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:املستشار املالي
(وساطة كابيتال)شركة الوساطة املالية 

شارع العليا العام -الرياض 
11523، الرياض 50315ب .ص

اململكة العربية السعودية 
+494406711966: هاتف
+494420511966: فاكس
www.wasatah.com.sa: اإللكتروني املوقع 
info@wasatah.com.sa: اإللكترونيالبريد 

:املحاسب القانوني
وشركاهالدكتور محمد العمري 

 331ترخيص رقم
7575–نة يطريق املد-جدة 

اململكة العربية السعودية 
+283011212966: هاتف
+661278812966: جوال

http://alamri.com/index.html:املوقع اإللكتروني
 info@alamri.com:اإللكترونيالبريد 
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املستشارون



 و تاريخ ( 11/م)هي شركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم ( «تادكو» أو « الشركة» بـ بعد يشار إليها فيما )شركة تبوك للتنمية الزراعية

املوافق )هـ 1404/08/15بتاريخ ( 3550005403)و السجل التجاري للشركة الصادر من مدينة تبوك برقم ( م1983/03/22املوافق )هـ 1403/06/07

(م1984/05/16

 71421، الرمز البريدي 808: صندوق بريد-طريق حالة عمار –يقع مقر الشركة في تبوك

املنتجات الزراعية وتصدير يتمثل النشاط األساس ي للشركة في اإلنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي وتسويق املنتجات الزراعية والحيوانية ، واستيراد

.والنباتاات والحيوانات واألسماك واملنتجات ذات العالقة

:معلومات التواصل

الهاديمجدي عبد اللطيف عبد : اسم ضابط االتصال
(14)4500000: هاتف
(14)4500025: فاكس

magdy.abdellatef@tadco-agri.com: البريد االلكتروني
http://www.tadco-agri.com: املوقع االلكتروني
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خلفية عن الشركة



الحدث  العام

(  م1983/03/22املوافق )هـ 1403/06/07و تاريخ ( 11/م)تأسست الشركة كشركة مساهمة عامة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم 
.صادر من مدينة تبوك( 3550005403)بسجل تجاري رقم 

هـ1403/6/7
(م1983/3/22املوافق)

على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة م2015/1/16وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
عدد األسهم عن طريق طرح أسهم حقوق أولية ليصبح وذلك ريال،( 450,000,000)إلى ريال(200,000,000)رأسمال الشركة من 

سهم45,000,000

هـ1436/3/15
(م2015/1/6املوافق)

ريال ( 241,767,000)سعودي إلى ريال (450,000,000)من أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة 
%46.274سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها ( 20,823,300)سعودي وذلك عن طريق إلغاء 

هـ1441/3/14
(م2019/11/11املوافق )

ريال سعودي وذلك عن طريق ( 241,767,000)ريال سعودي إلى (450,000,000)من وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة 
لية السعودية وموقع السوق املامن األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املاليةسهم ( 20,823,300)إلغاء 

(.تداول )

هـ1441/4/20
(م2019/12/17املوافق)

ريال ( 450,000,000)على تخفيض رأس مال الشركة من م 2020/3/18بتاريخ وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد 
اإلعالن عن هذه املوافقة سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم(  20,823,300)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 241,767,000)سعودي إلى 

(.تداول )السوق املالية السعودية في موقع 

هـ1441/7/23
(م2020/3/18املوافق )

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 45,000,000)خمسة وأربعين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 450,000,000)أربعمائة وخمسون مليون يبلغ رأس مال الشركة الحالي 
:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل( 10)
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خلفية عن الشركة



تاريخ العضويةالجنسيةالصفةاملنصباالسم

1-7-2018سعوديغير تنفيذي اإلدارة رئيس مجلسصالح الصرافسليمان بن

1-7-2018سعوديغير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدهللا الراجحييوسف بن

1-7-2018سعوديغير تنفيذي عضو مجلس إدارةعبد هللا الراجحيمحمد بن

1-7-2018سعوديغير تنفيذي إدارةعضو مجلس خالد الشثري الوليد بن

1-7-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةأحمد بن عبد العزيز السماري 

1-7-2018سعوديمستقل عضو مجلس إدارةدايلعبد العزيز بن أحمد بن

21-1-2019سعوديمستقل عضو مجلس إدارةخالد بن سعد املرشد

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

:مالحظة
ريال ( 241,767,000)ريال سعودي إلى (450,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2019/11/10املوافق )هـ بتاريخ1441/3/13تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله 

م 2019/11/11هـ املوافق 1441/03/14تداول بتاريخ وتم االعالن عن ذلك بموقع % 46.274سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها ( 20,823,300)سعودي وذلك عن طريق إلغاء 

6

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 



الجنسيةاملنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذيفهد بن عبد هللا آل سميح

أردنياملدير املاليفراس بن غصاب الحربي

سعوديرئيس قطاع التشغيليحي بن أحمد مباركي

أردنيرئيس قطاع التسويق واملبيعاتهاشم أبو الروب

سعوديرئيس القطاع املاليحاتم محمد حامد إمام 

.الشركة: املصدر
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اإلدارة التنفيذية–خلفية عن الشركة 



تطور الخسائر املتراكمة

العام
الخسائر 
املتراكمة 

نسبة الخسائر 
ال املتراكمة إلى رأس امل

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%13.7مليون 201861.7
ات مشروعات ارتفاع املصروفات التسويقية و املصروفات العمومية واإلدارية و تسجيل إطفاء مصروف

13.0مةمليون ريال سعودي وتسجيل مخصص التزامات شركات مستثمر فيها بقي9.6رأسمالية بقيمة 
مليون ريال سعودي

الربع األول 
2019

%18.9مليون 85.2
سجيل فرق يعود سبب ارتفاع الخسائر الى انخفاض حجم املبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع وت

تسجيل خسائر اقفال إلى باإلضافةسعوديمليون ريال 11.5تقييم مخزون محاصيل بالسالب بقيمة 
مشروعات رأسماليه و تسجيل مخصص التزامات شركات مستثمر بها

الربع الثاني 
2019

%33.7مليون 151.9

مليون ريال 17.5يعود سبب ارتفاع الخسائر تسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية بقيمة 
وتسجيل سعوديمليون ريال18.9سعودي وتكوين مخصص ضمان قرض في شركات زميلة بقيمة 

مليون ريال سعودي وخسائر هبوط في املوجودات 5.4خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة بقيمة 
مليون ريال سعودي و انخفاض حجم املبيعات وارتفاع تكلفة املبيعات4.3الحيوية بقيمة 

الربع الثالث 
2019

%46.3مليون 208.2

مليون ريال 24.4يعود سبب ارتفاع الخسائر الى تسجيل خسائر هبوط مشروعات راسمالية بقيمة 
وتسجيل مليون ريال سعودي 4.7سعودي وتسجيل خسائر انخفاض في شركات تابعة وزميلة بقيمة

وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات ريال سعودي8.9خسائر هبوط اعادة تقيم مخزون بمبلغ وقدره 
بلغ وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم املدينة االخرى بممليون ريال سعودي4.9سابقة بقيمة

مليون ريال سعودي3وقدره
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كس ايجابا على قائمة قامت الشركة بالعديد من التغيرات الهيكلية والتي ساهمت في اعادة هيكلة الشركة وخفض املصاريف مما سينع: التغييرات الهيلكية
كما قامت الشركة باعادة %. 15تم دمج العديد من الوظائف واالستغناء عن بعض املوظفين والذي ساهم في تخفيض الرواتب بنسبة ، حيث الدخل للشركة 

كة ايضا كة وتقوم الشر رسم خارطة التكاليف للمنتجات بشكل كامل ودراستها وتأثيرها على عملية االنتاج وتقليل انتاج االصناف التي تسبب خسائر للشر 
نافذ البيع عاقد مع بعض مبتغيير سياسة البيع لديها وذلك بالوصول الى املستخدم النهائي للسلعة مما سنتج عنه تعديل اسعار البيع بشكل جيد وذلك بالت

نوي شكل افضل وتاملوجودة مثل الهايبرماركت وتغيير السياسة التسويقية بانشاء اسم تجاري خاص بتبوك الزراعية مما سيساهم في تسويق املنتجات ب
ييرات الهيكلية املنشودة ، ومن املتوقع رؤية نتائج التغجديدةالشركة القيام بعمليات تسويقية ستؤثر باذن هللا على مبيعات الشركة منها الوصول الى اسواق 

.م2021بإعتبارها خطوة اصالحية خالل عام 

 االصنافقامت الشركة بدراسة جميع التكاليف ملنتجاتها وعلى ضوء هذه الدراسة قامت الشركة بايقاف زراعة بعض: وقف العمليات/ توسعة األعمال
بحةاملر وقامت بزيادة انتاج بعض االصناف للشركة من شأنها أن تسبب خسائر والتي م 2020البصل والبطاطس وعدم ادراجها في الخطة الزراعية لعام مثل 

.للشركة عن طريق زيادة املساحة املزروعة ملحاصيل القمح مما سيساهم في زيادة ربحية الشركة

 ه بحسب ماتم 1437/2/25وتاريخ ( 66)م تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2018وفيما يختص بوقف األعمال فقد تم وقف انتاج االعالف الخضراء بنهاية
 في تداول 

ً
د النتاج قامت الشركة لتدارك هذا االمر بفتح قنوات انتاج جديدة ضمن الترخيص املسموح لها عن طريق فتح خط جديولقد .اإلفصاح عنه سابقا

لتالي زيادة ربحية باو االغنام وتسمينها والتجارة فيها وايضا زيادة املساحة املزروعة من القمح مما سيساهم في تنويع منتجات الشركة والقدرة على االستمرار 
.الشركة
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 



 م بتوقيع إتفاقية شروط مع شركة اإلستثمار 2018/01/07ماتم اإلفصاح عنه في موقع تداول بتاريخ بحسب : خطط اإلستحواذ واملشاركات–التوقعات املستقبلية
بناء ( لية محدودةشركة ذات مسئو )عملية اإلستحواذ بتأسيس شركة آفاق الغذاء اكتملت الخليجية لألغذية بغرض اإلستحواذ على النشاط الغذائي للشركة فلقد 

بتاريخ 40708496العدل بالرقم ةكتابهـ وإثباته لدى 1440/04/15في ( 102864) على عقد التأسيس املدقق لدى وزارة التجارة واالستثمار برقم الطلب 
، وتعمل في مجال التصنيع الغذائي وخدمات املطاعم الجدير بالذكر أن تأسيس هذه الشركة قد تم%50هـ ، حيث تساهم فيها تبوك الزراعية بنسبة 1440/04/20

.كأحد أفضل الخيارات املتاحة للدخول في مجال التصنيع الغذائي

 تركيب نظام تخطيط موارد مؤسس ي جديد –التوقعات املستقبليةERP System : تقوم الشركة حاليا بالبحث عن نظام تخطيط املوارد املؤسس ي بهدف الحصول
ح ومقارن للتكاليف واضعلى املعلومات بالدقة والسرعة املطلوبة للمساعدة في عمليات إتخاذ القرار في الوقت املناسب والقدرة على معرفة التكاليف بشكل اسرع و 

ل من خالل هو نظام متعدد الوظائف يعم. االجمالية ومعرفة اسعار البيع بشكل سريع وواضح مما سيساعد على اختيار منفذ البيع املناسب والسعر املناسب 
كنولوجيا والخدمات بالتقة مجموعة متكاملة من وحدات البرامج اإللكترونية التي تدعم العمليات األساسية الداخلية للشركة ، وأتمتة العديد من وظائف الدعم املتعل

واملوارد البشرية
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خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 



تخفيض رأس املال 

عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

إعداد التقرير املحاسبي

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال
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 سـهم عـادي بقيمـة اسـمية ( 45,000,000)مليـون وأربعون ريال سعودي مقسم إلى خمسة ( 450,000,000)يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة وخمسون مليون

بالكاملرياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها ( 10)عشرة 

 أربعـة وعشـرون سـعودي مقسـم إلـى ريـال ( 241,767,000)مئتان وواحـد وأربعـون مليـون وسـبعمائة وسـبعة وسـتون ألـف تخفيض رأس مال الشركة ليصبح وسيتم

.رياالت للسهم الواحد( 10)سهم بقيمة اسمية ( 24,176,600)مليون و مئة وستة وسبعون ألف و ست مئة

 سـهم، أي ( 20,823,300)عشـرون مليـون وثمانمئـة وثـالش وعشـرون وثالثمئـة و سـتتم عمليـة التخفـيض عـن طريـق إلغـاء ، %46.274املال تبلغ نسبة تخفيض رأس

.   من إجمالي الخسائر املتراكمة% 99.99سهم إلطفاء ( 2.161)بمعدل إلغاء سهم واحد لكل 

 ســعر الســائد فــي فــي محفظــة واحــدة والتــي ســتنتج عــن عمليــة تخفــيض رأس املــال ومــن ثــم بيعهــا فــي الســوق بال( إن وجــدت)ســتقوم الشــركة بتجميــع أي كســور أســهم

ثالثــين يــوم مـــن تــاريخ موافقــة املســاهمين فــي الجمعيــة العامــة غيـــر ( 30)حينــه، ومــن ثــم ســيتم توزيــع متحصــالت بيعهــا ملســـاهمي الشــركة كــال حســب ملكيتــه خــالل 

.العادية على تخفيض رأس مال الشركة

 م30/09/2019القوائم املالية االولية غير املدققة للفترة املنتهية في : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح



أسباب تخفيض رأس املال 

 سهم ( 20,823,300)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 241,767,000)سعودي إلى ريال ( 450,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من اإلدارة توصية مجلس
. من إجمالي الخسائر املتراكمة% 99.99سهم إلطفاء ( 2.161)بمعدل إلغاء سهم واحد لكل أي ، % 46.274من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 

 تم اإلعالن عن هذه ، وقد ( م17/12/2019املوافق )هـ 1441/4/20الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ حصلت
(  م17/12/2019املوافق )هـ 1441/4/20بتاريخ ( تداول )املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

 ( م29/1/2020املوافق )هـ 1441/ 4/6بتاريخ ( تداول )الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية قامت ،
.  كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن
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 و الــذي تــم مــن كمحاســب قــانوني إلعــداد التقريــر املحاســبي الخــاص بعمليــة تخفــيض رأس املــال،« الدددكتور محمددد العمددري وشددركاه»قامــت الشــركة بتعيــين شــركة

.خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

 لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة.
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة



 سيؤدي خفض رأس . م 2019سبتمبر 30ريال سعودي كما في ( 208,233,145)مئتان وثمانية مليون و مئتان وثالثة وثالثون ألفبلغت خسائر الشركة املتراكمة
من إجمالي الخسائر املتراكمة%99.99إلى إطفاء سعودي ريال ( 208,233,000)ألف و مئتان وثالثة وثالثون وثمانية مليون املال بمقدار مئتان 

 م2019-09-30سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في:

سددبتم ر 30املسددايميك كمددا  دد  حقددو  
م2019

ريال )رأس املالقبل تخفيض
(سعودي

ريال)بعد تخفيض رأس املال 
(سعودي

التأثير

(208,233,000)450,000,000241,767,000رأس املال

-68,019,82168,019,821احتياطي نظامي

-1,858,7341,858,734احتياطيات أخرى 

208,233,000(145)(208,233,145)الخسائر املتراكمة

-311,645,410311,645,410اإلجمال 

. م2019سبتمبر 30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم املالية كما في : املصدر
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



 سهم من ( 20,823,300)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 241,767,000)ريال سعودي إلى (450,000,000)تعتزم الشركة بتخفيض رأس مال الشركة من
سهم ( 2.161)لكل سهم واحد من األسهم املصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء % 46.274األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها 

 سعر السائد في في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس املال ومن ثم بيعها في السوق بال( إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم
ية ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العاد( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 سهم من أسهم الشركة1000تخفيض رأس مال الشركة لن يؤثر على القيمة السوقية ملحافظ مساهمي الشركة، كما هو موضح أدناه ملساهم يملك في محفظته:

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

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

8.008.00(م18/3/2020إغالق)سعر السهم قبل التخفيض 

يوجدال463األسهم امللغاة

يوجدال537بعد التخفيضاألسهم اململوكة

يوجدال14.89*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

8000.08000.0(يةتقدير )لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

يوجدال7996.1(ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

يوجدال3.9(ةتقديري)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

.ال سعوديري14.89إلى 14.89037من رأس املال تخفيض بعد تقريب سعر السهم املتوقع تم *
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة



 ير على املساهم الذي أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي التأثسهم واحد من وتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك
:أسهم10يملك إلى 

(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.00(م18/3/2020إغالق )التخفيضسعر السهم قبل 

1122334455األسهم امللغاة

0112233445بعد التخفيضاألسهم اململوكة

14.8914.8914.8914.8914.8914.8914.8914.8914.8914.89(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

8.0016.0024.0032.0040.0048.0056.0064.0072.0080.00(يريةتقد)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0.0014.8914.8929.7829.7844.6744.6759.5659.5674.45(ريةتقدي)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

8.001.119.112.2210.223.3311.334.4412.445.55(ريةتقدي)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
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أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.ال سعوديري14.89إلى 14.89037من رأس املال تقريب سعر السهم املتوقع بغد تخفيض تم *
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الطريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس امل

 ريال سعودي، ويوضح ( 8.00)والذي يبلغ م 2020/3/18تبوك للتنمية الزراعية بتاريخ تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة

.الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

البند

8.00(م3/18/2020إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

45,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

360,000,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

24,176,700عدد األسهم بعد التخفيض( د)

14.89037(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية



بلغت تقريبا نسبة  ي تترى إدارة الشركة بأن قرار تخفيض خسائر الشركة يعد من أهم القرارات في ظل الظروف التي تمر بها الشركة نتيجة خسائرها املتراكمة وال
م، وبعد التخفيض 2019/9/30ريال سعودي كما في ( 208,233,145)ألف ومئتان وثالثة وثالثون مليون من رأس مال الشركة بقيمة مئتان وثمانية % 46.274

مة، وتعمل وتهدف الشركة من ذلك إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر املتراكالشركة بعد التخفيض، من رأسمال % 0.00006ستمثل تقريبا نسبة 
.الشركة حاليا على وضع الخطط االستراتيجة وإجراء اإلصالحات الهيكلية لقطاعات أعمالها سابقا

 يما يتعلق ال توجد أي مخاطر فاملحدود املحاسبي بأنه هذا وقد تمت دراسة هذا القرار وتأثيره من النواحي املحاسبية، وتم التأكيد من خالل تقرير الفحص
.لذا فال ترى إدارة الشركة أي مخاطر محتملة نتيجة قرار التخفيض. بااللتزامات املالية املحتملة نتيجة هذا القرار

 وال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية ، وفي حال بلغت ريال سعودي، ( 145)بعد تخفيض رأس املال سيصبح رصيد الخسائر املتراكمة
اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها ”أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـــــ%( 20)الخسائر املتراكمة 

أو أكثر فإن الشركة ستخصع لعدد من %( 50)وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة . ”فأكثر من رأس مالها% 20في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة 
ر من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائ( 150)املتطلبات األكثر صرامة وعلى وجه الخصوص املادة 

 بذلك ، وعلى مجلس اإل % 50املتراكمة للشركة 
ً
دارة خالل او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل ( 15)
ً
 من تاريخ علم املجلس بالخسائر ، لتقرر إما زيادة رأس املال الشركمة أو ( 45)يوما

ً
يوما

وقد تعد .  س يألساتخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها ا
ضوع، أو إذا في املو رارالشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار ق

 من صدور قرار الجمعية ( 90)من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ( 150)قررت زيادة رأس املال وفق االوضاع املقررة في املادة 
ً
يوما

.من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيلغي إداراج أسهم الشركة( 150)بقوة النظام بموجب املادة الشركة انقضاء وفي حال . بالزيادة
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة



الحدثالتاريخ

املوافق )هـ1441/3/14
(م2019/11/11

سعوديريال ( 241,767,000)إلىريال سعودي ( 450,000,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من توصية إعالن

املوافق )هـ 1441/3/17
(م2019/11/14

املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركةتعيين 

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(م1/12/2019املوافق)هـ 4/4/1441

هـ1441/4/20
(م2019/12/17املوافق)

سوق املالية و الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة الموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال
(تداول )موقع السوق املالية السعودية 

(م29/1/2020املوافق )هـ 4/6/1441
سخة من هذا كما تم تضمين ن،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 

العرض في اإلعالن

(م15/2/2020املوافق )هـ 21/6/1441
االجتماع )ملال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الحمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض رأس ا

(األول 

(م19/2/2020املوافق )هـ 25/6/1441
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 الثاني21بعد سيتم انعقاد االجتماع الثالث النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، 

هـ1441/7/23
(م2020/3/18املوافق )

على تخفيض رأس مال الشركة( االجتماع الثالث)الجمعية العامة غير العادية وافقت

هـ1441/7/24
(م2020/3/19املوافق )

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

املوافق )هـ 1441**/**/
(م2020**/**/

. ين املستحقينالشركة في حسابات املساهماإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من 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 

20

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال



تخفيض رأس املال 

:إجراءات تخفيض رأس املال
:إن عملية تخفيض رأس املال تخضع لالجراءات 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.

لتزامات االة وإعداد و تقديم طلب تخفيض رأس املال لهيئة السوق املالية بما يتوافق مع شروط املادة التاسعة و الخمسون من قواعد طرح األوراق املالي
.املستمرة، و املتعلقة بشروط تخفيض رأس املال

موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة.

 من قواعد اإلدراج( 5)بالصيغة الواردة بامللحق ( تداول )تقديم إشعار إلى السوق املالية.

موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

:إقرار أعضاء مجلس اإلدارة
.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة واملساهمين
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 مليون أربعمئة وخمسون طلب تخفيض رأس مال الشركة من على ( م17/12/2019املوافق )هـ 20/4/1441بتاريخ حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية

، %46.274قـدرها بنسـبة انخفـاض ريـال سـعودي  ( 241,767,000)ألـف وسـبعة وسـتون ريال سعودي إلـى مئتـان وواحـد وأربعـون مليـون وسـبعمائة ( 450,000,000)

ـــهم ( 45,000,000)وبالتــــــالي تخفــــــيض عــــــدد أســــــهم الشــــــركة مــــــن خمســــــة وأربعــــــون مليــــــون  ــ ـــىسـ أربعــــــة وعشــــــرون مليــــــون و مئــــــة وســــــتة وســــــبعون ألــــــف و ســــــت مئــــــة إلـــ

ـــ1441/4/20بتـــــــاريخ ( تـــــــداول )ســـــــهم، وقـــــــد تـــــــم اإلعـــــــالن عـــــــن هـــــــذه املوافقـــــــة علـــــــى موقـــــــع هيئـــــــة الســـــــوق املاليـــــــة وموقـــــــع الســـــــوق املاليـــــــة الســـــــعودية ( 24,176,600) ــ ــ هـ

(م2019/12/17املوافق )

 ملـال هـذه، يض رأس اعملية تخفيض رأس املال تتوقـف علـى موافقـة املسـاهمين، وعلـى املسـاهمين العلـم بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـإن

.فإن عملية تخفيض رأس املال ستتوقف تماما

 جـــارة وزارة التحـــال تـــم الحصـــول علـــى موافقـــة املســـاهمين علـــى عمليـــة تخفـــيض رأس املـــال، ســـتقوم الشـــركة باالســـتمرار بـــاجراءات تخفـــيض رأس مالهـــا ومخاطبـــةفـــي

.واالستثمار للحصول على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري 

بخالف ماذكر أعاله، التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال .
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األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة

ه1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م

 وتاريخ 2019–104-1، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ه1424/06/02وتاريخ 30/باملرسوم امللكي رقم مالصادر نظام السوق املالية

(  م2019/09/30املوافق )ه 1441/02/01

 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 1441/02/01وتاريخ 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 للشركة

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

وماورد عليه من تعديالت الصادر بناء على نظام السوق املالية ( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4املالية بموجب القرار رقم 

املوافق )ه 1441/02/01وتاريخ 2019–104-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ باملرسوم امللكي رقم م

(  م2019/09/30
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تقرير املحاسب القانوني 

ذلـك التخفـيض بإعداد تقرير فحص محدود لدراسـة أسـباب تخفـيض رأس املـال و أثـرللقيام وشركاه مكتب الدكتور محمد العمري / قامت الشركة بتعيين السادة

.على التزامات الشركة وعلى حقوق املساهمين من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال

 إلــى املــادة الرابعــة واالربعــون بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
ً
هـــ ،  ال 1437/01/28وبتــاريخ ( 3/م)تــالوة تقريــر املحاســب القــانوني، اســتنادا

ه مراجــع الحســابات عــن األســباب املوجبــة لــه وعــن االلتزامــات التــي علــى الشــركة وعــن أثــر  عــدت خفــيض فــي هــذه تاليصــدر قــرار التخفــيض إال بعــد تــالوة تقريــر خــاص يح

.االلتزامات

السـوق املاليــة وقــعتـم تضـمين نســخة مـن تقريــر الفحـص املحــدود املعـد مــن قبـل املحاســب القـانوني فــي اإلعـالن عــن الـدعوة لهــذه الجمعيـة العامــة غيـر العاديــة علـى م

( م29/1/2020)ه املوافق4/6/1441بتاريخ ( تداول )السعودية 
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 فــأكثر مــن رأس مالهــا، الصــادرة عــن مجلــس %20بلغــت خســائرها املتراكمــة والتــي باإلشــارة إلــى اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم( م2013/11/18املوافق )ه 1435/01/15وتاريخ 2013–48–4هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

، (م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/15وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ م

 من نظام الشركات أنـه إذا بلغـت (150)هـ، و على وجه الخصوص املادة 1437م املوافق 2015في عام اإلستثمار على نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و وبناء
غ رئـــيس ال إبـــخســـائر الشـــركة نصـــف رأس املـــال املـــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بـــذلك 

عامة غير ة المعيمجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الج
 ألحكـــام النظـــام 

ً
 مـــن تـــاريخ علمـــه بالخســـائر، لتقـــرر إمـــا زيـــادة رأســـمال الشـــركة أو تخفيضـــه وفقـــا

ً
إلـــى الحـــد الـــذي كوذلـــالعاديـــة لالجتمـــاع خـــالل خمســـة وأربعـــين يومـــا

ام إذا لـم الشركة منقضية بقوة النظ، وتعد املال املدفوع ، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساستنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
هـذه أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصـدار قـرار فـي املوضـوع، أو إذا قـررت زيـادة رأس املـال وفـق األوضـاع املقـررة فـييوم، 45تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
.املادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل تسعين يوما

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 35فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 20يجــب علـــى أن الشـــركة أن تفوـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 ودون تـــأخير بـــإعالن مســـتقل عنـــد بلـــوغ خســـائرها املتراكمـــة 
ً
مـــن رأس مالهـــا، علـــى أن % 50فـــأكثر وبمـــا يقـــل عـــن % 35يجــب علـــى أن الشـــركة أن تفوـــح للجمهـــور فـــورا

لـى أنـه سـيتم تطبيـق هـذه إالنيتضمن اإلعالن مقدار الخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلع
 لهذه الفقرة مـع اإلعـالن الخـاص بالنتـائج املاليـة األوليـة أو السـن

ً
عفـ  الشـركة مـن اإلفصـاح تويةاإلجراءات والتعليمات عليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية
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 ودون تأخير بـإعالن مسـتقل عنـد بلـوغ خسـائرها املتراكمـة 
ً
فـأكثر مـن رأس مالهـا، علـى أن يتضـمن اإلعـالن مقـدار % 50يجب على أن الشركة أن تفوح للجمهور فورا

هـذه اإلجـراءات والتعليمـات يـقالخسائر املتراكمة ونسبتها من رأس املال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة فـي اإلعـالن إلـى أنـه سـيتم تطب
 لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج املالية األولية أو السنوية تعف  الشـركة مـن اإل 

ً
اح بـإعالن مسـتقل فـي حـال فصـعليها، وفي حال تزامن اإلفصاح املطلوب وفقا

.قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائح املالية األولية أو السنوية

 فـي االجتمـاع ابيكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على أالقل، فإن لم يتوافر هذا النصال
عــد ذلــك يــتم واذا لــم تعقــد ب. األول وجهــت الــدعوة إلــى اجتمــاع ثــان، ويكــون االجتمــاع الثــاني صــحيحا إذا حضــره عــدد مــن املســاهمين يمثلــون ربــع رأس املــال علــى األقــل

.ويكون النصاب القانوني بمن حضر بعد اخذ موافقة الجهات املختصةالشركات نظام عليها الدعوة إلجتماع ثالث وفقا لألوضاع التي نصت 

 الجمعية العامة غير العادية املتعلقة بتخفيض رأس املال بثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماعتصدر قرارات.

علـــى جميــع مســـاهمي الشــركة املســـجلين بســـجالت الشــ 
ً
وق ركة لـــدى الســـفــي حـــال موافقــة مســـاهمي الشـــركة علــى تخفـــيض رأس املــال، ســـيكون قـــرار التخفــيض نافـــذا

ع الجمعيـة العامـة بنهايـة تـداول ثـاني يـوم يلـي يـوم انعقـاد الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة، ويشـمل ذلـك املسـاهمين الـذين لـم يحضـروا اجتمـا« تداول »املالية السعودية 
.غير العادية وكذلك املساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس املال
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الية في ة السوق املسوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لإلطالع عليها في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة تبوك و ذلك من تاريخ موافقة هيئ

خالل فترات العمل الرسمية (  م19/2/2020املوافق )هـ 25/6/1441و حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في (م2019/12/17املوافق )هـ1441/4/20

: بعد العصر 4:30صباحا إلى الساعة 7:30من الساعة 

 من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركةنسخة

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة

 تخفيض رأس مال الشركةاملحدود املحاسبي بالفحص تقريرمن نسخة

 (تداول )سعودية في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية المالها واملنشور رأس إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض من نسخة

 (العاديةاملقدم ملساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العرض )املساهمين تعميم نسخة من
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املستندات املتاحة للمعاينة



املرفقات

نسخة من تقرير املحاسب القانوني

 توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامةنموذج
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