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خلفية عن الشركة

ُ
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "املصدر" أو "شاكر") هي شركة مساهمة مسجلة في اململكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري (ق )275/وتاريخ
1429/08/17هـ (املوافق 2008/08/19م) .بتاريخ 1431/05/12هـ (املوافق 2010/04/26م) طرحت الشركة عدد عشرة مليون وخمسمائة ألف ( )10,500,000سهم لالكتتاب العام في السوق السعودي
تمثل  %30من رأسمال الشركة ،وطرحت أسهم الشركة للتداول في سوق األسهم السعودية بتاريخ 1431/06/03هـ (املوافق 2010/05/17م).
يتركز نشاط الشركة ً
حاليا في مجال تجارة األجهزة املنزلية والكهربائية واإللكترونية واملكيفات الهوائية وصيانة األجهزة الكهربائية واإللكترونية واملكيفات وتصنيع أجهزة التكييف املختلفة وحلول الطاقة
املتجددة ومعدات أجهزة القياس والتحكم باإلضافة إلى الوكاالت التجارية عن الشركات التي تزاول األنشطة نفسها ،حيث أن الشركة هي الوكيل الحصري ملكيفات "إل جي" في اململكة العربية السعودية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وستون مليون ( )63,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد.
التطورات الرئيسية في رأس مال الشركة
التاريخ

الحدث

1431/06/03هـ (املوافق 2010/05/17م)

أدرجت الشركة عشرة ماليين وخمسمائة ألف ( )10,500,000سهم عادي في السوق املالية السعودية ("تداول") عن طريق االكتتاب العام،
حيث تم طرح ما نسبته ( )%30من األسهم لالكتتاب العام من قبل الجمهور.

1436/08/03هـ (املوافق 2015/05/21م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 1436/08/03هـ (املوافق 2015/05/21م) على زيادة رأس مال الشركة
من ثالثمائة وخمسون مليون ( )350,000,000ريال سعودي إلى ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي وذلك عن طريق
رسملة مئتان وثمانون مليون ( )280,000,000ريال سعودي من حساب األرباح املبقاة للشركة وذلك من خالل منح  4أسهم لكل  5أسهم
قائمة للشركة .وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع الهيئة وموقع تداول بتاريخ 1436/08/03هـ (املوافق 2015/05/21م).

1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م)

حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") على تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثون مليون ()630,000,000
ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء أربعة
عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع الهيئة وموقع تداول بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق
2022/03/16م).
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الحدث

التاريخ
1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م) على تخفيض رأس مال
الشركة من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف
( )482,334,000ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي
من األسهم املصدرة للشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع
تداول.

أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء تم تعيينهم ملدة ( )3سنوات تنتهي بتاريخ 2022/05/24م ،ويبين الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وملكية كل منهم في أسهم الشركة كما في 2021/12/22م:
املنصب

الصفة

نسبة األسهم اململوكة قبل
التخفيض

تاريخ العضوية

عبداإلله عبدهللا أبو نيان

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

%0.0028571

2019/05/25م

مصعب سليمان املهيدب

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل

%0.0028571

2019/05/25م

عبدالرؤوف وليد البيطار

عضو

غير تنفيذي

%0.0028571

2019/05/25م

فارس إبراهيم الحميد

عضو

مستقل

%0.0015873

2019/05/25م

عيد بن فالح الشامري

عضو

مستقل

%0.0015873

2019/05/25م

عزام سعود املديهيم

عضو

غير تنفيذي

-

2020/10/01م

االسم
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االسم

مساعد عبدهللا ال قاسم

املنصب

الصفة

نسبة األسهم اململوكة قبل
التخفيض

تاريخ العضوية

عضو

مستقل

-

2020/10/01م

املصدر :الشركة وتداول

أعضاء اإلدارة العليا
يبين الجدول التالي أعضاء اإلدارة العليا للشركة كما في تاريخ هذا التعميم:
االسم
األستاذ /محمد إبراهيم أبونيان
األستاذ /حسام محمد بدر الدين العقاد

املنصب

تاريخ االنضمام

الرئيس التنفيذي

2020/11/19م

املدير املالي

2020/05/01م

املصدر :الشركة وتداول

أسماء ونسب ملكية املساهمين الكبار في الشركة
قبل تخفيض رأس املال
االسم
القيمة (ريال سعودي)
عدد األسهم

عدد األسهم*

القيمة (ريال سعودي)

نسبة امللكية قبل
تخفيض رأس
املال

نسبة امللكية بعد
تخفيض رأس
املال

شركة لفانا القابضة

7,695,000

76,950,000

5,891,365

58,913,650

%12.21

%12.21

شركة توازن العربية لالستثمار
التجاري

6,233,657

62,336,570

4,772,547

47,725,470

%9.89

%9.89

شركة ملاء القابضة

3,600,000

36,000,000

2,756,194

27,561,940

%5.71

%5.71

7,400

74,000

5,664

56,640

%0.01

%0.01

أعضاء مجلس اإلدارة
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بعد تخفيض رأس املال

عدد األسهم

القيمة (ريال سعودي)

عدد األسهم*

القيمة (ريال سعودي)

نسبة امللكية قبل
تخفيض رأس
املال

نسبة امللكية بعد
تخفيض رأس
املال

قبل تخفيض رأس املال

الجمهور

45,463,943

454,639,430

34,807,630

348,076,300

%72.16

%72.16

اإلجمالي

63,000,000

630,000,000

48,233,400

482,334,000

%100.00

%100.00

االسم

املصدر :الشركة وتداول كما في تاريخ 1443/06/10هـ (املوافق 2022/01/13م).
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بعد تخفيض رأس املال

الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة المراجعة

محمد أبونيان

فرحان سديقي

رئيس التدقيق الداخلي

الرئيس التنفيذي

إدارة المراجعة
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الخدمات المشتركة
(االستراتيجية
والتحويل)

سلسلة التوريد

إدارة التسويق

مبيعات اإلستهالكية
()B2C

مبيعات المشاريع
()B2B

الخدمات التقنية

الشؤون القانونية
وإدارة المخاطر

اإلدارة المالية

فراس الصايغ

حازم السمنودي

بينغوا بارك

محمد الدادا

أونجونغ جون

أحمد الخضيري

خالد بن جليل

حسام العقاد

رئيس

رئيس

نائب الرئيس

نائب الرئيس

نائب الرئيس

نائب الرئيس

رئيس

نائب الرئيس

المشتريات والشؤون
اإلدارية

الموارد البشرية

تقنية المعلومات

فهد بن موسى

فهد بن موسى

مديسر كرماني

مدير

مدير مكلف

رئيس

الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح
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 يبلغ رأس مال الشركة الحالي ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وستون مليون ( )63,000,000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد.
 بتاريخ 1443/02/12هـ (املوافق 2021/09/19م) ،وبتاريخ 1443/04/06هـ (املوافق 2021/11/11م) ،أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال
ً
ً
الشركة إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي مقسم إلى ثمانية وأربعون مليونا ومئتان وثالثة وثالثون ألفا وأربعمائة ()48,233,400
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
 تبلغ نسبة االنخفاض في رأس املال بما يقارب  ٪23.44وذلك عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة
(وبقيمة اسمية مقدارها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد) أي بمعدل إلغاء  2.34لكل  10أسهم من أسهم الشركة املصدرة .ويعود السبب في تخفيض رأس املال إلى إطفاء كامل الخسائر
املتراكمة للشركة والبالغة مائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ( )147,666,000ريال سعودي وذلك باالستناد إلى القوائم املالية للشركة للفترة املنتهية في 2021/09/30م.


سيتم جمع كسور األسهم التي ستنتج عن تخفيض رأس املال في محفظة واحدة لتباع في السوق املالية السعودية (تداول) بالسعر السائد في حينه ،وسيتم توزيع قيمتها على املستحقين كل حسب
ملكيته في كسور األسهم خالل ثالثين ( )30يوم من يوم موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

 قامت الشركة بمجموعة من اإلجراءات على النحو التالي إلتمام عملية تخفيض رأس املال:


توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة ،بتاريخ 1443/04/05ه (املوافق 2021/11/10م) ،من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون
وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة



تعيين شركة الجزيرة لألسواق املالية كمستشار مالي لعملية تخفيض رأس املال.



تعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمحاسب قانوني إلعداد التقرير الخاص بعملية تخفيض رأس املال.



تعيين مكتب عبد العزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني لعملية تخفيض رأس املال.



بتاريخ 1443/05/19هـ (املوافق 2021/12/23م) ،قامت الشركة بإعداد وتقديم ملف طلب املوافقة على تخفيض رأس املال إلى الهيئة.



بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م) ،حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") على تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى
أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي من
األسهم املصدرة للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع الهيئة وموقع السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م).
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الدعوة النعقاد الجمعية العامية غير العادية ملساهمي الشركة للتصويت على عملية تخفيض رأس املال كما سيتم تضمين هذا التعميم في اإلعالن.

هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال:

الجمعية العامة غير
العادية

تصويت مساهمي الشركة
المستشار القانوني
المستشار المالي

عملية تخفيض
رأس المال

الموافقات النظامية
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المحاسب القانوني
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أسباب توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال
تتمثل األسباب الرئيسية لتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس املال فيما يلي:


إطفاء كامل الخسائر املتراكمة للشركة كما في تاريخ 2021/09/30م والبالغة مائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ( )147,666,000ريال سعودي والتي تمثل
 %23.44من رأس مالها.



تحسين النسب املالية والعرض الجيد للقوائم املالية للشركة مما يساهم في تحسن املركز املالي وتعزيز املالءة املالية واملوقف التفاوض ي لها أمام الجهات الخارجية والتي تتضمن
املؤسسات التمويلية واملساهمين واملوردين الرئيسيين أصحاب العالمات التجارية التي تتعامل معهم الشركة.



إزالة العالمة بجانب اسم الشركة وذلك للشركات التي تبلغ خسائرها املتراكمة  %20وأكثر من رأس مالها في املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية ،مما سيعزز من ثقة
املستثمرين بالشركة ويساعد في جذب مستثمرين جدد وفي تعزيز ثقة الجهات الرقابية بأداء الشركة.



إعادة هيكلة رأس املال:
 oرأس املال
كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغ رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وستون مليون
( )63,000,000سهم ،بقيمة عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم.
خفض رأس املال بمبلغ مائة وسبعة وأربعون مليون وستمائة وستة وستون ألف ( )147,666,000ريال سعودي سوف يؤدي إلى رصيد جديد بعد التخفيض ليصبح أربعمائة
واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي.
 oالخسائر املتراكمة
كما في  30سبتمبر 2021م ،بلغت الخسائر املتراكمة للشركة ( )147,667,857ريال سعودي والتي سيتم تخفيضها إلى الصفر بعد تخفيض رأس املال املوص ى به.
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تطورخسائرالشركة املتراكمة
تتمثل األسباب الرئيسية للخسائر املتراكمة فيما يلي:
 تصريف املخزون


ً
والخسارة الناجمة عن انخفاض قيمة الذمم املدينة وفقا ملتطلبات تطبيق املعايير املحاسبية الدولية

يلخص الجدول التالي تطور الخسائر املتراكمة حسب التسلسل التاريخي منذ عام 2018م:
رأس املال
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائراملتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة الخسائرمن رأس
املال

السنة املالية املنتهية في 2018/12/31م

630,000

93,956

%14.9

يعود سبب الزيادة في الخسائر املتراكمة إلى
انخفاض في حجم مبيعات الشركة مقارنة بالفترة
السابقة وتباطؤ بعض األنشطة االقتصادية في
السوق وتراجع حجم الطلب على منتجات الشركة.

السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م

630,000

146,925

%23.3

يعود سبب الزيادة في الخسائر املتراكمة إلى
انخفاض حجم مبيعات الشركة وخسارة انخفاض
قيمة الذمم املدينة التجارية.

السنة املالية املنتهية في 2020/12/31م

630,000

138,930

%22.1

يعود السبب في الخسائر املتراكمة إلى انخفاض
حجم مبيعات الشركة وخسارة انخفاض قيمة
الذمم املدينة التجارية ،إال أنه قد حدث تحسن في
الخسائر املتراكمة حيث انخفضت بقيمة أرباح
السنة والتي بلغت  10مليون ريال.

الفترة املالية املنتهية في 2021/09/30م

630,000

147,666

%23,44

يعود سبب الزيادة في الخسائر املتراكمة إلى قيام
مراجع الحسابات الخارجي للشركة باقتراح إعادة

السنة املالية
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األسباب الرئيسية للخسائراملتراكمة

السنة املالية

رأس املال
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائراملتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

نسبة الخسائرمن رأس
املال

482,334

-

%0

األسباب الرئيسية للخسائراملتراكمة
تبويب وهيكلة بعض من أرقام القوائم املالية
للشركة عن أعوام  2019-2018كما هو موضح في
القوائم املالية املوحدة املعلنة في الربع الثاني والربع
الثالث لعام 2021م.

الرصيد بعد تخفيض رأس املال املتوقع

-

املصدر :الشركة

حصلت الشركة على موافقة الهيئة على تخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف
( )482,334,000ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء أربعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وستمائة ( )14,766,600سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق
2022/03/16م).
في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على بند تخفيض رأس مال الشركة ،فإن نسبة الخسائر املتراكمة ستنخفض من نسبة  %23,44إلى  %0من رأس املال بعد إتمام عملية التخفيض.
-5

الخطة املستقبلية املتوقعة لإلصالحات والخطوات املتخذة إليقاف الخسائر
أوص ى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 2021/09/19م ،املوافق 1443/02/12هـ بتخفيض رأس مال الشركة من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون
مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي ،ومن ثم قام مجلس اإلدارة في تاريخ 1443/05/12هـ (املوافق 2021/12/16م) بتعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة
لتكون من أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي إلى ستمائة وتسعة وثمانون مليون وثمانمائة وأربعة وثالثون ألف ( )689,834,000ريال
سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة مئتان وتسعة وأربعون مليون ( )249,000,000ريال سعودي ،وذلك بعد الحصول على املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة
غير العادية .حيث يرى مجلس اإلدارة أن هذا القرار يصب في مصلحة الشركة ومساهميها .ولتعزيز املالءة املالية للشركة ودعم عمليات التوسع االستراتيجي في نشاطاتها وتحسين األداء التشغيلي
واملالي.
وفي هذا السياق ،أطلقت اإلدارة العليا "برنامج التحول االستراتيجي" في عام 2019م وبدأت بتنفيذ خطه متكاملة للحد من الخسائر والعودة التدريجية الى الربحية .وتركزت خطة التحول على أربع
محاور اساسية وهي:
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ً
املحوراألول :تحول األعمال الرئيسية من خالل استهداف تحقيق مبيعات ذات مردود إيجابي على نتائج الشركة املالية عن طريق استهداف العمالء من الشركات التجارية واألفراد ،فضال عن األعمال
التجارية الحكومية وخدمات ما بعد البيع ،والتركيز بشكل أكبر على تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين إدارة رأس املال العامل.
املحور الثاني :خطة تطوير املواهب والتي تهدف الى تطوير الكفاءات التشغيلية وتحسين الهيكلة التنظيمية للشركة بكافة قطاعتها .كما تستهدف الخطة استقطاب الكفاءات املؤهلة ممن لديهم
خبرات كافية بالقطاع لدعم اليات الشركة في تحقيق تطلعاتها وتنفيذ أهداف البرنامج ،باإلضافة الى التركيز على تنمية وتطوير قدرات فريق املبيعات التشغيلية.
املحورالثالث :البنية التحتية لألداء والتي تضمن إضفاء التحسينات على العمليات وأعمال الشركة ،وتحسين آليات التواصل من خالل تأسيس إدارة التحول لإلشراف ومتابعة مراحل تنفيذ البرنامج.

املحور الرابع  :التوجهات االستراتيجية التي ستشهد تعزيز العالقات مع شركاء األعمال االستراتيجيين واستكشاف الفرص الواعدة املكملة لنطاق أعمال الشركة األساسية لضمان تقديم خدمات
قيمة لجميع عمالءها.
وفي عام 2020م نجحت الشركة بالعودة الى الربحية من خالل تنفيذ االهداف الرئيسية لبرنامج التحول بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد –  19من ناحية على قطاعها التشغيلي.
باإلضافة الى ذلك ،لقد وضعت ادارة الشركة استراتيجية واضحة ألعمالها في عام 2020م لألعوام 2021م2023-م واهدافها املستقبلية ألعمال الشركة الرئيسية ومن ضمنها:
التوسع في سوق االجهزة املنزلية واستحواذ حصة سوقية في القطاعات الرئيسية من السوق املحلي مثل الثالجات والغسالت واالفران .وفي هذا السياق تطمح الشركة الى تعزيز مكانتها لتكون من
أفضل ثالث موزعين في كل قطاع من خالل العالمات التجارية التي تمثلها او عالمات تجارية جديدة ستقوم الشركة بإضافتها الستحواذ الحصة السوقية املستهدفة.
التوسع في قطاع التكييف من خالل استهداف املشاريع واملقاولين واملطورين العقاريين وبيع منتجات املكيفات ذات الكفاءة العالية تماشيا مع التوجه الحكومي ورؤية اململكة .2030
تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين ادارة رأس العامل سيضل أحد ركائز استراتيجية الشركة لسنة 2021م2023-م وتقوم الشركة بشكل دوري بتقييم اداءها ومراجعة املصاريف التشغيلية
وتحسين كفاءتها.
تحديث نظام املعلومات والبنية التحتية للنظام التشغيلي ورقمنة بعض من اعمال الشركة والتي ستمكن الشركة من االرتقاء بجودة وسرعة الخدمات املقدمة للعمالء باإلضافة الى خفض
التكاليف التشغيلية.
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تخفيض رأس املال وتأثيره على املساهمين
تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من ستمائة وثالثون مليون ( )630,000,000ريال سعودي إلى أربعمائة واثنان وثمانون مليون وثالثمائة وأربعة وثالثون ألف ( )482,334,000ريال سعودي بنسبة
ً
ً
انخفاض قدرها  ،%23.44وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ثالثة وستون مليون ( )63,000,000سهم عادي إلى ثمانية وأربعون مليونا ومئتان وثالثة وثالثون ألفا وأربعمائة ()48,233,400
سهم عادي ،وهذا يعني أن معدل التخفيض سيتم بواقع ( )2.34سهم لكل ( )10من أسهم من أسهم الشركة املصدرة.
إن تخفيض رأس مال الشركة هو في األساس إلطفاء كامل الخسائر املتراكمة على الشركة كما في 2021/09/30م ،وذلك بمقدار األسهم امللغاة والتي تبلغ ( )147,666,000ريال سعودي .وذلك باالستناد
إلى القوائم املالية غير املراجعة للفترة املنتهية في 2021/09/30م وتقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس مال الشركة الصادر عن املحاسب القانوني للشركة.
سيتم جمع كسور األسهم (إن وجدت) التي ستنتج عن تخفيض رأس املال في محفظة واحدة لتباع في تداول بالسعر السائد في حينه ،وسيتم توزيع قيمتها على املستحقين كل حسب ملكيته في كسور
األسهم خالل ثالثين ( )30يوما من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.
إن تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة ،كما يتضح من الجدول االفتراض ي أدناه ملساهم يملك في محفظته  1,000سهم من أسهم الشركة:
البند (تقديري)

األسهم اململوكة قبل التخفيض
سعر السهم قبل التخفيض

قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

 1,000سهم

 1,000سهم

19.00ريال سعودي

19.00ريال سعودي

(سعر إغالق 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م))
األسهم امللغاة

ال ينطبق

 235سهم

نسبة التخفيض

ال ينطبق

%23.44

األسهم اململوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

 765سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)

ال ينطبق

 24.82ريال سعودي

 19,000ريال سعودي

 19,000ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)
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قبل تخفيض رأس املال

بعد تخفيض رأس املال

البند (تقديري)
القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

18,984.87ريال سعودي

قيمة التعويض (تقديرية)

ال ينطبق

 15.13ريال سعودي

مالحظة :تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من ( )24.816828173ريال سعودي إلى ( )24.82ريال سعودي.

تابع طريقة تخفيض رأس املال وتأثيره على املساهمين
ً
ً
ً
ً
تجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يمتلك سهما واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه وسيتم تعويضه .ويوضح الجدول أدناه تأثر املساهم الذي يملك سهما واحدا ،أو سهمين ،أو
ثالثة أسهم ،أو أربعة أسهم ،أو خمسة أسهم ،أو ستة أسهم ،أو سبعة أسهم ،أو ثمانية أسهم ،أو تسعة أسهم ،أو عشرة أسهم:
البند (تقديري)

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

القيمة

األسهم اململوكة قبل التخفيض

سهم واحد

سهمين

 3أسهم

 4أسهم

 5أسهم

 6أسهم

 7أسهم

 8أسهم

 9أسهم

 10أسهم

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

ال ينطبق

1

2

3

3

4

5

6

6

7

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

24.82

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض (تقديرية)

19.00

38.00

57.00

76.00

95.00

114.00

133.00

152.00

171.00

190.00

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

24.82

49.63

74.45

74.45

99.27

124.08

148.90

148.90

173.72

19.00

13.18

7.37

1.55

20.55

14.73

8.92

3.10

22.10

16.28

سعر السهم قبل التخفيض
(سعر إغالق 1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م)
األسهم امللغاة
األسهم اململوكة بعد التخفيض

قيمة التعويض الناتجة عن كسور األسهم

مالحظة :تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من ( )24.816828173ريال سعودي إلى ( )24.82ريال سعودي.

تابع طريقة تخفيض رأس املال وتأثيره على املساهمين
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سعر إغالق سهم الشركة بتاريخ 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م) يوم الجمعية العامة غير العادية هو ( )19.00ريال سعودي ،ومن املتوقع أن يرتفع إلى ( )24.82ريال سعودي بعد تخفيض رأس
املال ،ويمثل السعر ( )24.82ريال سعودي املتوقع للسهم في افتتاح السوق يوم األربعاء بتاريخ 1443/10/17ه (املوافق 2022/05/18م) وهذا التغير يمثل نسبة ( )%30.63عن سعر إغالق سهم الشركة
يوم الجمعية العامة غير العادية.
تغيرسعرالسهم بعد تخفيض رأس املال

القيمة

سعر إغالق السهم بتاريخ 1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م) يوم الجمعية العامة غير  19.00ريال سعودي
العادية
سعر سهم الشركة املتوقع بعد تخفيض رأس املال

 24.82ريال سعودي

قيمة تخفيض رأس املال

 147,666,000ريال سعودي

عدد األسهم امللغاة

 14,766,600سهم

عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

 63,000,000سهم

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس املال (تقديري)

 1,197,000,000ريال سعودي

عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

 48,233,400سهم

سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال

 24.82ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس املال (تقديري)

 1,197,000,000ريال سعودي

مالحظة :إن القيم املوضحة في هذا الجدول هي قيم ليتضح للمساهمين كيفية تغيير سعر السهم .ولكن ،سيتم التحديث بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
مالحظة :تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من ( )24.816828173ريال سعودي إلى ( )24.82ريال سعودي.
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تابع طريقة تخفيض رأس املال وتأثيره على املساهمين
يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال.
البند

القيمة

(أ) سعر السهم قبل التخفيض بتاريخ 1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م)

 19.00ريال سعودي

(ب) عدد األسهم قبل التخفيض

 63,000,000سهم

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

 1,197,000,000ريال سعودي

(د) عدد األسهم بعد التخفيض

 48,233,400سهم

سعر السهم بعد التخفيض = (ج) ÷ (د)

 24.82ريال سعودي

مالحظة :إن القيم املوضحة في هذا الجدول هي قيم ليتضح للمساهمين كيفية تغيير سعر السهم .ولكن ،سيتم التحديث بسعر إغالق السهم يوم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
مالحظة :تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من ( )24.816828173ريال سعودي إلى ( )24.82ريال سعودي.
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تأثيرتخفيض رأس املال على عمليات والتزامات الشركة

-7

ال يوجد أي تأثير لتخفيض رأس املال على عمليات والتزامات الشركة ،حيث يعتبر تخفيض رأس املال عن طريق إلغاء ( )14,766,600سهم عادي من األسهم املصدرة للشركة مجرد قيد في دفاتر الشركة
لشطب معظم الخسائر املتراكمة عبر تحويل مبلغ ( )147,666,000ريال سعودي من حساب رأس املال إلى حساب بند الخسائر املتراكمة.
تفاصيل اآلثار املترتبة على انخفاض رأس املال على أسهم املساهمين والخسائر املتراكمة كما في تاريخ 2021/09/30م (غير مراجعة):
قبل عملية التخفيض
(بآالف الرياالت السعودية)

بعد عملية التخفيض
(بآالف الرياالت السعودية)

صافي التأثير(بآالف الرياالت السعودية

رأس املال

630,000

482,334

147,666

احتياطي نظامي

140,937

140,937

-

الخسائر املتراكمة

()147,666

-

()147,666

املجموع

623.271

623.271

-

حصص غير املسيطرة

13,641

13,641

-

اجمالي حقوق املساهمين

636,912

636,912

-

حقوق املساهمين

املصدر :تقرير محاسب القانوني املرفق ،والقوائم املالية كما في 2021/09/30م.
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)

املخاطراملحتملة

-8

ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس املال حيث أن عملية تخفيض رأس املال تهدف إلى إطفاء الخسائر املتراكمة ،وهو ما سيؤدي إلى تعزيز املركز املالي للشركة وسيحافظ على استمراريتها .تعمل
الشركة على تصحيح أوضاعها لوقف الخسائر ولتحقيق األرباح ،مما يعود بالنفع ملساهمي الشركة .علما بأن املحاسب القانوني قد راجع عملية تخفيض رأس املال من النواحي املالية والقانونية وأكد
على عدم وجود أية مخاطر يمكن أن تؤثر على الشركة.
بعد تخفيض رأس املال ستشطب كامل الخسائر املتراكمة من رأس مال الشركة ،وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ،وفي حال بلغت الخسائر املتراكمة ( )%20أو أكثر من رأس
مال الشركة فإن الشركة ستخضع ألحكام "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها" الصادرة عن الهيئة ،ملزيد من
التفاصيل الرجاء مراجعة قسم "(-14معلومات هامة)" من تعميم املساهمين هذا.
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وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة ( )%50من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع ألحكام املادة ( )150من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع
ً
ً
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة  -خالل  15يوما من علمه بذلك  -دعوة الجمعية العامة
ً
غير العادية لالجتماع خالل  45يوما من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال
املدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس.

-9

الفترة الزمنية املتوقعة للعملية

الجدول الزمني املتوقع لتخفيض رأس املال

التاريخ

إعالن الشركة على موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة

1443/02/12هـ )املوافق 2021/09/19م) وتاريخ
1443/04/06هـ (املوافق 2021/11/11م)

تقديم ملف طلب املوافقة على تخفيض رأس املال إلى هيئة السوق املالية وشركة السوق املالية السعودية (تداول)

1443/05/19هـ (املوافق 2021/12/23م)

الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة

1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م)

الدعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس املال واالعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية (تداول)

1443/09/18هـ (املوافق 2022/04/19م)

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس املال

1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م)

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة

1443/10/14هـ (املوافق 2022/05/15م)

إعالن الشركة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس املال

1443/10/15هـ (املوافق 2022/05/16م)

اإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات املساهمين املستحقين

1443/11/10هـ (املوافق 2022/06/09م)
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-10

املو افقات النظامية الالزمة
 حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على عملية تخفيض رأس املال بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م).
 إن عملية تخفيض رأس املال تتوقف على موافقة املساهمين من خالل الجمعية العامة غير العادية ،وعلى املساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقتهم على عملية تخفيض رأس
ً
املال هذه ،فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما.
 في حال تم الحصول على موافقة املساهمين خالل الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال ،فإن الشركة ستقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل
السجل التجاري والنظام األساس ي للشركة.
 بخالف ما ورد أعاله ،ال توجد أي موافقات نظامية أخرى لم تحصل عليها الشركة فيما يتعلق باستكمال إجراءات تخفيض رأس املال.

22

األنظمة واللوائح ذات الصلة

-11

 نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ 1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه.
 نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) والتعديالت التي طرأت عليه.
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قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بقرار
مجلس هيئة السوق املالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـ (املوافق 2019/09/30م).



قواعد اإلدراج الصادرة عن تداول واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ  1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) واملعدلة بموجب قراره رقم -104-1
 2019بتاريخ 1441/02/01هـ (املوافق 2019/09/30م) واملعدلة بموجب قرار رقم  2021-22-1بتاريخ 1442/07/12هـ املوافق (2021/02/24م).



اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم -48-4
 2013وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) ً
بناء على نظام السوق املالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،واملعدلة بقرار مجلس
هيئة السوق املالية رقم  2018-77-1وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م).



النظام األساس ي للشركة.
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تقريراملحاسب القانوني

قامت الشركة بتعميد السادة /برايس وتر هاوس كوبر محاسبون قانونيون للقيام بإعداد تقرير فحص محدود لدراسة أسباب تخفيض رأس املال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة من أجل
الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على عملية تخفيض رأس مال الشركة .يتوجب تالوة تقرير املحاسب القانوني على املساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،حيث لن تتم عملية
تخفيض رأس املال دون تالوته.
تم تضمين نسخة من الفحص املحدود من قبل املحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع السوق املالية السعودية (تداول) بتاريخ 1443/09/18ه (املوافق
2022/04/19م).
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رأي املستشارالقانوني

-13
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قامت الشركة بتعيين املستشار القانوني السادة /شركة عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون من أجل إبداء الرأي القانوني في عملية تخفيض رأس مال الشركة.
ً
حصلت الشركة على خطاب املستشار القانوني ،الذي يؤكد فيه على أنه قد تم إعداد طلب تخفيض رأس املال واملستندات املؤيدة لذلك وفقا للقوانين واألنظمة املعمول بها في اململكة العربية
السعودية ،بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة لذلك.

-14

معلومات هامة

 باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها ،الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب
القرار رقم  2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) ً
بناء على نظام السوق املالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ،
واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2018-77-1وتاريخ 1439/11/05هـ (املوافق 2018/07/18م)؛ ً
وبناء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وبتاريخ
1437/01/28هـ (املوافق 2015/11/10م) والتعديالت التي طرأت عليه ،وعلى وجه الخصوص املادة ( )150منه ،يجب على الشركة التي بلغت خسائرها املتراكمة ( )%20فأكثر من رأس مالها ما
يلي:






ً
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة
ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح
ً
املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع ا إلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج
املالية األولية أو السنوية.
ً
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة
ونسبتها من رأس املال ،واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح
ً
املطلوب وفقا لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج
املالية األولية أو السنوية.
ً
أن تفصح للجمهور فورا ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس
ً
املال ،واألسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر ،مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها .وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا
لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالن تائج املالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو
السنوية.

تصنف الشركات ذات الخسائر املتراكمة حسب موقع السوق املالية السعودية (تداول) إلى:
26

ً
ً
 وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل ،فإن لم يتوفر هذا النصاب في
ً
ثان ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني ،وجهت
االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ٍ
ً
دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون االجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه بعد موافقة الجهة املختصة.
ً
 وفقا للمادة ( )94من نظام الشركات ،يصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.
ً
 في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس املال ،سيكون قرار التخفيض نافذا على جميع مساهمي الشركة املسجلين بسجالت الشركة لدى السوق املالية (تداول) بنهاية تداول يوم
الجمعية العامة غير العادية ،ويشمل ذلك املساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار
تخفيض رأس املال.

27

املستندات املتاحة للمعاينة

-15

ً
سوف تتيح الشركة للمساهمين االطالع على املستندات التالية  14يوما على األقل قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك في مقر الشركة الرئيس ي في مدينة الرياض وموقع الشركة اإللكتروني وذلك
من تاريخ موافقة هيئة السوق املالية في 1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م) وحتى انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 1443/10/14ه (املوافق 2022/05/15م) خالل فترات العمل الرسمية من
ً
الساعة  8صباحا إلى الساعة  4بعد العصر:
 نسخة من توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال.
 نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي.
 نسخة من خطاب تعيين املستشار القانوني.
 نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على تخفيض رأس املال واملنشورة في موقع الهيئة وموقع السوق املالية (تداول) بتاريخ 1443/08/13هـ (املوافق 2022/03/16م).
 نسخة من تعميم املساهمين املقدم للجمعية العامة غير العادية.
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املرفقات
 نسخة من تقرير املحاسب القانوني.
 نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
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