شركة مجموعة فتيحي القابضة
تعميم المساهمين
المتعلق بـ
تخفيض رأسمال الشركة من ( )550,000,000لاير سعودي تمثل عدد
( )55,000,000سهما عاديا إلى ( )275,000,000لاير سعودي تمثل عدد
( )27,500,000سهما عاديا

الجمعية العامة غير العادية 1442/11/27هـ (الموافق 2021/07/07م)
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معلومات الشركة
عنوان الشركة:
شركة مجموعة فتيحي القابضة
جدة – طريق المدينة النازل
ص.ب ،2606 .جده 21461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 2604200 :
فاكس+966 12 6514860 :
الموقع اإللكترونيwww.fitaihi.com.sa :
البريد اإللكترونيsh@fitaihi.com.sa :

المستشار المالي:
شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)
الرياض  -شارع العليا العام
ص.ب  ، 50315الرياض 11523
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4944067 :
فاكس+966 11 4944205 :
الموقع اإللكترونيwww.wasatah.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@wasatah.com.sa :

المحاسب القانوني:
شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  -محاسبون قانونيون
جدة – طريق المدينة المنورة – العزيزية
ص.ب  ، 784جدة 21421
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 2830112 :
فاكس+966 12 6612788 :
الموقع اإللكترونيwww.alamri.com :
البريد اإللكترونيjeddah@bdoalamri.com :
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التعريــــف

شركة مجموعة فتيحي القابضة ،شركة مساهمة عامة سعودية.
مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم في الصفحة (.)2
مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.
النظام األساسي للشركة النسخة األخيرة المعتمدة من الجمعية العامة (غير العادية) بتاريخ
1440/08/13هـ والذي تم اعتماده من قبل وزارة التجارة بتاريخ 1441/01/06هـ.
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م)3/
بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وما ورد عليه من تعديالت.
السوق المالية السعودية (تداول).
تخفيض رأسمال الشركة من ( )550,000,000لاير سعودي إلى ( )275,000,000لاير
سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ( )55,000,000سهم إلى ()27,500,000
سهم عن طريق إلغاء ( )27,500,000سهم وبنسبة تخفيض مقدارها ( ،)%50وبمعدل
تخفيض ( )1سهم لكل ( )2سهم.
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1442/11/27هـ (الموافق
2021/07/07م) للتصويت على عملية تخفيض رأس المال.
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ الموافق 2021/1/14م.
المملكة العربية السعودية.
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناء على
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/6/1هـ الموافق 2021/1/14م.
إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة.
هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال.
تقرير المراجعة المحدود لمراجع الحسابات الذي يبين أسباب تخفيض رأس المال وأثره على
التزامات الشركة والمقدم إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/11/27هـ
(الموافق 2021/07/07م).
اللاير السعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
حاملو أسهم الشركة.
تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين (اليوم .)60
سيتم تعويض المساهمين المستحقين لها نقدا في المحفظة والتي تتضمن القيمة االسمية نتيجة
السهم الملغى مضافا إليها قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم ،حيث سيتم ذلك بإيداع القيم
في محافظ المساهمين المستحقين على النحو التالي:
 قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم (القيمة االسمية) :خالل عشرة ( )10أيام عمل منتاريخ عودة تداول األسهم مع السعر المعدل.
 -قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم :خالل ثالثين ( )30يوم عمل من تاريخ النفاذ.

 .2الغرض من هذا التعميم
تم إعداد هذا التعميم من قبل الشركة كي يتضمن المعلومات الالزمة لتمكين مساهمي الشركة من التصويت على عملية
تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناء على إدراك ودراية.

 .3خلفية عن الشركة
شركة مجموعة فتيحي القابضة (يشار إليها فيما بعد بـ «الشركة» أو«المجموعة» أو «فتيحى») ،هي شركة مساهمة
سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم  1058بتاريخ  9رمضان 1418هـ والسجل
التجاري رقم  4030085128الصادر في مدينة جدة بتاريخ  2شعبان 1412هـ (الموافق  5فبراير 1992م).
يقع مقر الشركة الرئيسى في مدينة جدة  -طريق المدينة النازل  -شمال إمارة منطقة مكة المكرمة  -ص.ب،2606 .
جدة  ،21461المملكة العربية السعودية.
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في إدارة الشركات التابعة لها ،أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها
وتوفير الدعم الالزم لها ،واستثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،وامتالك العقارات والمنقوالت الالزمة
لمباشرة نشاطها ،وامتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز
وغيرها من الحقوق المعنوية ،واستغاللها ،وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

 1-3تاريخ الشركة وأهم التطورات في رأسمالها:
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تحولت شركة أحمد حسن فتيحى وشركاه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 1992م ،وسجلت في جدة
برقم السجل التجارى  4030085128بتاريخ 1412/08/02هـ (الموافق 1992/02/05م).
بتاريخ 1415/06/05هـ (الموافق 1994/11/08م) أقرت جمعية الشركاء باإلجماع عملية تحول الشركة من
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
بتاريخ 1418/09/09هـ (الموافق 1998/01/07م) تحولت الشركه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
مساهمة وفقا للقرار الوزارى رقم (.)1058
تم إدراج الشركة في سوق األسهم المالية السعودية اعتبارا من تاريخ 1421/03/24هـ (الموافق
2000/06/26م).
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1425/03/01هـ الموافق 2004/04/21م على زيادة رأسمال
الشركه من ( )200,000,000لاير سعودي إلى ( )220,000,000لاير وذلك من خالل إصدار ()400,000
سهم وبقمية اسمية تبلغ خمسين ( )50لاير للسهم ،وذلك بتحويل ( )20,000,000لاير سعودي من بند األرباح
المبقاه إلى بند رأسمال الشركة عن طريق منح  1سهم لكل ( )10أسهم.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1426/09/05هـ (الموافق 2005/10/08م) على زيادة رأسمال
الشركة من ( )220,000,000لاير سعودي إلى ( )385,000,000لاير سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق
أولوية عددها ( )3,300,000سهم و بسعر  90لاير للسهم الواحد ( 50لاير كقيمة اسمية و 40لاير كعالوة
إصدار) ،وبالتالي زاد عدد األسهم من ( )4,400,000سهم إلى ( )7,700,000سهم.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1429/05/01هـ (الموافق 2008/05/06م) ،على توصية مجلس
إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من ( )385,000,000لاير سعودي إلى ( )500,000,000لاير سعودي
عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ( )3.3478سهم وذلك بتحويل ( )115,000,000لاير سعودي من بند
عالوة اإلصدار.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1433/05/14هـ (الموافق 2012/04/04م) على توصية مجلس
اإلدارة بزيادة رأسمال الشركة من ( )500,000,000لاير سعودي إلى ( )550,000,000لاير سعودي وذلك
عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل  10أسهم ،ومن خالل تحويل مبلغ ( )35,731,510لاير سعودي
من بند االحتياطي العام ومبلغ ( )14,268,490لاير من بند عالوة اإلصدار ،وترتب عليه زيادة أسهم الشركة
من ( )50,000,000سهم إلى ( )55,000,000سهم.
وافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) على طلب تخفيض رأس مال
الشركة من ( )550,000,000لاير سعودي إلى ( )275,000,000لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء
( )27,500,000سهم من األسهم المصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق
المالية و موقع السوق المالية السعودية (تداول).
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1442/11/27هـ (الموافق 2021/07/07م) على توصية مجلس
اإلداره بتخفيض رأسمال الشركة من ( )550,000,000لاير سعودي إلى ( )275,000,000لاير سعودي
وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ( )55,000,000سهم إلى ( )27,500,000سهم عن طريق إلغاء
( )27,500,000سهم وبنسبة تخفيض مقدارها ( ،)%50وبمعدل تخفيض  1سهم لكل  2أسهم.

 2-3أعضاء مجلس اإلدارة
الملكية المباشرة
االسم

المنصب

صفة
العضوية

االستقاللية

عدد األسهم

نسبة الملكية كما
في
2021/06/01م

الجنسية

تاريخ
العضوية

أحمد حسن
أحمد فتيحي

رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير
مستقل

13,200,000

%24

سعودي

-04-22
2019م

إبراهيم
حسن محمد
المدهون

نائب
رئيس
مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير
مستقل

1,000

%0.0018181

سعودي

-04-22
2019م

عبدالملك
عبدهللا فتح
الدين

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

مستقل

1,000

%0.0018181

سعودي

-04-22
2019م

بيان عادل
محمد فقيه

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

سهيل حسن
عبدالملك
قاضي

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

عمر
رياض
محمد
الحميدان

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذي

غير
مستقل

عدنان
عبدالفتاح
محمد
صوفي

عضو
مجلس
إدارة

غير
تنفيذى

مستقل

غير
مستقل

20

%0.0000363

سعودي

-10-25
2020م

مستقل

1,000

%0.0018181

سعودي

-04-22
2019م

1,500,000

1,000

%0.0272727

%0.0018181

سعودي

سعودي

-04-22
2019م

-04-22
2019م

المصدر :الشركة وتداول .
* توجد لرئيس مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة في أسهم حرمه السيدة /ثريا جميل عبدالرحيم عطار (التي تملك نسبة  %1كما في
2020/12/31م).
مالحظة :تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م) بتخفيض رأسمال الشركة
من ( )550,000,000لاير سعودي إلى ( )275,000,000لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( )27,500,000سهم من األسهم المصدرة
للشركة ,وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجه.
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 3-3الهيكل التنظيمي

 4-3أعضاء اإلدارة التنفيذية
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االسم

المنصب

تاريخ التعيين

الجنسية

ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه

الرئيس التنفيذي ومدير عام
اإلدارة المالية

2017/04/13م

مصري

حسين علي حسين اليريمي

مدير التصنيع

2005/01/01م

يمني

رضا إبراهيم إبراهيم طوبار

مدير إدارة الحوكمة وعالقات
المستثمرين

2010/04/22م

مصري

محمد أسامة بكر بكر

مدير المبيعات بالمنطقة الغربية

2021/01/01م

سعودي

وليد محمد حسين

مدير إدارة اإلمداد والتوزيع

2021/01/01م

إثيوبي

رانيا يحيى دفَّع

مديرة شؤون الموظفين

2004/05/01م

سعودية

عرفان حمزة سحلول

مسؤول التسويق

2019/11/03م

سوري

سلمان محمد حبيب خان

مدير قسم تقنية المعلومات

2018/10/01م

هندي

زين العابدين زكي عابدين

مدير بحوث االستثمار

2021/01/01م

مصري

 .4الهيكل العام بتخفيض رأس المال


يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وخمسين مليون ( )550,000,000لاير سعودي مقسم إلى خمسة
وخمسين مليون ( )55,000,000سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوع قيمتها
بالكامل.



سيتم إلغاء سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )27,500,000سهم ما نسبته  %50من رأس المال
وتعويض المساهمين المستحقين (المساهمون المالكون لألسهم في نهاية تداول آخر يوم في فترة اعتراض
الدائنين (اليوم  )60والمسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم
يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين) بالقيمة االسمية ( )10رياالت لكل سهم ملغى ،أي بمعدل إلغاء ( )1سهم
لكل ( )2سهم ،والسبب يعود إلى زيادة رأس المال عن الحاجة (وذلك بناء على المادة  145والفقرة (أ) من
المادة  146من نظام الشركات ،ولمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة القسم رقم " 18معلومات هامة" من
هذا التعميم).



سوف يؤدي إلغاء  %50من أسهم الشركة النخفاض رأس المال ليصبح مئتين وخمسة وسبعين مليون
( )275,000,000لاير سعودي مقسم إلى سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )27,500,000سهم
بقيمة اسمية ( )10رياالت للسهم الواحد.



سوف يسري تخفيض رأسمال الشركة بعد انقضاء ستين ( )60يوما من تاريخ نشر قرار موافقة المساهين
المقيدين في الجمعية العامة غير العادية  -في صحيفة يومية  -على تخفيض رأسمال الشركة (ويشار إلى ذلك
فيما بعد بـ"تاريخ النفاذ").



بعد الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة ،سيتم تعليق تداول أسهم
الشركة لجلستين تداول متتاليتين لتنفيذ عملية التخفيض وتعديل سعر السهم وذلك بعد انقضاء فترة اعتراض
الدائنين والبالغة ستين ( )60يوما من تاريخ نشر قرار موافقة المساهمين المقيدين في الجمعية العامة غير
العادية في صحيفة يومية على تخفيض رأسمال الشركة.



سوف تقوم الشركة بدفع إجمالي قيمة التخفيض والبالغة مئتان وخمسة وسبعون مليون ()275,000,000
لاير سعودي من األرصدة النقدية للشركة وذلك بمقدار القيمة االسمية ( )10رياالت لكل سهم ملغى للمساهمين
المستحقين خالل ( )10أيام عمل من تاريخ عودة التداول على السهم ،والتي ستودع في محافظ المساهمين
المستحقين نتيجة تعويضهم عن األسهم الملغاة.



ستجمع كسور األسهم (إن وجدت) التي ستنتج عن تخفيض رأسمال الشركة في محفظة واحدة لتباع في
السوق المالية بسعر السوق السائد ،والمتحصالت من هذا البيع ستوزع على المستحقين كل حسب ملكيته في
كسور األسهم خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ النفاذ.



تاريخ القوائم المالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس المال :القوائم المالية غير المدققة كما في
2021/03/31م.

 .5أسباب تخفيض رأس المال
 قامت الشركة بتاريخ 1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م) باإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض
رأسمال الشركة من خمسمائة وخمسين مليون ( )550,000,000لاير سعودي إلى مئتين وخمسة وسبعين مليون
( )275,000,000لاير سعودي وذلك بنسبة انخفاض قدرها  %50وتعويض المساهمين ،وذلك لزيادة رأس
المال عن الحاجة.
 كما تجدر اإلشاره إلى أن االستراتيجية العامة للمجموعة تتلخص فى ثالثة محاور رئيسية كما يلي:
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 المحـور األول :يتمثل في االستعداد للنمو من خالل تطوير البنية التحتية للمجموعة وإعدادها لتحقيق األهدافوالخطط المستقبلية ،والخروج من األنشطة واألصول غير المربحة واستقطاب وتدريب وتطوير الكوادر
البشرية المؤهلة ،وتطوير الهيكل اإلداري ووضع أنظمة إدارية حديثة تتماشى مع التوجه االسترتيجي
للمجموعة.
 المحور الثاني :يتمثل فى التركيز على األنشطة الرئيسية والعمل على تحسين وتطوير القنوات البيعيةوالمحافظة على عمالئها واستهداف عمالء جدد من خالل تقديم خدمة مميزة بتقديم أفضل وأرقى المنتجات
والخدمات.
 المحور الثالث :يتمثل فى تحسين معدل العائد على االستثمار وتعظيم حقوق المساهمين من خالل االستغاللاألمثل ألصول الشركة ،وتنويع مصادر الدخل من خالل االستثمار بالشراء أو االندماج في شركات أو
الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات قائمة.
وفى ضوء ما سبق وطبقا ل لمحور األول من المحاور االستراتيجية للمجموعة والمتمثل في االستعداد للنمو من
خالل الخروج من األنشطة واألصول غير المربحة فقد قامت المجموعة مؤخرا باتخاذ وتنفيذ القرارات اإلستثماريه
التالية:-
 فى تاريخ 1441/01/27هـ الموافق 2020/09/15م أعلنت الشركه عن بيع نسبة  %5من الحصة المملوكةفي شركة زميلة (شركة الجوف للتنمية الزراعية) بمبلغ  64.1مليون لاير.
 فى تاريخ 1441/11/25هـ الموافق 2020/09/15م أعلنت الشركة عن بيع حصة مجموعة فتيحي القابضةالبالغة  %80في رأسمال شركتها التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) إلى عضو مجلس
اإلدارة السابق الدكتور /محمد أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إجمالي قدره  14.36مليون لاير.
 فى تاريخ 1442/07/18هـ الموافق 2021/03/02م أعلنت الشركه عن بيع  %9وهي الحصة المتبقيةللمجموعة في رأسمال الشركة الزميلة (شركة الجوف للتنمية الزراعية) -والتخارج الكامل من هذا االستثمار
بمبلغ  200مليون لاير.
وبناء على ما سبق ،فقد تمكنت الشركه من تحصيل مبلغ  275.4مليون لاير كعوائد نقدية استثنائية من بيع
استثمارات تابعه لها ،ولذلك أوصى مجلس االدارة بتاريخ 1442/07/20هـ (الموافق 2021/03/04م) بتخفيض
رأس المال في حدود النقدية االستثناية المحصلة لزيادته عن حاجة الشركة وتماشيا مع األثر اإليجابي من تطبيق
المحور الثالث من محاور الشركة االستراتيجية المتمثل في تحسين معدل العائد على االستثمار وتعظيم حقوق
المساهمين .كما قامت الشركه بإستغالل الفائض فى السيولة النقديه المشار إليه أعاله في شراء وحدات بصندوق
الرياض للمتاجرة المتنوع باللاير ،وسوف تقوم الشركه ببيع وحدات الصندوق لتعويض المساهمين المستحقين لها
نتيجة األسهم الملغاه ،حيث تبلغ مدة السداد عند االسترداد  3أيام عمل (لمزيد من المعلومات يرجى اإلطالع على
تقرير المراجع القانونى المرفق).
 يرى مجلس اإلدارة أنه لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة
المالي أو التشغيلي .و يرى مجلس اإلدارة بناء على التدفق النقدي التقديري المعد لفترة اإلثنى عشر شهرا التالية
لعملية تخفيض رأس المال (يرجى اإلطالع على تقرير المراجع القانونى المرفق لمزيد من المعلومات) بأن النقد
المحصل من المبيعات وتوزيعات األرباح المتوقع إستالمها من الشركات المستثمر فيها كافي لتسيير أعمال الشركة
وسداد التزاماتها .وتتوقع اإلدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات األداء والربحية للشركة،
و سيؤدي تخفيض رأس المال والنقدية إلى وجود هيكل رأسمالي أكثر كفاءة للشركة ،وبالتالي تحسين مؤشرات
األداء ،حيث إنها ستعزز ربحية السهم ،وتوزيعات األرباح لكل سهم والعائد على حقوق الملكية كما هو موضح
في الجدول التالي:
المؤشر
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قبل عملية تخفيض رأس المال
وتعويض المساهمين

بعد عملية تخفيض رأس المال
وتعويض المساهمين

ربحية السهم

2.37

4.74

القيمه الدفترية للسهم

13.69

17.4

العائد على األصول

%17.7

%27.3

العائد على حقوق الملكية

%18.3

%28.8

* تم حساب المؤشرات أعاله من القوائم المالية غير المدققة للشركة كما في  31مارس 2021م.

 .6أثر تخفيض رأسمال الشركة على التزامات الشركة
قامت الشركة بتعيين شركة «الدكتور محمد العمري وشركاه  -محاسبون قانونيون» كمحاسب قانوني إلعداد
التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال ،والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع
على التزامات الشركة ومدى كفاية رأس المال العامل لمدة  12شهرا تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض رأس
المال .وتبين من دراسة المحاسب القانوني اآلتي:
 oأن التخفيض سوف يؤثر على كل من الموجودات المتداولة بانخفاض بند استثمارات بالقيمه العادله من
خالل الربح أو الخساره  ،وحقوق المساهمين بانخفاض بند رأس المال.
 oلن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة ،حيث أن لدى الشركة رأسمال عامل
يكفى للوفاء بالتزاماتها خالل اثنى عشر شهرا فور تخفيض رأس المال ،كما لن تؤثر عملية التخفيض
على أنشطة الشركة التشغيلية.
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 .7أثر تخفيض رأسمال الشركة على حقوق مساهمي الشركة
سوف يكون التأثير على الموجودات المتداولة وحقوق المساهمين بناء على البيانات المالية للفترة المنتهية كما في -31
2021-03م:
قبل تخفيض رأس
المال

بعد تخفيض رأس
المال

ممتلكات وآالت معدات

53,596,647

53,596,647

موجودات حق االستخدام

1,679,245

1,679,245

استثمارات في شركات زميلة

205,170,364

205,170,364

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

114,678,107

114,678,107

مجموع الموجودات غير المتداولة

375,124,363

375,124,363

مخزون

114,701,621

114,701,621

ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

7,162,402

7,162,402

استثمارات بالقيمه العادله من خالل الربح
أو الخساره

275,067,958

67,958

7,502,989

7,502,989

مجموع الموجودات المتداولة

404,434,970

129,434,970

مجموع الموجودات

779,559,333

504,559,333

رأس المال

550,000,000

275,000,000

احتياطي نظامي

53,192,332

53,192,332

أرباح مبقاة

138,429,351

138,429,351

احتياطي تقييم استثمارات فى أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادله من خالل الدخل الشامل
األخر

11,441,030

11,441,030

753,062,713

478,062,713

التزام المنافع المحددة للموظفين

1,331,280

1,331,280

مجموع المطلوبات غير المتداولة

1,331,280

1,331,280

ذمم دائنة تجارية وأرصده دائنة أخرى

14,591,010

14,591,010

التزامات عقود إيجار – الجزء المتداول

1,370,213

1,370,213

زكاة مستحقة الدفع

9,204,117

9,204,117

مجموع المطلوبات المتداولة

25,165,340

25,165,340

-

مجموع المطلوبات

26,496,620

26,496,620

-

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

779,559,333

504,559,333

-

قائمة المركز المالي (باللاير السعودي)

نقد و األرصدة لدى البنوك

مجموع حقوق الملكية

املصدر :تقرير املحاسب القانوني املرفق.
11

التأثير

()275,000,000

()275,000,000
()275,000,000

()275,000,000



تعتزم الشركة تخفيض رأسمالها من خمسمائة وخمسين مليون ( )550,000,000لاير سعودي إلى مئتين وخمسة
وسبعين مليون ( )275,000,000لاير سعودي وذلك عن طريق إلغاء سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف
( )27,500,000سهم من أسهم الشركة المصدرة وتعويض المساهمين المستحقين بالقيمة االسمية ( )10رياالت
لكل سهم ملغى ،وبمعدل إلغاء ( )1سهم لكل ( )2سهم.


ستجمع كسور األسهم (إن وجدت) التي ستنتج عن تخفيض رأسمال الشركة في محفظة واحدة لتباع في
السوق المالية بسعر السوق السائد ،والمتحصالت من هذا البيع ستوزع على المستحقين كل حسب ملكيته في
كسور األسهم خالل ( ) 30ثالثين يوما من تاريخ النفاذ.



كما يوضح الجدود أدناه تأثير تخفيض رأس المال لمساهم يملك في محفظته  1000سهم من أسهم الشركة:
مع القيام بعملية تخفيض
رأس المال

بدون القيام بعملية تخفيض
رأس المال

 1000سهم

 1000سهم

 27.55لاير سعودي

 27.55لاير سعودي

األسهم الملغاة

 500سهم

ال ينطبق

األسهم المملوكة بعد التخفيض

 500سهم

الينطبق

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)*

 45.10لاير سعودي

ال ينطبق

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

 27,550لاير سعودي

 27,550لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

 22,550لاير سعودي

ال ينطبق

قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم والتي سيتم إيداعها نقدا
في المحفظة

 5,000لاير سعودي

ال ينطبق

إجمالي القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية) وقيمة
التعويض الناتجة من إلغاء األسهم

 27,550لاير سعودي

ال ينطبق

البند (تقديري)
األسهم المملوكة قبل التخفيض
سعر السهم قبل التخفيض (افتراضي)

* السعر المعدل بعد عودة التداول (أي بعد انتهاء فترة اعتراض الداثئنين ونفاذ قرار التخفيض).
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وتجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وتعويضه،
ويوضح الجدول التالي التأثير على المساهم الذي يملك إلى  7أسهم:

البيـــان
األسهم المملوكة قبل
التخفيض (سهم)
سعر السهم قبل التخفيض
(افتراضي) – لاير
سعودى
األسهم الملغاة من األسهم
المملوكة قبل التخفيض
(سهم)
األسهم المتبقية من األسهم
المملوكة قبل التخفيض
(سهم)
األسهم المملوكة بعد
التخفيض (سهم)
سعر السهم بعد التخفيض
(تقديري)* -باللاير
السعودي
القيمة السوقية لألسهم قبل
التخفيض (تقديرية) –
باللاير السعودي
القيمة السوقية لألسهم بعد
التخفيض (تقديرية) –
باللاير السعودي
كامل القيمة المدفوعة ** -
باللاير السعودي

1

2

3

4

5

6

7

27.55

27.55

27.55

27.55

27.55

27.55

27.55

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0

1

1

2

2

3

3

45.10

45.10

45.10

45.10

45.10

45.10

45.10

27.55

55.10

82.65

110.20

137.75

165.30

192.30

0

45.10

45.10

90.20

90.20

135.30

135.30

27.55

10

37.55

20

47.55

30

57.55

قيمة التعويض الناتجة من
إلغاء األسهم ***  -بالقيمة
االسمية باللاير السعودي

5

10

15

20

25

30

35

مبلغ التعويض الناتج من
كسور األسهم (تقديرية)
**** – باللاير السعودي

22.55

0

22.55

0

22.55

0

22.55

* السعر المعدل بعد عودة التداول (أي بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين و نفاذ قرار التخفيض).
** كامل القيمة المدفوعة = القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية) – القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)
*** قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم = (األسهم المملوكة قبل التخفيض * نسبة التخفيض  * )%50القيمة االسمية
**** قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية) = كامل القيمة المدفوعة – قيمة التعويض الناتجة من إلغاء األسهم
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 .8طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال
 يوضح الجدول التالي كيفية احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال.
البند
(أ) سعر السهم قبل التخفيض (افتراضي)
(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

27.55
55,000,000

(ج) القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض =(أ) × (ب)

1,515,250,000

(د) الدفع للمساهمين

()275,000,000

(هـ) القيمة السوقية ألسهم الشركة بعد التخفيض = (ج) ( +د)

1,240,250,000

(و) عدد األسهم بعد التخفيض
(ز) القيمة السوقية لسهم الشركة بعد التخفيض* =(هـ) ( /و)

27,500,000
45.10

* السعر المعدل بعد عودة التداول (أي بعد انتهاء فترة اعتراض الداثئنين ونفاذ قرار التخفيض).

 .9المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
ترى إدارة الشركة أن قرار تخفيض رأسمال الشركة يعد من أهم القرارات في ظل القرارات اإلستثماريه التى قامت بها
الشركه مؤخرا وذلك بالتخارج من اإلستثمارات غير الربحيه متمثله فى التخارج من االستثمارات فى الشركه التابعه (شركة
تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) ،والشركه الزميله (شركة الجوف للتنميه الزراعيه) ،مما أدى إلى زيادة رأس المال
عن الحاجه .ولذلك فإن تخفيض رأس المال بقيمة مئتان وخمسة وسبعون مليون ( )275,000,000لاير سعودي والتي
تعادل  %50من رأس المال قبل التخفيض سيكون له أثر إيجابي من خالل تحسين مؤشرات األداء (لمزيد من المعلومات
الرجاء مراجعة القسم رقم " 5أسباب تخفيض رأس المال" من هذا التعميم).
باإلضافة إلى ذلك تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي المحاسبية ،وتم التأكيد من خالل تقرير الفحص المحدود
المحاسبي بأنه ال توجد أية مخاطر فيما يتعلق بااللتزامات المالية نتيجة هذا القرار.
أما بالنسبة للمخاطر المحتملة المذكوره أدناه فهذا ال يعني حدوثها ،وترتيبها ال يعني أهميتها.

 1-9المخاطر المتعلقة بالتوقعات المستقبلية
تم إعداد واحتساب كفاية رأس المال العامل لمدة  12شهرا تلي عملية تخفيض رأس المال بناء على توقعات اإلدارة على
األداء التشغيلي للشركة خالل هذه الفترة .ويتأثـر حجـم تجارة الجملة والتجزئة ،كغيـره مـن القطاعـات ،بتقلبـات العـرض
والطلـب فـي السـوق المحليـة ،وكذلك األوضاع اإلقتصاديه العامه فى المملكه العربيه السعوديه ،لذلـك ،فـإن أي انخفاض
فى الطلب على منتجات الشركه أو زيادة العرض كدخول منافسون جدد سوف سـيؤثر علـى أداء الشـركة ونتائـج عملياتهـا
ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية وبالتالي على رأس المال العامل للشركة.

 2-9المخاطر المتعلقة بالسيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الموجودات المتداولة للشركة على سداد إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية عند
إستحقاقها .وعلى الرغم من أن الشركة تحافظ على مستوى سيولة عالية ( )16.07مرة كما في  31مارس 2021م ومن
المتوقع بأن تبلغ ( )5.14مرة بعد تخفيض رأس المال .إال أنه ال يوجـد ضمـان علـى قـدرة الشـركة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا
فـي مواعيـد إستحقاقها خالل الفترة المستقبلية .ويمكـن أن تنتـج مخاطـر السـيولة أيضـا عـن عـدم المقـدرة علـى بيـع

14

موجـودات ماليـة بسـرعة وبمبلـغ يقـارب القيمـة العادلـة لهـا ،وال تضمـن الشـركة عـدم وقـوع أيـة أحـداث طارئـة أو
مفاجئـة قـد تتطلـب سيولة فورية مما سوف يؤثر سلبا على أعمال الشركة ،وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

 3-9المخاطر المتعلقة بعدم القدره على تسييل اإلستثمارات
قامت الشررركة باسررتغالل الفائض في السرريولة النقدية في االسررتثمار بشررراء وحدات اسررتثمارية فى صررندوق الرياض للمتاجرة المتنوع
باللاير ،ويصنف هذا الصندوق على أنه استثمار عالي السيولة ومنخفض المخاطر وتبلغ مدة االسترداد للوحدات ثالثة ( )3أيام عمل،
وفي حال عدم القدرة على تسييل الوحدات خالل الفترة الزمنية المحددة لن تتمكن الشركة من إعادة التعويضات النقدية نتيجة تخفيض
رأس المال إلى محافظ المساهمين المستحقين.

 4-9المخاطر المتعلقة باعتراض الدائنين
إن من شروط عملية تخفيض رأس المال السماح للدائنين بإبداء اعتراضهم على قرار تخفيض رأس المال وذلك من خالل
فترة الستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس ،فإن
اعترض أحد الدائنين وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن
تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال .وإن لم تستطع الشركة القيام بذلك فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما.

 5-9مخاطر الحوادث غير المتوقعة
إن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال متاجرها واستمراريتها ،وبالتالي فإذا طرأ أي أمر من شأنه التأثير
على أعمالها سلبا أو التعرض ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعمال الشركة بصورة مؤقتة أو دائمة ،فإن ذلك
سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية وبالتالي رأس المال العامل.
ويتضمن ذلك ،الخطر الناتج عن فايروس كورونا ( )COVID-19حيث أن تأثيره على الشركة والموردين سوف يؤدي
إلى التأثيرعلى التدفق النقدي المتوقع للشركة.

15

 .10الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال
التاريخ

الحدث

1442/07/20هـ (الموافق
2021/03/04م)

إعالن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال من ( )550,000,000لاير سعودي إلى
( )275,000,000لاير سعودي

1442/07/26هـ (الموافق
2021/03/10م)

تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأسمال الشركة

1442/08/17هـ (الموافق
2021/03/30م)

تقديم طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية

1442/10/26هـ (الموافق
2021/06/07م)

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأسمال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة
في موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول)

1442 /11/04هـ (الموافق
2021/06/14م)

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول)،
كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن

1442 /11/21هـ (الموافق
2021/07/01م)

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض
رأس المال (االجتماع األول)

1442 /11/27هـ (الموافق
2021/07/07م)

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 ساعة من انتهاء
المدة المحددة النعقاد االجتماع األول .وفي حال عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني،
سيتم عقد االجتماع الثالث خالل  30يوما من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني وذلك
حسب النظام األساسى للشركه.

1442 /11/27هـ (الموافق
2021/07/07م)

موافقة الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول) على تخفيض رأسمال الشركة

1442 /11/28هـ (الموافق
2021/07/08م)

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1442 /11/28هـ (الموافق
2021/07/08م)

اإلعالن عن ابتداء فترة اعتراض الدائنين

**1443 /**/هـ (الموافق
**2021/**/م)

تاريخ تعليق األسهم وتعديل سعر السهم على موقع تداول لمدة يومين وذلك في اليوم الذي يلي
انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار التخفيض*

**1443 /**/هـ (الموافق
**2021/**/م)

اإلعالن عن إيداع مبالغ التعويض الناتجه من إلغاء األسهم.

**1443 /**/هـ (الموافق
**2021/**/م)

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأسمال الشركة في
حسابات المساهمين المستحقين .وذلك خالل ( )30يوما من تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين
على تخفيض رأسمال الشركة.

*في عملية تخفيض رأس المال التي تكون بدون فترة اعتراض الدائنين سوف يكون تعليق األسهم في اليوم الذي يلي اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي
تمت الموافقة فيها على عملية تخفيض رأس المال ونفاذ قرار التخفيض.
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 .11تخفيض رأس المال
إجراءات تخفيض رأس المال:
إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لإلجراءات التالية:
 توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال.
 تعيين مستشار مالي لعملية تخفيض رأس المال.
 تعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال.
 إعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع شروط المادة الثامنه والخمسون من
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال.
 موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأسمال الشركة.
 تقديم إشعار إلى السوق المالية (تداول) بالصيغة الواردة بالملحق ( )5من قواعد اإلدراج.
 موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة.
 عدم اعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة.

 .12إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم أن تخفيض رأسمال الشركة يصب في مصلحة الشركة
والمساهمين.

 .13تاريخ نفاذ عملية تخفيض رأس المال
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إن عملية تخفيض رأس المال خاضعة لآلتي:
 موافقة هيئة السوق المالية. موافقة الجمعية العامة غير العادية. -عدم اعتراض الدائنين.



بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ،تبدأ فترة اعتراض الدائنين (مدتها  60يوما) في يوم إعالن نتائج الجمعية
العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة في تداول .خالل هذه الفترة يسمح للدائنين بإبداء اعتراضهم على قرار
تخفيض رأس المال ،وفي حال عدم اعتراض الدائنين ستقوم الشركة باستكمال إجراءات تخفيض رأسمالها.



أما إن اعترض أحد الدائنين وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور ،فإن عملية تخفيض رأس المال ستستمر
عندما تؤدي الشركة للمعترض دينه إذا كان حاال أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال.



سوف تقوم الشركة باإلعالن على موقع تداول عن أية تطورات تخص عملية تخفيض رأس المال.

المدة

الحدث
موافقة الجمعية العامة غير العادية

اليوم 0

فترة اعتراض الدائنين ( 60يوم)

اليوم 60 - 1

تعليق التداول
عودة التداول مع السعر المعدل

اليوم 62 – 61
اليوم 63

الدفع مقابل األسهم الملغاة

اليوم 73-64

بيع كسور األسهم*

اليوم 91 - 61

* سيتم بيع كسور األسهم خالل  30يوم من تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

 .14الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأسمال الشركة
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حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) على طلب
تخفيض رأسمال الشركة من خمسمائة وخمسين مليون ( )550,000,000لاير سعودي إلى مئتين وخمسة وسبعين
مليون ( )275,000,000لاير سعودي بنسبة انخفاض قدرها  ،%50وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من
خمسة وخمسين مليون ( )55,000,000سهم إلى سبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ( )27,500,000سهم،
وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ
1442/10/26هـ (الموافق  2021/06/07م).
إن عملية تخفيض رأس المال تتطلب موافقة المساهمين ،علما بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على
عملية تخفيض رأس المال ،فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماما.
في حال تم الحصول على موافقة المساهمين من خالل الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس
المال ،ستقوم الشركة باالستمرار في إجراءات تخفيض رأسمالها وذلك من خالل دعوة الدائنين إلى إبداء
اعتراضهم على العملية خالل ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض.
إن عملية تخفيض رأس المال تتطلب عدم اعتراض الدائنين وذلك من خالل فترة الستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس ،والتي تسمح للدائنين بإبداء
ا عتراضهم على قرار تخفيض رأس المال ،فإن اعترض أحد الدائنين و قدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور،
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال.
في حال عدم اعتراض الدائنين على عملية تخفيض رأس المال أو تسوية دينه أو تقديم ضمان كاف إذا كان أجال،
ستقوم الشركة باالستمرار في إجراءات تخفيض رأسمالها ومخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على
تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري.
بخالف ما ذكر أعاله ،ال توجد أية موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية
تخفيض رأس المال.

 .15األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة











نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م).
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م)
وما ورد عليه من تعديالت.
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
 2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ المعدل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/6/1هـ الموافق 2021/1/14م.
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ
1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ
1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021 -7-1وتاريخ 1442/6/1هـ الموافق
2021/1/14م.
قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017 - 123 - 3بتاريخ 1439/04/09هـ
(الموافق 2017/12/27م) والمعدلة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2019 – 104 – 1بتاريخ
1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) ،والمعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ
1442/07/12هـ الموافق 2021/02/24م.
النظام األساسي للشركة
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2016 – 127 – 8وتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق
2016/10/17م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2020 – 122 – 4وتاريخ 1442/4/3هـ (الموافق
2020/11/18م)

 .16تقرير المحاسب القانوني
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قامت الشركة بتعيين السادة /شركة الدكتور محمد العمري وشركاه -محاسبون قانونيون -للقيام بإعداد تقرير فحص
محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر هذا التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين و
المالءة المالية الذي يوضح مدى كفاية رأس المال العامل لمدة  12شهر تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض
رأس المال من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.
تالوة تقرير المحاسب القانوني ،استنادا إلى المادة الرابعة واألربعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ ،ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يُع َده
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض على هذه
االلتزامات.
تم تضمين نسخة من تقرير الفحص المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية
العامة غير العادية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1442/11/04هـ (الموافق
2021/06/14م).

 .17التواريخ المهمة والمراحل األساسية لعملية تخفيض رأس المال
الحدث

التاريخ

 .1اإلجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة غير العادية
موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال
توفير المستندات المتاحة للمعاينة

1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م)
1442 /10/27هـ (الموافق 2021/06/08م)
قبل  14يوما من انعقاد الجمعية العامة غير العادية كحد
أدنى وحتى تاريخ انتهاء فترة العرض (من يوم األحد
إلى الخميس من الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة
مساء باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة)

اإلعالن على موقع تداول عن دعوة الجمعية العامة غير العادية
(مع اإلشارة إلى إمكانية عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من
انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ،ذلك في حال عدم
اكتمال النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماع األول)

1442 /11/04هـ (الموافق 2021/06/14م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني

1442 /11/24هـ (الموافق 2021/07/04م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول) يكتمل
النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون
على األقل نصف رأسمال الشركة

1442 /11/27هـ (الموافق 2021/07/07م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية (االجتماع الثاني) يكتمل
النصاب القانوني للجمعية بحضور عدد من المساهمين يمثلون
على األقل ربع رأسمال الشركة

بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول للجمعية العامة غير العادية الذي لم
يكتمل فيه النصاب القانوني الالزم النعقاده

نشر قرار التخفيض والقرارات األخرى التي تم اتخاذها في
االجتماع األول أو الثاني للجمعية العامة غير العادية للشركة على
موقع تداول (أو اإلعالن عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير
العادية في حال عدم تحقق نصابها القانوني)

1442 /11/28هـ (الموافق 2021/07/08م)

 .2اإلجراءات في حال عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع
األول والثاني للجمعية العامة غير العادية
اإلعالن على موقع تداول عن الدعوة لالجتماع الثالث للجمعية
العامة غير العادية

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)

بدء فترة التصويت اإللكتروني للمساهمين في االجتماع الثالث
للجمعية العامة غير العادية

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)

انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية .يتحقق النصاب
القانوني النعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية أيا
كان عدد األسهم الممثلة فيه.

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)

نشر على موقع تداول قرار التخفيض الذي تم اتخاذه في االجتماع
الثالث للجمعية العامة غير العادية

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
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 .3فترة اعتراض الدائنين

ابتداء فترة اعتراض الدائنين

1442/11/29هـ (الموافق 2021/07/08م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.
تستمر فترة اعتراض الدائنين لمدة ( )60يوما.

إعالن تذكيري عن قرب انتهاء فترة اعتراض الدائنين

**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

انتهاء فترة اعتراض الدائنين

**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

إعالن الشركة عن وجود أو عدم وجود اعتراضات لدائنين

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

 .4إتمام عملية تخفيض رأس المال

نفاذ قرار تخفيض رأس المال

إعالن الشركة عن نفاذ التخفيض
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بعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين أو التاريخ التي تتم فيه
تسوية جميع اعتراضات الدائنين (والتي تشمل تقديم
ضمانات في حال كان الدين آجال) على عملية التخفيض
(أيهما يأتي الحقا) .ومن المتوقع أن يكون قرار التخفيض
نافذا بتاريخ:
**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.
**1443 /**/هـ (الموافق **2021/09/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

تعليق تداول األسهم

أول فترة تداول بعد نفاذ قرار التخفيض ،ومن المتوقع أن
يتم ذلك بتاريخ:
**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

تعديل السجل التجاري

**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

الدفع للمساهمين

خالل  10أيام عمل من تاريخ عودة تداول األسهم مع
السعر المعدل ،ومن المتوقع أن يتم ذلك بتاريخ:
**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم

22

خالل ( )30يوم من تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين
على تخفيض رأسمال الشركة ،ومن المتوقع أن يتم ذلك
بتاريخ:
**1443 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية األول أو الثاني.
**1442 /**/هـ (الموافق **2021/**/م)
في حال صدور قرار بالموافقة على التخفيض خالل
اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث.

 .18معلومات هامة


بناء على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة في عام 2015م الموافق 1437هـ ،وعلى وجه الخصوص:
 المادة ( ) 144من نظام الشركات أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد علىحاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد
المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير
خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض
على هذه االلتزامات.
 المادة ( ) 145من نظام الشركات أنه إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبتدعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية
توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في
الميعاد المذكور ،وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاال أو أن تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا
كان آجال.
 المادة ( )146من نظام الشركات أنه يخفض رأس المال بإحدى الطرق اآلتية:أ .إلغاء عدد من األسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.
ب .شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه ،ومن ثم إلغاؤها.
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 المادة ( )147من نظام الشركات إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من األسهم ،وجبت مراعاة المساواةبين المساهمين ،وعلى هؤالء أن يقدموا إلى الشركة -في الميعاد الذي تحدده -األسهم التي تقرر إلغاؤها ،وإال
عدت ملغاة.
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على
ا القل ،فإن لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان ،ويكون االجتماع الثاني
صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل .واذا لم تعقد بعد ذلك يتم الدعوة
الجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نص عليها نظام الشركات ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد أخذ موافقة
الجهات المختصة.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال بثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
في حال موافقة مساهمي الشركة على تخفيض رأس المال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع المساهمين
المالكين لألسهم بنهاية تداول آخر يوم في فترة اعتراض الدائنين (اليوم  )60والمسجلين بسجالت الشركة لدى
السوق المالية السعودية «تداول» بنهاية تداول ثاني يوم يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين ،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.

 .19المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تقوم الشركة بتوفير المستندات التالية لالطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة وذلك من تاريخ موافقة
هيئة السوق المالية في 1442/10/26هـ (الموافق 2021/06/07م) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في
1442/11/27هـ (الموافق 2021/07/07م) خالل فترات العمل الرسمية من األحد إلى الخميس من الساعة  10صباحا
إلى الساعة  5مساء (باستثناء أيام اإلجازة الرسمية في المملكة).
-

-

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمال الشركة
نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي
نسخة من تقريرالفحص المحدود المحاسبي بتخفيض رأسمال الشركة و المالءة المالية الذي يوضح كفاية
رأس المال العامل لمدة  12شهرا تلي مباشرة تاريخ إتمام عملية تخفيض رأس المال
نسخة من إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها والمنشور في موقع هيئة السوق
المالية وموقع السوق المالية السعودية (تداول)
نسخة من تعميم المساهمين

 .20المرفقات
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نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي المعد من قبل المحاسب القانوني والمتعلق بعملية تخفيض رأس مال
الشركة.
نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إن سمحت الدولة أو الجهات المختصة باالجتماعات
المباشرة).

ملحق ()1
شركة مجموعة فتيحي القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي كما في  31مارس 2021م (غير مدققة) بعد تأثير تخفيض رأس المال
(باللاير السعودي)

كما في
 31مارس 2021م
(غير مدققة)
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق استخدام
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاه
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات عقود ايجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

53,596,647
1,679,245
205,170,364
114,678,107
375,124,363
114,701,621
7,162,402
7,570,947
129,434,970
504,559,333

275,000,000
53,192,332
138,429,351
11,441,030
478,062,713
1,331,280
1,331,280
1,370,213
14,591,010
9,204,117
25,165,340
26,496,620
504,559,333

5/1

شركة مجموعة فتيحي القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول تخفيض رأس المال
المعلومات المالية التاريخية المستخرجة من القوائم المالية (غير مراجعة) للشركة
 -1قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
كما في
مارس 31
2021م
(غير مراجعة )
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات حق استخدام
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
التزامات عقود ايجار  -الجزء المتداول
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
زكاة مستحقة
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

كما في
 31ديسمبر
2020م
(مراجعة )

53,596,647
1,679,245
205,170,364
114,678,107
375,124,363

54,667,944
1,995,993
272,002,334
102,518,824
431,185,095

114,701,621
7,162,402
275,067,958
7,502,989
404,434,970
779,559,333

115,963,382
4,538,322
97,118,513
217,620,217
648,805,312

550,000,000
53,192,332
138,429,351

550,000,000
53,192,332
19,322,965

11,441,030
753,062,713
753,062,713

3,736,019
626,251,316
626,251,316

1,331,280
1,331,280

1,201,146
1,201,146

1,370,213
14,591,010
9,204,117
25,165,340
26,496,620
779,559,333

1,370,213
12,028,520
7,954,117
21,352,850
22,553,996
648,805,312
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شركة مجموعة فتيحي القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول تخفيض رأس المال
المعلومات المالية التاريخية المستخرجة من القوائم المالية (غير مراجعة) للشركة
 -2قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي ربح المبيعات
توزيعات ارباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة
أرباح تقييم إستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
أرباح بيع اسهم شركة زميلة
إجمالي الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
الربح ( /الخسارة) من العمليات الرئيسية
مصاريف أخرى
الربح ( /الخسارة ) قبل الزكاة
الزكاة
صافي ربح (/خسارة) الفترة
العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
بنود الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن قائمة الربح أو
الخسارة األولية الموحدة:
صافي أرباح (/خسائر) من أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
إجمالي الدخل (/الخسارة) الشامل للفترة
العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة
ربحية السهم من:
الربح األساسي والمخفض للسهم من دخل(/خسارة) الفترة العائد
للمساهمين في الشركة األم

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
18,022,665
13,704,522
()9,519,437
()7,616,241
8,503,228
6,088,281
982
32,079
67,958
2,159,890
7,480,881
125,701,957
10,664,100
139,371,156
()7,169,285
()3,681,565
()4,569,051
()4,115,077
()1,074,236
131,574,514
()163,460
()218,128
()1,237,696
131,356,386
()1,350,000
()1,250,000
()2,587,696
130,106,386
130,106,386
130,106,386

()2,414,513
()173,183
()2,587,696

7,705,011
137,811,397

()19,446,644
()22,034,340

137,811,397
137,811,397

()21,861,157
()173,183
()22,034,340

2,37

()0,04
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شركة مجموعة فتيحي القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول تخفيض رأس المال

المعلومات المالية التاريخية المستخرجة من القوائم المالية (غير مراجعة) للشركة
 -3قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح ) /الخسارة) للفترة قبل الزكاة
تعديالت لتسوية صافي الربح ( /الخسارة) إلى صافي التدفق النقدي من
األنشطة التشغيلية
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات حق استخدام
إطفاء موجودات غير ملموسة
التزامات المنافع المحددة للموظفين
أرباح بيع استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
أرباح تقييم استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرباح بيع اسهم شركة زميلة
حصة الشركة من نتائج اعمال شركات زميلة
تكاليف تمويل موجودات حق استخدام
التغيرات في بنود الموجودات والمطلوبات التشغيلية
ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى
مخزون
ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى
التزامات المنافع المحددة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات ممتلكات ومعدات
إضافات إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
إضافات استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصل من بيع استثمارات في شركات زميلة
متحصالت من بيع استثمارات في أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
التزامات عقود إيجار
توزيعات ارباح مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية الفترة
نقد وما في حكمه في نهاية الفترة
أهم المعامالت الغير نقدية
أرباح ( /خسائر) غير محققة في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
()1,237,696
131,356,386
1,071,297
316,748
145,134

979,919
1,626,165
167,367
288,982

()32,079
()67,958
()125,701,957
()7,480,881
-

()2,327,257
145,686

()2,624,080
1,261,761
2,562,490
()15,000
791,861

()4,560,521
()3,723,453
5,131,123
()59,565
()3,569,250

-

()1,741,172

()4,880,030
()275,000,000
200,014,808

()2,730,519
-

457,837
()79,407,385

()4,471,691

()11,000,000
()11,000,000
()89,615,524
97,118,513
7,502,989

()1,939,042
()1,939,042
()9,979,983
45,448,403
35,468,420

7,705,011

()19,446,644
5/4

شركة مجموعة فتيحي القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
تقرير حول تخفيض رأس المال
أسباب خفض رأس المال وأثر التخفيض على أصول الشركة والوفاء بإلتزاماتها:
 -1األسباب الناتجة عن تخفيض رأس المال
إعادة هيكلة رأسمال الشركة بمبلغ  275,000,000لاير سعودي وذلك بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة.
 -2تأثير تخفيض رأس المال
نتج عن التخفيض تأثير على رأس المال ورصيد النقدية كما في  31مارس 2021م كما يلي:
قبل التخفيض
باللاير السعودي

بعد التخفيض
باللاير السعودي

رأس المال

550,000,000

)275,000,000( 275,000,000

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة *

275,067,958

()275,000,000

67,958

التأثير

* تم شررررراء وحدات بمبلغ  275مليون لاير سررررعودي في صررررندوق الرياض للمتاجرة المتنوع  -باللاير .يمكن تسررررييل وبيع كامل
الوحدات خالل ثالثة أيام عمل ،وسوف تقوم الشركة ببيع كامل وحداتها المملوكة في هذا الصندوق واستخدام متحصالت البيع
في عملية تخفيض رأس المال.
تمثل الموجودات المتداولة  ٪25,7من إجمالي موجودات الشرررررررركة كما في  31مارس 2021م (بعد تأثير تخفيض رأس المال)،
كما أن إجمالي المطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة ال يتجاوز  ٪5,3من إجمالي موجودات ال شركة بعد تخفيض رأس
المال وعلى ذلك ال يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على سداد المطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة.
كما أن تخفيض رأس المال لن ينتج عنه أي أثر جوهري على قدرة الشرررررررركة على الوفاء بإلتزاماتها المالية أو على عملياتها أو
أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.
قامت الشركة بإعداد دراسة التدفق النقدي التقديري لفترة الـررررر 12شهرا القادمة وفقا للموازنة التشغيلية والرأسمالية مع األخذ بعين
االعتبار احتمالية التغير في ظروف السوق.
واستندت الدراسة إلى عدد من المعطيات واالفتراضات التالية:








السيولة المتاحة في الوقت الحالي.
التدفق النقدي المحصل من أنشطة التشغيل متضمنة متطلبات رأس المال العامل لمدة  12شهرا.
التدفق النقدي المحصل من توزيعات أرباح الشركات المستثمر فيها.
التدفق النقدي المدفوع لزيادة االستثمار في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.
التدفق النقدي المدفوع في األنشطة االستثمارية األخرى.
توزيعات أرباح للمساهمين.
تخفيض رأس المال الموصى به خالل العام المالي 2021م.

وبناء على ما سبق ،تتوقع الشركة التدفقات النقدية خالل االثني عشر شهرا القادمة كما يلي:
البيـــــــــــــان
رصيد النقد أول المدة *
النقد المتوقع تحصيله خالل الـ 12شهرا القادمة
النقـــد المتوقع سداده خالل الـ 12شهرا القادمة
تخفيض رأس المال خالل عام 2021م
رصيد النقد (نهاية المدة)

المبلـــغ (ر .س).
282,570,947
79,600,186
()59,420,582
()275,000,000
27,750,551

* يتضمن رصيد النقد أول المدة رصيد النقدية مضافا اليه مبلغ  275مليون لاير سعودي عبارة عن استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة (استثمار في صندوق الرياض للمتاجرة المتنوع  -باللاير) لدى شركة الرياض المالية.
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