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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 : املوقع اإللكتروني
info@wasatah.com.sa : البريد اإللكتروني

املستشارون

:املحاسب القانوني

(محاسبون و مراجعون قانونيون )شركة العظم و السديري وآل الشيخ وشركاؤهم 
شارع األمير محمد بن عبدالعزيز –الرياض 

11443الرياض 10504. ب.ص
اململكة العربية السعودية

+217500011966: هاتف
+217600011966: فاكس

www.crowe.com/sa :اإللكترونياملوقع 
info@crowe.sa :اإللكترونيالبريد 

http://www.wasatah.com.sa/
mailto:info@wasatah.com.saالبريد
http://www.crowe.com/sa
mailto:info@crowe.sa
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خلفية عن الشركة

 ألحكام نظام ا(«وفرة»أو « الشركة»يشار إليها فيما بعد بـ )شركة وفرة للصناعة و التنمية 
ً
لشركات الصادر ، تم تأسيسها كشركة مساهمة سعودية طبقا

هـ و السجل التجاري رقم 1409/11/15بتاريخ ( 893)والقرار الوزاري رقم ( م1965/07/21املوافق )هـ 1385/03/22بتاريخ ( 6/م)بموجب املرسوم امللكي رقم 
(1010076996)

 11383، الرياض 131: صندوق بريد–املدينة الصناعية الثانية -الرياض يقع مقر الشركة في

عها جتها و إخضايتمثل نشاط الشركة في اإلستفادة من الفائض املوسمي للمحاصيل الزراعية و خاصة سريعة التلف و تقديمها إلى املستهلك بعد معال
ل و تملك شغيلدرجات متفاوتة من خدمات التصنيع الزراعي و إنتاج و تسويق املواد الغذائية و استثمار األراض ي و العقار و صيانتها لصالح الشركة و ت

.  املشاريع الصناعية و إنشائها

 معلومات التواصل:

عثمان محمد توم: اسم ضابط االتصال
+0506972391966: جوال
+966( 11)4023456: هاتف
+966( 11)4035888: فاكس

osmanaltom@wafrah.com: البريد اإلكتروني
www.wafrah.com: املوقع اإللكتروني

mailto:osmanaltom@wafrah.com
http://www.wafrah.com/
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الحدث  العام

كشركة مساهمة سعوديةتأسست الشركة 
املوافق )هـ 1385/03/22

(م1965/07/21

(تداول )إدراج أسهم الشركة في السوق السعودية 
املوافق )هـ 09/07/1413

(م1993/01/02

إلى «  شركة املنتجات الغذائية»م بتغيير اسم الشركة من 2013/07/03وافقت الجمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
«شركة وفرة للصناعة و التنمية»

املوافق )هـ 24/08/1434
(م2013/07/03

ريال سعودي(121,282,645)من رأس املال بمقدار % 61أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن عن بلوغ خسائرها املتراكمة 
املوافق )هـ 1441/07/02

(م2020/02/26

ريال سعودي إلى ( 200,000,000)أعلنت الشركة من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من 
%61.4سهم من األسهم املصدرة للشركة بنسبة انخفاض قدرها ( 12,282,965)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء ( 77,170,350)

املوافق )هـ 1441/07/27
(م2020/03/22

ريال سعودي وذلك (  77,170,350)سعودي إلى ريال( 200,000,000)وافقت هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة من 
موقع و سهم من األسهم املصدرة للشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية( 12,282,965)عن طريق إلغاء 

(.تداول )السوق املالية السعودية 

املوافق )هـ 29/07/1441
(م24/03/2020

م على تخفيض رأس مال الشركة من 2020/04/08وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ 
سهم من األسهم املصدرة للشركة، (  12,282,965)ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء (  77,170,350)ريال سعودي إلى ( 200,000,000)

(.تداول )اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع السوق املالية السعودية وقد تم

املوافق )هـ 15/08/1441
(م08/04/2020

(  10)سهم عادي بقيمة اسمية عشرة ( 20,000,000)عشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى ( 200,000,000)مليون يبلغ رأس مال الشركة الحالي مئتان 
:و فيما يلي تطور رأس املال منذ تأسيس الشركة. رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل

خلفية عن الشركة
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تاريخ العضويةالجنسيةالصفةاملنصباالسم

04-07-2019سعوديغير تنفيذياإلدارة رئيس مجلسخالد عبدالعزيز املاجد 

04-07-2019سعوديمستقل نائب رئيس مجلس اإلدارة ابراهيم محمد هادي آل دغير

04-07-2019سعوديتنفيذيعضو مجلس إدارةتركي بن مسعود بن مهدي آل عباس

04-07-2019سعوديغير تنفيذيإدارةعضو مجلس طارق عماد عبداالله نصيف

04-07-2019سعوديمستقل عضو مجلس إدارةصالح اليامي صالح حسن

04-07-2019سعوديمستقل عضو مجلس إدارةمحمد أحمد عبهل مسعود آل حيدر 

04-07-2019سعوديمستقل عضو مجلس إدارةعمار محمد حسين العبادي 

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

:مالحظة
ريال ( 77,170,350)ريال سعودي إلى ( 200,000,000)بتخفيض رأس مال الشركة من ( م2020/03/19املوافق )هـ 1441/07/24تمت التوصية من قبل األعضاء املذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 

.سهم من األسهم املصدرة للشركة( 12,282,965)سعودي وذلك عن طريق إلغاء 

مجلس اإلدارة–خلفية عن الشركة 
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الجنسيةاملنصباالسم

سعوديالرئيس التنفيذيزينان سالم علي اليامي. م

سودانياملدير املالي عثمان محمد توم بخيت

سوداني مدير االستراتيجية و التطويرصالح علي محجوب .د

سعوديمدير املبيعات فهد ناصر املسردي

.الشركة: املصدر

اإلدارة التنفيذية –خلفية عن الشركة 



www.wafrah.com

8

العام
الخسائر 
املتراكمة 

نسبة الخسائر 
ال املتراكمة إلى رأس امل

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%1.7مليون 3.4م2014

عاربأسالبيعمعالخاماملوادشراءأسعارارتفاعإلىللخسائرالرئيس يالسببيعود
بقيمةامالعخاللثابتةأصول وإضافةالحركة،بطيءمخزونمخّصصوتكوينمنخفضة،

بندوارتفاعة،الصناعيّ التكلفةرفعوبالتالياإلهالكاتبندزيادةعنهنتجريال38,343,797
وتكوين،السابقبالعاممقارنةوالتسويقالبيعومصاريفواإلداريةالعموميةاملصاريف
.تحصيلهافيمشكوكلديون م2014عامخاللمخّصص

%2.6مليون 5.1م2015

والبيعاملبيعاتفضعبسبباملبيعاتتكلفةزيادةإلىالخسارةالرتفاعالرئيس يالسببيعود
جانبإلىعامالمناألولىأرباعالثالثةخاللبالسوق الحادةاملنافسةبسببمنخفضبسعر
بالعاممقارنةمليون 14بقيمةالعامخاللثابتةأصول إضافةنتيجةاإلهالكاتزيادة

الفثمانمائةو مليون ثالثةبفرق األخرى اإليراداتفىكبيرانخفاضالىباإلضافةالسابق،
.تقريبا

%12.6مليون 25.2م2016

عن%46بنسبةالتسويقوالبيعمصاريفإرتفاعإلىالخسائرالرتفاعالرئيس يالسببيعود
الشديدةةاملنافسملواجهةالعمالءكبارلكسباملسموحاتلزيادةيرجعوذلكالسابقالعام

اللخالسوق وضعظلفيالشرائيةالقوةضعفمقابلالسوقيةالحصةعلىوالحفاظ
واملناطقالهايبرلقطاعاملبيعاتلزيادةالتحميلوالنقلتكاليفارتفاعأيضاو.العام

ساباحتفيوالسابق،العامعنالتشغيليالربحمجملتحسينمنوبالرغم.الخارجية
رتفاعواتحصيلهافيمشكوكالديون مخصصواحتسابباالستثماراتهبوطمخصص

.السابقالعامعناملقدرةالزكاة

تطور الخسائر املتراكمة
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العام
الخسائر 
املتراكمة 

نسبة الخسائر 
ال املتراكمة إلى رأس امل

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

%37.7مليون 75.4م2017

العامعن%25.40بنسبةاملبيعاتانخفاضالىالخسائرالرتفاعالرئيس يالسببيعود
وانخفاضيعاتاملبتكلفةوارتفاعالحادةواملنافسةالطلبالنخفاضنتيجةوذلكالسابق
والتوزيعالبيعومصاريفالتالفقيمةوارتفاعالتكلفةدون مااليالبيعسعرمتوسط

حتسابال باالضافةللعمالءاملمنوحةالتشجيعيةوالحوافزالعروضقيمةلزيادةنتيجة
حصيلهاتفياملشكوكللديون مخصصوتكويناالستثماراتقيمةفيهبوطمخصص
.املقدرةالزكاةانخفاضرغمالحركةبطيءاملخزونملقابلةومخصص

%49.0مليون 97.9م2018

هبوطصصاتمخوتكوينالتشغيلية،الخسائرإلىالخسائرالرتفاعالرئيس يالسببيعود
مخزونومخصصتحصيلهافيمشكوكديون ومخصصريال6,499,675بقيمةاستثمار

للتقاريرةالدولياملعاييربموجبمتوقعةائتمانيةخسائرمقابلومخصصالحركةبطيئ
بقيمةم2011حتى2008منسابقةسنواتعنزكويةوفروق،15و9رقماملالية

ريال7,202,424البالغالنظامياالحتياطيباستخدامالشركةقامت.ريال3,021,426
.املتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاء

الربع األول 
2019

%48.7مليون 97.4
انخفاضو%41بنسبةاملبيعاتارتفاعإلىالخسائرالنخفاضالرئيس يالسببيعود

.التسويقيةوالبيعيةاملصاريف

تطور الخسائر املتراكمة
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العام
الخسائر 
املتراكمة 

نسبة الخسائر 
ال املتراكمة إلى رأس امل

الخسائر املتراكمة انخفاض/سبب ارتفاع

الربع الثاني 
2019

%48.5مليون 97.1
سعوديريال294,385بقيمةأرباحتحقيقإلىالخسائرالنخفاضالرئيس يالسببيعود

نةمقار الحاليالربعفيالبيعاسعارمتوسطو%8.38بنسبةاملبيعاتانخفاضمنبالرغم
.السابقبالربع

الربع الثالث 
2019

%49.5مليون 98.9
ارتفاعو%11.53بنسبةاملبيعاتانخفاضإلىالخسائرالرتفاعالرئيس يالسببيعود
.املبيعاتتكلفة

الربع الرابع 
2019

122.8
مليون 

61.4%

:يليمام2019العامبنهايةارصدتهابلغتمخصصاتتكوينإلىالرئيس يالسببيعود
بمبلغمرتجعاتومخصصريال9,166,764بلغتاالئتمانيةالخسائرملقابلةمخصصات
ريال18,662,717بلغشقيقةشركاتفياستثمارتدنيومخصصريال1,087,806

بمبلغزكويةوفروقريال1,008,252بمبلغعقاريةاستثماراتفيللتدنيملخصصباالضافة
.املتراكمةالتشغيليةللخسائراضافةريال4,021,426

تطور الخسائر املتراكمة
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املصاريفخفض:

األفقياالنتشارتجربةييموتق.املؤقتةالعمالةوخاّصةالعمالةمنجزء  عنباالستغناءهيكلّيةتعديالتوإجراءوالتشغيلّية،اإلدارّيةالتكاليفخفضطريقعن
 كانماتحققالالتيالفروعاستمرارّيةفيالنظروإعادةاملنّورة،املدينةوفرعمشيط،بخميسالجنوبفرعوهيافتتاحها،تّم التياملبيعاتفروعأي

ً
منهامرجّوا

.انتشارأوأرباحمن

األسعارتقييمإعادة:

املناسبالسعرمواءمةجلأمنجّيدبشكل  وتحليلهاالسوق أسعارودراسةاآلخرينباملنافسينمقارنةتوزيعهاومستوى وجودتهااملنتجاتوأنواعحجمفيبالنظر
.مستهدفةشريحةلكّل التنافس ي

للبيعجديدةمنافذ:

هوواملستهدفالخاّصة،لتجارّيةاعالماتهاتحتاملنتجاتمنكثيربتصنيعتقومإذ(ماركتالهايبر)الكبيرةاملركزّيةاألسواقفيمتناميةظاهرةاململكةفيانتشرت
قاعدةتوسيعالشركةدفتستهكما.الكبرى األسواقبخالفأخرى لجهاتالخاصالتصنيعوكذلكاملركزّية،األسواقلهذهالخاّصةالعالماتتصنيعفياالنتشار
.والفنادقالكبيرةاملطاعموسالسلالتموينشركاتاستهدافمثلالشركةعمالءضمنتكنلمقطاعاتبفتحالعمالء

خطة الشركة و الخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 
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عملية تخفيض رأس املال  املوافقات النظامية

الجمعية العامة غير العادية

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي 

تخفيض رأس املال 

:يوضح الشكل أدناه األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال

إعداد التقرير املحاسبي 
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الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح

 ريــاالت ( 10)ســهم عــادي بقيمــة اســمية عشــرة ( 20,000,000)عشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( 200,000,000)مليــون يبلــغ رأس مــال الشــركة الحــالي مئتــان

.للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل

 وثالثمائـــة 
ً
 ومائـــة وســـبعون ألفـــا

ً
ريـــال ســـعودي مقســـم إلـــى ســـبع ماليـــين ( 77,170,350)وخمســـون وســـيتم تخفـــيض رأس مـــال الشـــركة ليصـــبح ســـبعة وســـبعون مليونـــا

 
ً
.رياالت للسهم الواحد( 10)سهم بقيمة اسمية ( 7,717,035)وثالثون وخمسة وسبعمائة وسبعة عشر ألفا

 وتســـــعمائة ، %61.4تبلــــغ نســــبة تخفـــــيض رأس املــــال 
ً
 ومئتـــــان واثنــــان وثمـــــانون ألفــــا

ً
ـــة و ســـــتتم عمليــــة التخفـــــيض عــــن طريـــــق إلغــــاء اثنــــا عشـــــر مليونــــا ـــوخمسـ تون وســ

.   من إجمالي الخسائر املتراكمة% 99.999993سهم إلطفاء ( 1.628)سهم لكل 1سهم، أي بمعدل إلغاء ( 12,282,965)

 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

ة ثالثين يوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادي( 30)حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ملساهمي الشركة كال حسب ملكيته خالل 

.على تخفيض رأس مال الشركة

 م31/12/2019للفترة املنتهية في املدققة القوائم املالية : تاريخ القوائم املالية التي اعتمد عليها ألغراض رأس املال.
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أسباب تخفيض رأس املال 

.من رأس مالها% 50ترتبط األسباب الرئيسية التي أدت إلى توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها بالخسائر املتراكمة للشركة والتي تجاوزت 

15من رأس مالها املدفوع ، يجب على املجلس بغضون % 50من نظام الشركات ، بمجرد إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة للشركة بلغت 150وفقا للمادة 
 دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع لتقرر إما زيادة أو تخفيض رأس املال الشركة

ً
 من تاريخ 45يجب أن يتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خالل . يوما

ً
يوما

:علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر ، وستعد الشركة منقضية بقوة القانون إذا

يوما من تاريخ علم مجلس إدارة الشركة بالخسائر، 45لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل –

اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو –

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة( 90)قررت الجمعية زيادة رأس املال ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل –
ً
. يوما

 أعلنت الشركة ( م02/26/2020املوافق )ه 07/02/1441من رأس مالها املدفوع في % 61تم إبالغ مجلس إدارة الشركة بأن الخسائر املتراكمة للشركة بلغت ،
(  200,000,000)من خالل موقع تداول عن توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة من مئتان مليون ( م2020/03/22املوافق )هـ 1441/07/27بتاريخ 

 وثالثمائة ريال سعودي إلى 
ً
 ومائة وسبعون ألفا

ً
 ومئتان واثنان ريال سعودي و ذلك عن طريق إلغاء ( 77,170,350)وخمسون سبعة وسبعون مليونا

ً
اثنا عشر مليونا

 وتسعمائة 
ً
.سهم(1.628)سهم لكل ( 1)سهم من األسهم املصدرة من الشركة، سيتم تخفيض ( 12,282,965)وستون وخمسة وثمانون ألفا

 وقد تم اإلعالن عن هذه (. م24/03/2020)املوافق هـ 29/07/1441الشركة على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ حصلت
(.م24/03/2020املوافق )هـ 29/07/1441بتاريخ ( تداول )املوافقة على موقع هيئة سوق املالية و موقع السوق املالية السعودية 

 هـ املوافق 02/08/1441بتاريخ بتاريخ ( تداول )قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية
.  تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن، كما (م26/03/2020)
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 أس املـال، و الـذي كمحاسـب قـانوني إلعـداد التقريـر املحاسـبي الخـاص بعمليـة تخفـيض ر « و السمديري وآل الشميخ وشمركاؤهمالعظمم »قامت الشركة بتعيـين شـركة

.تم من خالله توضيح آلية التخفيض و أثره املتوقع على التزامات الشركة

 لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس املال على التزامات الشركة.

أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة
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 وستمائة وتسعة وخمسون 
ً
 وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
31ريال سعودي كما في ( 122,829,659)بلغت خسائر الشركة املتراكمة مائة واثنان وعشرون مليونا

 وستمائة . م 2019ديسمبر 
ً
 وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
ريال سعودي ( 122,829,650)وخمسون سيؤدي خفض رأس املال بمقدار مائة واثنان وعشرون مليونا

من إجمالي الخسائر املتراكمة% 99.999993إلى إطفاء 

 م2019-12-31سوف يكون التأثير على حقوق املساهمين بناء على القوائم املالية للفترة املنتهية كما في:

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

ديسمممبر 31املسمماهمين كممما  ممي حقمموق 
م2019

بالريال )رأس املالقبل تخفيض
(السعودي

بالريال)بعد تخفيض رأس املال 
(سعوديال

التأثير

(122,829,650)200,000,00077,170,350املالرأس

122,829,650(9)(122,829,659)خسائر متراكمة

(666,233)(666,233)إحتياطي القيمة العادلة

76,504,10876,504,108اإلجمالي

. م2019ديسمبر 31املالية كما في تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقوائم : املصدر
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 وثالثمائة ( 200,000,000)مليون تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من مئتان 
ً
 ومائة وسبعون ألفا

ً
(  77,170,350)وخمسون ريال سعودي إلى سبعة وسبعون مليونا

 وتسعمائة 
ً
 ومئتان واثنان وثمانون ألفا

ً
سهم من األسهم املصدرة الشركة وذلك ( 12,282,965)وستون وخمسة ريال سعودي وذلك عن طريق إلغاء اثنا عشر مليونا

سهم( 1.628)سهم لكل( 1)بمعدل إلغاء 

 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 املبدون الالقيام بعملية تخفيض رأس املمع(تقديري )البند

10001000قبل التخفيضاألسهم اململوكة

13.4813.48(  م2020/04/08إغالق يوم )سعر السهم قبل التخفيض 

اليوجد615األسهم امللغاة

اليوجد385بعد التخفيضاألسهم اململوكة

اليوجد34.94*(تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

13,480.0013,480.00(يةتقدير )لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

اليوجد13,450.24(ةتقديري)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

اليوجد29.76(ةتقديري)األسهمقيمة التعويض الناتجة من كسور 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.ريال سعودي34.94إلى 34.9357تخفيض رأس املال من بعد تم تقريب سعر السهم املتوقع *
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 تأثير على املساهم أقل من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء أسهمه وتعويضه، ويوضح الجدول التالي السهمين أو وتجدر اإلشارة إلى أن املساهم الذي يملك
:أسهم10الذي يملك إلى 

(تقديري )البند 

12345678910األسهم اململوكة قبل التخفيض

إغالق يوم )التخفيضسعر السهم قبل 

13.4813.4813.4813.4813.4813.4813.4813.4813.4813.48(  م2020/04/08

1223445567األسهم امللغاة

0011122333بعد التخفيضاألسهم اململوكة

34.9434.9434.9434.9434.9434.9434.9434.9434.9434.94(*تقديري )التخفيضسهم بعدالسعر

13.4826.9640.4453.9267.4080.8894.36107.84121.32134.80(يريةتقد)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

0034.9434.9434.9469.8769.87104.81104.81104.81(ريةتقدي)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

13.4826.965.5018.9832.4611.0124.493.0316.5129.99(ريةتقدي)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

أثر تخفيض رأس مال الشركة على حقوق مساهمي الشركة

.ريال سعودي34.94إلى 34.9357تخفيض رأس املال من بعد تم تقريب سعر السهم املتوقع *
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 ريال سعودي، ويوضح ( 13.48)يبلغ م والذي 2020/04/08والتنمية بتاريخ تم اعتبار أن سعر السهم قبل التخفيض يمثل سعر إغالق سهم شركة وفرة للصناعة

.الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال 

البند

13.48(  م2020/04/08يوم إغالق )سعر السهم قبل التخفيض( أ)

20,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

269,600,000(ب( * )أ=)القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

7,717,035عدد األسهم بعد التخفيض( د)

34.94(د)÷ ( ج= )لسهم الشركة بعد التخفيض القيمة السوقية
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

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
 وستمائة وتسعة وخمسون % 61.4

ً
 وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفا

ً
ريال سعودي كما في ( 122,829,650)من رأس مال الشركة بقيمة مائة واثنان وعشرون مليونا

 أن تاريخ من رأسمال % 0.00007، وبعد التخفيض ستمثل تقريبا نسبة م2019/12/31
ً
آخر يوم النعقاد الجمعية العامة غير الشركة بعد التخفيض، علما

الشركة من ذلك إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتهدف . م2020/04/11هو من نظام الشركات 150العادية ملعالجة الخسائر املتراكمة بحسب ما ورد في املادة 
.إلطفاء الخسائر املتراكمة، وتعمل 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

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

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

 بذلك ، وعلى مجلس اإلدارة خالل 
ً
 من علمه بذلك ( 15)او أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا

ً
يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر ، لتقرر إما زيادة رأس املال ( 45)دعوة الجمعية العامة غير العادية لإلجتماع خالل 
ً
ي أو تخفيضه إلى الحد الذالشركة يوما

ة منقضية بقوة تعد الشركوقد .  تنخفض معه نسبة الخسائر إلى مادون نصف رأس املال املدفوع للشركة أو حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس ي
س املال قررت زيادة رأإذاالنظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو 

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

.أسهم الشركةإدراج من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيلغي ( 150)بقوة النظام بموجب املادة الشركة 
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

املستشار املالي لعملية تخفيض رأس مال الشركةتعيين (م2020/01/15املوافق )هـ 1441/05/20

سعوديريال ( 77,170,341)إلىريال سعودي ( 200,000,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن توصية (م2020/03/16املوافق )هـ 1441/07/21

هيئة السوق املاليةتقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى(م2020/03/18املوافق )هـ 1441/07/23

سعوديريال ( 77,170,350)إلىريال سعودي ( 200,000,000)مجلس اإلدارة بتخفيض رأس املال من إعالن تصحيحي لتوصية (م2020/03/22املوافق )هـ 1441/07/27

(م24/03/2020املوافق )هـ 29/07/1441
ة السوق الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئموافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس مال

(تداول )املالية و موقع السوق املالية السعودية 

(م26/03/2020املوافق )هـ 02/08/1441
ن نسخة من كما تم تضمي،(تداول )الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية و اإلعالن عنها في موقع السوق املالية السعودية 

هذا العرض في اإلعالن

(م01/04/2020املوافق )هـ 08/08/1441
الالزم لعقد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب(االجتماع األول )العادية املتضمنة تخفيض رأس املال انعقاد الجمعية العامة غير

دم اكتمال و في حال ع. االجتماع األول، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول 
يوم من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الثاني21الثالث بعد االجتماع النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني، سيتم عقد 

(م06/04/2020املوافق )هـ 13/08/1441
أس املال اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الحمعية العامة الغير العادية املتضمنة تخفيض ر 

(الثالثاالجتماع )

على تخفيض رأس مال الشركة (االجتماع الثالث)وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة (م2020/04/08املوافق )هـ 1441/08/15

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(م2020/04/09املوافق )هـ 1441/08/16

(م2020**/**/املوافق )هـ 1441**/**/
اهمين الشركة في حسابات املساإلعالن عن إيداع املبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال

لشركةيوم من تاريخ موافقة املساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال ا( 30)وذلك خالل . املستحقين
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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 )السعودية 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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 ــــ 29/07/1441بتـــــاريخ حصــــلت الشـــــركة علــــى موافقـــــة هيئــــة الســـــوق املاليــــة ـــق )هــ مليـــــون علـــــى طلــــب تخفـــــيض رأس مــــال الشـــــركة مــــن مئتـــــان ( م24/03/2020املوافـ

 وثالثمائـــة ( 200,000,000)
ً
 ومائـــة وســـبعون ألفـــا

ً
، %61.4قـــدرها بنســـبة انخفـــاض ريـــال ســـعودي ( 77,170,350)وخمســـون ريـــال ســـعودي إلـــى ســـبعة وســـبعون مليونـــا

 ســهم إلــى ( 20,000,000)وعشــرون مليــون وبالتــالي تخفــيض عــدد أســهم الشــركة مــن 
ً
ســهم، ( 7,717,035)وخمســة وثالثــون ســبع ماليــين وســبعمائة وســبعة عشــر ألفــا

( م24/03/2020املوافق )هـ 29/07/1441بتاريخ ( تداول )وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة على موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املالية السعودية 

 بأنـه إذا لـم يـتم الحصـول علـى مـوافقتهم علـى عمليـة تخفـيض رأس املـال هـذهعمليـة تخفـيض رأس املـال تتوقـف علـى موافقـة املسـاهمين، وعلـى املسـاهمينإن 
ً
، علمـا

.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

.على موافقتها على تعديل النظام األساس للشركة وسجلها التجاري للحصول 

بخالف ماذكر أعاله، التوجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس املال .

افقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة املو
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األنظمة و اللوائح  والتعليمات ذات الصلة

(م2015/11/10املوافق )ه 1437/01/28وتاريخ 3/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م

 وماورد عليه من تعديالت( م2003/07/31املوافق )ه 1424/06/02وتاريخ 30/باملرسوم امللكي رقم مالصادر نظام السوق املالية

 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 %20بلغت خسائرها املتراكمة التي الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق اإلجراءات و التعليمات

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

(  م2018/07/18املوافق )ه 1439/11/05وتاريخ 2018–77-1ه، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 1424/06/02وتاريخ 30/ باملرسوم امللكي رقم م
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د لدراســـة بإعـــداد تقريـــر فحـــص محـــدو للقيـــام ( محاســـبون و مراجعـــون قـــانونيون )و الســـديري وآل الشـــيخ وشـــركاؤهم العظـــم شـــركة / قامـــت الشـــركة بتعيـــين الســـادة

طلـــب ة علـــى أســـباب تخفـــيض رأس املـــال و أثـــر ذلـــك التخفـــيض علـــى التزامـــات الشـــركة وعلـــى حقـــوق املســـاهمين مـــن أجـــل الحصـــول علـــى موافقـــة هيئـــة الســـوق املاليـــ

.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

( م26/03/2020املوافق )هـ 02/08/1441بتاريخ ( تداول )السعودية 

تقرير املحاسب القانوني 
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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

 مــن نظــام الشــركات أنــه إذا بلغــت خســائر (150)هـــ، و علــى وجــه الخصــوص املــادة 1437م املوافــق 2015عــام فــي علــى نظــام الشــركات الصــادر مــن وزارة التجــارة وبنــاء
س مجلـــس رئـــيالشـــركة نصـــف رأس املـــال املـــدفوع، فـــي أي وقـــت خـــالل الســـنة املاليـــة، وجـــب علـــى أي مســـؤول فـــي الشـــركة أو مراجـــع الحســـابات فـــور علمـــه بـــذلك إبـــالغ 

ير العادية امة غالعاإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس فورا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية 
 ألحكـام النظـام وذلـك إلـى

ً
 من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا

ً
د الـذي تـنخفض معـه حـاللالجتماع خالل خمسة وأربعين يوما

تمـــع الشـــركة منقضــية بقــوة النظـــام إذا لــم تج، وتعــد املــال املـــدفوع ، أو حــل الشـــركة قبــل األجــل املحـــدد فــي نظامهــا األســـاسنســبة الخســائر إلـــى مــا دون نصــف رأس
ملــادة أو إذا اجتمعــت وتعـذر عليهـا إصــدار قـرار فـي املوضــوع، أو إذا قـررت زيـادة رأس املــال وفـق األوضـاع املقــررة فـي هـذه ايـوم، 45الجمعيـة العامـة غيـر العاديــة خـالل 

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة
ً
.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 تفصـــح 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 تفصـــح 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

معلومات هامة
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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 تفصح 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

معلومات هامة
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 29/07/1441السوق املالية في و ذلك من تاريخ موافقة هيئةالرياض سوف تقوم الشركة بتوفير املستندات التالية لإلطالع عليها في املقر الرئيس ي للشركة في مدينة
خــــالل فتــــرات العمــــل الرســــمية مــــن ( م01/04/2020املوافــــق )هـــــ 08/08/1441انعقــــاد الجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة فــــي و حتــــى تــــاريخ ( م24/03/2020املوافــــق )هـــــ 

: بعد العصر 3:30صباحا إلى الساعة 7:30الساعة 

نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة-

نسخة من خطاب تعيين املستشار املالي-

تخفيض رأس مال الشركةاملحدود املحاسبي بالفحص تقريرمن نسخة -

(تداول )ة السعودية في موقع هيئة السوق املالية وموقع السوق املاليمالها واملنشور رأس إعالن الهيئة عن موافقتها على طلب الشركة لتخفيض من نسخة -

تعميم املساهميننسخة من -

املستندات املتاحة للمعاينة



www.wafrah.com

29

نسخة من تقرير املحاسب القانوني

 توكيل حضور اجتماع الجمعية غير العامةنموذج

املرفقات


