
Tihama Advertising, Public Relations & Marketing Company

والتسويقالعامةوالعالقاتلإلعالنتهامةشركة

C.R. Number 1010016772

المساهمينتعميم 

العامةتهامة لإلعالن والعالقات شركة 

الجمعية العامة غير العادية

م23/02/2022الموافق هـ 22/07/1443

المستشار المالي

لاير سعودي تمثل عدد سبعة عشر مليوناً ( 175,000,000)مليون وسبعين تخفيض رأس مال الشركة من مائة وخمسة 
لاير سعودي تمثل عدد خمسة ماليين ( 50,000,000)مليون خمسين سهماً عادياً إلى ( 17,500,000)وخمسمائة ألف 

عادياً سهماً ( 5,000,000)
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معلومات الشركة

معلومات الشركة 

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة

الدور الرابع -مبنى األولى -طريق الملك فهد -حي المحمدية -الرياض 
11412الرياض 4681. ب.ص

المملكة العربية السعودية 
+207976711966: هاتف
+207960411966: فاكس

investor-relations@tihama.com: البريد اإللكتروني
www.tihama.com: الموقع اإللكتروني

المستشار المالي معلومات 

لالستثماراإلنماء شركة 

(  2)برج العنود -، طريق الملك فهد الرياض
11544الرياض 55560ب .ص

المملكة العربية السعودية
+966( 11)2185999: هاتف
+966( 11)2185970: فاكس

 info@alinmainvestment.com:البريد اإللكتروني
www.alinmainvestment.com: الموقع اإللكتروني

القانوني المحاسب معلومات 

شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

حي الضباط-الرياض 
11482الرياض 8306. ب.ص

المملكة العربية السعودية 
+478400911966: هاتف
+477492411966: فاكس

general@alkharashicaa.com: البريد اإللكتروني
https://www.alkharashicaa.com: الموقع اإللكتروني

http://www.alinmainvestment.com/
https://www.alkharashicaa.com/
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خلفية عن الشركة

بتاريخالرياضبمدينةالمسجل(1010016722)رقمالتجاريالسجلبموجبسعوديةمساهمةشركةهي"(الشركة)"العامةوالعالقاتلإلعالنتهامةشركة

.(م1978/06/14الموافق)هـ1398/07/08

السعوديةالعربيةالمملكةفيالشركاتلنظاموفقاً سعوديةمساهمةشركةإلىتحولتثمم،1974عامفيمحدودةمسؤوليةذاتكشركةنشاطهاالشركةبدأت

يفالشركةوتعملم،1983عاممنأبريل13الموافقهـ1403عاممنالثانيةجمادى29بتاريخ1397رقموالصناعةالتجارةوزارةعنالصادرالوزاريالقراربموجب

.23232رقمواإلعالمالثقافةوزارةترخيصبموجبوالتوزيعوالنشروالتسويقالعامةوالعالقاتالتجارياإلعالنمجال

العربيةالمملكة11412الرياض4681.ب.صالرابعالدور-األولىمبنى-فهدالملكطريق-المحمديةحي-الرياضمدينةفيالرئيسيالشركةمقريقع

.(م1975/04/15)هـ1395/04/03بتاريخ(4030008889)رقمالتجاريالسجلبموجبالمسجلجدةمدينةفيفرعالشركةلدى،السعودية

والتجزئةوالتسويقووالتسويقالعامةوالعالقاتاإلعالنمجالفيالمتخصصةالسعوديةالمجموعاتكبرىمنواحدةالعامةوالعالقاتلإلعالنتهامةشركةتعتبر

.اإلنتاج

معلومات التواصل

البازعيعبدالناصر : اسم ضابط االتصال

2079767 11 966+( 600تحويلة ): هاتف

112079604 966+: فاكس

investor-relations@tihama.com:البريد اإللكتروني

www.tihama.com:الموقع اإللكتروني

mailto:investor-relations@tihama.com
http://www.tihama.com/


4

خلفية عن الشركة

تطوريليوفيما.بالكاملقيمتهامدفوعةالواحدللسهمرياالت(10)اسميةبقيمةعاديسهم(17,500,000)إلىمقسمسعوديلاير(175,000,000)الحاليالشركةمالرأسيبلغ

:الشركةتأسيسمنذالمالرأس

رأس المال
)لاير سعودي(

الحدث التاريخ

2,245,000 تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جدة
هـ 1395/04/03

(م1975/04/15الموافق )

200,000,000
لوزاري لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار اوفقاً شركة مساهمة سعودية تحول الشركة إلى 

م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة1983ابريل 13هـ الموافق 1403جمادى الثانية 29بتاريخ 1397رقم 
هـ 1403/06/29

(م1983/04/13الموافق )

150,000,000
ليصبح بعد التخفيض لاير سعودي مليون 50الشركة بقيمة رأس المال وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض 

.الشركةتكبدتهاالتي وذلك لتغطية الخسائر %( 25)سعودي وبنسبة تخفيض بلغت مليون لاير 150
هـ 1407/10/11

(م1987/06/07الموافق )

120,000,000
120مليون لاير سعودي إلى 150للشركة من تخفيض رأس المال على وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 

.الشركةحاجة وذلك لزيادة رأس المال عن %( 20)لاير سعودي وبنسبة تخفيض بلغت مليون 
هـ 1408/09/16

(م1988/05/02الموافق )

100,000,000
100ليصبح بعد التخفيض لاير سعودي مليون 20بقيمة رأس المال على تخفيض وافقت الجمعية العامة غير العادية

.م1992حتى التي تكبدتها الشركة الخسائر لتغطية ، وذلك %(16.7)لاير سعودي، وبنسبة تخفيض بلغت مليون 
هـ1412/04/14

(م1991/10/21الموافق )

150,000,000
إصدار أسهم عن طريق لاير سعودي مليون 50للشركة بقيمة رأس المال وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة 

.مليون لاير سعودي150ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة %(50)إضافية وبنسبة زيادة بلغت نقدية 
هـ 1415/04/21

(م1995/09/26الموافق )

75,000,000
مليون لاير سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد 75وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بقيمة 

.الشركةتكبدتهالتغطية الخسائر التي %( 50)مليون لاير سعودي، وبنسبة تخفيض بلغت 75التخفيض 
الموافق )هـ 1438/07/06

(م2017/04/13

175,000,000
مليون لاير سعودي وذلك عن طريق طرح 100وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 

.مليون لاير سعودي175ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة %( 133.33)أسهم حقوق أولوية، وبنسبة زيادة بلغت 
هـ 1441/11/24

(م2020/07/15الموافق )

-
مليون لاير سعودي وبنسبة 50مليون لاير سعودي إلى 175أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها من 

ومن ثم زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق . مليون سهم عادي17.5وذلك عن طريق إلغاء عدد %( 71.428)
.  مليون لاير سعودي400مليون لاير سعودي ليصبح رأس المال الشركة بعد الزيادة 350أولوية بقيمة 

الموافق )هـ 1443/07/06
(م2022/02/07

50,000,000
مليون لاير سعودي ليصبح رأس مال الشركة 125وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بقيمة 

.الشركةتكبدتهامليون لاير سعودي لتغطية الخسائر التي 50بعد التخفيض 
الموافق)هـ22/07/1443

(.  م23/02/2022
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خلفية عن الشركة

التاليةالعملقطاعاتفيالشركةتعمل:

:اإلعالنقطاع•

النشاطهذابدايةمعتزامنوقدالنشاط،هذافيالمستثمرةاألموالوحجمالشكلناحيةمنالسنينعبروتطورم1975عاماألولىالشركةانطالقةمعالطرقإعالناتنشاطبدأ
شارهاانتساهموقدالرئيسة،وطرقهابمدنهاالمملكةأنحاءكافةلتغطيالطرقإعالناتلوحاتمجالفيالتوسععلىتهامةركزتوقدالطرق،إعالناتوسائللخدمةورشةافتتاح
مجالفيعملتالتيالشركاتأكبرمنحالياً الشركةتعدكمابالمملكة،اإلعالنصناعةفيقوياً مرتكزاً تعتبرالتيالتقنياتأحدثاستخدامإلىالخدمةهذهتقديمفيالواسع
.األماناتخاللمنطرحهايتمالتيالمزايداتمنالعديدعلىحصلتوقدالطرقإعالنات

وعدديةالدولوالمجالتوالصحفاإلعالنيةالوسائلمنمتميزةلمجموعةالحصرياالمتيازتولتحيثاإلعالنفيالرائدةكونهاالثقةعلىتحوزأنمسيرتهاخاللتهامةواستطاعت
.العربيةالفضائيةالقنواتمن

:والتجزئةالمكتباتقطاع•

والقرطاسيةالمكتباتمجالفيالمتخصصةالشركاتروادمنوهيعام30منألكثريمتدتاريخمعالمملكةفيرسوخاً األكثرالتجزئةشركاتمنواحدةتهامةمكتباتشركةتعتبر
طبوع؛المالكتابنحوالناستوجهوانخفاضالقراءةعادةوتراجعالكتابعلىالطلبتراجعإلىوأدتالساحةعلىظهرتالتيوالمستجداتالعاداتوتغييرالزمنمرورومعبالمملكة،

.خسائرتحقيقإلىأدتكثيرةلصعوباتوالمكتباتالنشرقطاعمواجهةإلىأدىهذاكل

تممية،تعليتطويروتدريبخدماتتقديمبغرضذلكومحدودةمسئوليةذاتشركة–للتعليمتهامةشركةتأسيسخاللمنالتجزئةقطاعفيالشركةدخلتم2018عامخالل
.التجزئةتجارةليصبحالشركةنشاطتعديل

WHعالمياً المعروفةالتجاريةالعالمةمنتجاتلتوزيعالحصريةالحقوقالشركةتمتلك Smithةللتجارجلوبالأفنتسشركة)التابعةشركتهاتمتلككماالسعوديةالعربيةالمملكةفي
WHعالمياً المعروفةالتجاريةالعالمةمنتجاتلتوزيعالحصريةالحقوق(العامة Smithالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفي.

:التاليةالبيعقنواتطريقعنالسعوديالسوقللتعليمتهامةشركةتخدم

بالدمامالحبيبمستشفيوبوليفاردالرياضفيللتجزئةمعارض:التجزئةقسم
الرياضبمدينةسيبأندمقهى.
السفر،راتوإكسسواوالحلوياتالترفيهمنتجاتلبيعجدةبمدينةالدوليالعزيزعبدالملكبمطارفروعستةوالرياض،بمدينةالدوليخالدالملكبمطارفرعين:المطاراتفروع

WHالتجاريةالعالمةاستخدامامتيازحقلديهاالشركةأنحيث Smithالعالممستوىعلىالمطاراتفيالتجاريةالمحالتلمشغليالعالماتأهمأحد.
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خلفية عن الشركة

:التوزيعقطاع•

بتمديدللتوزيعتهامةشركةقامتم2021مارس31فيالمنتهيةالماليةالسنةخالل.هاركورتمفلنهوتنشركةلمنتجاتالحصريالتوزيععقدوتشغيلبإدارةحالياً الشركةتقوم
.هاركورتمفلنهوتن-التعليمتكنولوجياشركةمعالحصريةالتوزيعاتفاقية

والروضةمرحلةمنميةالتعليللفترةالتعليميةللمناهجالرائدالعالميالمزودتعدالتيوهاركورتمفلنهوتن-التعليمتكنولوجياشركةوللتوزيعتهامةبينمااالتفاقيةتجديدتم
بندتتضمنوم2023ديسمبرحتىاالتفاقيةتسري.السعوديةالعربيةالمملكةفىهاركوتمفلنهوتنلمنتجاتالحصريالتوزيعحقتهامةاالتفاقيةتمنحوالثانوية،المرحلةحتى
.2025ديسمبرحتىبتمديدهايسمح

تطويرللتوزيعتهامةتواصل.المملكةأنحاءجميعفيمدرسة170منألكثرمتكاملةتعليمةخدماتلتقديم،م2010عاممنذناجحةشراكةهاركورتوللتوزيعتهامةأسست
.المهنيوالتطويرالتدريبذلكفيبمالعمالئهاالمتكاملةخدماتها

تقديمها،والتعليميةالمناهجلتصميماألولالرقميالنهجعلىكبيربشكلتركزحيثوالثانوي،األساسيالتعليمسوققطاعفياالبتكارمواصلةفيأتشأمأتشتستمر
.التعليمتكنولوجيافيالتطوراتوأحدثالرقميةالمنصاتمنواالستفادة

:اإلنتاجقطاع•

المسموعويالمرئاإلعالميلإلنتاجالمتكاملاإلنتاجشركةتأسيسفيالمساهمةخاللمنالوثائقيةاألفالموالتوعويةوالتجاريةواإلعالناتاألفالمإنتاجقطاعفيالشركةدخلت
.(تابعةشركة)

:رئيسيةأقسامبثالثالمرئيالمحتوىإنتاجفيمتخصصةالمتكاملاإلنتاجشركة

السينمائيةاألفالموالمسلسالتوالتلفزيونيةالبرامجإنتاج.
الدعائيةاألفالموالتجاريةاإلعالناتإنتاج.
االجتماعيالتواصلوسائلفيللعرضالمخصصةالمرئيةالموادإنتاج.
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خلفية عن الشركة

الشركةفيالمساهمينملكيةونسبأسماء:

د نسبة الملكية بع
تخفيض رأس المال

ل نسبة الملكية قب
تخفيض رأس المال

بعد تخفيض رأس المال قبل تخفيض رأس المال
االسم

(لاير سعودي)القيمة  عدد األسهم (لاير سعودي)القيمة  عدد األسهم

100% 100% 50,000,000 5,000,000 175,000,000 17,500,000 الجمهور 

م2022/02/07فيكماتداول:المصدر
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خلفية عن الشركة

التنظيميالهيكل:

الشركة:المصدر
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خلفية عن الشركة

اإلدارةمجلس*:

الشركة:المصدر

`تاريخ العضوية

األسهم المملوكة قبل التخفيض

العمر الجنسية الصفة المنصب النسبة االسم

)%(
غير مباشر

النسبة 

)%(
مباشر

م2021/10/14 - - - - 42 سعودي مستقل رئيس سلطان صالح الدين عبد العظيم

م2021/10/14 - - - - 50 سعودي تنفيذي
العضو -نائب الرئيس
المنتدب

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب

م2021/10/14 - - - - 43 سعودي مستقل عضو ساري إبراهيم المعيوف

م2021/10/14 - - - - 44 سعودي غير تنفيذي عضو سلمان محمد ناصر األسمري

م2021/10/14 - - - - 29 سعودية مستقل عضو أسماء أحمد محمد زين فطاني

م2021/10/14 - - - - 31 سعودي غير تنفيذي عضو عبد العزيز نجيب السويلم

م2021/10/14 - - - - 37 سعودي مستقل عضو المعتصم باهلل زكي عالم

تاريخمنبدأتوالتيالحاليةللدورةأعالهالمذكوريناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلى(م14/10/2021الموافق)هـ08/03/1443تاريخفيالمنعقداجتماعهافيالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت*

.(م13/10/2024الموافق)هـ10/04/1446

مإبراهيمحمدإبراهيم/األستاذوتعييناإلدارة،لمجلسرئيساً العظيمعبدالدينصالحسلطان/األستاذتعيين(م17/10/2021الموافق)هـ11/03/1443بتاريخالمنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسقرر**

.اإلدارةمجلسلرئيسنائباً الشبيب



خلفية عن الشركة

التنفيذيةاإلدارة:

الشركة:المصدر

تاريخ االلتحاقالعمرالجنسيةالمنصباالسم

م502015/12/01سعوديالرئيس التنفيذيمازن بن محمد ناصر األسمري

م622015/10/01بريطانيالنائب االول للرئيس التنفيذيجراهام موراي

م542013/06/01سعودينائب الرئيس لدعم األعمالإيهاب عمر رجب

م432019/07/07سعوديرئيس الموارد البشرية والشؤون اإلداريةعبدهللا حمد عبدالرحمن الماجد

م442012/10/01مصريمدير الشؤون الماليةأيمن محمد عبدالرحمن سليمان 

10
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وأسبابهاتطور الخسائر المتراكمة للشركة 

ية الفترة المال/السنة
الربح (/الخسارة)صافي 

(مليون الريال السعودي)
الخسائر المتراكمة 

(مليون لاير سعودي)
نسبة الخسائر المتراكمة

)%(إلى رأس المال 
سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة

%22.2(33.3)(41.1)م 2015مارس 31

:ييعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يل
 مليون لاير سعودي12.1تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بما يقارب.
 مليون لاير سعودي7.6تسجيل مخصص بضاعة بطيئة الحركة بما يقارب.
 ف مليون لاير سعودي نتيجة ارتفاع تكالي9تحميل السنة بمصروفات مالية بما يقارب

.التمويل

%48.6(72.9)(43.2)م2016مارس 31

:ييعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يل
 مليون لاير سعودي عن ايجارات عن سنوات مالية سابقة و ذلك10.9تسجيل مبلغ

العامة بعد تأييد الحكم االبتدائي من محكمة االستئناف بالدمام لصالح المؤسسة
.لجسر الملك فهد

 مليون لاير سعودي عن ديون مشكوك في 8.7تسجيل مخصصات بما يقارب
.تحصيلها و بضاعة بطيئة الحركة

 مليون لاير سعودي كمصروفات مالية عن تمويل قروض7تحميل السنة بما يقارب.
 ب بما يقار( شركة تابعة في ذلك الوقت)تسجيل خسائر من شركة أد أرت مديان

مليون لاير سعودي17
 مليون لاير سعودي8انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بما يقارب.

%63.6(95.4)(55.7)م2017مارس 31

:ييعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يل
ية قيام الشركة بقيد خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات في شركة التقن

لغ المتجددة والشركة الخليجية لتطوير األنظمة ضمن قائمة األعمال الموحدة بمب
مليون لاير سعودي وهما شركتان سعوديتان ذات مسؤولية محدودة تمتلك19.6

لم تمارسا أية أنشطة و لم تحققا أية إيرادات منذ % 30فيهما الشركة نسبة 
م2010تأسيسهما في عام 

 مليون لاير سعودي3.8تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ.
 11بما يقارب( شركة تابعة في ذلك الوقت)تسجيل خسائر من شركة أد أرت مديان

2.6مليون لاير منها مخصص انخفاض في قيمة إيرادات تحت التسوية بما يقارب 
.مليون لاير سعودي

-%23.2(17.4)2.99م2018مارس 31

-%18.1(13.6)3.4م2019مارس 31

.اإلدارةمعلوماتللشركة،المدققةالماليةالقوائم:المصدر
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وأسبابهاتطور الخسائر المتراكمة للشركة 

.اإلدارةمعلوماتللشركة،المدققةالماليةالقوائم:المصدر

ية الفترة المال/السنة
الربح (/الخسارة)صافي 

(مليون الريال السعودي)
الخسائر المتراكمة 

(مليون لاير سعودي)
نسبة الخسائر المتراكمة

)%(إلى رأس المال 
سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة

%52.3(39.2)(29.1)م2020مارس 31

:يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي
 على جميع قطاعات المجموعة19إرتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة ألثر جائحة فيروس كوفيد.
إنتهاء عقد تأجير المواقع اإلعالنية بمدينة الرياض.
ديون قيام الشركة بتسجيل مخصص مخزون بطى الحركة و متقادم، خسائر إنخفاض فى القيمة و شطب

.قديمة
 اذ على الخسائر من قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير االستحوارتفعت

.19شركة تابعة جديدة، إضافة إلى أثر اإلجراءات اإلحترازية إلحتواء فيروس كوفيد 
ج قيد خسائر إنخفاض فى قيمة أصول غير ملموسة و يمثل الرصيد المتبقي من حق إستخدام برام

.التعلم اإللكتروني وموائمة المناهج التعليمية

%*66.3(*115.9)(84.9)م2021مارس 31

:يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي
 ضافة من إنتشار فيروس كوفيد مما أثر بشكل كبير على مجمل ربح قطاع التجزئة، إالشركة تأثر أعمال

كبير فى أعمال قطاعى اإلعالن و اإلنتاج تباطؤ إلى ذلك أدت الظروف اإلقتصادية المحيطة إلى 
بالمجموعة مما كان له بعض األثر السلبي على أعمال الشركة وأدت الى انخفاض مجمل الربح بما 

.مليون لاير سعودي19.5يقارب 
 مليون لاير سعودي4.2قيمة ممتلكات و معدات بما يقارب انخفاض في قيد خسائر.
 سعوديمليون لاير 6.5الشركات الزميلة بما يقارب أعمال تحقيق خسائر من الحصة من نتائج.
 مليون لاير سعودي5.3قيد مخصص قضايا و مطالبات خالل العام بما يقارب.
 مليون لاير سعودي مخصصات 6.5مليون لاير سعودي منها ما يقارب 8إرتفاع مخصص الزكاة بما يقارب

تم قيدها من قبل الشركة بناء على الربوط المعدلة من قبل هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك لشركات
المجموعة 

 مليون لاير سعودي4,6قيد مخصصات خسائر إئتمانية بما يقارب.
 سعوديمليون لاير 5.8قيد مخصص مخزون بضائع متقادمة.

%81.0(141.7)(30.6)م2021ديسمبر 31

:يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي
 مليون لاير عقب تقلص عقود المواقع اإلعالنية5.9يقارب بما تحقيق خسائر بقطاع اإلعالن
 سعوديمليون لاير 1.2قيام الشركة بتسجيل خسائر إئتمانية متوقعة بمبلغ.
 مليون لاير سعودي حيث ال تزال الفروع الجديدة و 13.1يقارب بما تحقيق خسائر فى قطاع التجزئة

صل عمليات التوسع فى القطاع فى مراحلها األولى من التشغيل، كما أن أعداد المسافرين ال يزال لم ي
.إلى اإلعداد المتوقعة

 سعوديمليون لاير 4.7تحقيق خسائر فى قطاع اإلنتاج بما يقارب.

م2021مارس31فيالمنتهيةالماليةللسنةالمتراكمةالخسائرتعديلتمبحيثم2021ديسمبر31فيالمنتهيةأشهرالتسعةلفترةالماليةالقوائمفيالواردةالبنودبعضتعديلتمقدفإنهللشركةوفقاً *

مارس31فيالمنتهيةللسنةالخسائرصافياحتساببإعادةالشركةقامتوبالتاليالسابقة،الماليةالقوائمفيوردماحسبسعوديلايرمليون(115.9)بمقارنةسعوديلايرمليون(112.5)لتبلغ

.%64.3المالرأسإلىالمتراكمةالخسائرنسبةلتشكلسعوديلايرمليون(81.5)لتبلغم2021
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الخسائرخطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف 

لاير(175,000,000)مليونوسبعونوخمسةمائةمنالمالرأستخفيضبعد،(م2022/02/07الموافق)هـ1443/07/06بتاريخالمنعقداجتماعهفيالشركةإدارةمجلسأوصى•
لاير(400,000,000)مليونأربعمائةإلىسعوديلاير(50,000,000)مليونخمسونمنالشركةمالرأسبزيادةسعودي،لاير(50,000,000)مليونخمسونإلىسعودي،
وموافقةالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدوذلكسعودي،لاير(350,000,000)مليونوخمسونثالثمائةبقيمةأولويةحقوقأسهمطرحطريقعنسعودي،
.العاديةغيرالعامةالجمعية

وسدادلالعامالمالرأسدعمإلىباإلضافة،المستقبليةستثماراتاالوللشركةالتوسعخططتمويلإلىأعالهإليهالمشارالمالرأسزيادةمنأساسيبشكلالشركةوتهدف•
.ماليةالااللتزامات
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تخفيض رأس المال

:المالتخفيض رأس هيكل األطراف المشاركة في عملية 

عملية تخفيض رأس المال
المستشار المالي

المحاسبيإعداد التقرير 
الخاص بتخفيض رأس 

المال 

تصويت مساهمي الشركة

الجمعية العامة غير العادية

الموافقات النظامية
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تخفيض رأس المال

المقترحالمالرأسلتخفيضالعامالهيكل:

بقيمةعاديسهم(17,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشرسبعةإلىمقسمسعودي،لاير(175,000,000)مليونوسبعونوخمسةمائةالحاليالشركةمالرأسيبلغ•
خمسةإلىمقسمسعودي،لاير(50,000,000)مليونخمسونليصبحالشركةمالرأستخفيضوسيتمللسهم،سعوديةرياالت(10)عشرةقدرهابالكاملمدفوعةاسمية
.سهملكلسعوديةرياالت(10)عشرةقدرهااسميةبقيمةسهم(5,000,000)ماليين

للشركة،المصدرةاألسهممنعاديسهم(12,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشراثناإلغاءطريقعنالتخفيضعمليةوستتم،(%71.428)المالرأستخفيضنسبةتبلغ•
ديسمبر31فيكماقيمتهاوالبالغالمتراكمةالخسائرإجماليمن%88.23نسبتهماتمثلوالتيالمتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءسهم،(1.4)لكلسهم(1)إلغاءبمعدلأي

.سعوديلاير(141,672,942)وأربعونواثنانوتسعمائةألفوسبعونواثنانوستمائةمليونوأربعونوواحدمائةم2021

ثمومنه،حينفيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•
مالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوماً (30)ثالثينخاللملكيتهحسبكالً الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتم
.الشركة

31هيةالمنتأشهرالتسعةلفترة(المراجعةغير)الموجزةالموحدةالماليةالقوائم:المالرأستخفيضألغراضتحديدهاالمطلوبالقيممنهاأخذتالتيالماليةالقوائمتاريخ•
.م2021ديسمبر
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تخفيض رأس المال

الشأنهذافياإلدارةوتحليلومناقشةالمالرأستخفيضأسباب:

وخمسةمائةبقيمةم2021ديسمبر31تاريخفيكماالمتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضالمالرأستخفيضالشركةإدارةمجلسقرر•
.سعوديلاير(125,000,000)مليونوعشرون

مالرأسلةهيكبإعادةقرارإلىوتوصلتللشركة،الماليواألداءالمستقبليالنمولدعماستراتيجيةوضععلىالحالي،الشركةلوضعوتحليلهامناقشتهاضمنالشركةعملت•
تقبليةالمساالستثماراتوللشركةالتوسعخططلتمويلوذلكأولوية،حقوقأسهمإصدارطريقعنالمالرأسزيادةثمومنالمالرأستخفيضبعمليةالبدءطريقعنالشركة

.الماليةااللتزاماتسدادوالعاملالمالرأسدعمإلىباإلضافةو

الشركةإدارةمجلسأعضاءبيان:

المرأسهيكلةإعادةسيتمحيث  الشركة،التزاماتعلىتؤثرولنوالمساهمين،الشركةمصلحةفييصبالشركةمالرأستخفيضعمليةأنالشركةإدارةمجلسيرى•
.المتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءالشركة



17

تخفيض رأس المال

بتاريخالمنعقداجتماعهفيإدارتهامجلستوصيةعن(م2022/02/08الموافق)هـ1443/07/07تاريخفي(تداول)السعوديةتداولشركةموقعخاللمنالشركةأعلنت•
مليونخمسونإلىسعودي،لاير(175,000,000)مليونوسبعونوخمسةمائةمن،(%71.428)بنسبةالشركةمالرأسبتخفيض(م2022/02/07الموافق)هـ1443/07/06

عادي،سهم(5,000,000)ماليينخمسةإلىعادي،سهم(17,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشرسبعةمناألسهمعددتخفيضوبالتاليسعودي،لاير(50,000,000)
تخفيضيتمبحيثالشركة،أسهممنسهم(12,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشراثناعددإلغاءطريقعنسعودية،رياالت(10)عشرةمنهاكلقيمةالقيمةمتساوية
وعشرونوخمسةمائةبقيمةم2021ديسمبر31تاريخفيكماالمتراكمةالخسائرمنجزءإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةلغرضوذلك.سهم(1.4)لكل(1)واحدسهم
.العاديةغيرالعامةالجمعيةوموافقةالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدوذلكسعودي،لاير(125,000,000)مليون

علىالموافقةهذهعناإلعالنتموقد،(م10/02/2022الموافق)هـ09/07/1443بتاريخالشركةمالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت•
.(م10/02/2022الموافق)هـ09/07/1443بتاريخ(تداول)السعوديةتداولوموقعالماليةالسوقهيئةموقع

فيالعرضهذامننسخةتضمينتمكما.(م17/02/2022الموافق)هـ16/07/1443بتاريختداولموقعفيعنهاواإلعالنالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت•
.اإلعالن
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أثر تخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة

فيتخفيضالحولمحدودتأكيدتقرير)المالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالتقريرإلعدادقانونيونومراجعونمحاسبونوشركاهالخراشيشركةبتعيينالشركةقامت•
.الشركةمطلوباتعلىالمتوقعوأثرهالتخفيضآليةتوضيحخاللهمنتموالذي،(المالرأس

.((أ)الملحق)القانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن•
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

لاير(141,672,942)أربعونواثنانوتسعمائةوألفسبعونواثنانوستمائةومليونأربعونوواحدومائةم2021ديسمبر31فيكماللشركةالمتراكمةالخسائربلغت•
الخسائرمنجزءإطفاءإلىسعوديلاير(125,000,000)مليونوعشرونوخمسةمائةبمقدارالمالرأستخفيضوسيؤديالمال،رأسمن(%80.96)نسبتهماأيسعودي،
لاير(16,672,942)أربعونواثنانوتسعمائةوالفاً سبعونواثنانوستمائةومليوناً عشرستةالمالرأستخفيضعمليةبعدالمتراكمةالخسائرإجماليليصبحالمتراكمة
.سعودي

.(أ)الملحق)القانونيالمحاسبتقريرفيكماالشركةمطلوباتعلىالمالرأسلتخفيضأثرهناكيكونلن•

حقوق الملكية 
(لاير سعودي)

(لاير سعودي)قبل تخفيض رأس المال 
بعد تخفيض رأس المال 

(لاير سعودي)
التأثير

(125,000,000)175,000,00050,000,000رأس المال

125,000,000(16,672,942)(141,672,942)*الخسائر المتراكمة

-(1,292,328)(1,292,328)احتياطي قياس التزامات منافع الموظفين

-(3,126,393)(3,126,393)احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

-(10,690,767)(10,690,767)عةأثر اإلستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة فى شركات تاب

-(1,512,244)(1,512,244)احتياطي التغير في القيمة العادلة

-16,705,32616,705,326مجموع حقوق الملكية العائد للمساهمين بالشركة األم

-(1,113,309)(1,113,309)حقوق الملكية غير المسيطرة 

-15,592,01715,592,017مجموع حقوق الملكية

م2021ديسمبر31فيكماالماليةوالقوائمالقانوني،المحاسبتقرير:المصدر

من(%85.96)بنسبةأيسعوديلاير(141,672,942)مبلغم2021ديسمبر31فيالمنتهيةأشهرالتسعةلفترة(المراجعةغير)المختصرةالموحدةاألوليةالماليةالقوائمفيكماالمتراكمةالخسائربلغت*

.الشركةمالرأستخفيضبعدوذلكالمالرأسمن(%33.35)بنسبةأيسعوديلاير(16,672,942)إلىللشركةالمتراكمةالخسائرستنخفضفيماالمال،رأستخفيضقبلالشركةمالرأس
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(50,000,000)مليونخمسونإلىسعوديلاير(175,000,000)مليونوسبعونوخمسةمائةمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم•
اثناإلغاءطريقعنعاديسهم(5,000,000)ماليينخمسةإلىعاديسهم(17,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشرسبعةمناألسهمعددتخفيضوبالتالي،(71.428%)

منجزءإلطفاءالشركةمالرأسهيكلةإعادةعادي،سهم(1.4)لكلسهم(1)إلغاءبمعدلأيللشركة،المصدرةاألسهممنسهم(12,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشر
لاير(141,672,942)أربعونوثناناوتسعمائةوألفسبعونواثنانوستمائةومليونأربعونوواحدومائةم2021ديسمبر31تاريخفيكماقيمتهاوالبالغةالمتراكمةالخسائر
.سعودي

ثمنومحينه،فيالسائدبالسعرالسوقفيبيعهاثمومنالمالرأستخفيضعمليةعنستنتجوالتيواحدةمحفظةفي(وجدتإن)أسهمكسورأيبتجميعالشركةستقوم•
مالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةفيالمساهمينموافقةتاريخمنيوم(30)ثالثينخاللملكيتهحسبكالً الشركةلمساهميبيعهامتحصالتتوزيعسيتم
.الشركة

أسهممنسهم(1,000)ألفعددمحفظتهفييملكلمساهممثالأدناه،موضحهوكماالشركةمساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىالشركةمالرأستخفيضيؤثرلن•
.التخفيضقبلالشركة

بعد تخفيض رأس المالقبل تخفيض رأس المال(تقديري)البند 

سهم1,000سهم1,000األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي48.10لاير سعودي48.10(  م افتراضي2022/02/23إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

لاير سعودي48,100لاير سعودي48,100القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

%71.428ال ينطبقنسبة التخفيض 

سهم 715ال ينطبقعدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية 

سهم المملوكة بعد التخفيض سهم 285ال ينطبقاألأ

لاير سعودي168.4ال ينطبق(*تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي47,979.75ال ينطبق( تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي120.25ال ينطبق(  تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سعوديلاير168.4إلى168.350منالمالرأستخفيضبعدالمتوقعالسهمسعرتقريبتم*
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

ماً سهيملكالذيالمساهمتأثرأدناهالجدولويوضحوتعويضه،هذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحداً سهماً يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةتجدر•
:يليكماأسهمخمسةأوأربعةأوثالثةأوسهمينأوواحداً 

القيمة(تقديري)البند 

سهم5سهم4سهم3سهم2سهم1األسهم المملوكة قبل التخفيض

لاير سعودي48.10لاير سعودي48.10لاير سعودي48.10لاير سعودي48.10لاير سعودي48.10(م افتراضي2022/02/23إغالق )سعر السهم قبل التخفيض 

سهم4سهم3سهم3سهم2سهم 1األسهم الملغاة

سهم1سهم1ال ينطبقال ينطبقال ينطبقاألسهم المملوكة بعد التخفيض

لاير سعودي168.4لاير سعودي168.4لاير سعودي168.4لاير سعودي168.4لاير سعودي168.4(*تقديري)سعر السهم بعد التخفيض 

لاير سعودي240.50لاير سعودي192.40لاير سعودي144.30لاير سعودي96.20لاير سعودي48.10القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

لاير سعودي168.4لاير سعودي168.4ال ينطبقال ينطبقال ينطبق(تقديرية)القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض 

لاير سعودي72.15لاير سعودي24.05لاير سعودي144.30لاير سعودي96.20لاير سعودي48.10(  تقديرية)قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم 

.سعوديلاير168.4إلى168.350منالمالرأستخفيضبعدالمتوقعالسهمسعرتقريبتم*
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة

سعريصلأنالمتوقعمنسعودي،لاير(48.10)هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)(م23/02/2022الموافق)هـ22/07/1443بتاريخالشركةسهمإغالقسعرأنباحتساب•
28الموافق)هـ27/07/1443بتاريخاألثنينيومالسوقافتتاحفيسعوديلاير(168.4)إلىالمالرأستخفيضعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةحالفيالمعدلالسهم

.العاديةغيرالعامةالجمعيةيومالشركةسهمإغالقسعرعن(%250.10)بنسبةزيادةيمثلالتغيروهذا،(م02/2022/

:المالرأستخفيضبعدالسهمسعرتعديلأثرالتاليالجدوليوضح•

القيمة(تقديري)البند 

لاير سعودي 48.10(يوم الجمعية العامة غير العادية)–( افتراضي-م 2022/02/23الموافق )هـ 1443/07/22سعر إغالق السهم اليوم 

لاير سعودي 125,000,000قيمة تخفيض رأس المال 

سهم12,500,000عدد األسهم الملغاة 

سهم 17,500,000عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

سهم 5,000,000عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

لاير سعودي 841,750,000القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال 

لاير سعودي168.4(*تقديري)سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 

لاير سعودي 841,750,000(  تقديري)القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال 

.سعوديلاير168.4إلى168.350منالمالرأستخفيضبعدالمتوقعالسهمسعرتقريبتم*
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال

:المالرأستخفيضبعدالسهمسعرحسابكيفيةالتاليالجدوليوضح•

.سعوديلاير168.4إلى168.350منالمالرأستخفيضبعدالمتوقعالسهمسعرتقريبتم*

القيمة(تقديري)البند 

لاير سعودي 48.10(افتراضي-م 2022/02/23الموافق )هـ 1443/07/22سعر إغالق السهم اليوم ( أ)

سهم 17,500,000عدد األسهم قبل تخفيض رأس المال( ب)

لاير سعودي841,750,000( ب)x(أ= )القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال ( ج)

سهم5,000,000عدد األسهم بعد التخفيض ( د)

لاير سعودي 168.4(** د)÷(ج= )سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال 
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة

ريقطعنالشركةمالرأسهيكلةإعادةإلىالمالرأستخفيضعمليةمنالشركةتهدفحيثالشركة،علىتؤثرأنيمكنالمالرأسلتخفيضنتيجةمحتملةمخاطريوجدال•
دعمإلىافةباإلضوالمستقبليةاالستثماراتوللشركةالتوسعخططتمويللوذلكأولويةحقوقأسهمإصدارطريقعنالمالرأسزيادةثمومنالمالرأستخفيضبعمليةالبدء
.الماليةااللتزاماتسدادوالعاملالمالرأس
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الموافقات النظامية الالزمة

مليونوسبعونوخمسةمائةمنالشركةمالرأستخفيضطلبعلى(م10/02/2022الموافق)هـ09/07/1443بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت•
مليونعشرسبعةمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،(%71.428)قدرهاانخفاضبنسبةسعوديلاير(50,000,000)مليونخمسونإلىسعوديلاير(175,000,000)

المصدرةاألسهممنسهم(12,500,000)ألفوخمسمائةمليونعشراثناإلغاءطريقعنسهم(5,000,000)ماليينخمسةإلىسهم(17,500,000)ألفوخمسمائة
.(م10/02/2022الموافق)هـ09/07/1443بتاريخ(تداول)السعوديةتداولوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقةهذهعناإلعالنتموقدللشركة،

علىةالعاديغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالعادية،غيرالعامةالجمعيةموافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن•
.تماماً ستتوقفالمالرأستخفيضعمليةفإنهذه،المالرأستخفيضعملية

تعديلىعلموافقتهاعلىللحصولالتجارةوزارةبمخاطبةتقومسوفالشركةفإنالمال،رأستخفيضعمليةعلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةموافقةعلىالحصولتمحالفي•
.للشركةاألساسيوالنظامالتجاريالسجل

.المالرأستخفيضعمليةالستكمالعليهاالحصولالشركةعلىيستلزمأخرىنظاميةموافقاتأيتوجدالأعاله،ذكرهتممابخالف•
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األنظمة واللوائح ذات الصلة

.وتعديالته(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وتاريخ3/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظام•

.وتعديالته،(م2003/07/31الموافق)هـ1424/06/02بتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظام•

بناء(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09وتاريخ2017-123-3رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةمجلسعنالصادرةالمستمرةوااللتزاماتالماليةاألوراقطرحقواعد•
وتاريخ2021-7-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلة،(م2003/08/01الموافق)هـ1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلى

.(م2021/01/14الموافق)هـ1442/06/01

بالمرسومالصادرالشركاتنظامعلىبناءً (م2017/02/13الموافق)هـ1438/05/16وتاريخ2017-16-8رقمالقراربموجبالماليةالسوقهيئةعنالصادرةالشركاتحوكمةالئحة•
.(م2021/01/14الموافق)هـ1442/06/01وتاريخ2021-7-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقراروالمعدلة،هـ1437/01/28وتاريخ3/مرقمالملكي

-48-4رقمالقراربموجبالهيئةمجلسعنصادرةمالهارأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءات•
هـ،1424/06/02وتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرةتعديالتمنعليهوردوماالماليةالسوقنظامعلىبناءً ،(م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013

.(م2018/07/18الموافق)هـ1439/11/05وتاريخ2018-77-1رقمالهيئةمجلسبقراروالمعدلة

(م2017/12/27الموافق)هـ1439/04/09بتاريخ2017-123-3رقمالماليةالسوقهيئةمجلسبقرارعليهاوالموافق(تداول)السعوديةالماليةالسوقعنالصادرةاإلدراجقواعد•
وتاريخ2021-22-1رقمالماليةالسوقهيئةمجلسقراربموجبتعديلوآخر،(م2019/09/30الموافق)هـ1441/02/01بتاريخ2019-104-1رقمقراربموجبوالمعدلة

.(م2021/02/24الموافق)هـ1442/07/12

.للشركةاألساسيالنظام•
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تقرير المحاسب القانوني 

أسبابةلدراسالمالرأسفيالتخفيضحولمحدودتأكيدتقريربإعدادللقيامقانونيكمحاسبقانونيونومراجعونمحاسبونوشركاهالخراشيشركةبتعيينالشركةقامت•
.المالرأستخفيضطلبعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالحصولأجلمنالمساهمين،حقوقوعلىالشركةمطلوباتعلىالتخفيضذلكوأثرالمالرأستخفيض

الموافق)هـ1437/01/28وتاريخ3/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظاممنالمائةبعدواألربعونالرابعةالمادةإلىاستناداً القانوني،المحاسبتقريرتالوة•
الشركةىعلالتيااللتزاماتوعنلهالموجبةاألسبابعنالحساباتمراجعيعدهخاصتقريرتالوةبعدإالالتخفيضقراريصدرالأنهعلىتنصوالتيوتعديالته،(م2015/11/10

.التخفيضأثروعن

الموافق)هـ16/07/1443بتاريخ(تداول)السعوديةتداولموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالقانونيالمحاسبتقريرمننسخةتضمينتم•
.(م17/02/2022
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الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال

الحدثالتاريخ

(م2022/02/07الموافق )هـ 1443/07/06
لاير سعودي إلى خمسون مليون لاير سعودي ( 175,000,000)توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من مائة وخمسة وسبعون مليون 

. لاير سعودي( 50,000,000)

.  إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة(م08/02/2022الموافق )هـ 07/07/1443

.تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية(. م09/02/2022الموافق )هـ08/07/1443

(. م10/02/2022الموافق )هـ09/07/1443
داول تموافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع 

(.  تداول)السعودية 

.، كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن(تداول)السعودية تداول الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع (. م17/02/2022الموافق )هـ16/07/1443

(.الثالثاالجتماع )اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (. م19/02/2022الموافق )هـ18/07/1443

(. م23/02/2022الموافق )هـ22/07/1443
، نظراً لعدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول، واالجتماع (الثالثاالجتماع)انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال 

.الثاني

. اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية(. م24/02/2022الموافق )هـ23/07/1443

(. م23/03/2022الموافق )هـ20/08/1443
ي فوذلك . اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

.  يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة( 30)خالل 
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معلومات هامة

السوقهيئةمجلسعنالصادرمالها،رأسمنفأكثر%20المتراكمةخسائرهابلغتوالتيالسوقفيأسهمهاالمدرجةبالشركاتالخاصةوالتعليماتاإلجراءاتإلىباإلشارة
هـ1424/06/02بتاريخ30/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالماليةالسوقنظامعلىبناءً (م2013/11/18الموافق)هـ1435/01/15وتاريخ2013-48-4رقمالقراربموجبالمالية

الخصوصوجهوعلىوتعديالته،(م2015/11/10الموافق)هـ1437/01/28وتاريخ3/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالشركاتنظامعلىوبناءً .وتعديالته،(م2003/07/31الموافق)
مسؤولأيعلىوجبالمالية،السنةخاللوقتأيفيالمدفوع،المالرأسنصفالمساهمةشركةخسائربلغتإذا)أنهعلىتنصوالتي(150)المائةبعدالخمسونالمادة
شرعخمسةخالل-اإلدارةمجلسوعلىبذلك،فوراً المجلسأعضاءإبالغاإلدارةمجلسرئيسوعلىاإلدارة،مجلسرئيسإبالغبذلكعلمهفورالحساباتمراجعأوالشركةفي
ألحكامقاً وف-تخفيضهأوالشركةمالرأسزيادةإمالتقرربالخسائر؛علمهتاريخمنيوماً وأربعينخمسةخالللالجتماعالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوة-بذلكعلمهمنيوماً 

بقوةةمنقضيالشركةتعد.األساسنظامهافيالمحدداألجلقبلالشركةحلأوالمدفوع،المالرأسنصفدونماإلىالخسائرنسبةمعهتنخفضالذيالحدإلىوذلك-النظام
مقررةالاألوضاعوفقالمالرأسزيادةقررتإذاأوالموضوع،فيقرارإصدارعليهاوتعذراجتمعتإذاأويوماً،وأربعينخمسةخاللالعاديةغيرالعامةالجمعيةتجتمعلمإذاالنظام
:يليماالشركةعلىويجب(بالزيادةالجمعيةقرارصدورمنيوماً تسعينخاللالمالرأسزيادةكلفياالكتتابيتمولمالمادةهذهفي

الخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%35عنيقلوبمافأكثر%20المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراً للجمهورتفصحأن•
وفييها،علوالتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمة

فيتضمينهبقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاً المطلوباإلفصاحتزامنحال
.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالن

الخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمن%50عنيقلوبمافأكثر%35المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراً للجمهورتفصحأن•
وفييها،علوالتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسبابالمالرأسمنونسبتهاالمتراكمة

فيتضمينهبقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاً المطلوباإلفصاحتزامنحال
.السنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالن

منونسبتهاالمتراكمةالخسائرمقداراإلعالنيتضمنأنعلىمالها،رأسمنفأكثر%50المتراكمةخسائرهابلوغعندمستقلبإعالنتأخيرودونفوراً للجمهورتفصحأن•
صاحاإلفتزامنحالوفيعليها،والتعليماتاإلجراءاتهذهتطبيقسيتمأنهإلىاإلعالنفياإلشارةمعالخسائرهذهبلوغإلىأدتالتيالرئيسيةواألسبابالمالرأس

بالنتائجالخاصناإلعالفيبتضمينهقامتحالفيمستقلبإعالناإلفصاحمنالشركةتعفىالسنويةأواألوليةالماليةبالنتائجالخاصاإلعالنمعالفقرةلهذهوفقاً المطلوب
.السنويةأواألوليةالمالية
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معلومات هامة

:إلى(تداول)السعوديةتداولموقعحسبالمتراكمةالخسائرذاتالشركاتتصنيف•

توفريلمفإناألقل،علىللشركةالمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرإذاإالصحيحاً العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعيكونالالشركات،نظاممن(94)المادةعلىبناءً •
افريتولمفإذااألقل،علىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحاً الثانياالجتماعويكونثاٍن،اجتماعإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصاب
.المختصةالجهةموافقةبعدفيهالممثلةاألسهمعددكانأياً صحيحاً الثالثاالجتماعويكونثالث،اجتماعإلىدعوةوجهتالثاني،االجتماعفيالالزمالنصاب

خفيضتأوبزيادةمتعلقاً القرارهذاكانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدرالشركات،نظاممن(94)المادةعلىوبناءً •
يةبأغلبصدرإذاإالصحيحاً القراريكونفالأخرى،مؤسسةأوشركةمعباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضاءقبلالشركةبحلأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأس
.االجتماعفيالممثلةاألسهمأرباعثالثة

ةالماليالسوقلدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذاً التخفيضقرارسيكونالمال،رأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحالفي•
انعقادييليومثانيبنهايةإيداعمركزلدىالشركةمساهميسجلفيوالمقيدينالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديوميلييومثانيتداولبنهاية(تداول)السعودية
ضرواحالذينالمساهمينوكذلكالعادية،غيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويشملالمال،رأسلتخفيضالمنعقدةالعاديةغيرالعامةالجمعية
.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماع

.من رأس مالها% 35فأكثر بما ال يقل عن % 20بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 

.من رأس مالها% 50فأكثر بما ال يقل عن % 35بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 

.فأكثر من رأس مال% 50بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 



31

المستندات المتاحة للمعاينة

تقوموسوف.الشركةمالرأسبتخفيضالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادقبليوماً (14)عنتقلالفترةخاللللجمهورإتاحتهمنوالتأكدالمساهمينتعميمنشرسيتم
ابعالرالدور-األولىمبنى-فهدالملكطريق-المحمديةحي-الرياضمدينةفيالشركةمقرفيعليهالالطالعالشركةلمساهميالتاليةالمستنداتبإتاحةالشركة

السعوديةالعربيةالمملكة11412الرياض4681.ب.ص

الموافق)هـ22/07/1443تاريخفيالعاديةغيرالعامةالجمعيةانعقادتاريخوحتى،(م10/02/2022الموافق)هـ09/07/1443فيالماليةالسوقهيئةموافقةتاريخمنوذلك
.عصراً 4الساعةوحتىصباحاً 8الساعةمنالرسميةالعملفترةخالل.(م23/02/2022

.الشركةمالرأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةمننسخة•

.(تداول)السعوديةوتداولالماليةالسوقهيئةموقععلىوالمنشورالشركة،مالرأستخفيضطلبعلىبالموافقةالماليةالسوقهيئةإعالنمنمطبوعةنسخة•

.الشركةمالرأستخفيضبعمليةالخاصالمحاسبيالمحدودالفحصتقريرمننسخة•

.الشركةمالرأستخفيضبخصوصالماليالمستشارتعيينخطابمننسخة•

.(العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعفيالشركةلمساهميالمقدمالعرض)المساهمينتعميممننسخة•
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المرفقات

.(المالرأسفيالتخفيضحولمحدودتأكيدتقرير)القانونيالمحاسبتقريرمننسخة•

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعحضورتوكيلنموذج•



(أ)ملحق 

نسخة من تقرير المحاسب القانوني  .

























(ب)ملحق 

نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  .

المساهمين الكرامالسادة 

تحية طيبة وبعد

إلجراءات الوقائية ن ودعماً للجهود واهمينموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سالمة المسا
(.COVID19)واالحترازية من قبل الجهات المختصة ذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد 

.www.tadawulaty.com.sa: ليتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداوالتي، علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التا

http://www.tadawulaty.com.sa/

