبه األساسي كرئيس تنفيذي للشؤون المالية وسيتم تعيين رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات في أقرب وقت. 
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تطور خسائر الشركة المتراكمة وأسبابها

صافي الخسارة )مليون السنة المالية
ريال سعودي(

الخسائر المتراكمة
)مليون ريال سعودي(

نسبة الخسائر المتراكمة 
سبب ارتفاع الخسائر المتراكمةإلى رأس المال

5.35%)112.2()681.15(31 مارس 2020م

يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
انخفاض إيرادات الشركة وذلك بسبب إغالق المحالت التجارية ضعيفة األداء في إطار تطبيق استراتيجية تعزيز محفظة العالمات  	

التجارية وشبكة المعارض التابعة، باإلضافة إلى اإلغالق المؤقت لجميع المتاجر التابعة بسبب تداعيات انتشار فيروس )كوفيد - 19(.
االنخفاض في إجمالي الربح بنسبة 62.4% خالل السنة المالية 2020م، بقيمة انخفاض بلغت )676.7( مليون ريال مقارنة بالعام  	

السابق، ويعكس ذلك تأثير تسجيل تكاليف مخصصات استثنائية بقيمة 596.7 مليون ريال في إطار تحديد القيمة السوقية العادلة 
لمخزون الشركة وتقليص مخزونها المتقادم. 

االرتفاع في تكاليف االضمحالل حيُث ارتفعت إلى 242.5 مليون ريال خالل السنة المالية 2020م، مقابل 2.6 مليون ريال خالل السنة  	
المالية 2019م، حيث قامت الشركة بتسجيل تكاليف اضمحالل استثنائية خالل السنة المالية 2020م في إطار إعادة تقييم أصولها 
القائمة. وقد ارتفاع التكاليف المالية لتصل إلى 451.5 مليون ريال خالل السنة المالية 2020م، بزيادة سنوية بنسبة 124.7%، أي ما 
يعادل 250.6 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، حيث يعكس ذلك استخدام أسلوب القيمة الحالية وفًقا لتطبيق المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية )IFRS 16(، وتسجيل فائدة عن التزامات حق االنتفاع باألصول بقيمة 240.5 مليون ريال.

49.42%)1,037.81()1,108.6(31 مارس 2021م

يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
مقارنًة  	 ريال سعودي،  مليون  يعادل 1,109.3  ما  أي  المالية 2021م،  السنة  بنسبة 20.8% في  انخفضت  اإليرادات حيُث  انخفاض 

بالسنة المالية 2020م، حيث يعكس ذلك تأثير اإلغالق المؤقت لشبكة المتاجر التابعة والقيود المفروضة على الحركة التزاماً بتدابير 
الصحة العامة المتعلقة بجائحة فيروس )كوفيد-19( في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وجميع األسواق الدولية التي تعمل 

فيها الشركة. 
االرتفاع في إجمالي الخسارة حيُث بلغ إجمالي الخسارة خالل السنة المالية 2021م )88.5( مليون ريال سعودي، مقابل إجمالي ربح  	

قدره 407.8 مليون ريال خالل السنة السابقة. نتج هذا االنخفاض في األرباح بسبب ضعف اإليرادات في النصف األول من السنة 
جراء إغالق المتاجر والقيود المفروضة على الحركة التزاماً بتدابير الصحة العامة المتعلقة بجائحة فيروس )كوفيد-19(، إلى جانب 
زيادة ضريبة القيمة المضافة من ما نسبته 5% إلى 15%. وتحملت الشركة وشركاؤها جزءاً من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة مما 
أدى إلى زيادة تكلفة اإليرادات لبعض العالمات التجارية، فيما تأثر إجمالي األرباح لهذه السنة بشكل أكبر نتيجة تسجيل مخصصات 
مخزون نهائي، ومخصصات مخزون متقادم، وكذلك تسجيل مخصصات لشطب انكماش المخزون بقيمة اجمالية وصلت الى 460.9 

مليون ريال. 
ارتفاع المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية حيث ارتفعت بنسبة 24.1%، أي ما يعادل 86 مليون ريال، لتصل إلى 442.3 مليون  	

ريال في السنة المالية 2021م.
االرتفاع في المصروفات التشغيلية األخرى بسبب تسجيل الشركة خصومات إيجاريه غير متكررة عقب التفاوض الناجح وتحسين  	

شروط اإليجارات التعاقدية حيُث ارتفعت بنسبة 15.6% أي ما يعادل 33.9 مليون ريال، لتصل إلى 251.2 مليون ريال مقارنة بالسنة 
المالية 2020م. 

تسجيل تكاليف اضمحالل استثنائية خالل السنة المالية 2021م بقيمة 18.5 مليون ريال، تتعلق ببعض األصول المشكوك فيها وبقيمة  	
17.4 مليون ريال سعودي متعلقة بشركة تابعة في مملكة البحرين.

المصدر: تداول



12

خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 

تهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تحسين أدائها التشغيلي والمالي حيث سيتم استخدام عائدات الزيادة في: 	
	 .)net debt to EBITDA( تخفيض نسبة االستدانة عن طريق سداد جزء من القروض مما سيؤدي إلى تقليل نسبة صافي الدين من األرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء
تمويل أعمال الشركة الحالية ودعم التوسع االستراتيجي في المملكة واألسواق الدولية الرئيسية. 	
تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي للشركة لدعم التجارة االلكترونية. 	
تحسين التدفقات النقدية لتحقيق التوازن بين المتطلبات التشغيلية والعوائد طويلة األجل. 	
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تخفيض رأس المال 

هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:  	

عملية تخفيض
رأس املال

اجلمعية العامة غير العادية

شركة كي بي ام جي
لإلستشارات املهنية

املوافقات النظامية العادية

شركة اإلمناء لإلستثمار

كريدت سويس العربية السعودية

املستشار املالي

ركة
لش

ي ا
هم

سا
ت م

صوي
ت

إعداد تقرير مراجع احلسابات 
(تقرير تأكيد محدود حول 

التخفيض يف رأس املال)
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تخفيض رأس المال 

الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح: 	

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى مئتان وعشرة مليون )210,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة )10(  	
رياالت سعودية للسهم، وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي، مقسم إلى مائة 

وأربعة عشرة مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون )114,766,448( سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية لكل سهم.
تبلغ نسبة تخفيض رأس المال )45.3%(، وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم من األسهم  	

المصدرة للشركة، أي بمعدل إلغاء )1( سهم لكل )2.205( سهم، إلطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل والبالغ قيمتها كما في 31 ديسمبر 2021م تسعمائة و اثنان وخمسون مليون و وثالثمائة وخمسة 
وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون )952,335,520( ريال سعودي.

ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت  	
بيعها لمساهمي الشركة كاًل حسب ملكيته خالل ثالثين )30( يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

تاريخ القوائم المالية التي أخذت منها القيم المطلوب تحديدها ألغراض تخفيض رأس المال: القوائم المالية الموحدة الموجزة )غير المراجعة( لفترة التسعة أشهر المنتهية 31 ديسمبر 2021م. 	

أسباب تخفيض رأس المال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن: 	

قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م بقيمة تسعمائة و اثنان وخمسون مليون و وثالثمائة  	
وخمسة وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون )952,335,520( ريال سعودي.

عملت الشركة ضمن مناقشتها وتحليلها لوضع الشركة الحالي، على وضع استراتيجية لدعم النمو المستقبلي واألداء المالي للشركة، وتوصلت إلى قرار بإعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء  	
بعملية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، وذلك لتحسين األداء التشغيلي والمالي وتخفيض نسب المديونية ومعدالت اإلقراض والتكاليف المتكبدة 

منها.

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة: 	
يرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين، ولن تؤثر على التزامات الشركة، حيُث سيتم إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة.
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تخفيض رأس المال

أعلنت الشركة من خالل موقع السوق المالية السعودية )تداول( في تاريخ 1443/04/06هـ )الموافق 2021/11/11م( عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/04/05هـ )الموافق  	
2021/11/10م( بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )46.2%(، من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي، إلى مليار ومائة وثالثون مليون وسبعمائة وسبع وتسعون ألف وستمائة وثمانية 
وعشرون )1,130,797,628( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من مئتان وعشرة مليون )210,000,000( سهم عادي، إلى مائة وثالث عشر مليون وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وثالث وستون 
)113,079,763( سهم عادي، متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق إلغاء عدد ستة وتسعون مليون وتسعمائة وعشرون ألف ومئتان وسبع وثالثون )96,920,237( سهم 
من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم واحد )1( لكل )2.167( سهم، وبتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م( قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة 
لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و ثالثون مليون و سبعمائة و سبعة و تسعون ألف و ستمائة وثالثون )1,130,797,630( ريال سعودي وذلك عن 
طريق إلغاء ستة و تسعون مليون و تسعمائة و عشرون ألف و مئتان و سبعة و ثالثون )96,920,237( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك لتفادي وجود 
كسور في األسهم. وبتاريخ 1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/10م( قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض 
رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة 
وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد بحيث يتم تخفيض سهم واحد )1( لكل )2.205( سهم وذلك 
بغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء كامل الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م بقيمة تسعمائة و اثنان وخمسون مليون و وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون 

)952,335,520( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق  	

المالية وموقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1443/11/02هـ )الموافق  2022/06/01م(.
قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية 1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م(. كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في  	

االعالن.
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أثر تخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة

قامت الشركة بتعيين شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية كمحاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال )تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس المال(،  	
والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع على مطلوبات الشركة. 

لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني )الملحق )أ((. 	

أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة 

بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م تسعمائة و اثنان وخمسون مليون و وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون )952,335,520( ريال سعودي، أي ما نسبته  	
)45.3 %( من رأس المال، وسيؤدي تخفيض رأس المال بمقدار تسعمائة و اثنان وخمسون مليون و وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف وخمسمائة وعشرون )952,335,520( ريال سعودي إلى إطفاء كامل 

الخسائر المتراكمة بالكامل. 
سوف يكون التأثير على حقوق المساهمين بناًء على القوائم المالية للفترة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2021م والتي تم فحصها كالتالي: 	

حقوق المساهمين
التأثيربعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المال)الرياالت السعودية (

)952,335,520(2,100,000,0001,147,664,480رأس المال

---احتياطي نظامي 

-)494,955,750( )494,955,750( احتياطي ترجمة عمالت أجنبية 

952,335,520-)952,335,520( الخسائر المتراكمة 

-652,708,730652,708,730حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة 

-)102,573,894( )102,573,894( الحصص غير المسيطرة

-550,134,836 550,134,836 إجمالي حقوق الملكية 
المصدر: تقرير المحاسب القانوني المرفق، والقوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2021م.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480(  	
ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها )45.3%(، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من مئتان وعشرة مليون )210,000,000( سهم عادي إلى مائة و أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة 
وثمانية وأربعون )114,766,448( عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة، أي بمعدل 
إلغاء )1( سهم لكل )2.205( سهم عادي، إلطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021م تسعمائة و اثنان وخمسون مليون وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف وخمسمائة 

وعشرون )952,335,520( ريال سعودي. 
ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم )إن وجدت( في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت  	

بيعها لمساهمي الشركة كاًل حسب ملكيته خالل ثالثين )30( يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. 
لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة كما هو موضح أدناه، مثال لمساهم يملك في محفظته عدد ألف )1,000( سهم من أسهم الشركة قبل التخفيض. 	

بعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المالالبند التقديري

1,000 سهم1,000 سهماألسهم المملوكة قبل التخفيض

11.38 ريال سعودي 11.38 ريال سعوديسعر السهم قبل التخفيض )إغالق 2022/06/29م -افتراضي

11,380 ريال سعودي  11,380 ريال سعوديالقيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

45.3%ال ينطبقنسبة التخفيض 

454 سهمال ينطبقعدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية 

 546 سهمال ينطبقاأِلسهم المملوكة بعد التخفيض
20.82 ريال سعوديال ينطبقسعر السهم بعد التخفيض )تقديري(*

11,369.44 ريال سعودي ال ينطبقالقيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية( 

10.56 ريال سعوديال ينطبققيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم )تقديرية( 
 *تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 20,8232 إلى 20.82 ريال سعودي.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

تجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهماً واحداً من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه، ويوضح الجدول أدناه تأثر المساهم الذي يملك سهماً واحداً أو سهمين أو  	
ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي:

القيمةالبند التقديري

 )5( سهم )4( سهم )3( سهم )2( سهم)1( سهماألسهم المملوكة قبل التخفيض

11.38 ريال سعودي11.38 ريال سعودي11.38 ريال سعودي11.38 ريال سعودي 11.38 ريال سعوديسعر السهم قبل التخفيض )إغالق 2022/06/29م -افتراضي(

3 سهم2 سهم2 سهم1 سهم1 سهماألسهم الملغاة

2 سهم2 سهم1 سهم1 سهمال ينطبقاأِلسهم المملوكة بعد التخفيض
20.82 ريال سعودي20.82 ريال سعودي20.82 ريال سعودي20.82 ريال سعودي20.82 ريال سعوديسعر السهم بعد التخفيض )تقديري(*

56.90 ريال سعودي45.52 ريال سعودي34.14 ريال سعودي22.76 ريال سعودي11.38 ريال سعوديالقيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

41.65 ريال سعودي 41.65 ريال سعودي 20.82 ريال سعودي 20.82 ريال سعودي ال ينطبقالقيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض )تقديرية(

15.25 ريال سعودي 3.87 ريال سعودي 13.32 ريال سعودي 1.94 ريال سعودي 11.38 ريال سعودي قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم )تقديرية(
* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 20,8232 إلى 20.82 ريال سعودي.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة 

باحتساب أن سعر إغالق سهم الشركة بتاريخ 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م( )يوم الجمعية العامة غير العادية( هو )11.38( ريال سعودي، من المتوقع أن يصل سعر السهم المعدل في  	
حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال إلى )20.82( ريال سعودي في افتتاح السوق يوم االثنين بتاريخ 1443/12/05هـ )الموافق 2022/07/04م( ، وهذا التغير يمثل زيادة 

بنسبة )82.95%( عن سعر إغالق سهم الشركة يوم الجمعية العامة غير العادية. 
يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس المال: 	

القيمةالبند )تقديري(

11.38 ريال سعودي سعر إغالق السهم اليوم 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م( - )يوم الجمعية العامة غير العادية(

952,335,520 ريال سعودي قيمة تخفيض رأس المال 

95,233,552 سهمعدد األسهم الملغاة 

210,000,000 سهم عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

114,766,448 سهم عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

2,389,800,000 ريال سعودي القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال 

20.82 ريال سعوديسعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال )تقديري(* 

2,389,800,000 ريال سعوديالقيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال )تقديري( 

* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 20,8232 ريال سعودي إلى 20.82 ريال سعودي.
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال: 	

القيمةالبند )تقديري(

11.38 ريال سعودي )أ( سعر السهم قبل تخفيض رأس المال اليوم 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م -افتراضي(

210,000,000 سهم)ب( عدد األسهم قبل تخفيض رأس المال

2,389,800,000 ريال سعودي)ج( القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال = )أ(x)ب( 

114,766,448 سهم)د( عدد األسهم بعد التخفيض 

20.82 ريال سعوديسعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال = )ج(÷)د(*
* تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من 20,8232 ريال سعودي إلى 20.82 ريال سعودي.
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس المال يمكن أن تؤثر على الشركة، حيث تهدف الشركة من عملية تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس 
المال.

الموافقات النظامية الالزمة

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م( على طلب تخفيض رأس مال الشركة من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى  	
مليار و مئة و سبعة وأربعون مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها )45.3%(، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من مئتان 
وعشرة مليون )210,000,000( سهم إلى مائة و أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون )114,766,448( سهم عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة 
وثالثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون )95,233,552( سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية 

)تداول( بتاريخ 1443/11/02 هـ )الموافق 2022/06/01م(. 
إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس  	

المال هذه، فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماماً. 
في حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس المال، فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل السجل التجاري  	

والنظام األساسي للشركة. 
بخالف ما تم ذكره أعاله، ال توجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس المال. 	
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته.  	
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وتعديالته. 	
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناء على نظام  	

السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 5-5--2022وتاريخ 1443/06/02هـ )الموافق 
2022/01/05م(.

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم  	
م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ  	
1435/01/15هـ )الموافق 2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-77-2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(. 

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب  	
قرار رقم 1-104-2019 بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(، والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-22-2021 وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(، 

والمعدلة بموجب قراره رقم 1-19-2022 وتاريخ 1443/07/12هـ )الموافق 2022/02/13م(، والمعدلة بموجب قراره 1-52-2022 وتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.
النظام األساسي للشركة. 	

تقرير المحاسب القانوني 

قامت الشركة بتعيين شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس المال لدارسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك  	
التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى حقوق المساهمين، من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.

تالوة تقرير المحاسب القانوني، استناداً إلى المادة الرابعة واألربعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته،  	
والتي تنص على أنه ال يصدر قرار التخفيض إلى بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض. 

تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1443/11/09هـ )الموافق 2022/06/08م(. 	
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدثالتاريخ

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من مليارين ومائة مليون )2,100,000,000( ريال سعودي إلى مليار ومئة وثالثون مليون وسبعمائة وسبع وتسعون ألف وستمائة 1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م(
وثمانية وعشرون )1,130,797,628( ريال سعودي . 

إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة. 1443/04/05هـ )الموافق 2021/11/10م(

1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(
قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و ثالثون مليون و 

سبعمائة و سبعة و تسعون ألف و ستمائة وثالثون )1,130,797,630( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ستة و تسعون مليون و تسعمائة و عشرون ألف و مئتان و سبعة و ثالثون 
)96,920,237( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وذلك لتفادي وجود كسور في األسهم. 

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.1443/06/13هـ )الموافق 2022/01/16م(

1443/08/07هـ )الموافق 2022/03/10م(
قرر مجلس إدارة الشركة تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة لتكون التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة إلى مليار و مئة و سبعة وأربعون 

مليون و ستمائة وأربعة وستون ألف وأربع مائة وثمانون )1,147,664,480( ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء خمسة وتسعون مليون ومئتان وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة واثنان 
وخمسون )95,233,552( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية)تداول(. 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م(

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية )تداول(، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.1443/11/09 هـ )الموافق 2022/06/08م(

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع األول(.1443/11/09 هـ )الموافق 2022/06/08م(

1443/11/30 هـ )الموافق 2022/06/29م(
انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال )االجتماع األول(، وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد 
فترة ال تقل عن ثالثة أيام وال تزيد عن ثالثون يوماً. وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد االجتماع الثالث بعد فترة ال تقل عن ثالثة أيام وال 

تزيد عن ثالثون يوماً من انعقاد االجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم المتمثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 1443/12/01 هـ )الموافق 2022/06/30م(

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين. وذلك من خالل )30( يوم من تاريخ موافقة )•(
المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة. 
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معلومات هامة

باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار  	
رقم 4-48-2013 وتاريخ 1436/01/15هـ )الموافق 2013/11/18م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وتعديالته. 
وبناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( وتعديالته، وعلى وجه الخصوص المادة الخمسون بعد المائة )150( والتي تنص على 
أنه )إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، 
وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة - خالل خمسة عشر يوماً من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً 
من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقاً ألحكام النظام - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل 
الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس. تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل خمسة وأربعين يوماً، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في 
الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة( ويجب على الشركة ما يلي:

أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر وبما يقل عن 35% من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من  	
رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه 

الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.
أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من  	

رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه 
الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.

أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب  	
الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص 

بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.
بناًء على المادة )94( من نظام الشركات، ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال للشركة على األقل، فإن لم يتوفر النصاب في  	

االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل، فإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، 
وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. 

وبناًء على المادة )94( من نظام الشركات، تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو  	
بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها مع شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة 

في االجتماع.
في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( بنهاية  	

تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لتخفيض رأس 
المال، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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المستندات المتاحة للمعاينة

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي )يقع في جادة الجامعة على طريق األمير تركي بن عبد العزيز األول، مجمع يو ووك(، وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق  	
المالية في 1443/11/02هـ )الموافق 2022/06/01م( وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 1443/11/30هـ )الموافق 2022/06/29م(، خالل فترات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً 

وحتى الساعة 4 عصراً.
نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.  	
نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة، والمنشور على موقع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول(.  	
نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.  	
نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.  	
نسخة من تعميم المساهمين )العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية(. 	

المرفقات

نسخة من تقرير المحاسب القانوني. 	
نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 	
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ملحق )أ(: نسخة من تقرير المحاسب القانوني
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ملحق )ب(: نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سالمة المساهمين ودعماً للجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات 
.)COVID19( المختصة ذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد

 .www.tadawulaty.com.sa :تحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداوالتي، علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
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