
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية
(مجموعة الحكير)

ريال سعودي( 335,000,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة ثالثمائة وخمسة وثالثين مليون 

ريال سعودي( 650,000,000)من ستمائة وخمسين مليون 
إلى
ريال سعودي( 315,000,000)ثالثمائة وخمسة عشر مليون 
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معلومات الشركة واملستشار  املالي واملحاسب القانوني



املصطلحات والتعريفات 

التعريف املصطلح

."(الحكيرمجموعة)"والتنميةللسياحةالحكير عبداملحسنمجموعةشركة صدر/ الشركة 
ُ
امل

.الشركةفيللمساهمينالعاديةغير العامةالجمعية الجمعية العامة غير العادية

.السعوديةالعربيةباململكةاملاليةالسوق هيئة هيئة السوق املالية 

 املؤسسةالسعودية،تداول مجموعةشركاتإحدىالسعوديةتداول شركة
 
افق)ه1428/02/29بتاريخالوزراءمجلسلقرار وفقا املو

 وذلك،(م2007/03/19
 
سوق كبالعمللهااملصرحالوحيدةوالجهةسعودية،عامةمساهمةشركةوهياملالية،السوق لنظامتنفيذا

.وتداولهااملاليةاألوراقبإدراجتقومحيثالسعودية،العربيةاململكةفياملاليةلألوراق
تداول السعودية

.األسهملتداول السعوديةاملاليةالسوق  اول السوق املالية السعودية أو السوق أو تد

.السعوديةالعربيةباململكةالتجارةوزارة وزارة التجارة

.ركةالشمالرأستخفيضبخصوصالشركةملساهميالعاديةغير العامةللجمعيةواملقدمالشركةقبلمناملعداملستندهذا تعميم املساهمين/ التعميم 

ذلكوأثر املالسرأتخفيضأسبابلدراسةللشركةالقانونياملحاسبقبلمنيعداملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر هو
.املساهمينحقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيض

تقرير املحاسب القانوني

الجمعيةانعقادومييلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعوديةاملاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميع
حضروانالذياملساهمينوكذلكالعادية،غير العامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غير العامة

.املالرأستخفيضقرار ضدصوتواأو يصوتواولماالجتماع
املساهمين املستحقين

بنودعلىتصويتالفيحقوقهمممارسةفرصةللمساهمينتتيحالسعودية،املاليةالسوق فياملدرجةللشركاتمجانيةإلكترونيةخدمة
،حضورهمدون العامةالجمعياتأعمالجدول 

 
.املاليةاألوراقإيداعمركز لشركةالتابعةتداوالتيمنصةخاللمنشخصيا

التصويت اإللكتروني



صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)والتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركة
ُ
تحتفرديةمؤسسةكالبدايةفيتأسست(«الحكيرمجموعة»أو«امل

املوافق)ه1398/08/16وتاريخ(1010014211)برقمالرياضبمدينةالصادرالتجاري السجلفيقيدهاوتم"والصناعةللتجارةالحكيراملحسنعبدمجموعة"مسمى
ريختاوفي،"والصيانةللتشغيلالحكيرعبداملحسنمجموعة"ليصبحالشركةاسمتغييرتم(م2003/06/09املوافق)ه1424/04/08تاريخوفي،(م1978/07/22
املوافق)ه1427/08/11تاريخوفي،"والتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةمؤسسة"ليصبحالشركةاسمتغييرتم(م2006/04/19املوافق)ه1427/03/21
ه1435/08/28تاريخوفي.(2161)رقمالوزاري القراربموجبوذلكمقفلة،مساهمةشركةإلىفرديةمؤسسةمنللشركةالقانونيالكيانتحويلتم(م2006/09/03

.عامةسعوديةمساهمةشركةإلىوتحولتالرئيسةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتم(م2014/06/26املوافق)

عاديسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةإلىمقسمسعودي،ريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةالتعميمهذاتاريخفيكماالشركةمالرأسيبلغ
.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمة

(5)ومخرج(4)مخرجبين-الشماليالدائري -املروجحي-الرياضمدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع- 
 
الرياض57750ب.صتري،دبلهيلتون فندقبعدتحديدا

.السعوديةالعربيةاململكة11584

الفنادقوتشغيلرةبإداواملطاعمالضيافةقطاعفيالشركةتقومحيثالتجارية،واملراكزوالترفيهواملطاعمالضيافةقطاعاتفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل
زحينفياملتحدة،العربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفياملواقعمنعددفيتتواجدالتيواملطاعمالفندقيةوالشقق

ّ
بإدارةالترفيهقطاعفيالشركةأنشطةتترك

بإدارةالشركةتقومذلكإلىباإلضافةالعربية،مصروجمهوريةاملتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفياملواقعمنعددفيالترفيهيةاملراكزوتشغيل
.السعوديةالعربيةاململكةفيالتجاريةاملجمعاتمنعددوتشغيل

معلومات التواصل
إدارة عالقات املستثمرين: اسم ضابط االتصال

+413444411966: هاتف
+413111111966: فاكس

IR@alhokair.com: البريد اإللكتروني
 www.alhokair.com: املوقع اإللكتروني

خلفية عن الشركة



رياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعادي،سهم(65,000,000)مليون وستينخمسةإلىمقسمسعوديريال650,000,000))مليون وخمسون ستمائةالتعميمهذاتاريخفيكماالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعودية

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

الصادرالتجاري لالسجفيقيدهاوتم"والصناعةللتجارةالحكيراملحسنعبدمجموعة"مسمىتحتفرديةكمؤسسةوالتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةتأسست
.سعوديريال(274,000)ألفوسبعون وأربعةمائتانقدرةمالوبرأس(م1978/07/22املوافق)ه1398/08/16وتاريخ(1010014211)برقمالرياضبمدينة

هـ1398/08/16
افق ) (م1978/07/22املو

بالزيادةالوفاءوتمسعودي،ريال(71,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينواحدإلىسعوديريال(274,000)ألفوسبعون وأربعةمائتانمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(71,400,000)ألفوأربعمائةمليون وسبعينواحدالبالغة

م1991

الوفاءوتمسعودي،ريال(249,000,000)مليون وأربعينوتسعةمائتينإلىسعوديريال(71,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينواحدمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(177,326,000)ألفوعشرينوستةوثالثمائةمليون وسبعينوسبعةمائةالبالغةبالزيادة

م2005

وتمسعودي،ريال(271,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينوواحدمائتينإلىسعوديريال(249,000,000)مليون وأربعينوتسعةمائتينمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(22,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وعشريناثنينالبالغةبالزيادةالوفاء

ه 1427/01/01
افق ) (  م2006/01/31املو

.(م2006/09/03املوافق)ه1427/08/11وتاريخ(2161)رقمالوزاري القراربموجبوذلكمقفلة،مساهمةشركةإلىفرديةمؤسسةمنللشركةالقانونيالكيانتحويلتم
ه 1427/08/11

افق ) (م2006/09/03املو

أربعمائةإلىسعوديريال(271,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينوواحدمائتينمنالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
(27,167,400)وأربعمائةألفوستينوسبعةومائةمليون وعشرينسبعةمنالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(407,511,000)ألفعشروأحدوخمسمائةمليون وسبعة
البالغةبالزيادةالوفاءوتمسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(40,751,100)ومائةألفوخمسينوواحدوسبعمائةمليون أربعينإلىعادي،سهم
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعودي،ريال(135,837,000)ألفوثالثينوسبعةوثمانمائةمليون وثالثينوخمسةمائة

ه 1430/07/06
افق ) (م2009/06/29املو

وخمسينخمسمائةإلىسعوديريال(407,511,000)ألفعشروأحدوخمسمائةمليون وسبعةأربعمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
مليون وخمسينخمسةإلىعادي،سهم(40,751,100)ومائةألفوخمسينوواحدوسبعمائةمليون أربعينمنالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(550,000,000)مليون 

ألفوثمانينوتسعةوأربعمائةمليون وأربعينواثنينمائةالبالغةبالزيادةالوفاءوتمسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(55,000,000)
النظامي،االحتياطيحسابمنسعوديريال(83,950,175)وسبعينوخمسةومائةألفوخمسينوتسعمائةمليون وثمانينثالثةمبلغتحويلطريقعنسعودي،ريال(142,489,000)

.املبقاةاألرباححسابمنسعوديريال(58,538,825)وعشرونوخمسةوثمانمائةألفوثالثون وثمانيةوخمسمائةمليون وخمسون ثمانيةمبلغوتحويل

ه 1434/07/23
افق ) (م2013/06/02املو

تطور رأس مال الشركة:



الحدث التاريخ

وخمسينخمسةالبالغةالشركةأسهممن(%30)تمثلوالتيالعام،لالكتتابسهم(16,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشرستةطرحعلىالسعوديةاملاليةالسوق هيئةوافقت
.الرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجلغرضوذلكعادي،سهم(55,000,000)مليون 

ه 1435/07/08
افق ) (م2014/05/07املو

اسميةوبقيمةعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةبعددالرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمكاملإدراجتمأعاله،املذكورةالطرحعمليةاكتمالبعد
.(تداول )السعوديةاملاليةوالسوق املاليةالسوق هيئةمنكل  موافقةعلىالحصول بعدوذلك.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرها

ه 1435/08/28
افق ) (م2014/06/26املو

:يليماعلىالشركةملساهميالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
سعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمن،)%37.64)بنسبةالشركةمالرأستخفيض1)

كل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثينأربعةإلىعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمناألسهمعددتخفيضوبالتالي
وذلكسهم،(2.6570)لكلسهم(1)تخفيضأيالشركة،أسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنها

.سعوديريال(207,000,000)مليون وسبعةمائتانقيمتهاوالبالغةم،2020سبتمبر30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرض

ستمائةإلىسعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةمن،(أعالهاملذكورةاملالرأستخفيضعمليةمناالنتهاءبعد))%89.50)بنسبةالشركةمالرأسزيادة2)
مليون وستينخمسةإلىعادي،سهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثينأربعةمناألسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(650,000,000)مليون وخمسين

سهم(30,700,000)ألفوسبعمائةمليون ثالثينبعددأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(65,000,000)
.(تداول )السعوديةتداول موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقد.سعوديريال(307,000,000)ماليينوسبعةثالثمائةوبقيمة

هـ 1442/11/28
افق ) (  م2021/07/08املو

وخمسينثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةعنالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
مليون وثالثينخمسةإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%46.15قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(350,000,000)مليون 

عامةالالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكللشركةاملصدرةاألسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثينإلغاءطريقعنسهم(35,000,000)
.العاديةغير

هـ  1443/11/14
افق ) (م2022/06/13املو

إلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنالشركةمالرأسبتخفيضإدارتهامجلستوصيةبتعديلإلحاقيعالنإعنالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
إلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائة

علىالحصول بعدوذلكاملصدرة،الشركةأسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحد
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميع

هـ 1444/02/04
افق ) (م2022/08/31املو

ريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

ل تداو وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم
.السعودية

هـ 1444/02/23
افق ) (م2022/09/19املو

ريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاضبنسبةسعودي

ل تداو وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم
.السعودية

هـ 1444/03/10
افق ) (م2022/10/06املو

خلفية عن الشركة



 كةأسماء ونسب ملكية املساهمين في الشر:

م09/2022/ 14الشركة وتداول كما في : املصدر

للسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكةالقابضةوأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%58.75)بنسبةملكيتهعنناتجةالحكيرفهدعبدالعزيزعبداملحسن/للسيداملباشرةغيرامللكيةإن*
.والتنمية

القابضة،وأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%7.49)بنسبةالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/والسيدالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنماجد/السيدمنكل  ملكيةعنناتجةاإلدارةمجلسألعضاءاملباشرةغيرامللكيةإن**
.والتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكة

 الشركةملساهميعهابيمتحصالتتوزيعسيتمثمومنحينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم***
 
حسبكال

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيته

%نسبة امللكية  بعد تخفيض رأس املال قبل تخفيض رأس املال

غير مباشرةاالسم مباشرة القيمة 
***عدد األسهم

القيمة 
عدد األسهم

ريال سعودي ريال سعودي

- 31.50% 99,225,000 9,922,500 204,750,000 20,475,000 شركه عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة

18.51% 12.47% 39,280,500 3,928,050 81,035,500 8,103,550 *عبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير

4.72% 0.49% 1,543,500 154,350 3,215,180 321,518 **أعضاء مجلس اإلدارة  

- 55.54% 174,951,000 17,495,100 360,999,320 36,099,932 الجمهور 

23.23% 100.00% 315,000,000 31,500,000 650,000,000 65,000,000 اإلجمالي

خلفية عن الشركة



خلفية عن الشركة
الهيكل التنظيمي:



:مالحظة
ستمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلى،(م2022/08/30املوافق)ه1444/02/03بتاريخاملنعقداإلدارةمجلساجتماعفيأعالهاملذكورينالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

خمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسين
الشركةأسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستين

.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكاملصدرة،

*تاريخ العضوية

ملكية األسهم قبل التخفيض
م2022/09/14كما في 

العمر الجنسية صفة العضوية املنصب االسم
غير مباشرة*** مباشرة

نسبة امللكية العدد يةنسبة امللك العدد

م2021/04/19 2.36% 1,535,625 - - 55 سعودي غير تنفيذي الرئيس **ماجد عبداملحسن عبدالعزيز الحكير 

م2021/04/19 - - - - 43 سعودي قلغير تنفيذي مست نائب الرئيس **عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل 

م2021/04/19 2.36% 1,535,625 - - 54 سعودي تنفيذي العضو املنتدب **سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير 

م2021/04/19 - - %0.49 321,518 43 سعودي غير تنفيذي عضو بندر خالد عبداملحسن الحكير

م2021/04/19 - - - - 46 سعودي مستقل عضو إياد عبدالرحمن محمد البنيان

م2021/04/19 - - - - 50 سعودي مستقل عضو رائد عبدالعزيز حامد أبو زناده

م2021/04/19 - - - - 56 سعودي مستقل عضو رمزي كنعان يوسف أبو خضرا

م2021/04/19 - - - - 47 سعودي مستقل عضو فيصل محمد أمين شاكر

م2021/04/19 - - - - 57 فنلندي مستقل عضو خالد أنيب 

املوافق)ه1442/09/07تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م2021/04/18املوافق)ه1442/09/06بتاريخاملنعقداجتماعهافيللشركةالعاديةالعامةالجمعيةوافقت*
.(م2024/04/18املوافق)ه1445/10/09تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدة(م2021/04/19

 الحكيرعبدالعزيزعبداملحسنماجد/السيدتعيين(م2021/04/19املوافق)ه1442/09/07بتاريخاملنعقداجتماعهفياإلدارةمجلسقرر **
 
 الجاللعبدهللاعبدالعزيزعمرو /السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
مجلسرئيسلنائبا

.منتدبعضوالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/السيدوتعييناإلدارة،
للسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكةالقابضة،وأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%7.49)بنسبةمنهمكل  ملكيةعنناتجةأعالهالجدول فيإليهمللمشاراملباشرةغيرامللكيةإن***

.والتنمية

الشركة و تداول : املصدر

خلفية عن الشركة
مجلس اإلدارة:



خلفية عن الشركة
اإلدارة العليا:

 الفوازمحمدفهد/السيدتعيين(م2021/06/30املوافق)ه1442/11/20بتاريخاإلدارةمجلسقرر *
 
 رئيسا

 
 للشركةتنفيذيا

 
عبداملحسنسامي/السيدتكليففترةوانتهاء(م2021/07/01املوافق)ه1442/11/21تاريخمناعتبارا

 بقائهمعالتنفيذيالرئيسبأعمالللقيامالحكير
 
 عضوا

 
.منتدبا

الحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكةالقابضة،وأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%7.49)بنسبةملكيتهعنناتجةالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/للسيداملباشرةغيرامللكيةإن**
.والتنميةللسياحة

الشركة و تداول : املصدر

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

ملكية األسهم قبل التخفيض 
م2022/09/14كما في 

**غير مباشرة مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

%1,535,6252.36--م542020/02/29سعوديالعضو املنتدب*سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير 

----572021/07/01سعوديالرئيس التنفيذيفهد محمد الفواز 

----م422021/06/06أردنينائب الرئيس التنفيذي للماليةعالء منصور 

--%331,5000.51م432012/01/01سعودينائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الغربيةبدر خالد عبداملحسن الحكير 

----م402021/12/01مصري مدير القطاع الترفيهيمحمد عطيه

----م542018/09/08بريطانيمدير قطاع الفنادقكليف جوليان سميث

----م402019/08/26سعوديمدير إدارة  التطوير العقاري عبداملجيد محمد عبدهللا آل عمير

----م492020/12/01سعودياملستشار القانونيالشعالنعلي فايز هايل 

----م462021/01/02سعودياملشترباتمدير  إدارة جبران  هادي احمد ربيع

----م382013/12/26سعوديمدير إدارة املوارد البشريةعبدالغفار عزيز العياشسلطان 

----م362021/11/06أردنيمدير إدارة املراجعة الداخليةخالد جمال محمد حمادنه



تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها
السنة 
املالية

خسارة صافي
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر املتراكمة
(باأللف ريال سعودي)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى رأس

%-املال 
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

%5.6(30,882)(76,048)م2018

.والترفيهالفنادققطاعيفيالعملياتمناإليراداتانخفاض–
.الترفيهقطاعفياملواقعبعضإغالقمنالرأسماليةالخسائر–
.اململكةفيالربيععطلةإلغاءنتيجةاإليراداتتأثر–
.املاليةاألعباءزيادة–

18.6%(102,178)(142,989)م2019

.الترفيهوالفنادققطاعيفيالعملياتمناإليراداتانخفاض–
.16رقماملاليةللتقاريرالدولياملعيارتطبيق–
.والتجاري والترفيهالفنادققطاعاتفياملواقعبعضإغالقمنالرأسماليةالخسائر–
.املاليةاألعباءزيادة–

%55.0(302,334)(200,156)م2020

 عامبوجهالشركةإيراداتتأثر–
 
الدوليةالرحالتكتعليق،"19–كوفيد"كورونافيروسجائحةتداعياتمنسلبا

–كوفيد"كورونافيروسانتشارمخاطرمنللحدوذلكاململكةاتخذتهاالتيالوقائيةوالتدابيراالحترازيةواإلجراءات
 أثرتوالتي"19

 
.الشركةخدماتمستخدميعددعلىسلبا

املشتركةملشاريعاتلكتأثربسببرئيس يبشكلوذلكاملشتركةاملشاريعأرباحصافيفيالشركةحصةانخفاض–
."19–كوفيد"املستجدكورونافيروسبجائحة

وقاعاتالغرفعلىالطلبذلكويشملواألفراداألعمالقطاعقبلمنالفنادققطاععلىالطلبانخفاض–
.الخارجيوالتمويناالجتماعاتوقاعاتالحفالت

تحققكانتوالتيوتجاريةوترفيهيةفندقيةمواقعشملتاملاض يالعامخاللاألداءضعيفةاملواقعمنعددإغالق–
.تشغيليةخسائر

%41.9(272,291)(171,575)م2021

يشملبما2021العامخالل(جزئيأوكليبشكل)كورونافيروسانتشارمنللحداالحترازيةاإلجراءاتاستمرار–
عاتوقااألفراحصاالتوتشغيلوالحفالتاملناسباتإقامةوحظرالعمرةومناسكالدوليةالرحالتتعليق

 أثرمماوالفعالياتاألنشطةفياالجتماعيالتباعدإجراءاتوإلزاماالجتماعات
 
القطاعأعمالتعافيسرعةعلىسلبا

.اململكةمناطقجميعفيالترفيهيوالفندقي
 وذلكالترفيهيةاملراكزفيالتشغيلتعليقعنناتجةمتكررةغيرخسائر–

 
مارس6وحتىم2021فبراير4مناعتبارا

.م2021
.م2021عامفيأصولهاواستبعاداألداءضعيفةاملواقعمنعددإغالقعنناتجةمتكررةغيرخسائر–

يونيو 30
%52.10(338,631)(66,340)م2022

العاممنول األ الربعفترةمعظمخالل(جزئيبشكل)كورونافيروسانتشارمنللحداالحترازيةاإلجراءاتاستمرار–
2022.

.ملستجداكرونافيروسمناملتحور ميكرونأوساللةظهور نتيجةاملتوقععنالترفيهمراكزإيراداتانخفاض–
وقاعاتالغرفعلىالطلبذلكويشملواألفراداألعمالقطاعقبلمنالفنادققطاععلىالطلبانخفاض–

.الخارجيوالتمويناالجتماعاتوقاعاتالحفالت

الشركة و تداول : املصدر



خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركةتعتزم:

املعتمدةاملجموعةاستراتيجيةوفقاألعمالخططتنفيذاستكمال.

الحديثةواالتجهاتالتغيراتتواكبالتيالترفيهيةواألفكاراألنشطةواستقطابوالترفيهالضيافهفيالسوق توجهاتمعيتناسببمااألعمالتطويرذلكيشمل
الفندقيةالخدماتلةهيكوإعادةالرئيسيةالفنادقمحفظةتطويرعلىالتركيزمعمختلفةعمريةفئاتتناسبترفيهيةخياراتتقديممنيمكنممابالسوق 
.الرئيسيةواملدناألسواقعلىالتركيزمعاحتياجاتهامعيتناسببمااملستهدفةالعمالءلشرائحاملقدمة

 واإلداريةالتشغيليةالنواحيفيوالكفاءةالفعاليةلتحسينالشركةقطاعاتهيكلةإعادةفياالستمرار.

تشملوالتيالكفاءةو الفعاليةتحسينخاللمنالربحيةمستوياتزيادةتستهدفوالتيوالتشغيليةاالستراتيجيةاملبادراتمنعددباتخاذالشركةتقوم
باإلضافةاملاليموقفهايزوتعز لديهاالتشغيليةالتكاليفتخفيضمنعنهاينجموماالشركةتستأجرهاالتيالفندقيةلألصول املحتملةاالستحواذاتمبادرات

جهاتمعاستراتيجيةاتشراك بناءفيواالستمرارالعملياتوأتمتةاملوظفينوتدريبالكفاءاتاستقطابخاللمنالبشري املالرأسفياالستثمارمبادراتلىإ
.اليوميةعملياتهادارةإفيالتشغيليةاملعاييروتطويرتحسينخاللمنالنفقاتوترشيدمجمعة/مركزيةداراتإوإنشاءاملمارساتأفضلمنلالستفادةدولية

 تشغيليةخسائر تحققوالتياألداءضعيفةاملشاريعمنوالتخارجاملجموعةمشاريعتقييمفياالستمرار.

مستوى علىللحفاظالسوق متطلباتمعيتواكببمااملشاريعتلكوتحديثوتجديدالقطاعاتمختلففيمشاريعهاأداءبتقييمدوريبشكلاملجموعةتقوم
عدمحالفيالتخارجياراتخدراسةعلىالحرصمعاملنظور املستقبلفياملتنوعةاملشاريعهذهملثلاملاليةالجدوى معيتوافقوبشكللديهاوالتنافسيةالجودة
.للمجموعةالتشغيليةالربحيةمستوياتعلىللحفاظاملوقعذلكفياالستمرارمنماليةجدوى وجود



تخفيض رأس املال
هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال:

عملية تخفيض 
رأس املال

الجمعية العامة
غير العادية

القانونياملحاسب تقرير 
(حول التخفیض في رأس املالتقریر تأكید محدود )

تصويت مساهمي الشركة

ياملستشار املال

افقات النظامية املو



تخفيض رأس املال

الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

لكلاسميةبقيمةعاديسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةإلىمقسمسعودي،ريال(650,000,000)مليون وخمسون ستمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
سعودي،ريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهم

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىمقسم

املصدرةاألسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%51.54املالرأستخفيضنسبةتبلغ
مليون وثالثينوثمانيةثالثمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%98.93إلطفاءسهم،130لكلسهم67إلغاءبمعدلأيللشركة،
.سعوديريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائة

حينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن

 
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركةمالرأستخفيض

أشهرالستةفترةل(مراجعةغير)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ
.م2022يونيو30فياملنتهية



تخفيض رأس املال

 إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضسعوديريال(335,000,000)مليون وثالثينوخمسةثالثمائةبقيمةاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر
.سعوديريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةمليون وثالثينوثمانيةثالثمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن98.93%

للشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمودعمإلىتهدفالتيالشركةباستراتيجيةااللتزامعلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت
.املالرأستخفيضطريقعنالشركةمالرأسهيكلةبإعادةقرارإلىوتوصلت

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

واملساهمينالشركةمصلحةفييصباملالرأستخفيضبأنواعتقادهمعلمهمبحسبالشركةإدارةمجلسأعضاءيؤكد.

أسباب تخفيض رأس املال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:

إجراءات تخفيض رأس املال:
:التاليةإللجراءاتتخضعاملالرأستخفيضعمليةإن
املالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصية.
املالرأستخفيضلعمليةماليمستشارتعيين.
املالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيمحاسبتعيين.
املستمرة،زاماتوااللتاملاليةاألوراقطرحقواعدمنوالخمسينالثامنةاملادةشروطمعيتوافقبمااملاليةالسوق لهيئةاملالرأستخفيضطلبوتقديمإعداد

.املالرأستخفيضبشروطواملتعلقة
املالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة.
تداول إلىإشعارتقديم.
املالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقة.
للشركةاملحدثالتجاري والسجلاملحدثاألساس يالنظامالستخراجالتجارةوزارةمعالعالقةذاتاإلجراءاتإنهاء.



تخفيض رأس املال

بتاريخاملنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(م2022/06/13املوافق)ه1443/11/14تاريخفيالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت
ثالثمائةإلىسعودي،ريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمن،(%46.15)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2022/06/13املوافق)ه1443/11/14

مليون وثالثينخمسةإلىعادي،سهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(350,000,000)مليون وخمسين
الشركةأسهممنسهم(30,000,000)مليون ثالثينعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(35,000,000)

.98إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(6.5)لكلأسهم(3)تخفيضأياملصدرة، مارس31تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن79%
النظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(303,657,000)ألفوخمسينوسبعةوستمائةماليينوثالثةثالثمائةقيمتهاوالبالغةم،2022
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمة

أسر بتخفيضإدارتهامجلستوصيةبتعديللحاقيإعالنإعنالسعوديةتداول موقعخاللمنالشركةأعلنت،(م31/08/2022املوافق)هـ04/02/1444تاريخفي
قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنالشركةمال

عادي،سهم(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،51.54%
أياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساوية
م،2022يونيو30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإجماليمن%98.93إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(130)لكلسهم(67)تخفيض
الالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةمليون وثالثينوثمانيةثالثمائةقيمتهاوالبالغة
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقة

هذهعناإلعالنتموقد،(م2022/09/19املوافق)هـ1444/02/23بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2022/09/19املوافق)هـ1444/02/23بتاريخالسعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقة

تضمينتمكما،(م2022/09/21املوافق)هـ1444/02/25بتاريخالسعوديةتداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخة
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أثر تخفيض رأس املال على مطلوبات الشركة

تأكیدتقریر)املالأسر تخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسبقانونيون محاسبون -كوبرز وترهاوسبرايسشركةبتعيينالشركةقامت
.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیضحول محدود

املرفقالقانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن.
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

بنسبةأيسعودي،ريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةمليون وثالثينوثمانيةثالثمائةم2022يونيو30فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت
الخسائرإجماليمن(%98.93)إطفاءإلىسعوديريال(335,000,000)مليون وثالثينوخمسةثالثمائةبمقداراملالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن(52.10%)

سعودي،ريال(3,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةماليينثالثةاملالرأستخفيضعمليةبعداملتراكمةالخسائرإجماليليصبحم2022يونيو30فيكمااملتراكمة
.التخفيضبعدالشركةمالرأسمن(%1.15)نسبتهماأي

كالتاليم2022يونيو30فياملنتهيةأشهرالستةلفترة(مراجعةغير)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف:

.م2022يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في ( غير مراجعة)تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية األولية املوحدة املوجزة : املصدر

حقوق املساهمين
التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال

(باأللف ريال سعودي)

(335,000)650,000315,000رأس املال

0(967)(967)احتياطيات أخرى 

335,000(3,631)(338,631)الخسائر املتراكمة

-310,402310,402إجمالي حقوق املساهمين



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

بنسبةسعوديريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم
(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاض

إلطفاءسهم،130لكلأسهم67إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(33,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم
ريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةمليون وثالثينوثمانيةثالثمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن98.93%

.سعودي
حينه،فيالسائدربالسعالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم

 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن
 
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركةمالرأستخفيض
منسهم(1,000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن

.التخفيضقبلالشركةأسهم

الوحدةتخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم 1,000 1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي11.0211.02( افتراض ي-م 2022/09/14إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي11,02011,020القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%%51.54ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم516ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم484ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي22.74ال ينطبق*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي11,006.16ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي13.84ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ريال سعودي22.74إلى  22.7397تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من   *  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
يملكالذيساهماملتأثرأدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 
 سهما

 
:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحدا

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

سهم1.002.003.004.005.00األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي11.0211.0211.0211.0211.02(افتراض ي-م 2022/09/14إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

سهم1.002.002.003.003.00األسهم امللغاة

سهم1.001.002.00ال ينطبقال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي22.7422.7422.7422.7422.74*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي11.0222.0433.0644.0855.10القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

ريال سعودي22.7422.7445.48ال ينطبقال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي11.0222.0410.3221.349.62(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ريال سعودي22.74إلى  22.7397تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من   *  



أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

سعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(10.46)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2022/10/06املوافق)هـ1444/03/10اليومالشركةسهمإغالقسعر
هـ1444/03/15بتاريخالثالثاءيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(21.58)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفياملعدلالسهم

.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%106.31)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م2022/10/11املوافق)

املالرأستخفيضبعدالسهمسعرتعديلأثرالتاليالجدول يوضح:

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي11.02(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2022/09/14املوافق )هـ 1444/02/18سعر إغالق السهم اليوم  

ريال سعودي335,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم33,500,000عدد األسهم امللغاة

سهم65,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم31,500,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي716,300,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي22.74*( تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.ريال سعودي22.74إلى  22.7397تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من   *  



طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضبعدالسهمسعرحسابكيفيةالتاليالجدول يوضح:

الوحدةالقيمة(تقديري )البند 

سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2022/09/14املوافق )هـ 1444/02/18إغالق السهم اليوم  

ريال سعودي11.02

سهم65,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي716,300,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم31,500,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي22.74(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر



املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

• 
 
الشركةإدارةترى اهمين،املسوحقوق الشركةمطلوباتعلىاملتوقعاألثرتوضيحخاللهمنتموالذياملالرأستخفيضبعمليةالخاصالقانونياملحاسبلتقريروفقا

املالرأسيضتخفعمليةمنالشركةتهدفحيثوالتزاماتها،الشركةمساهميحقوق علىتؤثرأنيمكناملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدالبأنه

وثمانيةثالثمائةم2022يونيو30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%98.93إلطفاءاملالرأستخفيضعمليةطريقعنالشركةمالرأسهيكلةإلعادة

.سعوديريال(338,631,000)ألفوثالثينوواحدوستمائةمليون وثالثين



املوافقات النظامية الالزمة

مليون وخمسينستمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م2022/09/19املوافق)هـ1444/02/23بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت

الشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%51.54قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(315,000,000)مليون عشروخمسةثالثمائةإلىسعوديريال(650,000,000)

 وخمسمائةمليون وثالثينثالثةإلغاءطريقعنسهم(31,500,000)ألفوخمسمائةمليون وثالثينواحدإلىسهم(65,000,000)مليون وستينخمسةمن
 
ألفا

هـ1444/02/23بتاريخالسعوديةتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(33,500,000)

.(م2022/09/19املوافق)

العاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن

 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املالرأستخفيضعمليةعلى
 
.تماما

موافقتهاعلىل للحصو التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي

.للشركةاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلى

املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف.



األنظمة واللوائح ذات الصلة

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

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

املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد•
.عليهاتطرأتعديالتوأي(م05/01/2022املوافق)ه02/06/1443وتاريخ(2022-5-5)رقمالهيئةمجلسبقرارواملعدلة،(م2017/12/27

-52-1)رقمقرارهبموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد•
.عليهاتطرأتعديالتوأي(م2022/04/13املوافق)ه1443/09/12بتاريخ(2022

املاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•
قمر امللكيباملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجب

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/م

.للشركةاألساس يالنظام•



تقرير املحاسب القانوني

لدراسةاملالرأسيفالتخفیضحول محدودتأكیدتقریربإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيون محاسبون -كوبرز وترهاوسبرايسشركةبتعيينالشركةقامت
تخفيضطلبىعلاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسباب

.املالرأس

القانوني،املحاسبتقريرتالوة 
 
املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

لهاملوجبةسباباأل عنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعن

املوافق)هـ1444/02/25بتاريخالسعوديةتداول موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم
.(م2022/09/21



الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(350,000,000)إلىسعوديريال(650,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2022/06/13

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم2022/06/13

.سعوديريال(315,000,000)إلىسعوديريال(650,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةبتعديلإلحاقيإعالنم31/08/2022

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم09/08/2022

.وديةالسعتداول وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةم2022/09/19

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتمكماالسعودية،تداول موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةم2022/09/21

.(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2022/10/02

م2022/10/06
االجتماعقدعسيتماألول،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثاني

.الثانياالجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2022/10/09

م**/**/****
تاريخمنيوم(30)خاللوذلك.املستحقيناملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن
.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقة



معلومات هامة
هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 
وماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهورد
فور الحساباتعمراجأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمه
 
 عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
دعوةبذلكهعلممنيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعية
 
 تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
إلىوذلكالنظامامألحكوفقا

النظامبقوةيةمنقضالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحد
ررةاملقاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذا
 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفي

 
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوما

للجمهور تفصحأن 
 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
للجمهور تفصحأن 

 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
للجمهور تفصحأن 

 
املتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

حالوفيعليها،يماتوالتعلاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 املطلوباإلفصاحتزامن

 
بتضمينهقامتحالفيقلمستبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفي



معلومات هامة
إلى(تداول )السعوديةتداول موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
لمإنفاألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافر  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
لمفإناألقل،علىالاملرأسربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافر
 
 صحيحا

 
.فيهاملمثلةاألسهمعددكانأيا

 
 
 القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
بتخفيضأوزيادةبمتعلقا

 صحيالقراريكون فالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأواملالرأس
 
صدرإذاإالحا

.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبية

التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي 
 
السعوديةاملاليةوق السلدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

العادية،يرغالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(السعوديةتداول )
.املالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلك

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

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

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.



املستندات املتاحة للمعاينة

(14)عنالتقلفترةخاللللجمهور إتاحتهمنوالتأكداملساهمينتعميمنشرسيتم 
 
مالرأسبتخفيضالخاصةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادموعدقبليوما

بين-الشماليالدائري -املروجحي-الرياضمدينةفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقوموسوف.الشركة

العامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م2022/09/19املوافق)هـ1444/02/23فياملاليةالسوق هيئةموافقةتاريخمنوذلك،(تري دبلهيلتون فندقبعد-5و4مخرج

 8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2022/10/06املوافق)هـ1444/03/10فيالعاديةغير
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

السعوديةل تداو وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة.

(الشركةاملالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة.



املرفقات

(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضور توكيلنموذج



 

 

 

 ،25 رقم ترخيص كوبرز، وترهاوس برايس
 السعودية العربية  المملكة ،11482 الرياض ،8282. ب. ص المملكة، برج

 www.pwc.com/middle -east ،0401- 211( 11) 966+ فاكس: ،0400- 211( 11)  966+ هاتف:

 
 
 

 

 الشركة مجلس ادارة
 والتنمية  للسياحة الحكير  المحسن عبد مجموعة شركة

 .11584 الرياض  ، 57750. ب.ص
 السعودية  العربية المملكة

 
 2022سبتمبر  8

 

 . والتنمية  للسياحة  الحكير المحسن عبد مجموعة لشركة 2022 يونيو 30 في  كما المال  رأس  تخفيض حول  محدود تأكيد تقرير
 

)المرفق في الملحق  (  "التعميم" )   م2022  يونيو  30  في   كما  المرفق   المال   رأس  تخفيض ل  مجلس اإلدارة   تعميم  حول   محدود   تأكيد  ارتباط   أجرينا  لقد
  أدناه   والمذكورة  المطبقة  للمعايير  وفقًا  اإلدارة  مجلس  أعده  الذي(  "الشركة" )  والتنمية  للسياحة  الحكير  المحسن  عبد  مجموعة  بشركة  يتعلق  فيما(  1

من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح    (3)أ( )  58والمادة  الصادرة عن وزارة التجارة    الشركات  نظام  من  144  المادة  لمتطلبات  لالمتثال  وذلك
   األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

 
 الموضوع 

 

   .لشركةل المال رأس لتخفيض المرفق  التعميمحول  هو  المحدود تأكيدنا ارتباط  موضوع إن
 

 ذات الصلة   الضوابط
 

  أن   على   تنص  والتي(  هـ  1437-2015)  التجارة   وزارة  عن  الصادرة  الشركات  نظام  من  144  رقم  المادة  متطلبات  هي  لصلةابط ذات ا الضو  إن
تقرر  عاديةال  غير   عموميةال  جمعيةلل إذا    لىع  زادإذا    الشركة  مال  رأس  تخفيض   ان  أو  الشركة  النظر في أسباب  وذلك    خسائرب  منيتحاجة  بعد 

( من قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح األوراق المالية  3)أ( )  58التزامات الشركة وتأثير االنخفاض على هذه االلتزامات؛ والمادة  واالنخفاض،  
تخفيض رأس المال وأثر   ن أسبابوااللتزامات المستمرة )"القواعد"( التي تتطلب أن يكون طلب الشركة مصحوبًا بتقرير مدقق حسابات خارجي ع

   .التزامات المصدرتخفيض رأس المال على 
 

 اإلدارة  مجلس  مسؤولية
 

ً   التعميم  إعدادو  اكتمال  عن  لمسؤو  الشركة  إدارةمجلس    إن   نظمة أ   على  والحفاظ  والتنفيذ  التصميم  المسؤولية  هذه وتتضمن.  للضوابط ذات الصلة  وفقا
 . خطأ  أو  غش ناتجة عن كانت سواء جوهرية تحريفات بدون التعميم بإعداد  يتعلق   فيما  ةالداخلي  الرقابة

 
 .أيًضا عن ضمان امتثال الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها ونلأعضاء مجلس اإلدارة مسؤو

 
لنتمكن    في الوقت المناسب، ومسؤولية توفير جميع المعلومات الالزمة لنا،    وجه إليهم االستفساراتنوموظفي الشركة الذين قد    تتحمل إدارة الشركة

 .بالتأكيد المحدود ةالمتعلق اتجراء استكمال االمن 
 

 :، حسب الحالة، مسؤولون أيًضا عنمجلس اإلدارة  أو تكون إدارة الشركة
 

 إعالن الشركة؛إنشاء وصيانة جميع السجالت المحاسبية وغيرها من السجالت التي تدعم  -
 استخراج األرقام الواردة في اإلعالن من السجالت المحاسبية األساسية للشركة؛ -
 عنها؛ و  المفصحاالحتفاظ بأدلة كافية ومناسبة لدعم البيانات  -
 . باإلفادات المكتوبةتزويدنا   -

 
 للجودة  ورقابتنا  استقاللنا

 
  التأكيد   بارتباط  الصلة  ذات  األخالقية  والمتطلبات   السعودية   العربية  المملكة  في   المعتمدة  المهنة   وآداب   سلوك  لقواعد  االستقالل  بمتطلبات   التزمنا  لقد

  والتأهيل  والموضوعية  للنزاهة   األساسية  المبادئ  على  قائمة   أخرى  ومتطلبات  االستقاللية   تتضمن  التي  السعودية  العربية  المملكة   في  والمعتمدة  المحدود
   .المهني والسلوك والسرية الواجبة  والعناية المهني

 
  لرقابة  شامل نظام على الشركة تحافظ عليه وبناء السعودية،  العربية المملكة في مقرر هو كما ، (1)رقم  الجودة لرقابة الدولي المعيار الشركة تطبق

. المطبقة والنظامية القانونية والمتطلبات المهنية والمعايير األخالقية بالمتطلبات  االلتزام  حول قةوموث  وإجراءات سياسات  يتضمن بما  الجودة
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 مسؤوليتنا

  
  المحدود   تأكيدنا   بتنفيذ   قمنا .  عليها  حصلنا  التي  واألدلة  بتنفيذها  قمنا   التي   االجراءات  على   بناء  للتعميم   محدود  تأكيد  استنتاج   ابداء   ي ه  مسؤوليتنا   ان

 ً   المملكة   في  المعتمدة  السابقة"   المالية  للمعلومات  الفحص  أو  المراجعة  اجراءات  بخالف  التأكيدمهام  "   ، (المعدل)  3000  للتأكيد  الدولي  للمعيار  وفقا
  بأن  نعتقد  يجعلنا  أمر  أي   انتباهنا   لفت  إذا  مامتعلق في  محدود   تأكيد  على  للحصول   المهمة  هذه  وننفذ  نخطط  أن  المعيار  هذا  يتطلب .  السعودية  العربية 
من قواعد هيئة  (  3)أ( )  58رقم    ، والمادةالجوهرية  النواحي  جميع  من  الشركات،   نظام   من  المطبقة  144رقم    المادة   بمتطلبات  ملتزمة  غير  الشركة

   .م2022يونيو  30كما في  التعميمالسوق المالية بشأن طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، عند إعداد  
 

.  خطأ أو غش عن ناتجة كانت  سواء والرقابة،  األنظمة إخفاق المتعلق في للمخاطر تقييم ذلك في بما حكمنا،  على  اختيارها تم التي اإلجراءات تعتمد
  الشركات  نظام   من  144  رقم  المادة   بمتطلبات  الشركة   بالتزام   ة المتعلق  ة الداخلي  الرقابة   أنظمة   االعتبار  بعين   نأخذ  المخاطر،   تقييم  بإجراءات   القيام  وعند

. تضمنت اجراءاتنا  التعميمإعداد    وعندمن قواعد هيئة السوق المالية بشأن طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  (  3)أ( )  58  رقم  والمادة
  مادةمن نظام الشركات وال 144 رقم وفقاً لمتطلبات المادة  التعميم القيام بفحص على أساس اختياري لألدلة المؤيدة لألنظمة والرقابة المتعلقة بإعداد 

 من قواعد هيئة السوق المالية. ( 3)أ( ) 58 رقم
 

 . المحدود للتأكيد   استنتاجنا إلبداء  كأساس ومناسبة  كافية عليها حصلنا التي  األدلة أن نعتقد
 

 ة المنجز االجراءات  ملخص
 
  رقم  نظام الشركات والمادة من 144 رقم  المادة بمتطلبات  الشركة التزام حول  محدود تأكيد  على  للحصول التالية اإلجراءات وتنفيذ بتخطيط   قمنا لقد
 : التعميممن قواعد هيئة السوق المالية عند إعداد ( 3)أ( ) 58

 
 . م2022 يونيو 30 في  كما للشركة المراجعة  غير الملكية وحقوق المالي المركز قوائم على حصلنا  1
 

 .م2022 يونيو 30 في كما للشركة المدفوع المال رأس من ٪50 من أكثر المتراكمة الخسائر بلغت إذا  احتساب ما إعادة 2
 

  كما  المدفوع  مالها  رأس   من  ٪50  نسبة  تجاوزت  المتراكمة  الشركة  خسائر  أن  يوضح  الذي   اإلدارة مجلس    تعميم  على  حصلنا  3
 .المقترحة العمل وخطة 2022 يونيو  30 في

 
  مطلوبات   على   يؤثر  لن  المقترح  المال   رأس   تخفيض  وأن  الشركة   مطلوبات أن    يوضح  الذي  اإلدارة  تعميم مجلس  على  حصلنا  4

 . للشركة الملكية حقوق  مجموع في  تغير  ينتج عنها لن والتي نقدية غير معامالت ألنها نظراً  الشركة؛  التزامات أو
 

 الشركة  مال  رأس  بتخفيض  الشركة  مساهمين  الى  يوصي  الذيم  2022  أغسطس  30  المؤرخ  اإلدارة  مجلس  قرار  فحصنا 5
  في  كما  الشركات  نظام  من  150  رقم   لمادةا  لمتطلبات  وفقا  كما هو وارد في التعميم وذلك  المتراكمة  خسائرها  إلطفاء  المدفوع

 . م2022 يونيو 30
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 مالزمة   قيود
 

ً  التعميم بإعداد تتعلق التي والرقابة  األنظمة بشأن  اجراءاتنا تخضع من قواعد  (3)أ( ) 58والمادة   الشركات نظام من 144 رقم المادة لمتطلبات وفقا
جراءات  هيئة السوق المالية لقيود مالزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات ال يتم اكتشافها. عالوة على ذلك، ال يجوز االعتماد على هذه اإل

 ين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة. كدليل لمدى فعالية األنظمة والرقابة ضد أنشطة االحتيال والتواطؤ خاصة من طرف أولئك الذ
 

  في  المعتمد(  المعدل)  3000  رقم   للتأكيد  الدولي  المعيار  بموجب   المعقول  التأكيد  ارتباط  من  نطاقه  في  كبير  بشكل   أقل  المحدود   التأكيد   ارتباط  ويُعد
  له   مخطط   بشكل   محدودة   ،وكافية  مالئمة  أدلة  لجمع   أعاله   المبينة  اإلجراءات  وحدود   وتوقيت  طبيعة  كانت  لذلك،   ونتيجة.  السعودية  العربية  المملكة
 . المعقول التأكيد  بارتباط مقارنة المحدود  التأكيد  ارتباط خالل من التأكيد من أقل  مستوى على الحصول تم وبالتالي المعقول،   التأكيد بارتباط مقارنة

 
ً   بها القيام تم  فحص أو  مراجعة  أعمال  إجراءاتنا  تتضمن  لم   المملكة   في المعتمدة الفحص  الرتباطات  الدولية  المعايير  أو  للمراجعة  الدولية   للمعايير  وفقا

 . التعميم بإعداد المتعلقة والرقابة األنظمة بكفاية يتعلق فيما  فحص استنتاج أو مراجعة رأي  نبدي ال  فإننا وعليه السعودية،  العربية
 

  على  يطرأ  قد  حيث  مستقبلية،   فترات  أو  تواريخ  ةألي  يتم االعتماد عليه  أن  يجب  وال  ، م2022  يونيو  30  في  كما  بالتعميم  فقط  االستنتاج  هذا  يتعلق
 . استنتاجنا  صحة على  يؤثر أن يمكن تغيير والرقابة األنظمة 

 
 المحدود  التأكيد  استنتاج

 
  المادة بمتطلبات  الجوهرية،  النواحي  جميع من تلتزم، لم  الشركة   أن نعتقد  يجعلنا ما  انتباهنا  يلفت   لم  التقرير،  هذا  في  الموضحة  االجراءات  على  بناء 
  منم  2022يونيو    30كما في   الخسائر طفاءإل   تعميمال  إعداد من قواعد هيئة السوق المالية في(  3)أ( )  58  رقم  والمادة  الشركات  نظام  من  144  رقم

 . المال رأس  تخفيض خالل
 

 االستخدام  قيود
 
  بالتزاماتهم   للوفاء  اإلدارة  لمساعدة  الشركة  ادارةمجلس    طلب  على  بناء"   حصرا  الشركة  إدارة   الستخدام  استنتاجنا،   يشمل  بما  التقرير،   هذا  إعداد   تم

ً   العمومية   الجمعية   تجاه   التقرير   استخدام   ينبغي   ال.  من قواعد هيئة السوق المالية(  3)أ( )  58  رقم   الشركات والمادة  نظام  من  144  رقم  للمادة  وفقا
أو تجاه أي شخص آخر يُعرض عليه هذا التقرير  او التزام ألي غرض اخر  . وال نتحمل أي مسؤولية  أعالهبخالف ما هو مذكور    آخر  غرض  ألي

ً أو يمكن أن يكون في يده باستثناء ما تم االتفاق عليه صراحةً     .إال بموافقة مكتوبة مسبقا
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 نموذج توكيل

 السادة المساهمين الكرام  

 تحية طيبة وبعد 

العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً  غير  نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم اإلكتفاء بعقد الجمعية العامة  

الصحية   الجهات  قبل  من  واالحترازية  الوقائية  واإلجراءات  للجهود  ودعما  المساهمين  وذات  على سالمة  المختصة 

 (.  COVID19رونا المستجد )والعالقة للتصدي لفايروس ك

 

لجميع المساهمين   بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً  الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداوالتي، علماً  تحث 
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