
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية
(مجموعة الحكير)

سعوديريال ( 207,000,000)تخفيض رأس مال الشركة بقيمة مائتين وسبعة مليون 

ريال سعودي( 550,000,000)مليون وخمسين من خمسمائة 
إلى

سعوديريال ( 343,000,000)مليون وأربعين ثالثمائة وثالثة 

املستشار املالي

تعميم املساهمين

الجمعية العامة غير العادية
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عنوان الشركة
شركة مجموعة عبداملحسن الحكير للسياحة والتنمية

بعد فندق هيلتون دبل ثري -5و4بين مخرج -الدائري الشمالي -حي املروج -الرياض 
اململكة العربية السعودية11584الرياض 57750ب .ص

+413444411966: هاتف
966+4134444:  فاكس 11

www.alhokair.com: املوقع اإللكترونيIR@alhokair.com: البريد اإللكتروني

املستشار املالي
شركة فالكم للخدمات املالية

تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا–شارع العليا العام –حي الورود -الرياض 
اململكة العربية السعودية11421,، الرياض 884ب .ص

8004298888: هاتف
 11 966+2054819: فاكس

www.falcom.com.sa: املوقع اإللكترونيinfo@falcom.com.sa: البريد اإللكتروني

املحاسب القانوني
(محاسبون قانونيون )ارنست ويونغ وشركاهم شركة 
الدور الرابع عشر-برج الفيصلية -طريق امللك فهد -الرياض 

العربية السعوديةاململكة 11461، الرياض 2732ب .ص
+2734740/215989811966: هاتف
+273473011966: فاكس
ey.com/mena: املوقع اإللكترونيey.ksa@sa.ey.com: اإللكترونيالبريد 

معلومات الشركة
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صدر»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشار)والتنميةللسياحةالحكيرعباملحسنمجموعةشركة
ُ
تحتفرديةمؤسسةكالبدايةفيتأسست(«الحكيرمجموعة»أو«امل

املوافق)ه1398/08/16وتاريخ(1010014211)برقمالرياضبمدينةالصادرالتجاري السجلفيقيدهاوتم"والصناعةللتجارةالحكيراملحسنعبدمجموعة"مسمى
ريختاوفي،"والصيانةللتشغيلالحكيرعبداملحسنمجموعة"ليصبحالشركةاسمتغييرتم(م2003/06/09املوافق)ه1424/04/08تاريخوفي،(م1978/07/22
املوافق)ه1427/08/11تاريخوفي،"والتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةمؤسسة"ليصبحالشركةاسمتغييرتم(م2006/04/19املوافق)ه1427/03/21
ه1435/08/28تاريخوفي.(2161)رقمالوزاري القراربموجبوذلكمقفلة،مساهمةشركةإلىفرديةمؤسسةمنللشركةالقانونيالكيانتحويلتم(م2006/09/03

.عامةسعوديةمساهمةشركةإلىوتحولتالرئيسةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجتم(م2014/06/26املوافق)

اململكة11584الرياض57750ب.صثري،دبلهيلتون فندقبعد-5و4مخرجبين-الشماليالدائري -املروجحي-الرياضمدينةفيللشركةالرئيساملركزمقريقع
.السعوديةالعربية

الفنادقوتشغيلرةبإداواملطاعمالضيافةقطاعفيالشركةتقومحيثالتجارية،واملراكزوالترفيهواملطاعمالضيافةقطاعاتفيالرئيسالشركةنشاطيتمثل
زحينفياملتحدة،العربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفياملواقعمنعددفيتتواجدالتيواملطاعمالفندقيةوالشقق

ّ
بإدارةالترفيهقطاعفيالشركةأنشطةتترك

بإدارةالشركةتقومذلكإلىباإلضافةالعربية،مصروجمهوريةاملتحدةالعربيةواإلماراتالسعوديةالعربيةاململكةفياملواقعمنعددفيالترفيهيةاملراكزوتشغيل
.السعوديةالعربيةاململكةفيالتجاريةاملراكزمنعددوتشغيل

معلومات التواصل
إدارة عالقات املستثمرين: اسم ضابط االتصال

+413444411966: هاتف
+413111111966: فاكس

IR@alhokair.com: البريد اإللكتروني
 www.alhokair.com: املوقع اإللكتروني

خلفية عن الشركة
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اسميةبقيمةعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسون خمسةإلىمقسمسعوديريال550,000,000))مليون وخمسون خمسمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
:الشركةتأسيسمنذاملالرأستطور يليوفيما.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرة

خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

التجاري السجلفيقيدهاوتم"والصناعةللتجارةالحكيراملحسنعبدمجموعة"مسمىتحتفرديةكمؤسسةوالتنميةللسياحةالحكيرعباملحسنمجموعةشركةتأسست
.سعوديريال(274,000)ألفوسبعون وأربعةمائتانقدرةمالوبرأس(م1978/07/22املوافق)ه1398/08/16وتاريخ(1010014211)برقمالرياضبمدينةالصادر

هـ1398/08/16
افق املو

م1978/07/22

الوفاءوتمسعودي،ريال(71,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينواحدإلىسعوديريال(274,000)ألفوسبعون وأربعةمائتانمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(71,400,000)ألفوأربعمائةمليون وسبعينواحدالبالغةبالزيادة

م1991

وتمسعودي،ريال(249,000,000)مليون وأربعينوتسعةمائتينإلىسعوديريال(71,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينواحدمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(177,326,000)ألفوعشرينوستةوثالثمائةمليون وسبعينوسبعةمائةالبالغةبالزيادةالوفاء

م2005

ريال(271,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينوواحدمائتينإلىسعوديريال(249,000,000)مليون وأربعينوتسعةمائتينمناملالرأسزيادةتمت
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعوديريال(22,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وعشريناثنينالبالغةبالزيادةالوفاءوتمسعودي،

ه 1427/01/01
افق ) املو

( م2006/01/31

.(م2006/09/03املوافق)ه1427/08/11وتاريخ(2161)رقمالوزاري القراربموجبوذلكمقفلة،مساهمةشركةإلىفرديةمؤسسةمنللشركةالقانونيالكيانتحويلتم
ه 1427/08/11

افق ) املو
(م2006/09/03

إلىسعوديريال(271,674,000)ألفوسبعينوأربعةوستمائةمليون وسبعينوواحدمائتينمنالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
ألفوستينوسبعةومائةمليون وعشرينسبعةمنالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(407,511,000)ألفعشروأحدوخمسمائةمليون وسبعةأربعمائة
رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(40,751,100)ومائةألفوخمسينوواحدوسبعمائةمليون أربعينإلىعادي،سهم(27,167,400)وأربعمائة
.املبقاةاألرباحرسملةطريقعنسعودي،ريال(135,837,000)ألفوثالثينوسبعةوثمانمائةمليون وثالثينوخمسةمائةالبالغةبالزيادةالوفاءوتمسعودية،

ه 1430/07/06
افق ) املو

(م2009/06/29

خمسمائةإلىسعوديريال(407,511,000)ألفعشروأحدوخمسمائةمليون وسبعةأربعمائةمنالشركةمالرأسزيادةعلىللمساهمينالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
خمسةإلىعادي،سهم(40,751,100)ومائةألفوخمسينوواحدوسبعمائةمليون أربعينمنالشركةأسهمعددزيادةوبالتاليسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسين
سعةوتوأربعمائةمليون وأربعينواثنينمائةالبالغةبالزيادةالوفاءوتمسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسين
حسابمنسعوديريال(83,950,175)وسبعينوخمسةومائةألفوخمسينوتسعمائةمليون وثمانينثالثةمبلغتحويلطريقعنسعودي،ريال(142,489,000)ألفوثمانين

.املبقاةاألرباححسابمنسعوديريال(58,538,825)وعشرونوخمسةوثمانمائةألفوثالثون وثمانيةوخمسمائةمليون وخمسون ثمانيةمبلغوتحويلالنظامي،االحتياطي

ه 1434/07/23
افق ) املو

(م2013/06/02
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خلفية عن الشركة

الحدث التاريخ

خمسةالبالغةالشركةأسهممن(%30)تمثلوالتيالعام،لالكتتابسهم(16,500,000)ألفوخمسمائةمليون عشرستةطرحعلىالسعوديةاملاليةالسوق هيئةوافقت
.الرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمإدراجلغرضوذلكعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسين

ه 1435/07/08
افق ) املو

(م2014/05/07

وبقيمةعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةبعددالرئيسيةالسعوديةاملاليةالسوق فيالشركةأسهمكاملإدراجتمأعاله،املذكورةالطرحعمليةاكتمالبعد
.(تداول )السعوديةاملاليةوالسوق املاليةالسوق هيئةمنكل  موافقةعلىالحصول بعدوذلك.الواحدللسهمسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسمية

ه 1435/08/28
افق ) املو

(م2014/06/26

رأسبتخفيض(م2020/10/27املوافق)ه1442/03/10بتاريخاملنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
تخفيضوبالتاليسعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمن،(%37.64)بنسبةالشركةمال
(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثينأربعةإلىعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمناألسهمعدد

بغرضوذلكسهم،(2.6570)لكلسهم(1)تخفيضأياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت
بعدوذلكسعودي،ريال(207,000,000)مليون وسبعةمائتانقيمتهاوالبالغةم،2020سبتمبر30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادة

.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول 

ه 1442/03/11
افق ) املو

(م2020/10/28

(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةوافقت
وثالثمائةمليون وثالثينأربعةإلىعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،(%37.64)قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال
موقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينعددإلغاءطريقعنعادي،سهم(34,300,000)ألف
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئة

ه 1442/10/28
افق ) املو

(م2021/06/09

مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت
وثالثينأربعةإلىعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،(%37.64)قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(343,000,000)

هذهعناإلعالنتموقداملصدرة،الشركةأسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينعددإلغاءطريقعنعادي،سهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون 
.(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقعفياملوافقة

هـ1442/11/28
افق  املو

م2021/07/08
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خلفية عن الشركة
 كةأسماء ونسب ملكية املساهمين في الشر:

%امللكيةنسبة تخفيض رأس املالبعد قبل تخفيض رأس املال

القيمة اإلسم
ريال سعودي

**عدد األسهم
القيمة 

ريال سعودي
غير مباشرةعدد األسهم مباشرة

- 31.50% 108,045,000 10,804,500 173,250,000 17,325,000 ضةشركه عبداملحسن الحكير وأوالده القاب

18.00% 12.46% 42,737,800 4,273,780 68,530,000 6,853,000 *عبداملحسن عبدالعزيز فهد الحكير

- 0.49% 1,696,690 169,669 2,720,650 272,065 أعضاء مجلس اإلدارة

- 55.55% 190,520,510 19,052,051 305,499,350 30,549,935 الجمهور 

18.00% 100.00% 343,000,000 34,300,000 550,000,000 55,000,000 اإلجمالي

م2021/04/27كما في الشركة وتداول : املصدر

شركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكةالقابضةوأوالدهالحكير عبداملحسنشركةفي(%57.10)بنسبةملكيتهعنناتجةالحكيرفهدعبدالعزيز عبداملحسن/للسيداملباشرةغير امللكيةإن*
.والتنميةللسياحةالحكير عبداملحسنمجموعة

متحصالتتوزيعسيتممثومنحينه،فيالسائدبالسعر السوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم**
 الشركةملساهميبيعها

ا
افقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال .الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغير العامةالجمعيةفياملساهمينمو
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خلفية عن الشركة
 التنظيميالهيكل:
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خلفية عن الشركة
مجلس اإلدارة:

*العضويةتاريخ 

ملكية األسهم قبل التخفيض

م2021/04/27كما في 
العمر الجنسية

صفة 

العضوية
املنصب االسم

غير مباشرة*** مباشرة

ةامللكينسبة  العدد يةامللكنسبة  العدد

م2021/04/19 2.08% 1,144,000 - - 54 سعودي غير تنفيذي الرئيس **ماجد عبداملحسن عبدالعزيز الحكير 

م2021/04/19 - - - - 41 سعودي غير تنفيذي نائب الرئيس **عمرو عبدالعزيز عبدهللا الجالل 

م2021/04/19 2.08% 1,144,000 - - 53 سعودي تنفيذي العضو املنتدب **الحكير سامي عبداملحسن عبدالعزيز 

م2021/04/19 - - %0.49 272,065 43 سعودي غير تنفيذي عضو بندر خالد عبداملحسن الحكير

م2021/04/19 - - - - 46 سعودي مستقل عضو إياد عبدالرحمن محمد البنيان

م2021/04/19 - - - - 48 سعودي مستقل عضو رائد عبدالعزيز حامد أبو زناده

م2021/04/19 - - - - 56 سعودي مستقل عضو رمزي كنعان يوسف أبو خضرا

م2021/04/19 - - - - 45 سعودي مستقل عضو فيصل محمد أمين شاكر

م2021/04/19 - - - - 56 فنلندي مستقل عضو خالد أنيب 

الشركة و تداول : املصدر

املوافق)ه1442/09/07تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهاملذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م2021/04/18املوافق)ه1442/09/06بتاريخاملنعقداجتماعهافيللشركةالعاديةالعامةالجمعيةوافقت*

.(م2024/04/18املوافق)ه1445/10/09تاريخفيتنتهيسنواتثالثوملدة(م2021/04/19

 الحكيرعبدالعزيزعبداملحسنماجد/السيدتعيين(م2021/04/19املوافق)ه1442/09/07بتاريخاملنعقداجتماعهفياإلدارةمجلسقرر **
 
 الجاللعبدهللاعبدالعزيزعمرو /السيدوتعييناإلدارة،ملجلسرئيسا

 
مجلسلرئيسنائبا

.منتدبعضوالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/السيدوتعييناإلدارة،

للسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبةواملالكةالقابضة،وأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%6.60)بنسبةمنهمكل  ملكيةعنناتجةأعالهالجدول فيإليهمللمشاراملباشرةغيرامللكيةإن***

.والتنمية

:مالحظة
مليون وخمسينخمسمائةمنالشركةمالرأستخفيضعلى،(م2021/04/18املوافق)ه1442/09/06بتاريخانتهتوالتيالسابقةللدورةالشركةإدارةمجلسأعضاءقبلمنالتوصيةتمت

مليون وخمسينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%37.64قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعوديريال(550,000,000)
.للشركةاملصدرةاألسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينإلغاءطريقعنسهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثينأربعةإلىسهم(55,000,000)
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خلفية عن الشركة
اإلدارة العليا:

الشركة : املصدر

 التنفيذيالرئيسبمهامالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/السيداملنتدبالعضوتكليف(م2020/02/09املوافق)ه1441/06/15بتاريخاإلدارةمجلسقرر *
 
املوافق)ه1441/07/05تاريخمناعتبارا

 للشركةجديدتنفيذيرئيستعيينحتىوذلك(م2020/02/29
 
.الخاصةلظروفهاستقالتهقدموالذيسمارهساميعمر/السيدالسابقالتنفيذيالرئيسمنبدال

واملالكةالقابضة،وأوالدهالحكيرعبداملحسنشركةفي(%6.60)بنسبةمنهمكل  ملكيةعنناتجةالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنمشعل/والسيدالحكيرعبدالعزيزعبداملحسنسامي/للسيداملباشرةغيرامللكيةإن**

.والتنميةللسياحةالحكيرعبداملحسنمجموعةشركةأسهممن(%31.50)لنسبة

نتاريخ التعييالعمرالجنسيةاملنصباالسم

ملكية األسهم قبل التخفيض 
م2021/04/27كما في 

**غير مباشرة مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

%1,144,0002.08--م532020/02/29سعوديالعضو املنتدب، والرئيس التنفيذي املكلف*سامي عبداملحسن عبدالعزيز الحكير 

%1,144,0002.08--م372012/01/01سعودينائب الرئيس التنفيذي، ومدير إدارة الترفيهمشعل عبد املحسن عبدالعزيز الحكير 

----م412019/09/01سعودينائب الرئيس التنفيذي للماليةعادل أحمد سالم الغامدي

----م422012/01/01سعودينائب الرئيس التنفيذي للمنطقة الغربيةبدر خالد عبداملحسن الحكير 

----م532018/09/08بريطانيمدير قطاع الفنادقكليف جوليان سميث

----م392019/08/26سعوديمدير إدارة  التطوير العقاري عبداملجيد محمد عبدهللا آل عمير
----م482020/12/01سعودياملستشار القانونيالشعالنعلي فايز هايل 

----م512011/01/09سعوديمدير  إدارة املشترباتالهاجري محسن ناصر مبارك 
----م362013/12/26سعوديمدير إدارة املوارد البشريةعبدالغفار عزيز العياشسلطان 

----م422013/03/16أردنيمدير إدارة املراجعة الداخليةفاروق حمدان فايق سليمان
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تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

خسارة صافي
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر املتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

%5.6(30,882)(76,048)2018م

والترفيهالفنادققطاعيفيالعملياتمناإليراداتانخفاض.
الترفيهقطاعفياملواقعبعضإغالقمنالرأسماليةالخسائر.
اململكةفيالربيععطلةإلغاءنتيجةاإليراداتتأثر.
املاليةاألعباءزيادة.

18.6%(102,178)(142,989)م2019

الترفيهوالفنادققطاعيفيالعملياتمناإليراداتانخفاض.
16رقماملاليةللتقاريرالدولياملعيارتطبيق.
والتجاري والترفيهالفنادققطاعاتفياملواقعبعضإغالقمنالرأسماليةالخسائر.
املاليةاألعباءزيادة.

30

سبتمبر

م2020

(105,149)(207,327)37.7%

عامبوجهالشركةإيراداتتأثر 
 
الرحالتكتعليق،"19–كوفيد"كورونافيروسجائحةتداعياتمنسلبا

انتشاررمخاطمنللحدوذلكاململكةاتخذتهاالتيالوقائيةوالتدابيراالحترازيةواإلجراءاتالدولية
 أثرتوالتي"19–كوفيد"كورونافيروس

 
.الشركةخدماتمستخدميعددعلىسلبا

غرفالعلىالطلبذلكويشملواألفراداألعمالقطاعقبلمنالفنادققطاععلىالطلبانخفاض
.الخارجيوالتمويناالجتماعاتوقاعاتالحفالتوقاعات

والتييةوتجار وترفيهيةفندقيةمواقعشملتاملاض يالعامخاللاألداءضعيفةاملواقعمنعددإغالق
.تشغيليةخسائرتحققكانت

الشركة: املصدر
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تطور خسائر الشركة املتراكمة وأسبابها

السنة 
املالية

خسارة صافي
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر املتراكمة
(بآالف الرياالت السعودية)

الخسائر نسبة
املتراكمة إلى 

%رأس املال 
الخسائر املتراكمةسبب ارتفاع

%55.0(302,334)(200,156)م2020

عامبوجهالشركةإيراداتتأثر 
 
الرحالتكتعليق،"19–كوفيد"كورونافيروسجائحةتداعياتمنسلبا

انتشاررمخاطمنللحدوذلكاململكةاتخذتهاالتيالوقائيةوالتدابيراالحترازيةواإلجراءاتالدولية
 أثرتوالتي"19–كوفيد"كورونافيروس

 
.الشركةخدماتمستخدميعددعلىسلبا

املشاريعتلكأثرتبسببرئيس يبشكلوذلكاملشتركةاملشاريعأرباحصافيفيالشركةحصةانخفاض
."19–كوفيد"املستجدكورونافيروسبجائحةاملشتركة

غرفالعلىالطلبذلكويشملواألفراداألعمالقطاعقبلمنالفنادققطاععلىالطلبانخفاض
.الخارجيوالتمويناالجتماعاتوقاعاتالحفالتوقاعات

والتييةوتجار وترفيهيةفندقيةمواقعشملتاملاض يالعامخاللاألداءضعيفةاملواقعمنعددإغالق
.تشغيليةخسائرتحققكانت

31

مارس 

م2021

(60,103)(362,437)65.9%

عامبوجهالشركةإيراداتتأثر 
 
الرحالتكتعليق،"19–كوفيد"كورونافيروسجائحةتداعياتمنسلبا

انتشاررمخاطمنللحدوذلكاململكةاتخذتهاالتيالوقائيةوالتدابيراالحترازيةواإلجراءاتالدولية
 أثرتوالتي"19–كوفيد"كورونافيروس

 
.الشركةخدماتمستخدميعددعلىسلبا

املشاريعتلكأثرتبسببرئيس يبشكلوذلكاملشتركةاملشاريعأرباحصافيفيالشركةحصةانخفاض
."19–كوفيد"املستجدكورونافيروسبجائحةاملشتركة

غرفالعلىالطلبذلكويشملواألفراداألعمالقطاعقبلمنالفنادققطاععلىالطلبانخفاض
.الخارجيوالتمويناالجتماعاتوقاعاتالحفالتوقاعات

بمبلغةاإليجاريالقيمةمنمتكررةغيرإعفاءاتعلىالحصول تمالسابقالعاممناملماثلالربعخالل
 وذلكاملستأجرة،والتجاريةوالترفيهيةالفندقيةاملواقعلبعضريالمليون 23.6

 
جائحةبدايةمعتزامنا

.املستجدكورونافيروس

الشركة: املصدر
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر

مليون وخمسينخمسمائةمناملالرأستخفيضبعد،(م2020/10/27املوافق)ه1442/03/10بتاريخاملنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسأوص ى
مليون وأربعينوثالثةثالثمائةمنالشركةمالرأسبزيادةسعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)
ماليينوسبعةثالثمائةبقيمةأولويةحقوق أسهمطرحطريقعنسعودي،ريال(650,000,000)مليون وخمسينستمائةإلىسعودي،ريال(343,000,000)
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول بعدوذلكسعودي،ريال(307,000,000)

االقتراضومعدالتاملاليو التشغيلياألداءوتحسيناالستراتيجيوالتوسعاملاليةمالءتهارفعإلىأعالهإليهااملشاراملالرأسزيادةمنأساس يبشكلالشركةوتهدف
.منهااملتكبدةوالتكاليف

التاليةاإلصالحيةالخطواتاتخاذالشركة،تعتزمأعالهماذكرإلىباإلضافة:

تجاريةمراكزأوترفيهيةمراكزأومطاعمأوفنادقسواء  تشغيلية،خسائرتحققمواقعمنوالتخارجإغالق.

أفضلماليعائدلتحقيقالقائمةالترفيهيةواملراكزالفنادقبعضتطوير.

الترفيهقطاعمتغيراتبحسبالفعالياتوإدارةالسينمامثلالترفيهيةاألنشطةبعضفياالستثمار.

القياديةالكفاءاتواستقطاباإلدارةكفاءةتطوير.
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تخفيض رأس املال

عملية تخفيض 
املالرأس 

العامةالجمعية 
غير العادية

القانونيتقرير املحاسب إعداد 
التخفیض تأكید محدود حول تقریر )

(املالرأس في 

تصويت مساهمي الشركة

املستشار املالي

افقات النظامية املو

هيكل األطراف املشاركة في عملية تخفيض رأس املال:
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تخفيض رأس املال
الهيكل العام لتخفيض رأس املال املقترح:

اسميةبقيمةعاديسهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةإلىمقسمسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسون خمسمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ
سعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمبالكامل،قيمتهامدفوعةسعوديةرياالت(10)عشرةسهملكل

.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةاسميةبقيمةعاديسهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثينأربعةإلىمقسم

أيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،%37.64املالرأستخفيضنسبةتبلغ
وسبعةوثالثمائةمليون وسبعةمائتينم2020سبتمبر30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجماليمن%99.84إلطفاءسهم،2.6570لكلسهم1إلغاءبمعدل

.سعوديريال(207,327,000)ألفوعشرين

حينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم
 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن

 
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركةمالرأستخفيض

أشهرالتسعةفترةل(مراجعةغير)املوجزةاملوحدةاألوليةاملاليةالقوائم:املالرأستخفيضآلغراضتحديدهااملطلوبالقيممنهاأخذتالتياملاليةالقوائمتاريخ
.م2020سبتبمر30فياملنتهية
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تخفيض رأس املال
أنأسباب تخفيض رأس املال ومنقاشة وتحليل اإلدارة في هذا الش:

 وسبعةمائتينبقيمةم2020سبتمبر30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضاملالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر
.سعوديريال(207,000,000)مليون 

هيكلةبإعادةقرارإلىصلتوتو للشركة،املاليواألداءاملستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةإدارةعملت
والتوسعاليةاملالشركةمالءةلرفعوذلكأولوية،حقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركةمالرأس

عليها،املستحقةلبنكيةاالقروضمنجزءسدادإلىالشركةستسعىحيث.منهااملتكبدةوالتكاليفاالقتراضومعدالتواملاليالتشغيلياألداءوتحسيناالستراتيجي
فييساعدممالهاالتابعةةوالتجاريوالترفيهيةالفندقيةاملواقعمنعددتجديدإلىباإلضافةالبدنية،اللياقةومراكزالسينماصاالتكإنشاءجديدةمشاريعفيوالدخول 

.التشغيليةكفاءتهارفع

بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:

 أجلهاقبلوتصفيتهاالشركةحلمالئمةعدمالشركةإدارةمجلسيرى 
 
عمليةبأنعتقادهماويؤكدون هذا.الشركةبهاتقومالتيالتصحيحيةالخططباالعتبارأخذا

.املتراكمةالخسائرإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةسيتمحيثواملساهمين،الشركةمصلحةفيتصباملالرأستخفيض
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تخفيض رأس املال

بتاريخاملنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(م2020/10/28املوافق)ه1442/03/11تاريخفي(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعخاللمنالشركةأعلنت
ثالثمائةإلىسعودي،ريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمن،(%37.64)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2020/10/27املوافق)ه1442/03/10

مليون وثالثينأربعةإلىعادي،سهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،ريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثة
ألفوسبعمائةمليون عشرينعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكل  قيمةالقيمةمتساويةعادي،سهم(34,300,000)ألفوثالثمائة

إجماليمن%99.84إلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةبغرضوذلكسهم،(2.6570)لكلسهم(1)تخفيضأياملصدرة،الشركةأسهممنسهم(20,700,000)
بعدوذلك،سعوديريال(207,327,000)ألفوعشرينوسبعةوثالثمائةمليون وسبعةمائتينقيمتهاوالبالغة،م2020سبتمبر30تاريخفيكمااملتراكمةالخسائر
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةاملوافقاتجميععلىالحصول 

هذهعناإلعالنتموقد،(م2021/06/09املوافق)ه1442/10/28بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
.(م2021/06/09املوافق)ه1442/10/28بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقة

كما،(م2021/06/17املوافق)هـ1442/11/07بتاريخ(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت
.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينتم
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الشركةمطلوبات أثر تخفيض رأس املال على 

تأكیدتقریر)املالسرأتخفيضبعمليةالخاصاملحاسبيالتقريرإلعدادقانونيكمحاسب(قانونيون محاسبون )وشركاهمويونغارنستشركةبتعيينالشركةقامت
.الشركةمطلوباتعلىاملتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(املالرأسفيالتخفیضحول محدود

املرفق(2ملحق)القانونياملحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىاملالرأسلتخفيضأثرهناكيكون لن.



7/11/2021

1
9

أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

(%37.64)بنسبةأيسعودي،ريال(207,327,000)ألفوعشرينوسبعةوثالثمائةمليون وسبعةمائتينم2020سبتمبر30فيكمااملتراكمةالشركةخسائربلغت
الخسائرإجماليليصبحاملتراكمةالخسائرإجماليمن(%99.84)إطفاءإلى(207,000,000)مليون وسبعةمائتينبمقداراملالرأستخفيضسيؤدياملال،رأسمن

.سعوديريال(327,000)ألفوعشرينوسبعةثالثمائةاملالرأستخفيضعمليةبعداملتراكمة

كالتاليفحصهاتموالتيم2020سبتمبر30فيكمااملنتهيةللفترةاملاليةالقوائمعلىبناء  املساهمينحقوق علىالتأثيريكون سوف:

حقوق املساهمين
(الرياالت السعوديةباآلف)

التأثيربعد تخفيض رأس املالقبل تخفيض رأس املال

(207,000)550,000343,000رأس املال

-(8,069)(8,069)احتياطيات أخرى 

207,000(327)(207,327)*الخسائر املتراكمة

-334,604334,604إجمالي حقوق املساهمين

ائم املالية كما في : املصدر .م2020سبتمبر30تقرير املحاسب القانوني املرفق، والقو

ائمفيكمااملتراكمةالشركةخسائر بلغت* بنسبةأيسعوديريال(362,437,000)ألفوثالثون وسبعةوأربعمائةمليون وستون اثنانو ثالثمائةم2021مارس31فياملنتهيةأشهر الثالثةلفترةاألوليةاملاليةالقو
رأسمن(%45.3)نسبتهماأيسعودي،ريال(155,437,000)ألفوثالثينوسبعةوأربعمائةمليون وخمسينوخمسةمائةإلىاملتراكمةالخسائر ستنخفضالشركةمالرأستخفيضوبعداملال،رأسمن(65.9%)

.التخفيضبعدالشركةمال
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة
بنسبةسعوديريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعوديريال(550,000,000)مليون وخمسينخمسمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثون أربعةإلىسهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%37.64قدرهاانخفاض
من%99.84إلطفاءسهم،2.6570لكلسهم1إلغاءبمعدلأيللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(20,700,000)ألفوسبعمائةمليون عشرينإلغاءطريقعنسهم

.سعوديريال(207,327,000)ألفوعشرينوسبعةوثالثمائةمليون وسبعةمائتينم2020سبتمبر30فيكماقيمتهاالبالغاملتراكمةالخسائرإجمالي
حينه،فيالسائدبالسعرالسوق فيبيعهاثمومناملالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسور أيبتجميعالشركةستقوم

 الشركةملساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتمثمومن
 
علىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيومثالثين(30)خاللملكيتهحسبكال

.الشركةمالرأستخفيض
منسهم(1000)ألفعددمحفظتهفييملكملساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركة،مساهميملحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن

.التخفيضقبلالشركةأسهم

تخفيض رأس املالبعدقبل تخفيض رأس املال(تقديري )البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم اململوكة قبل التخفيض

ريال سعودي22.92ريال سعودي22.92(افتراض ي-م 2021/07/08إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

ريال سعودي22,920ريال سعودي22,920القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%37.64ال ينطبقنسبة التخفيض

سهم377ال ينطبقعدد األسهم امللغاة من محفظة املساهم االستثمارية

سهم623ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

ريال سعودي36.75ال ينطبق*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 

ريال سعودي22,895.25ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

ريال سعودي24.75ال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.ريال سعودي36.75إلى 36.7521تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

يملكالذياملساهمأنإلىاإلشارةتجدر 
 
 سهما

 
يملكالذيساهماملتأثرأدناهالجدول ويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا

 
 
 سهما

 
:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحدا

القيمة(تقديري )البند 

أسهمأسهم3سهم2سهم1األسهم اململوكة قبل التخفيض أسهم45

(افتراض ي-م 2021/07/08إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 
22.92

ريال سعودي
22.92

ريال سعودي
22.92

ريال سعودي
22.92

ريال سعودي
22.92

ريال سعودي

سهم2سهم2سهم2سهم1سهم1األسهم امللغاة

سهم3سهم2سهم1سهم1ال ينطبقاألسهم اململوكة بعد التخفيض

*( تقديري )سعر السهم بعد التخفيض 
36.75

ريال سعودي
36.75

ريال سعودي
36.75

ريال سعودي
36.75

ريال سعودي
36.75

ريال سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض
22.92

ريال سعودي
45.84

ريال سعودي
68.76

ريال سعودي
91.68

ريال سعودي
114.60

ريال سعودي

ال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 
36.75

ريال سعودي
36.75

ريال سعودي
73.50

ريال سعودي
110.25

ريال سعودي

(تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 
22.92

ريال سعودي
9.09

ريال سعودي
32.01

ريال سعودي
18.18

ريال سعودي
4.35

ريال سعودي

.ريال سعودي36.75إلى 36.7521تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من *  
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أثر تخفيض رأس املال على حقوق مساهمي الشركة

سعريصلأناملتوقعومنسعودي،ريال(22.92)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م2021/07/08املوافق)هـ1442/07/08اليومالشركةسهمإغالقسعر
هـ1442/12/03بتاريخالثالثاءيومالسوق افتتاحفيسعوديريال(36.75)إلىاملالرأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفياملعدلالسهم

.اليومالشركةسهمإغالقسعرعن(%60.34)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م2021/07/13املوافق)

املالرأستخفيضبعدالسهمسعرتعديلأثرالتاليالجدول يوضح:

القيمة(تقديري )البند 

ريال سعودي22.92(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي–( م2021/07/08املوافق )هـ 1442/07/08سعر إغالق السهم اليوم 

ريال سعودي207,000,000قيمة تخفيض رأس املال

سهم20,700,000عدد األسهم امللغاة

سهم55,000,000عدد األسهم القائمة واملصدرة قبل تخفيض رأس املال

سهم34,300,000عدد األسهم القائمة واملصدرة بعد تخفيض رأس املال

ريال سعودي1,260,000,000املالالقيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس

ريال سعودي36.75*( تقديري )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس املال 

.ريال سعودي36.75إلى 36.7521تم تقريب سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال من **  
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال

املالرأستخفيضبعدالسهمسعرحسابكيفيةالتاليالجدول يوضح:

القيمة(تقديري )البند 

((  م2021/07/08املوافق )هـ 1442/11/28إغالق  ) سعر السهم قبل تخفيض رأس املال( أ)
(يوم الجمعية العامة غير العادية)افتراض ي 

ريال سعودي22.92

سهم55,000,000عدد األسهم قبل التخفيض( ب)

ريال سعودي1,260,000,000(ب)×( أ= )القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل التخفيض ( ج)

سهم34,300,000عدد األسهم بعد التخفيض(د)

ريال سعودي36.7521(د)÷ ( ج= )السهم بعد تخفيض رأس املال سعر
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املخاطر املحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

عنالشركةمالرأسهيكلةإلعادةاملالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدفحيثالشركة،علىتؤثرانيمكناملالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدال

وتحسينتراتيجياالسوالتوسعاملاليةالشركةمالءةلرفعوذلكأولوية،حقوق أسهمإصدارطريقعناملالرأسزيادةثمومناملالرأستخفيضبعمليةالبدءطريق

.منهااملتكبدةوالتكاليفاالقتراضومعدالتواملاليالتشغيلياألداء
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املوافقات النظامية الالزمة

مليون وخمسينخمسمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م2021/06/09املوافق)ه1442/10/28بتاريخاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالشركةحصلت
الشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،%37.64قدرهاانخفاضبنسبةسعوديريال(343,000,000)مليون وأربعينوثالثةثالثمائةإلىسعوديريال(550,000,000)

ألفوسبعمائةمليون عشرينإلغاءطريقعنسهم(34,300,000)ألفوثالثمائةمليون وثالثون أربعةإلىسهم(55,000,000)مليون وخمسينخمسةمن
بتاريخ(ل تداو )السعوديةاملاليةالسوق وموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىاملوافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،املصدرةاألسهممنسهم(20,700,000)

.(م2021/06/09املوافق)ه1442/10/28

العاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول يتملمإذابأنهالعلماملساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفاملالرأستخفيضعمليةإن
 ستتوقفاملالرأستخفيضعمليةفإنهذه،املالرأستخفيضعمليةعلى

 
.تماما

موافقتهاعلىل للحصو التجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإناملال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصول تمحالفي
.للشركةاألساس يوالنظامالتجاري السجلتعديلعلى

املالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصول الشركةعلىيستلزمأخرى نظاميةموافقاتأيالتوجدأعاله،ذكرهماتمبخالف.
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظام.

عليهطرأتالتيوالتعديالت(م2003/07/31املوافق)هـ1424/06/02وتاريخ(30/م)رقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظام.

املوافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجباملاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةاملستمرةوااللتزاماتاملاليةاألوراقطرحقواعد
.(م2021/01/14املوافق)هـ1442/06/01وتاريخ2021-07-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلة،(م2017/12/27

هيئةمجلسقراربموجبواملعدلة،(م2017/12/27املوافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارعليهااملوافقاإلدراجقواعد
.(م2021/02/24املوافق)هـ1442/07/12وتاريخ2021-22-1رقماملاليةالسوق 

املاليةالسوق هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات
رقمامللكيباملرسومالصادرتعديالتمنعليهوردومااملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجب

.(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ30/م

للشركةاألساس يالنظام.
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تقرير املحاسب القانوني

لدراسةاملالرأسيفالتخفیضحول محدودتأكیدتقریربإعدادللقيامقانونيكمحاسب(قانونيون محاسبون )وشركاهمويونغارنستشركةبتعيينالشركةقامت
تخفيضطلبىعلاملاليةالسوق هيئةموافقةعلىالحصول أجلمناملساهمين،حقوق وعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثراملالرأستخفيضأسباب

.املالرأس

القانوني،املحاسبتقريرتالوة 
 
املوافق)هـ1437/01/28وبتاريخ(3/م)رقمامللكيباملرسومالصادرالشركاتنظاممناملائةبعدواألربعون الرابعةاملادةإلىاستنادا

لهاملوجبةسباباأل عنالحساباتمراجعُيعّدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيعليه،طرأتالتيوالتعديالت(م2015/11/10
.االلتزاماتهذهفيالتخفيضأثروعنالشركةعلىالتيااللتزاماتوعن

تاريخب(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونياملحاسبتقريرمننسخةتضمينتم
.(م2021/06/17املوافق)هـ1442/11/07
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس املال

الحدثالتاريخ

.سعوديريال(343,000,000)إلىسعوديريال(550,000,000)مناملالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةم2020/10/27

.الشركةمالرأستخفيضلعمليةاملالياملستشارتعيينإعالنم2020/10/27

.املاليةالسوق هيئةإلىالشركةمالرأستخفيضطلبتقديمم31/12/2020

م2021/06/09
السوق وموقعةاملاليالسوق هيئةموقعفياملوافقةهذهعناإلعالنتموقدالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىاملاليةالسوق هيئةموافقة
.(تداول )السعوديةاملالية

م2021/06/17
فيلعرضاهذامننسخةتضمينتمكما،(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوة
.اإلعالن

.(األول ماعاالجت)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةالغيرالعامةالجمعيةاجتماعبنودعلىاإللكترونيالتصويتبدايةعناإلعالنم2021/06/17

م2021/07/08

األول،جتماعاال لعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي،(األول االجتماع)املالرأستخفيضاملتضمنةالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاد
.األول االجتماعالنعقاداملحددةاملدةانتهاءمنساعةبعدالثانياالجتماععقدسيتم

النعقاداملحددةاملدةانتهاءمنيوم(30)خاللالثالثاالجتماععقدسيتمالثاني،االجتماعلعقدالالزمالنصاباكتمالعدمحالوفي
.الثانياالجتماع

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعنتائجعناإلعالنم2021/07/11

م**/**/****
خاللوذلك.قيناملستحاملساهمينحساباتفيالشركةمالرأستخفيضعنالناتجةاألسهمكسور بيعمنالعائدةاملبالغإيداععناإلعالن

.الشركةمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفياملساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)
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هيئةمجلسعنالصادرةمالها،رأسمنفأكثر%20املتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوق فيأسهمهااملدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة

30/مرقمامللكيباملرسومالصادراملاليةالسوق نظامعلىبناء  (م2013/11/18املوافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013–48–4رقمالقراربموجباملاليةالسوق 
وماالشركاتنظامعلىوبناء  .(م2018/07/18املوافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018–77–1رقماملاليةالسوق هيئةمجلسبقرارواملعدلةهـ،1424/06/02وتاريخ

(150)املادةالخصوصوجهوعلى،(م2015/11/10املوافق)هـ1437/01/28وتاريخ(3/م)رقمامللكياملرسومبموجبالتجارةوزارةمنالصادرتعديالتمنعليهورد
فور الحساباتعمراجأوالشركةفيمسؤولأيعلىوجباملالية،السنةخاللوقتأيفياملدفوع،املالرأسنصفالشركةخسائربلغتإذاأنهعلىتنصوالتي)منه

 املجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمه
 
 عشرخمسةخاللاإلدارةمجلسوعلىبذلك،فورا

 
دعوةبذلكهعلممنيوما

 وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعية
 
 تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرر بالخسائر؛علمهتاريخمنيوما

 
إلىوذلكالنظامامألحكوفقا

النظامبقوةيةمنقضالشركةوتعداألساس،نظامهافياملحدداألجلقبلالشركةحلأواملدفوع،املالرأسنصفدون ماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحد
ررةاملقاألوضاعوفقاملالرأسزيادةقررتإذاأواملوضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوم،45خاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةانقضاءتجتمعلمإذا
 تسعينخاللاملالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولماملادةهذهفي

 
:يليماالشركةعلىيجب.(بالزيادةالجمعيةقرارصدور منيوما

للجمهور تفصحأن 
 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
للجمهور تفصحأن 

 
مقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

والتعليماتاإلجراءاتذههتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتهااملتراكمةالخسائر
 املطلوباإلفصاحتزامنحالوفيعليها،

 
حالفيمستقلبإعالناحاإلفصمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفيبتضمينهقامت
للجمهور تفصحأن 

 
املتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50املتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودون فورا

حالوفيعليها،يماتوالتعلاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسةواألسباباملالرأسمنونسبتها
 املطلوباإلفصاحتزامن

 
بتضمينهقامتحالفيقلمستبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقا

.السنويةأواألوليةاملاليةبالنتائجالخاصاإلعالنفي
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إلى(تداول )السعوديةاملاليةالسوق موقعحسباملتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنف:

 
 
 العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكون الالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
لمفإنل،األقعلىالشركةمالرأسنصفيمثلون مساهمون حضرهإذاإالصحيحا

،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألول االجتماعفيالنصابهذايتوافر  الثانياالجتماعويكون ثان 
 
األقل،علىاملالسرأربعيمثلون املساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا

 الثالثاالجتماعويكون ثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصابيتوافرلمفإن
 
 صحيحا

 
.يهفاملمثلةاألسهمعددكانأيا

 
 
 متعلقالقرارهذاكانإذاإالاالجتماعفياملمثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)للمادةوفقا

 
أوبزيادةا

 القرارون يكفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافياملحددةاملدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأواملالرأسبتخفيض
 
صحيحا

.االجتماعفياملمثلةاألسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإال

التخفيضقرارسيكون املال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي 
 
املاليةالسوق لدىالشركةبسجالتاملسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا

العادية،غيرامةالعالجمعيةاجتماعيحضروالمالذيناملساهمينذلكويشملالعادية،غيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداول بنهاية(تداول )السعودية
.املالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضرواالذيناملساهمينوكذلك

 من رأس مالها% 35فأكثر وبما يقل عن %20بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 من رأس مالها% 50فأكثر وبما يقل عن % 35بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.

 فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر املتراكمة للشركة.
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املستندات املتاحة للمعاينة

5و4مخرجبين-شماليالالدائري -املروجحي-الرياضمدينةفيالواقع)الشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةملساهميالتاليةاملستنداتبإتاحةالشركةتقومسوف-

العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى(م2021/06/09املوافق)ه1442/10/28فياملاليةالسوق هيئةموافقةتاريخمنوذلك،(ثري دبلهيلتون فندقبعد

 8الساعةمنالرسميةالعملفتراتخالل(م2021/07/08املوافق)هـ1442/11/28في
 
.مساء  4الساعةوحتىصباحا

الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة.

السعوديةاملاليةوق السوموقعاملاليةالسوق هيئةموقععلىواملنشور الشركة،مالرأستخفيضطلبعلىباملوافقةاملاليةالسوق هيئةإعالنمنمطبوعةنسخة
.(تداول )

الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصاملحاسبياملحدودالفحصتقريرمننسخة.

الشركةمالرأستخفيضبخصوصاملالياملستشارتعيينخطابمننسخة.

(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةملساهمياملقدمالعرض)املساهمينتعميممننسخة.
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املرفقات

(املالرأسفيالتخفیضحول محدودتأكیدتقریر)القانونياملحاسبتقريرمننسخة

العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضور توكيلنموذج









 

 
 
 
 
 
 

 

 ٢ ملحق

 المال رأس تخفیض تقریر

 والتنمیة  للسیاحة الحكیر المحسن عبد  مجموعة شركة

 



 

 

 

 
 

            الفهرس
 الصفحة 

 
 
 

 1          وصف لمتطلبات الشركة  

 3-2        المواد ذات الصلة من األنظمة واللوائح  

 7-4          التاريخيةة يالبيانات المال

 الخفض يرعلى الشركة، وتأث يتجعل من الضروري خفض رأس المال وااللتزامات الت ياألسباب الت

 8         المقترح على هذه االلتزامات. 
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 ة وصف لمتطلبات الشرك.    1

  لاير سعودي والتي تمثل  207,326,686م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  2020سبتمبر  30كما في

 % من رأس مال الشركة.37.7نسبة 

  27- 10-2020الموافق  10-03-1442أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم الذي عقد بتاريخ  

إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على النحو  للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة
 التالي:   

 

لاير سعودي، ورأس المال بعد التخفيض  550,000,000قبل التخفيض   رأس المال .1

 لاير سعودي.  343,000,000

 %. 37.64نسبة التخفيض في رأس المال  .2

 سهم.  34,300,000سهم، وعدد األسهم بعد التخفيض  55,000,000عدد األسهم قبل التخفيض  .3

مليون لاير من   207وقدرة إعادة هيكلة رأس المال إلطفاء مبلغ سبب تخفيض رأس المال:  .4

 . الخسائر المتراكمة

 1سيتم تخفيض ، سهم من أسهم الشركة 20,700,000إلغاء عدد  : طريقة تخفيض رأس المال .5
 . سهم 2.6570سهم لكل 

لن يكون لتخفيض رأس المال تأثير على الحسابات النقدية للشركة. هذا باإلضافة الى انه لن   .6
 والمطلوبات على الشركة.  مساهمينيكون هناك تأثير على صافي حقوق ال
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 المواد ذات الصلة من األنظمة واللوائح .   ٢

 

 ةیئة السوق المالیه ١.٢

 

  ةیالشروط والمتطلبات المتعلقة بتخفٌض رأس مال المصدر من قواعد طرح األوراق المال( ٥٩)المادة 
 :ةیالمالالسوق یئة االلتزامات المستمرة الصادة من هو

 

 المعلومات- ىأدن حدب –ضمن يتة يئض رأس ماله تقد طلب الى اله يتخف يغب فير على المصدر الذي   ( أ

 يةمن هذه القواعد: للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمع (١٩)الملحق  ي الواردة ف

 : يفق مع الطلب اآلتيرض رأس المال، على أن يعلى تخف ية العاد غير العامة

 ي.المالالمستشار  ينتع خطاب (1

 )إن وجد) يالمستشار القانون ينتع خطاب (2

  يض فيض رأس المال وأثر ذلك التخفيعن أسباب تخف يخارج ير من محاسب قانونيتقر (3

 .المصدر التزامات

 .يضالمتوقعة لذلك التخفيرات رأس المال والتأث يضة المقترحة لتخفيق الطر (4

 .من هذه المادة (ب)ه ف الفقرة ين المشار إليالمساهم يمصورة من تعم  (5

 ة يئالهأي مستندات أخرى تطلبها  (6

أن   (7 المصدر  تعميعلى  مساهميصدر  الى  لتمكيه  يماً  الالزمة  المعلومات  المساهميتضمن  من  ين  ن 

م ي تضمن التعميجب أن  ية. و  ية بناًء على إدراك ودراير العادية العامة غياجتماع الجمع   يت فيالتصو

 :ةيالتال المعلومات- ىحداً أدنب –

 .ض رأس المال المقترحيكل العام لتخفياله (1

 .هذا الشأن يل اإلدارة ف يذلك مناقشة وتحل يض رأس المال، بما فيأسباب تخف  (2

 .ض رأس المال ي عوامل المخاطرة المتعلقة بتخف (3

 .ةية للعمليالفترة الزمن (4

صب  يض رأس المال يه اعتقادهم أن تخفيؤكدون فيان من أعضاء مجلس إدارة المصدر يب (5

 .نيالمصدر والمساهم مصلحة  يف

  معد اً باللغة-ض رأس مال المصدريئة بشأن طلب تخفيقدم الى الهيالذي    –ن  يم المساهم يكون تعميجب أن  ي  (ج 

ٌضاح  يهذه القواعد، مع إ  يها فيالعالقة المنصوص علم الى الفقرات ذات  يهامش التعم  ي شار فية وأن  يالعرب

خ  ي الصفحة االول رقم المسودة وتار  يم في تٌضمن كل مسودة تعميٌجب أن  ي ر عن مسودة سابقة، و  يتغ  أي

 .ميالتقد

 

 نظام الشركات   ٢٠٢

   زاد على حاجة  رأس المال إذا    ضية أن تقرر تخفيالعاد  يرة العامة غيمن نظام الشركات: للجمع  (١٤٤)المادة
ض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص يرة وحدها تخفيلحالة األخا  ي جوز فيت بخسائر. و  يإذا منالشركة أو

عده مراجع الحسابات عن  ير خاص  يض إال بعد تالوة تقريٌصدر قرار التخفيمن النظام. وال   ( ٥٤)  المادةي  ه فيعل
 .هذه االلتزامات يف ضيشركة وعن أثر التخفلى الع يوعن االلتزامات الت األسباب الموجبة له

  ةيرأس المال بإحدى الطرق اآلت خفضيمن نظام الشركات:  (١٤٦)المادة :  
 .ضهيعادل القدر المطلوب تخفيإلغاء عدد من األسهم بما  ( أ

 .ضه، ومن ثم إلغاؤهايعادل القدر المطلوب تخفيشراء الشركة لعدد من أسهمها بما  ( ب
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 ( تتمة ) واللوائح  األنظمة  من الصلة ذات  المواد    .٢

 ( تتمة)  الشركات  نظام   ٢٫٢

 المساواة مراعاة وجبت األسهم، من عدد بإلغاء  المال  رأس  تخفیض كان إذا: الشركات نظام  من(  ١٤٧)  المادة  

  وإال  الغاؤها،  تقرر التي األسهم  -  تحدده  الذي  الميعاد في  -  الشركة الى يقدموا أن هؤالء وعلى المساهمين، بين

 .ملغاة عدت
 

   للشركة  األساسي  النظام  ٣٠٢

 ل   الما رأس :  السابعة  المادة 

  وخمسون   خمسة (    ٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠)    الى   مقسم   سعودي  لاير  مليون  وخمسون  خمسمائة (    ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠)    ب  الشركة   مال   رأس   حدد

 .عينية عادية  أسهم وجميعها  سعودي لاير (   ١٠)  منها كل وقيمة  القيمة،متساوية  أسمي  سهم مليون

   المال رأس تخفیض : عشرة  السادسة المادة 

  األخيرة   الحالة  في  ويجوز  بخسائر،  منيت  اذا   أو  الشركة  حاجة   على  زاد   اذا  المال  رأس  تخفيض  تقرر   أن  العادية  غير  العامة  للجمعية

  قرار   يصدر  وال.  الشركات   نظام   من(  والخمسين  الرابعة)  المادة  في  اعليه  المنصوص  الحد   دون  ما   الى   المال  رأس  تخفيض   وحدها

  التخفيض  أثر  وعن  الشركة  على  االلتزامات  وعن  اله  الموجبة  األسباب   عن  الحسابات  مراجع  يعده  خاص   تقرير  تالوة  بعد  اال  التخفيض

 . االلتزامات هذه  في

ً  ستين خالل اعليه اعتراضاتهم ابداء الى الدائنين دعوة وجبت الشركة، حاجة عن زيادتة  نتيجة المال رأس تخفيض كان واذا   من  يوما

  الى   وقدم   الدائنين  أحد  اعترض  فان .  الرئيس  الشركة   مركز  فيها  التي  المنطقة   في  توزع  يومية  جريدة  في  التخفيض  قرار   نشر  تاريخ

ً   له   تقدم   أن   أو   حاالً  كان  اذا   ه دين   اليه   تؤدي   أن   الشركة   على   وجب   المذكور،  الميعاد   في   مستنداته   الشركة  ً   ضمانا   كان   اذا  به   للوفاء   كافيا

 .آجالً 
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 نموذج توكيل

 السادة المساهمين الكرام  

 تحية طيبة وبعد 

العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً  غير  نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم اإلكتفاء بعقد الجمعية العامة  

الصحية   الجهات  قبل  من  واالحترازية  الوقائية  واإلجراءات  للجهود  ودعما  المساهمين  وذات  على سالمة  المختصة 

 (.  COVID19رونا المستجد )والعالقة للتصدي لفايروس ك

 

لجميع المساهمين   بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً  الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداوالتي، علماً  تحث 

 www.tadawulaty.com.saبإستخدام الرابط التالي:  


