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املستشار املالي
شركة مجموعة الدخيل املالية

شارع نعيم بن حماد -الرياض 
11451، الرياض 2462ب .ص

اململكة العربية السعودية 
+430980011966: هاتف
+478779511966: فاكس

www.aldukheil.com.sa : املوقع اإللكتروني

info@aldukheil.com.sa : البريد اإللكتروني

:املحاسب القانوني
املحاسبون املتحدون 

وشركاهبانقاشركة الدكتور عبدالقادر 
جدة، شارع حائل 

21452، جدة 6659ب .ص
اململكة العربية السعودية 

+653402112966: هاتف
+657895712966: فاكس

www.rsmksa.com :املوقع اإللكتروني

info@rsmsudi.com البريد اإللكتروني:

املستشارون
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اري ، هي شركة مساهمة سعودية عامة بموجب السجل التج(«املجموعة»أو « الشركة»يشار إليها فيما بعد بـ )شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ▪

 كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ . الصادر من مدينة جدة( م1982/06/29املوافق )هـ 1402/09/07بتاريخ ( 4030035073)
ً
تأسست بداية

، و قد تم تحول الشركة إلى شركة (م1980/11/28املوافق )هـ 1401/01/20وتاريخ ( 35168)ريال سعودي وبموجب سجل تجاري رقم ( 100,000,000)

( .م1982/11/28املوافق )هـ 1403/02/12وتاريخ 856مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم 

21442، جدة 5352: صندوق بريد–شارع املحجر العام –يقع مقر الشركة في مدينة جدة ▪

لنقل للشركة ين وايتمثل نشاط الشركة الرئيس في تجارة الجملة والتجزئة في املواد الغذائية املجمدة والجافة من استيراد وتوزيع ، وتقديم خدمات التخز ▪

.وللغير، إضافة إلى النشاط الزراعي املتمثل في زراعة وتجارة األعالف مثل البرسيم والذرة

:معلومات التواصل ▪

صالح عمر الخير : اسم ضابط االتصال
(150)تحويلة ( 12)6357007: هاتف
(12)6357006: فاكس

skhair@anaamgroup.com: البريد االلكتروني
www.anaamgroup.com: املوقع االلكتروني

خلفية عن الشركة خلفية عن الشركة 



الحدث  العام

صادر من ( 35168)بسجل تجاري رقم « الشركة السعودية لنقل وتجارة املواش ي »تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت مسمى 
.مدينة الرياض

هـ1401/01/20
(م1980/11/28املوافق)

.ريال سعودي( 500,000,000)برأس مال قدره 856تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار وزير التجارة رقم 
هـ1403/02/12

(م1982/11/28املوافق)

:انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وكانت أهم قراراتها ما يلي
.وشركاه مع الشركة السعودية لنقل وتجارة املواش ياملكيرشدمج شركة محمد ناصر •
ريال 100مليون سهم وقيمة اسمية قدرها 12ريال سعودي، بعدد أسهم إجمالي بلغ ( 1,200,000,000)زيادة رأس مال الشركة ليصبح •

.للسهم
".املتحدةاملكيرششركة املواش ي " تعديل اسم الشركة ليصبح •
 عن الرياض•

ً
.تعديل املقر الرئيس للشركة ليصبح جدة بدال

هـ1415/10/26
(م1995/03/28املوافق)

.سهم( 24,000,000)ريال سعودي، وبذلك أصبح عدد األسهم ( 50)ريال سعودي للسهم إلى ( 100)تم تخفيض القيمة االسمية ألسهم الشركة من 
هـ1418/10/12

(م1998/02/09املوافق)

 من ( 120,000,000)تم تداول أسهم الشركة بعد التجزئة والبالغة 
ً
سهم قبل التجزئة، وذلك بناًء على قرار مجلس الوزراء ( 24,000,000)سهم بدال

. رياالت سعودية( 10)بأن تكون القيمة االسمية ألسهم الشركات املساهمة 
هـ1427/03/17

(م2006/04/15املوافق)

.املتحدة إلى شركة مجموعة أنعام الدولية القابضةاملكيرشقررت الجمعية العامة غير العادية تعديل اسم الشركة من شركة املواش ي 
هـ1427/11/26

(م2006/12/17املوافق)

وذلك لشطب كافة ريال،( 109,000,000)إلى ريال(1,200,000,000)على تخفيض رأسمال الشركة من وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
. خسائر الشركة املتراكمة

هـ1428/09/06
(م2007/09/18املوافق)

وذلك عن ريال،( 196,000,000)إلى ريال(109,000,000)على زيادة رأسمال الشركة من وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة 
.سهم عادي( 8,700,000)ريال سعودي تمثل ما مقداره ( 87,000,000)طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 

هـ1433/12/22
(م2012/11/07املوافق)

مائة وستة وتسعون مليون ريال سعودي، مقسم إلى تسعة عشر مليون وستمائة ألف سهم عادي بقيمة ( 196,000,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي 

:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. عشرة رياالت للسهم الواحد مدفوعة بالكامل( 10)اسمية تبلغ 
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خلفية عن الشركة 



تاريخ العضويةالجنسيةالصفةاملنصباالسم

م2018/11/28سعوديمستقل اإلدارة رئيس مجلسمحمد عبدالرحمن صالح عطار

حسان سعد فرحان اليماني. م
نائب رئيس مجلس اإلدارة و 

الرئيس التنفيذي 
م2018/11/28سعوديتنفيذي 

م2018/11/28سعوديمستقل عضو مجلس إدارة وليد جميل محمد علي قطان/ د

م2018/11/28سعوديغير تنفيذيعضو مجلس إدارة ودنواف بن عبدهللا بن تركي آل سع/ األمير

م2018/11/28سعوديمستقل عضو مجلس إدارةكاتيرائد محمد عبدهللا 

.الشركة: املصدر
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة* 

:مالحظة
ريال سعودي ( 15,000,000)ريال سعودي إلى ( 196,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2019/11/25املوافق )هـ 1441/03/28تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

.سهم من األسهم املصدرة للشركة( 18,100,000)وذلك عن طريق إلغاء 

6

ة مجلس اإلدار –خلفية عن الشركة 
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الجنسيةاملنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذيحسان سعد فرحان يماني. م

مصري املدير املاليرشدي علي أنور سليمان

باكستانيمدير املراجعة الداخليةعدنان أختر منان

سعوديمدير املوارد البشرية مهند محمد ردة الحربي 

.الشركة: املصدر

ية  اإلدارة التنفيذ–خلفية عن الشركة 
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العام
مة  الخسائر املتراك

ي بالريال السعود
مة نسبة الخسائر املتراك

إلى رأس املال 
الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

.الدواجناملترتبة على تجارة املواد الغذائية وتجارة ارتفاع الخسائر %5(9,764,150)م2013

.الدواجناملترتبة على تجارة املواد الغذائية وتجارة ارتفاع الخسائر %16.4(32,162,698)م2014

%7.4(14,530,494)م2015
ز والتركيز واملواد الغذائية املجمدة واالعتماد على تجارة األر الدواجنانخفاض الخسائر نتيجة ايقاف تجارة 

.القطاع الزراعيرباحأعلى تأجير الثالجات وسيارات النقل للغير  وارتفاع 

%5.5(10,814,292)م2016
باح ر أانخفاض الخسائر نتيجةاعادة هيكلة القطاع الغذائي وانخفاض الخسارة التشغيلية وتحقيق

.بالقطاع الزراعي

%33.4(65,545,422)م2017

سعار أارتفاع الخسائر نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي النخفاض الكميات املنتجة وانخفاض
اط الزراعي، وتحمل البيع، وارتفاع تكاليف االنتاج بسبب تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي على النش

هذا، باإلضافة الى انخفاض . م2018عباء اضافية نتيجة قرار ايقاف زراعة االعالف بنهاية العام أالشركة 
، و تكوين ـمبيعات القطاع الغذائي نتيجة النخفاض ايرادات التأجير والتخزين، وانخفاض االيرادات األخرى 

ر الدولية تحصيلها وارتفاع مصروفات االستشارات الالزمة لتطبيق املعايييمخصص ديون مشكوك ف
.وتطبيق ضريبة القيمة املضافة ودراسات زيادة راس املال املقترحة حينها

%42(82,254,730)م2018
الف بنهاية نتيجة القرار الوزاري بايقاف زراعة االعالقطاع الزراعيبارتفاع الخسائر نتيجة ارتفاع خسائر 

.م2018عام 

%44(86,471,769)م31-03-2019
الف وعدم نتيجة القرار الوزاري بايقاف زراعة االعارتفاع الخسائر نتيجة تحقيق خسائر بالقطاع الزراعي

.تحقيق إيرادات

%46(90,337,650)م30-06-2019
الف وعدم نتيجة القرار الوزاري بايقاف زراعة االعالقطاع الزراعيبارتفاع الخسائر نتيجة تحقيق خسائر 

.تحقيق إيرادات

%47.5(93,986,422)م30-09-2019
الف وعدم نتيجة القرار الوزاري بايقاف زراعة االعالقطاع الزراعيبارتفاع الخسائر نتيجة تحقيق خسائر 

.تحقيق ايرادات

.سعوديمليون ريال 88للزكاة بمبلغ ارتفاع الخسائر نتيجة تكوين مخصص اضافي%92.3(181,000,000)م10-11-2019

بابها تطور خسائر الشركة املتراكمة وأس
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ذلك رفع رأس مال الشركة بعد التخفيض عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، واستخدام متحصالت االكتتاب لشراء أصول عقارية مدرة للدخل، و ❖

.لتوفير مصدر دخل مستمر وسيولة للشركة

متر مربع وتقع في منطقة الخمرة بمدينة جدة، وهي منطقة جاذبة إلقامة 130,000تملك الشركة قطعة أرض غير مستغلة تقدر مساحتها بحوالي ❖

 لحجم الطلب فيها ولقربها من ميناء امللك عبد العزيز
ً
عليها وتأجيرها وتهدف إدارة الشركة إلى استثمار هذه األرض بإقامة مستودعات. املستودعات نظرا

.  للغير وتحقيق إيرادات إضافية للشركة

يثة، مما يؤدي بأجهزة جديدة ذات تقنية عالية وحد( القديمة)ستقوم الشركة بصيانة الثالجات املركزية، وذلك باستبدال بعض أجهزة التبريد الحالية ❖

.  هامش الربحالتشغيلية وزيادةالى توفير كبير في الطاقة الكهربائية املستهلكة والتي تمثل نسبة كبيرة من مصروفات التشغيل، وبالتالي تخفيض التكاليف

ى درجات تبريد التجميد إلى مستويات قياسية، مما يؤدي إلى استقطاب شريحة من العمالء تحتاج ال/كما أن الصيانة ستؤدي الى تحسين درجات التبريد

، وبالتالي زيادة ايرادات الشركة وهامش ربحها
ً
.منخفضة جدا

.تحسين أسطول النقل في الشركة وتطويره وزيادة كفاءته لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية املقدمة من الشركة لعمالئها❖

.باقي على الغيرفي الجوف وصيانة املعدات الزراعية بهدف استغالل جزء منها في أعمال الشركة وتأجير الالبسيطاءتطوير بعض أراض ي الشركة بمنطقة ❖

 في مشروع الشركة في الجوف وتطويره حسب النتائج❖
ً
.االستثمار املحدود في تسمين املواش ي محليا

.العمل على إعادة جدولة املديونيات املتبقية على الشركة وتسويتها وزيادة الجهد املبذول لتحصيل مديونيات الشركة لدى الغير❖

.التركيز على القوى البشرية املميزة والعمل على تحسين أداء الشركة في جميع أقسامها وشركاتها التابعة❖

ائر الخطوات اإلصالحية وخطة الشركة إليقاف الخس
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:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال

عملية تخفيض رأس املال 

الجمعية العامة غير العادية للشركة

إعداد التقرير املحاسبي املستشار املالي 

تصويت مساهمي الشركة

املوافقات النظامية 

األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
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تسعة عشر مليون وستمائة ألف سهم عادي ( 19,600,000)مائة وستة وتسعون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 196,000,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي ▪

.عشرة رياالت للسهم الواحد مدفوعة بالكامل( 10)بقيمة اسمية تبلغ 

مليون وخمسمائة ألف سهم عادي بقيمة ( 1,500,000)خمسة عشر مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 15,000,000)وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح ▪

.عشرة رياالت للسهم الواحد( 10)اسمية 

ثمانية عشر مليون ومائة ألف سهم عادي، أي بمعدل إلغاء ( 18,100,000)، و ستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء %92.35تبلغ نسبة تخفيض رأس املال ▪

.    سهم إلطفاء إجمالي الخسائر املتراكمة( 1.0829)سهم لكل ( 1)

ر السائد في في محفظة واحدة وستقوم ببيعها في السوق بالسع( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ▪

ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيع أسهم الكسور على مساهمي الشركة كٍل حسب ملكيته خالل 

.الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

.م11/10/2019القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي تم االعتماد عليها ألغراض تخفيض رأس املال ▪

الهيكل العام املقترح لتخفيض رأس املال
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.من رأس مالها% 50إن السبب الرئيس لتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها هو شطب الخسائر املتراكمة للشركة التي بلغت أكثر من 

أو أكثر من رأس مالها املدفوع، وجب % 50من نظام الشركات، فإنه بمجرد إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة للشركة قد بلغت ( 150)وبحسب املادة 
 دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لالجتماع لتقرر إما زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة( 15)على املجلس خالل 

ً
عامة غير وينبغي أن تعقد الجمعية ال. يوما

 من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة ببلوغ الخسائر املتراكمة 45العادية خالل 
ً
وتعد الشركة منقضية . أو أكثر من رأس املال، وذلك التخاذ القرار املالئم% 50يوما

:بقوة القانون إذا

.أو أكثر من رأس املال% 50يوما من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة ببلوغ الخسائر املتراكمة 45لم تنعقد الجمعية العامة غير العادية خالل –

اجتمعت وتعذر عليها اتخاذ قرار في املوضوع، أو –

 من تاريخ صدور قرار الجمعية بالزيادة( 90)اتخذت الجمعية قرار بزيادة رأس املال ولم يتم االكتتاب في كامل مبلغ الزيادة خالل –
ً
. يوما

من رأس مالها % 92.35، تم إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة للشركة قد بلغت نسبة (م2019/11/25املوافق )ه 1441/03/28في تاريخ ▪
 للقوائم املالية للفترة املنتهية في . املدفوع

ً
 ملا طرأ من خسائر تم تسجيلها وفقا

ً
املوافق )ه 1441/03/29م، فقد أعلنت الشركة في تاريخ 2019/11/10ونظرا
(  15,000,000)مائة وستة وتسعون مليون ريال سعودي إلى ( 196,000,000)عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (  م2019/11/26

ثمانية عشر مليون ومائة ألف سهم من األسهم ( 18,100,000)، وذلك عن طريق إلغاء %92.35خمسة عشر مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض قدرها 
.سهم( 1.0829)سهم لكل ( 1)و سيتم تخفيض . املصدرة للشركة

وقد تم اإلعالن . ، حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة(م2019/12/05املوافق )هـ 1441/04/08وفي تاريخ ▪
(.م2019/12/05املوافق )هـ 1441/04/08بتاريخ ( تداول )عن هذه املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

هـ املوافق 1441/04/13بتاريخ ( تداول )قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية ▪
.  ، كما تم إرفاق نسخة من هذا العرض لإلعالن(م2019/12/10)

أسباب تخفيض رأس املال
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كمحاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي املتعلق بعملية « RSM–املحاسبون املتحدون -وشركاه بانقاعبدالقادر / الدكتور »قامت الشركة بتعيين شركة ▪

.تخفيض رأس املال، و الذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره املتوقع على التزامات الشركة

.سوف لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة ▪

أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة



إن تخفيض رأس املال بمقدار . م 2019نوفمبر 10مائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي كما في ( 181,000,000)بلغت خسائر الشركة املتراكمة ▪
.من إجمالي خسائر الشركة املتراكمة% 100مائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي سيؤدي إلى إطفاء ( 181,000,000)

:م، سيكون كالتالي2019-11-10إن التأثير على حقوق املساهمين، بناًء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في ▪

14

رأس املالقبل تخفيضم2019/11/10املساهمين كما في حقوق 
(ريال سعودي)

بعد تخفيض رأس املال
(ريال سعودي)

التأثير
(ريال سعودي)

(181,000,000)196,000,00015,000,000رأس املال

181,000,000-(181,000,000)خسائر متراكمة 

-871,665871,665ملنافع املوظفيناالكتواريةاألرباح 

-15,871,66515,871,665اإلجمالي

. م وتقرير املحاسب القانوني املرفق2019نوفمبر 10القوائم املالية كما في : املصدر

أثر تخفيض رأس املال على حقوق املساهمين



خمسة عشر مليون ريال سعودي، وذلك ( 15,000,000)مائة وستة وتسعون مليون ريال سعودي إلى ( 196,000,000)تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من ▪

.سهم( 1.0829)سهم لكل( 1)بمعدل إلغاء . ثمانية عشر مليون ومائة ألف سهم من األسهم املصدرة للشركة( 18,100,000)عن طريق إلغاء 

ر السائد في في محفظة واحدة وستقوم ببيعها في السوق بالسع( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ▪

ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين ( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيع أسهم الكسور على مساهمي الشركة كٍل حسب ملكيته، وذلك خالل 

.في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

سهم من أسهم 1000لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه ملساهم يملك في محفظته ▪

:الشركة

15

الالقيام بعملية تخفيض رأس املبدون الالقيام بعملية تخفيض رأس املمع(تقديري )البند

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

12.7012.70(م31/12/2019يوم إغالق)سعر السهم قبل التخفيض 

يوجدال 924األسهم امللغاة

يوجدال 76بعد التخفيضاألسهم اململوكة

يوجدال 165.95*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر 

12,70012,700(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

يوجدال 12,612(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

يوجدال 88.00(تقديرية)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

أثر تخفيض رأس املال على حقوق املساهمين



 أو أقل من أسهم الشركة سيتم إلغاء كامل أسهمه وتعويضه، ويبين الجدول أدنا( 13)الجدير بالذكر أن املساهم الذي يملك في محفظته ▪
ً
ه ثالثة عشر سهما

 حتى 13األثر على املساهم الذي يملك من 
ً
 في محفظته20سهما

ً
:سهما

16

(تقديري )البند 

1314151617181920األسهم اململوكة قبل التخفيض

12.7012.7012.7012.7012.7012.7012.7012.70(م31/12/2019يوم إغالق)سعر السهم قبل التخفيض

1313141516171819األسهم امللغاة

01111111بعد التخفيضاألسهم اململوكة

165.95165.95165.95165.95165.95165.95165.95165.95(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر 

165.95177.8190.5203.2215.9228.6241.3254(ةتقديري)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

165.95165.95165.95165.95165.95165.95165.95-(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

165.9511.8524.5537.2549.9562.6575.3588.06(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس املال على حقوق املساهمين



ريال ( 12.70)م والذي يبلغ 2019/12/31تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة بتاريخ ▪

.سعودي، ويوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

17

البند

12.70(  م31/12/2019إغالق يوم )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

19,600,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

248,920,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

1,500,000عدد األسهم بعد التخفيض( د)

ريال165.95(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية

الطريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس امل
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 من رأس مال الشركة وذلك بقيمة إجمالية بلغت % 92.35تؤكد إدارة الشركة على أهمية قرار شطب الخسائر املتراكمة والتي بلغت نسبة  ▪
ً
تقريبا

وتعتزم الشركة في ظل الظروف الراهنة على إعادة هيكلة رأس مالها إلطفاء . م2019/11/10مائة وواحد وثمانون مليون ريال سعودي كما في ( 181,000,000)

.الخسائر املتراكمة

املحاسبي بأنه دود لقد تمت دراسة قرار تخفيض رأس املال لشطب الخسائر املتراكمة وتأثيره من النواحي املحاسبية، وتم التأكيد من خالل تقرير الفحص املح▪

.فيضوعليه فإن إدارة الشركة ال ترى أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخ. ال توجد أي مخاطر فيما يخص االلتزامات املالية املحتملة نتيجة هذا القرار

، إال أنه ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر جديدة▪
ً
راكمت الخسائر وفي حال ت. سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة بعد تخفيض رأس املال صفرا

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة ”أو أكثر من رأس مال الشركة، فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ%( 20)مرة أخرى وبلغت 

أو أكثر مرة أخرى، فإن الشركة %( 50)وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة . ”فأكثر من رأس مالها%( 20)أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 

من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع ( 150)ستخصع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص ستكون خاضعة للمادة 

او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء % (50)الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة 

 بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل ( 15)املجلس فورا

ً
 من تاريخ علم املجلس ( 45)يوما

ً
يوما

املال أو أكثر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس%( 50)ببلوغ الخسائر املتراكمة 

ر العادية وقد تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غي.  املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ي

من نظام ( 150)ادة املخالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق االوضاع املقررة في

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة( 90)الشركات ولم يتم االكتتاب في كامل زيادة رأس املال خالل 
ً
وفي حال انقضاء الشركة بقوة النظام بموجب املادة . يوما

.من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة وستحل بالكامل( 150)

ةاملخاطر املحتملة الناتجة عن تخفيض رأس مال الشرك
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التاريخالحدث

.ريال سعودي( 15,000,000)ريال سعودي إلى( 196,000,000)توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 
املوافق )هـ 1441/03/28

(م2019/11/25

.تعيين املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة
املوافق )هـ 1441/03/28

(م2019/11/25

.هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى
املوافق )هـ 1441/04/04

(م2019/12/01

ركة السوق الشركة، واملعلنة على موقع هيئة السوق املالية وموقع شموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال
(.تداول )املالية السعودية 

املوافق )هـ 1441/04/08
(م2019/12/05

خة من وإرفاق نس،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع شركة السوق املالية السعودية 
.هذا العرض مع اإلعالن

املوافق )ـ هـ1441/04/13
(.  م2019/12/10

االجتماع )ال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية املتضمنة تخفيض رأس امل
(.األول 

ملوافقا)ـ هـ1441/05/01

(.  م2019/12/27

زم لعقد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب الال (االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير 
كتمال و في حال عدم ا. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 

يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع ( 30)النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد االجتماع الثالث خالل 
.الثاني

املوافق )هـ 05/1441/05
(.  م2019/12/31

.  على تخفيض رأس املال(االجتماع الثاني)موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة 
املوافق )هـ 05/1441/05

(.  م2019/12/31

.اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
املوافق )هـ 06/1441/05

(.  م2020/01/01

ستحقين، الشركة في حسابات املساهمين املاإلعالن عن إيداع مبالغ تعويض بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال
.يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة( 30)وذلك خالل 

(.  م**/**/****املوافق )هـ **/**/****

الجدول الزمني لعملية تخفيض رأس املال
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:إجراءات تخفيض رأس املال

:تخضع عملية تخفيض رأس املال لإلجراءات التالية

.توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال•

.تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال•

.تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير املحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس املال•

من قواعد طرح األوراق املالية و االلتزامات املستمرة، و ( 59)إعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال إلى هيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة •
.والخاصة بشروط ومتطلبات تخفيض رأس املال

.موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة•

.من قواعد اإلدراج( 5)بالصيغة الواردة في امللحق رقم ( تداول )تقديم إشعار إلى شركة السوق املالية السعودية •

.موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة•

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة

.يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك بحسب علمهم واعتقادهم، بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة ومساهميها

تخفيض رأس املال 
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:موافقة هيئة السوق املالية❖

مائة ( 196,000,000)على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مالها من ( م2019/12/05املوافق )هـ 1441/04/08حصلت الشركة بتاريخ 

، وبالتالي تخفيض عدد %92.35خمسة عشر مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض بلغت حوالي ( 15,000,000)وستة وتسعون مليون ريال سعودي إلى 

علنت هذه املوافقة على موقع . مليون وخمسمائة ألف سهم( 1,500,000)تسعة عشر مليون وستمائة ألف سهم إلى ( 19,600,000)أسهم الشركة من 
ُ
وقد أ

(.م2019/12/05املوافق )هـ 1441/04/08بتاريخ ( تداول )هيئة السوق املالية وموقع شركة السوق املالية السعودية 

:موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة❖

م على عملية وعلى املساهمين العلم بأنه في حال لم يتم الحصول على موافقته. تتوقف عملية تخفيض رأس املال بالكامل على موافقة مساهمي الشركة

.تخفيض رأس املال هذه، فإن عملية تخفيض رأس املال سُتلغى تماما

:موافقة وزارة التجارة واالستثمار❖

ال، حيث في حال تم الحصول على موافقة املساهمين على عملية تخفيض رأس املال، فإن الشركة سوف تستمر في استكمال اجراءات تخفيض رأس امل

.ستقوم بمخاطبة وزارة التجارة واالستثمار للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس ي والسجل التجاري للشركة

.  ال توجد أي موافقات نظامية أخرى، بخالف ما تم ذكره أعاله، ينبغي على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال

املوافقات النظامية املطلوبة إلتمام عملية تخفيض رأس املال
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(.م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28بتاريخ ( 3/م)نظام الشركات الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم ▪

.وما ورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه 1424/06/02وتاريخ ( 3/م)نظام السوق املالية الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم ▪

ه املوافق 1439/04/09وتاريخ 2017-123-3قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم ▪

(.م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/01بتاريخ 2019-104-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2017/12/27)

واملعدلة بموجب قرار مجلس ( م2017/12/27املوافق )ه 1439/04/09بتاريخ 2017-123-3قواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ▪

(.م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/1بتاريخ 2019–104–1هيئة السوق املالية رقم 

.النظام األساس ي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة▪

فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة % 20التعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق الرئيسية والتي بلغت خسائرها املتراكمة ▪

بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4السوق املالية بموجب القرار رقم 

وتاريخ ( 2018–77-1)وما ورد عليه من تعديالت، املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2003/07/31املوافق )ه 1424/06/02وتاريخ ( 3/م)

(.م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15

األنظمة و اللوائح والتعليمات ذات الصلة
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يض رأس املال املحاسبون املتحدون للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخف-وشركاه بانقاعبدالقادر / قامت الشركة بتعيين شركة الدكتور ▪

.الوأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس امل

 إلى املادة رقم ▪
ً
املوافق )هـ 1437/01/28وبتاريخ ( 3/م)من نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم ( 144)تالوة تقرير املحاسب القانوني، استنادا

لشركة وعن ، وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص ُيعَده مراجع الحسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ا(م2015/11/10

.أثر التخفيض في هذه االلتزامات

( تداول )ة وديتم تضمين نسخة من تقرير املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع شركة السوق املالية السع▪

(.  م2019/12/27املوافق )ـ هـ1441/05/01بتاريخ 

تقرير املحاسب القانوني 
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فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس % 20بناًء على اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها املتراكمة ▪

بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

وتاريخ 2018–77-1وما ورد عليه من تعديالت، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( م2003/07/31املوافق )ه 1424/06/02وتاريخ ( 30/ م)رقم 

بتاريخ ( 3/م)، وبناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و االستثمار بموجب املرسوم امللكي رقم (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15

إذا بلغت خسائر شركة املساهمة نصف ( 1: )من نظام الشركات والتي تنص على أنه( 150)، وبشكل خاص املادة (م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28

رة، وعلى اإلدرأس املال املدفوع، في أي وقت خالل السنة املالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس ا

 من علمه بذلك -رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 
ً
ة دعوة الجمعية العامة غير العادي-خالل خمسة عشر يوما

 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 
ً
 ألحكام النظام -لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

ً
لحد الذي وذلك إلى ا-وفقا

تعد الشركة منقضية بقوة ( 2)و. املال املدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساستنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس

من هذه املادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا ( 1)النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة في الفقرة 

 من صدور قرار ا
ً
.الزيادةعية بلجمقررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في هذه املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجت▪
ً
ول، يتعين األ ماعال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا

:اختيار أحد الخيارين

ن عن عال يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإل •

.إمكانية عقد هذا االجتماع

.وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، يعقد بنفس األوضاع التي نص عليها نظام الشركات•

معلومات مهمة
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 إذا حضره عدد من املساهمين يمثل ربع رأس املال على األقل
ً
ي االجتماع وإذا لم يتوفر النصاب الالزم ف. وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

 كان
ً
 أيا

ً
ألسهم املمثلة عدد االثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عليها في نظام الشركات، ويكون االجتماع الثالث صحيحا

.فيه بعد موافقة الجهات املختصة

.تصدر قرارات  الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع▪

 على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشرك▪
ً
ة لدى شركة في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس املال، سيكون قرار التخفيض نافذا

ا اجتماع بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضرو « تداول »السوق املالية السعودية 

.الجمعية العامة غير العادية، وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال

معلومات مهمة
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ق املالية على ة السو سوف تتيح الشركة للمساهمين االطالع على املستندات التالية، وذلك في املقر الرئيس للشركة في مدينة جدة من تاريخ صدور موافقة هيئ-

(.  م2019/12/31املوافق )هـ 1441/05/05وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في  ( م2019/12/05املوافق )هـ 1441/04/08تخفيض رأس املال في 

 4:00صباحا إلى الساعة 8:30وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية من الساعة -
ً
: عصرا

.نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال1.

.نسخة من تقرير املحاسب القانوني بتخفيض رأس مال الشركة2.

(.تداول )عودية نسخة من موافقة هيئة السوق املالية على تخفيض رأس املال واملنشورة في موقع هيئة السوق املالية وموقع شركة السوق املالية الس3.

.نسخة من تعميم املساهمين4.

.نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي5.

املستندات املتاحة للمعاينة
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.نسخة من تقرير املحاسب القانوني▪

.نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية▪

املرفقات


