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معلومات الشركة
معلومات الشركة
شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة
الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور الرابع
ص.ب 4681 .الرياض 11412
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2079767 :
فاكس+ 966 11 2079604 :
البريد اإللكترونيinvestor-relations@tihama.com :
الموقع اإللكترونيwww.tihama.com :

معلومات المستشار المالي
شركة اإلنماء لالستثمار
الرياض ،طريق الملك فهد -برج العنود ()2
ص.ب  55560الرياض 11544
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2185999 :
فاكس+966 )11( 2185970 :
البريد اإللكترونيinfo@alinmainvestment.com :
الموقع اإللكترونيwww.alinmainvestment.com :

معلومات المحاسب القانوني
شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
الرياض  -حي الضباط
ص.ب 8306 .الرياض 11482
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 4784009 :
فاكس+ 966 11 4774924 :
البريد اإللكترونيgeneral@alkharashicaa.com :
الموقع اإللكترونيhttps://www.alkharashicaa.com :
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خلفية عن الشركة
 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم ( )1010016722المسجل بمدينة الرياض بتاريخ
1398/07/08هـ (الموافق 1978/06/14م).
 بدأت الشركة نشاطها كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 1974م ،ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية
بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم  1397بتاريخ  29جمادى الثانية من عام 1403هـ الموافق  13أبريل من عام 1983م ،وتعمل الشركة في
مجال اإلعالن التجاري والعالقات العامة والتسويق والنشر والتوزيع بموجب ترخيص وزارة الثقافة واإلعالم رقم .23232
 يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور الرابع ص.ب 4681 .الرياض  11412المملكة العربية
السعودية ،لدى الشركة فرع في مدينة جدة المسجل بموجب السجل التجاري رقم ( )4030008889بتاريخ 1395/04/03هـ (1975/04/15م).

 تعتبر شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة واحدة من كبرى المجموعات السعودية المتخصصة في مجال اإلعالن والعالقات العامة والتسويق و التسويق و التجزئة و
اإلنتاج.
معلومات التواصل
اسم ضابط االتصال :عبدالناصر البازعي

هاتف( :تحويلة +966 11 2079767 )600
فاكس+966 112079604 :
البريد اإللكترونيinvestor-relations@tihama.com :
الموقع اإللكترونيwww.tihama.com :
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خلفية عن الشركة
 يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )175,000,000لاير سعودي مقسم إلى ( )17,500,000سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل .وفيما يلي تطور

رأس المال منذ تأسيس الشركة:
التاريخ

الحدث

رأس المال
)لاير سعودي(

1395/04/03هـ
(الموافق 1975/04/15م)

تأسيس الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة في جدة

1403/06/29هـ
(الموافق 1983/04/13م)

تحول الشركة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري
رقم  1397بتاريخ  29جمادى الثانية 1403هـ الموافق  13ابريل 1983م الصادر عن وزارة التجارة والصناعة

200,000,000

1407/10/11هـ
(الموافق 1987/06/07م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال الشركة بقيمة  50مليون لاير سعودي ليصبح بعد التخفيض
 150مليون لاير سعودي وبنسبة تخفيض بلغت ( )%25وذلك لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة.

150,000,000

1408/09/16هـ
(الموافق 1988/05/02م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة على تخفيض رأس المال للشركة من  150مليون لاير سعودي إلى 120
مليون لاير سعودي وبنسبة تخفيض بلغت ( )%20وذلك لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة.

120,000,000

1412/04/14هـ
(الموافق 1991/10/21م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بقيمة  20مليون لاير سعودي ليصبح بعد التخفيض 100
مليون لاير سعودي ،وبنسبة تخفيض بلغت ( ،)%16.7وذلك لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة حتى 1992م.

100,000,000

1415/04/21هـ
(الموافق 1995/09/26م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال للشركة بقيمة  50مليون لاير سعودي عن طريق إصدار أسهم
نقدية إضافية وبنسبة زيادة بلغت ()%50ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة  150مليون لاير سعودي.

150,000,000

1438/07/06هـ (الموافق
2017/04/13م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بقيمة  75مليون لاير سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد
التخفيض  75مليون لاير سعودي ،وبنسبة تخفيض بلغت ( )%50لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة.

75,000,000

1441/11/24هـ
(الموافق 2020/07/15م)

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بقيمة  100مليون لاير سعودي وذلك عن طريق طرح
أسهم حقوق أولوية ،وبنسبة زيادة بلغت ( )%133.33ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة  175مليون لاير سعودي.
أوصى مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مالها من  175مليون لاير سعودي إلى  50مليون لاير سعودي وبنسبة
( )%71.428وذلك عن طريق إلغاء عدد  17.5مليون سهم عادي .ومن ثم زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق
أولوية بقيمة  350مليون لاير سعودي ليصبح رأس المال الشركة بعد الزيادة  400مليون لاير سعودي.

1443/07/22هـ (الموافق
2022/02/23م).

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال بقيمة  125مليون لاير سعودي ليصبح رأس مال الشركة
بعد التخفيض  50مليون لاير سعودي لتغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة.

1443/07/06هـ (الموافق
2022/02/07م)

2,245,000
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175,000,000
50,000,000

خلفية عن الشركة
 تعمل الشركة في قطاعات العمل التالية:

•

قطاع اإلعالن:

بدأ نشاط إعالنات الطرق مع انطالقة الشركة األولى عام 1975م وتطور عبر السنين من ناحية الشكل وحجم األموال المستثمرة في هذا النشاط ،وقد تزامن مع بداية هذا النشاط
افتتاح ورشة لخدمة وسائل إعالنات الطرق ،وقد ركزت تهامة على التوسع في مجال لوحات إعالنات الطرق لتغطي كافة أنحاء المملكة بمدنها وطرقها الرئيسة ،وقد ساهم انتشارها
الواسع في تقديم هذه الخدمة إلى استخدام أحدث التقنيات التي تعتبر مرتكزاً قوياً في صناعة اإلعالن بالمملكة ،كما تعد الشركة حالياً من أكبر الشركات التي تعمل في مجال
إعالنات الطرق وقد حصلت على العديد من المزايدات التي يتم طرحها من خالل األمانات.
واستطاعت تهامة خالل مسيرتها أن تحوز على الثقة كونها الرائدة في اإلعالن حيث تولت االمتياز الحصري لمجموعة متميزة من الوسائل اإلعالنية والصحف والمجالت الدولية وعدد
من القنوات الفضائية العربية.

• قطاع المكتبات والتجزئة:
تعتبر شركة مكتبات تهامة واحدة من شركات التجزئة األكثر رسوخاً في المملكة مع تاريخ يمتد ألكثر من  30عام وهي من رواد الشركات المتخصصة في مجال المكتبات والقرطاسية
بالمملكة ،ومع مرور الزمن وتغيير العادات والمستجدات التي ظهرت على الساحة وأدت إلى تراجع الطلب على الكتاب وتراجع عادة القراءة وانخفاض توجه الناس نحو الكتاب المطبوع؛
كل هذا أدى إلى مواجهة قطاع النشر والمكتبات لصعوبات كثيرة أدت إلى تحقيق خسائر.
خالل عام 2018م دخلت الشركة في قطاع التجزئة من خالل تأسيس شركة تهامة للتعليم – شركة ذات مسئولية محدودة و ذلك بغرض تقديم خدمات تدريب و تطوير تعليمية ،تم
تعديل نشاط الشركة ليصبح تجارة التجزئة.
تمتلك الشركة الحقوق الحصرية لتوزيع منتجات العالمة التجارية المعروفة عالمياً  WH Smithفي المملكة العربية السعودية كما تمتلك شركتها التابعة ( شركة أفنتس جلوبال للتجارة
العامة) الحقوق الحصرية لتوزيع منتجات العالمة التجارية المعروفة عالمياً  WH Smithفي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تخدم شركة تهامة للتعليم السوق السعودي عن طريق قنوات البيع التالية:
 قسم التجزئة  :معارض للتجزئة في الرياض بوليفارد و مستشفي الحبيب بالدمام
 مقهى أند سيب بمدينة الرياض.
 فروع المطارات :فرعين بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ،و ستة فروع بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة لبيع منتجات الترفيه والحلويات وإكسسوارات السفر،
حيث أن الشركة لديها حق امتياز استخدام العالمة التجارية  WH Smithأحد أهم العالمات لمشغلي المحالت التجارية في المطارات على مستوى العالم.
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خلفية عن الشركة
• قطاع التوزيع:

تقوم الشركة حالياً بإدارة وتشغيل عقد التوزيع الحصري لمنتجات شركة هوتن مفلن هاركورت .خالل السنة المالية المنتهية في  31مارس 2021م قامت شركة تهامة للتوزيع بتمديد
اتفاقية التوزيع الحصرية مع شركة تكنولوجيا التعليم  -هوتن مفلن هاركورت.
تم تجديد االتفاقية ما بين تهامة للتوزيع و شركة تكنولوجيا التعليم  -هوتن مفلن هاركورت و التي تعد المزود العالمي الرائد للمناهج التعليمية للفترة التعليمية من مرحلة الروضة و
حتى المرحلة الثانوية ،و تمنح االتفاقية تهامة حق التوزيع الحصري لمنتجات هوتن مفلن هاركوت فى المملكة العربية السعودية .تسري االتفاقية حتى ديسمبر 2023م و تتضمن بند
يسمح بتمديدها حتى ديسمبر .2025
أسست تهامة للتوزيع و هاركورت شراكة ناجحة منذ عام 2010م  ،لتقديم خدمات تعليمة متكاملة ألكثر من  170مدرسة في جميع أنحاء المملكة .تواصل تهامة للتوزيع تطوير
خدماتها المتكاملة لعمالئها بما في ذلك التدريب والتطوير المهني.
تستمر أتش أم أتش في مواصلة االبتكار في قطاع سوق التعليم األساسي والثانوي ،حيث تركز بشكل كبير على النهج الرقمي األول لتصميم المناهج التعليمية وتقديمها،
واالستفادة من المنصات الرقمية وأحدث التطورات في تكنولوجيا التعليم.
• قطاع اإلنتاج:
دخلت الشركة في قطاع إنتاج األفالم واإلعالنات التجارية و التوعوية و األفالم الوثائقية من خالل المساهمة في تأسيس شركة اإلنتاج المتكامل لإلنتاج اإلعالمي المرئي و المسموع
(شركة تابعة).
شركة اإلنتاج المتكامل متخصصة في إنتاج المحتوى المرئي بثالث أقسام رئيسية:
 إنتاج البرامج التلفزيونية و المسلسالت و األفالم السينمائية.
 إنتاج اإلعالنات التجارية و األفالم الدعائية.
 إنتاج المواد المرئية المخصصة للعرض في وسائل التواصل االجتماعي.
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خلفية عن الشركة
 أسماء ونسب ملكية المساهمين في الشركة:

االسم
الجمهور

قبل تخفيض رأس المال
عدد األسهم
17,500,000

القيمة (لاير سعودي)
175,000,000

بعد تخفيض رأس المال
نسبة الملكية قبل
القيمة (لاير سعودي) تخفيض رأس المال
عدد األسهم
%100
50,000,000
5,000,000

المصدر :تداول كما في 2022/02/07م
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نسبة الملكية بعد
تخفيض رأس المال
%100

خلفية عن الشركة
 الهيكل التنظيمي:

المصدر :الشركة
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خلفية عن الشركة
 مجلس اإلدارة*:
األسهم المملوكة قبل التخفيض
االسم

النسبة
()%

`تاريخ العضوية

المنصب

الصفة

الجنسية

العمر

2021/10/14م

سلطان صالح الدين عبد العظيم

رئيس

مستقل

سعودي

42

-

إبراهيم محمد إبراهيم الشبيب

نائب الرئيس-العضو
المنتدب

تنفيذي

سعودي

50

-

-

ساري إبراهيم المعيوف

عضو

مستقل

سعودي

43

-

-

-

سلمان محمد ناصر األسمري

عضو

غير تنفيذي

سعودي

44

-

-

-

-

أسماء أحمد محمد زين فطاني

عضو

مستقل

سعودية

29

-

-

-

-

2021/10/14م

عبد العزيز نجيب السويلم

عضو

غير تنفيذي

سعودي

31

-

-

-

-

2021/10/14م

المعتصم باهلل زكي عالم

عضو

مستقل

سعودي

37

-

-

-

-

2021/10/14م

مباشر

النسبة
()%

غير مباشر

-

-

-

-

-

2021/10/14م

-

2021/10/14م
2021/10/14م

المصدر :الشركة

* وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1443/03/08هـ (الموافق 2021/10/14م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ
1446/04/10هـ (الموافق 2024/10/13م).
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/03/11هـ (الموافق 2021/10/17م) تعيين األستاذ /سلطان صالح الدين عبد العظيم رئيساً لمجلس اإلدارة ،وتعيين األستاذ /إبراهيم محمد إبراهيم
الشبيب نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.
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خلفية عن الشركة
 اإلدارة التنفيذية:

المنصب

الجنسية

العمر

تاريخ االلتحاق

االسم

الرئيس التنفيذي

سعودي

50

2015/12/01م

النائب االول للرئيس التنفيذي

بريطاني

62

2015/10/01م

نائب الرئيس لدعم األعمال

سعودي

54

2013/06/01م

عبدهللا حمد عبدالرحمن الماجد

رئيس الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

سعودي

43

2019/07/07م

أيمن محمد عبدالرحمن سليمان

مدير الشؤون المالية

مصري

44

2012/10/01م

مازن بن محمد ناصر األسمري
جراهام موراي
إيهاب عمر رجب

المصدر :الشركة
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تطور الخسائر المتراكمة للشركة وأسبابها
صافي (الخسارة)/الربح
(مليون الريال السعودي)

الخسائر المتراكمة
(مليون لاير سعودي)

نسبة الخسائر المتراكمة
إلى رأس المال ()%

 31مارس 2015م

()41.1

()33.3

%22.2

 31مارس 2016م

()43.2

()72.9

%48.6

 31مارس 2017م

()55.7

()95.4

%63.6

 31مارس 2018م

2.99

()17.4

%23.2

-

 31مارس 2019م

3.4

()13.6

%18.1

-

السنة/الفترة المالية

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة ،معلومات اإلدارة.
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سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة
يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بما يقارب  12.1مليون لاير سعودي.
 تسجيل مخصص بضاعة بطيئة الحركة بما يقارب  7.6مليون لاير سعودي.
 تحميل السنة بمصروفات مالية بما يقارب  9مليون لاير سعودي نتيجة ارتفاع تكاليف
التمويل.
يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 تسجيل مبلغ  10.9مليون لاير سعودي عن ايجارات عن سنوات مالية سابقة و ذلك
بعد تأييد الحكم االبتدائي من محكمة االستئناف بالدمام لصالح المؤسسة العامة
لجسر الملك فهد.
 تسجيل مخصصات بما يقارب  8.7مليون لاير سعودي عن ديون مشكوك في
تحصيلها و بضاعة بطيئة الحركة.
 تحميل السنة بما يقارب  7مليون لاير سعودي كمصروفات مالية عن تمويل قروض.
 تسجيل خسائر من شركة أد أرت مديان (شركة تابعة في ذلك الوقت) بما يقارب
 17مليون لاير سعودي
 انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بما يقارب  8مليون لاير سعودي.
يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 قيام الشركة بقيد خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات في شركة التقنية
المتجددة والشركة الخليجية لتطوير األنظمة ضمن قائمة األعمال الموحدة بمبلغ
 19.6مليون لاير سعودي وهما شركتان سعوديتان ذات مسؤولية محدودة تمتلك
فيهما الشركة نسبة  %30لم تمارسا أية أنشطة و لم تحققا أية إيرادات منذ
تأسيسهما في عام 2010م
 تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ  3.8مليون لاير سعودي.
 تسجيل خسائر من شركة أد أرت مديان (شركة تابعة في ذلك الوقت) بما يقارب 11
مليون لاير منها مخصص انخفاض في قيمة إيرادات تحت التسوية بما يقارب 2.6
مليون لاير سعودي.

تطور الخسائر المتراكمة للشركة وأسبابها
صافي (الخسارة)/الربح
(مليون الريال السعودي)

الخسائر المتراكمة
(مليون لاير سعودي)

نسبة الخسائر المتراكمة
إلى رأس المال ()%

سبب ارتفاع الخسائر المتراكمة

 31مارس 2020م

()29.1

()39.2

%52.3

يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 إرتفاع الخسارة من التشغيل نتيجة ألثر جائحة فيروس كوفيد  19على جميع قطاعات المجموعة.
 إنتهاء عقد تأجير المواقع اإلعالنية بمدينة الرياض.
 قيام الشركة بتسجيل مخصص مخزون بطى الحركة و متقادم ،خسائر إنخفاض فى القيمة و شطب ديون
قديمة.
 ارتفعت الخسائر من قطاع التجزئة نتيجة لبدء تشغيل أنشطة جديدة إلى جانب تأثير االستحواذ على
شركة تابعة جديدة ،إضافة إلى أثر اإلجراءات اإلحترازية إلحتواء فيروس كوفيد .19
 قيد خسائر إنخفاض فى قيمة أصول غير ملموسة و يمثل الرصيد المتبقي من حق إستخدام برامج
التعلم اإللكتروني وموائمة المناهج التعليمية.

 31مارس 2021م

()84.9

(*)115.9

*%66.3

 31ديسمبر 2021م

()30.6

()141.7

%81.0

السنة/الفترة المالية

يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 تأثر أعمال الشركة من إنتشار فيروس كوفيد مما أثر بشكل كبير على مجمل ربح قطاع التجزئة ،إضافة
إلى ذلك أدت الظروف اإلقتصادية المحيطة إلى تباطؤ كبير فى أعمال قطاعى اإلعالن و اإلنتاج
بالمجموعة مما كان له بعض األثر السلبي على أعمال الشركة وأدت الى انخفاض مجمل الربح بما
يقارب  19.5مليون لاير سعودي.
 قيد خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات و معدات بما يقارب  4.2مليون لاير سعودي.
 تحقيق خسائر من الحصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب  6.5مليون لاير سعودي.
 قيد مخصص قضايا و مطالبات خالل العام بما يقارب  5.3مليون لاير سعودي.
 إرتفاع مخصص الزكاة بما يقارب  8مليون لاير سعودي منها ما يقارب  6.5مليون لاير سعودي مخصصات
تم قيدها من قبل الشركة بناء على الربوط المعدلة من قبل هيئة الزكاة و الدخل و الجمارك لشركات
المجموعة
 قيد مخصصات خسائر إئتمانية بما يقارب  4,6مليون لاير سعودي.
 قيد مخصص مخزون بضائع متقادمة  5.8مليون لاير سعودي.
يعود االرتفاع في الخسائر المتراكمة خالل هذه الفترة بشكل رئيسي إلى ما يلي:
 تحقيق خسائر بقطاع اإلعالن بما يقارب  5.9مليون لاير عقب تقلص عقود المواقع اإلعالنية
 قيام الشركة بتسجيل خسائر إئتمانية متوقعة بمبلغ  1.2مليون لاير سعودي.
 تحقيق خسائر فى قطاع التجزئة بما يقارب  13.1مليون لاير سعودي حيث ال تزال الفروع الجديدة و
عمليات التوسع فى القطاع فى مراحلها األولى من التشغيل ،كما أن أعداد المسافرين ال يزال لم يصل
إلى اإلعداد المتوقعة.
 تحقيق خسائر فى قطاع اإلنتاج بما يقارب  4.7مليون لاير سعودي.

المصدر :القوائم المالية المدققة للشركة ،معلومات اإلدارة.
*وفقاً للشركة فإنه قد تم تعديل بعض البنود الواردة في القوائم المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021م بحيث تم تعديل الخسائر المتراكمة للسنة المالية المنتهية في  31مارس 2021م
لتبلغ ( )112.5مليون لاير سعودي مقارنة ب ( )115.9مليون لاير سعودي حسب ما ورد في القوائم المالية السابقة ،وبالتالي قامت الشركة بإعادة احتساب صافي الخسائر للسنة المنتهية في  31مارس
2021م لتبلغ ( )81.5مليون لاير سعودي لتشكل نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال .%64.3
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خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر
• أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م) ،بعد تخفيض رأس المال من مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000لاير
سعودي ،إلى خمسون مليون ( )50,000,000لاير سعودي ،بزيادة رأس مال الشركة من خمسون مليون ( )50,000,000لاير سعودي إلى أربعمائة مليون ( )400,000,000لاير
سعودي ،عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالثمائة وخمسون مليون ( )350,000,000لاير سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة وموافقة
الجمعية العامة غير العادية.
• وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال المشار إليه أعاله إلى تمويل خطط التوسع للشركة و االستثمارات المستقبلية ،باإلضافة إلى دعم رأس المال العامل وسداد
االلتزامات المالية.
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تخفيض رأس المال
هيكل األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال:

الجمعية العامة غير العادية
تصويت مساهمي الشركة

المستشار المالي

عملية تخفيض رأس المال

الموافقات النظامية
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إعداد التقرير المحاسبي
الخاص بتخفيض رأس
المال

تخفيض رأس المال

 الهيكل العام لتخفيض رأس المال المقترح:
• يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000لاير سعودي ،مقسم إلى سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم عادي بقيمة
اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم ،وسيتم تخفيض رأس مال الشركة ليصبح خمسون مليون ( )50,000,000لاير سعودي ،مقسم إلى خمسة
ماليين ( )5,000,000سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية لكل سهم.
• تبلغ نسبة تخفيض رأس المال ( ،)%71.428وستتم عملية التخفيض عن طريق إلغاء اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف ( )12,500,000سهم عادي من األسهم المصدرة للشركة،
أي بمعدل إلغاء ( )1سهم لكل ( )1.4سهم ،إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته  %88.23من إجمالي الخسائر المتراكمة والبالغ قيمتها كما في  31ديسمبر
2021م مائة وواحد وأربعون مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وأربعون ( )141,672,942لاير سعودي.
• ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم
سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال ً حسب ملكيته خالل ثالثين ( )30يوماً من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال
الشركة.
• تاريخ القوائم المالية التي أخذت منها القيم المطلوب تحديدها ألغراض تخفيض رأس المال :القوائم المالية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية 31
ديسمبر 2021م.
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تخفيض رأس المال
 أسباب تخفيض رأس المال ومناقشة وتحليل اإلدارة في هذا الشأن:
• قرر مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م بقيمة مائة وخمسة
وعشرون مليون ( )125,000,000لاير سعودي.
• عملت الشركة ضمن مناقشتها وتحليلها لوضع الشركة الحالي ،على وضع استراتيجية لدعم النمو المستقبلي واألداء المالي للشركة ،وتوصلت إلى قرار بإعادة هيكلة رأس مال
الشركة عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية ،وذلك لتمويل خطط التوسع للشركة و االستثمارات المستقبلية
و باإلضافة إلى دعم رأس المال العامل و سداد االلتزامات المالية.

 بيان أعضاء مجلس إدارة الشركة:
• يرى مجلس إدارة الشركة أن عملية تخفيض رأس مال الشركة يصب في مصلحة الشركة والمساهمين ،ولن تؤثر على التزامات الشركة ،حيث سيتم إعادة هيكلة رأس مال
الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
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تخفيض رأس المال
• أعلنت الشركة من خالل موقع شركة تداول السعودية (تداول) في تاريخ 1443/07/07هـ (الموافق 2022/02/08م) عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ
1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م) بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ( ،)%71.428من مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000لاير سعودي ،إلى خمسون مليون
( )50,000,000لاير سعودي ،وبالتالي تخفيض عدد األسهم من سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم عادي ،إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي،
متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،عن طريق إلغاء عدد اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف ( )12,500,000سهم من أسهم الشركة ،بحيث يتم تخفيض
سهم واحد ( )1لكل ( )1.4سهم .وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م بقيمة مائة وخمسة وعشرون
مليون ( )125,000,000لاير سعودي ،وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
• حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م) ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على
موقع هيئة السوق المالية وموقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م).
• قامت الشركة بالدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول بتاريخ 1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م) .كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في
اإلعالن.
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أثر تخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة
• قامت الشركة بتعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس المال (تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في
رأس المال) ،والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيض وأثره المتوقع على مطلوبات الشركة.

• لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني (الملحق (أ)).
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة
• بلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في  31ديسمبر 2021م مائة و واحد و أربعون مليون و ستمائة و اثنان و سبعون ألف و تسعمائة و اثنان و أربعون ( )141,672,942لاير
سعودي ،أي ما نسبته ( )%80.96من رأس المال ،وسيؤدي تخفيض رأس المال بمقدار مائة وخمسة وعشرون مليون ( )125,000,000لاير سعودي إلى إطفاء جزء من الخسائر
المتراكمة ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة بعد عملية تخفيض رأس المال ستة عشر مليوناً و ستمائة و اثنان و سبعون الفاً و تسعمائة و اثنان و أربعون ( )16,672,942لاير
سعودي.
• لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على مطلوبات الشركة كما في تقرير المحاسب القانوني (الملحق (أ).
قبل تخفيض رأس المال (لاير سعودي)

بعد تخفيض رأس المال
(لاير سعودي)

حقوق الملكية
(لاير سعودي)

التأثير

175,000,000

50,000,000

()125,000,000

()141,672,942

()16,672,942

125,000,000

احتياطي قياس التزامات منافع الموظفين

)(1,292,328

)(1,292,328

-

احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

)(3,126,393

)(3,126,393

-

أثر اإلستحواذ على حقوق ملكية غير مسيطرة فى شركات تابعة

)(10,690,767

)(10,690,767

-

احتياطي التغير في القيمة العادلة

)(1,512,244

)(1,512,244

-

مجموع حقوق الملكية العائد للمساهمين بالشركة األم

16,705,326

16,705,326

-

حقوق الملكية غير المسيطرة

)(1,113,309

)(1,113,309

-

مجموع حقوق الملكية

15,592,017

15,592,017

-

رأس المال
الخسائر المتراكمة*

المصدر :تقرير المحاسب القانوني ،والقوائم المالية كما في  31ديسمبر 2021م
* بلغت الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة (غير المراجعة) لفترة التسعة أشهر المنتهية في  31ديسمبر 2021م مبلغ ( )141,672,942لاير سعودي أي بنسبة ( )%85.96من
رأس مال الشركة قبل تخفيض رأس المال ،فيما ستنخفض الخسائر المتراكمة للشركة إلى ( )16,672,942لاير سعودي أي بنسبة ( )%33.35من رأس المال وذلك بعد تخفيض رأس مال الشركة.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة
• تعتزم الشركة تخفيض رأس مالها من مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000لاير سعودي إلى خمسون مليون ( )50,000,000لاير سعودي بنسبة انخفاض قدرها
( ،)%71.428وبالتالي تخفيض عدد األسهم من سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم عادي إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي عن طريق إلغاء اثنا
عشر مليون وخمسمائة ألف ( )12,500,000سهم من األسهم المصدرة للشركة ،أي بمعدل إلغاء ( )1سهم لكل ( )1.4سهم عادي ،إعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من
الخسائر المتراكمة والبالغة قيمتها كما في تاريخ  31ديسمبر 2021م مائة و واحد و أربعون مليون و ستمائة و اثنان و سبعون ألف و تسعمائة و اثنان و أربعون ( )141,672,942لاير
سعودي.
• ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم (إن وجدت) في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم بيعها في السوق بالسعر السائد في حينه ،ومن ثم
سيتم توزيع متحصالت بيعها لمساهمي الشركة كال ً حسب ملكيته خالل ثالثين ( )30يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال
الشركة.
• لن يؤثر تخفيض رأس مال الشركة على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة كما هو موضح أدناه ،مثال لمساهم يملك في محفظته عدد ألف ( )1,000سهم من أسهم
الشركة قبل التخفيض.
قبل تخفيض رأس المال

بعد تخفيض رأس المال

البند (تقديري)

 1,000سهم

 1,000سهم

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2022/02/23م افتراضي)

 48.10لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 48,100لاير سعودي

 48,100لاير سعودي

نسبة التخفيض

ال ينطبق

71.428%

عدد األسهم الملغاة من محفظة المساهم االستثمارية

ال ينطبق

 715سهم

أ
األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

 285سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)*

ال ينطبق

 168.4لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)

ال ينطبق

 47,979.75لاير سعودي

قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

ال ينطبق

 120.25لاير سعودي

األسهم المملوكة قبل التخفيض

*تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  168.350إلى  168.4لاير سعودي.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة
• تجدر اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهماً واحداً من أسهم الشركة في محفظته سيتم إلغاء سهمه هذا وتعويضه ،ويوضح الجدول أدناه تأثر المساهم الذي يملك سهماً
واحداً أو سهمين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة أسهم كما يلي:
البند (تقديري)
األسهم المملوكة قبل التخفيض

القيمة
 1سهم

 2سهم

 3سهم

 4سهم

 5سهم

 48.10لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

األسهم الملغاة

 1سهم

 2سهم

 3سهم

 3سهم

 4سهم

األسهم المملوكة بعد التخفيض

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 1سهم

 1سهم

سعر السهم بعد التخفيض (تقديري)*

 168.4لاير سعودي

 168.4لاير سعودي

 168.4لاير سعودي

 168.4لاير سعودي

 168.4لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض

 48.10لاير سعودي

 96.20لاير سعودي

 144.30لاير سعودي

 192.40لاير سعودي  240.50لاير سعودي

سعر السهم قبل التخفيض (إغالق 2022/02/23م افتراضي)

القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض (تقديرية)
قيمة التعويض الناتجة من كسور األسهم (تقديرية)

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 168.4لاير سعودي

 168.4لاير سعودي

 48.10لاير سعودي

 96.20لاير سعودي

 144.30لاير سعودي

 24.05لاير سعودي

 72.15لاير سعودي

*تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  168.350إلى  168.4لاير سعودي.
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أثر تخفيض رأس المال على حقوق مساهمي الشركة
• باحتساب أن سعر إغالق سهم الشركة بتاريخ 1443/07/22هـ (الموافق 2022/02/23م) (يوم الجمعية العامة غير العادية) هو ( )48.10لاير سعودي ،من المتوقع أن يصل سعر
السهم المعدل في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال إلى ( )168.4لاير سعودي في افتتاح السوق يوم األثنين بتاريخ 1443/07/27هـ (الموافق 28
2022/02/م) ،وهذا التغير يمثل زيادة بنسبة ( )%250.10عن سعر إغالق سهم الشركة يوم الجمعية العامة غير العادية.

• يوضح الجدول التالي أثر تعديل سعر السهم بعد تخفيض رأس المال:
القيمة

البند (تقديري)
سعر إغالق السهم اليوم 1443/07/22هـ (الموافق 2022/02/23م -افتراضي) – (يوم الجمعية العامة غير العادية)
قيمة تخفيض رأس المال

 48.10لاير سعودي
 125,000,000لاير سعودي

عدد األسهم الملغاة

 12,500,000سهم

عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل تخفيض رأس المال

 17,500,000سهم

عدد األسهم القائمة والمصدرة بعد تخفيض رأس المال

 5,000,000سهم
 841,750,000لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال

 168.4لاير سعودي

سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال (تقديري)*

 841,750,000لاير سعودي

القيمة السوقية لألسهم بعد تخفيض رأس المال (تقديري)
*تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  168.350إلى  168.4لاير سعودي.
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طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال
• يوضح الجدول التالي كيفية حساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال:
القيمة

البند (تقديري)

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

 48.10لاير سعودي

(ب) عدد األسهم قبل تخفيض رأس المال

 17,500,000سهم
 841,750,000لاير سعودي

(ج) القيمة السوقية لألسهم قبل تخفيض رأس المال = (أ)(xب)

 5,000,000سهم

(د) عدد األسهم بعد التخفيض

 168.4لاير سعودي

سعر سهم الشركة بعد تخفيض رأس المال = (ج)÷(د)**
*تم تقريب سعر السهم المتوقع بعد تخفيض رأس المال من  168.350إلى  168.4لاير سعودي.
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المخاطر المحتملة نتيجة تخفيض رأس مال الشركة
• ال يوجد مخاطر محتملة نتيجة لتخفيض رأس المال يمكن أن تؤثر على الشركة ،حيث تهدف الشركة من عملية تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق
البدء بعملية تخفيض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك لتمويل خطط التوسع للشركة و االستثمارات المستقبلية و باإلضافة إلى دعم
رأس المال العامل و سداد االلتزامات المالية.
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الموافقات النظامية الالزمة
• حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م) على طلب تخفيض رأس مال الشركة من مائة وخمسة وسبعون مليون
( )175,000,000لاير سعودي إلى خمسون مليون ( )50,000,000لاير سعودي بنسبة انخفاض قدرها ( ،)%71.428وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من سبعة عشر مليون
وخمسمائة ألف ( )17,500,000سهم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عن طريق إلغاء اثنا عشر مليون وخمسمائة ألف ( )12,500,000سهم من األسهم المصدرة
للشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع هيئة السوق المالية وموقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م).
• إن عملية تخفيض رأس المال تتوقف على موافقة الجمعية العامة غير العادية ،وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على
عملية تخفيض رأس المال هذه ،فإن عملية تخفيض رأس المال ستتوقف تماماً.
• في حال تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس المال ،فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة التجارة للحصول على موافقتها على تعديل
السجل التجاري والنظام األساسي للشركة.

• بخالف ما تم ذكره أعاله ،ال توجد أي موافقات نظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكمال عملية تخفيض رأس المال.
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األنظمة واللوائح ذات الصلة
• نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته.
• نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/07/31م) ،وتعديالته.

• قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بناء
على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/08/01م) ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ
1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).
• الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2017-16-8وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م) بنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-7-1وتاريخ 1442/06/01هـ (الموافق 2021/01/14م).

• اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم -48-4
 2013وتاريخ 1435/01/15هـ (الموافق 2013/11/18م) ،بنا ًء على نظام السوق المالية وما ورد عليه من تعديالت الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ،
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2018-77-1وتاريخ 1439/11/05هـ (الموافق 2018/07/18م).
• قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017-123-3بتاريخ 1439/04/09هـ (الموافق 2017/12/27م)
والمعدلة بموجب قرار رقم  2019-104-1بتاريخ 1441/02/01هـ (الموافق 2019/09/30م) ،وآخر تعديل بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-1وتاريخ
1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

• النظام األساسي للشركة.
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تقرير المحاسب القانوني
• قامت الشركة بتعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني للقيام بإعداد تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس المال لدراسة أسباب
تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض على مطلوبات الشركة وعلى حقوق المساهمين ،من أجل الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.
• تالوة تقرير المحاسب القانوني ،استناداً إلى المادة الرابعة واألربعون بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق
2015/11/10م) وتعديالته ،والتي تنص على أنه ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة
وعن أثر التخفيض.

• تم تضمين نسخة من تقرير المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول السعودية (تداول) بتاريخ 1443/07/16هـ (الموافق
2022/02/17م).

27

الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال
الحدث

التاريخ
1443/07/06هـ (الموافق 2022/02/07م)

توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال من مائة وخمسة وسبعون مليون ( )175,000,000لاير سعودي إلى خمسون مليون لاير سعودي
( )50,000,000لاير سعودي.

1443/07/07هـ (الموافق 2022/02/08م)

إعالن تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس مال الشركة.

1443/07/08هـ (الموافق 2022/02/09م).

تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م).

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق المالية وموقع تداول
السعودية (تداول).

1443/07/16هـ (الموافق 2022/02/17م).

الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية واإلعالن عنها في موقع تداول السعودية (تداول) ،كما تم تضمين نسخة من هذا العرض في اإلعالن.

1443/07/18هـ (الموافق 2022/02/19م).

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع الثالث).

1443/07/22هـ (الموافق 2022/02/23م).

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (االجتماع الثالث) ،نظراً لعدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع األول ،واالجتماع
الثاني.

1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م).

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

1443/08/20هـ (الموافق 2022/03/23م).

اإلعالن عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور األسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين .وذلك في
خالل ( )30يوم من تاريخ موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.
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معلومات هامة
 باإلشارة إلى اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة  %20فأكثر من رأس مالها ،الصادر عن مجلس هيئة السوق
المالية بموجب القرار رقم  2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ (الموافق 2013/11/18م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/بتاريخ 1424/06/02هـ
(الموافق 2003/07/31م) ،وتعديالته .وبنا ًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) وتعديالته ،وعلى وجه الخصوص
المادة الخمسون بعد المائة ( )150والتي تنص على أنه (إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول
في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة  -خالل خمسة عشر
يوماً من علمه بذلك  -دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه  -وفقاً ألحكام
النظام  -وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس .تعد الشركة منقضية بقوة
النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل خمسة وأربعين يوماً ،أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة
في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة) ويجب على الشركة ما يلي:
• أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  %20فأكثر وبما يقل عن  %35من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر
المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي
حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في
اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.
• أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  %35فأكثر وبما يقل عن  %50من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر
المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي
حال تزامن اإلفصاح المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في
اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية.
• أن تفصح للجمهور فوراً ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  %50فأكثر من رأس مالها ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من
رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق هذه اإلجراءات والتعليمات عليها ،وفي حال تزامن اإلفصاح
المطلوب وفقاً لهذه الفقرة مع اإلعالن الخاص بالنتائج المالية األولية أو السنوية تعفى الشركة من اإلفصاح بإعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في اإلعالن الخاص بالنتائج
المالية األولية أو السنوية.
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معلومات هامة
• تصنيف الشركات ذات الخسائر المتراكمة حسب موقع تداول السعودية (تداول) إلى:
بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة  %20فأكثر بما ال يقل عن  %35من رأس مالها.

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

• بنا ًء على المادة ( )94من نظام الشركات ،ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال للشركة على األقل ،فإن لم يتوفر
ن ،ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل ،فإذا لم يتوافر
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثا ٍ
النصاب الالزم في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

• وبنا ًء على المادة ( )94من نظام الشركات ،تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان هذا القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض
رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماجها مع شركة أو مؤسسة أخرى ،فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية
ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
• في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال ،سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة لدى السوق المالية
السعودية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم يلي انعقاد
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة لتخفيض رأس المال ،ويشمل ذلك المساهمين الذين لم يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية ،وكذلك المساهمين الذين حضروا
االجتماع ولم يصوتوا أو صوتوا ضد قرار تخفيض رأس المال.
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المستندات المتاحة للمعاينة
 سيتم نشر تعميم المساهمين والتأكد من إتاحته للجمهور خالل فترة ال تقل عن ( )14يوماً قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة .وسوف تقوم
الشركة بإتاحة المستندات التالية لمساهمي الشركة لالطالع عليها في مقر الشركة في مدينة الرياض  -حي المحمدية  -طريق الملك فهد  -مبنى األولى  -الدور الرابع
ص.ب 4681 .الرياض  11412المملكة العربية السعودية

 وذلك من تاريخ موافقة هيئة السوق المالية في 1443/07/09هـ (الموافق 2022/02/10م) ،وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 1443/07/22هـ (الموافق
2022/02/23م)  .خالل فترة العمل الرسمية من الساعة  8صباحاً وحتى الساعة  4عصراً.
• نسخة من توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.
• نسخة مطبوعة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب تخفيض رأس مال الشركة ،والمنشور على موقع هيئة السوق المالية وتداول السعودية (تداول).
• نسخة من تقرير الفحص المحدود المحاسبي الخاص بعملية تخفيض رأس مال الشركة.

• نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص تخفيض رأس مال الشركة.
• نسخة من تعميم المساهمين (العرض المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
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المرفقات
• نسخة من تقرير المحاسب القانوني (تقرير تأكيد محدود حول التخفيض في رأس المال).
• نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

32

ملحق (أ)
 نسخة من تقرير المحاسب القانوني.

ملحق (ب)
 نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
السادة المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد
نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم االكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سالمة المساهمين ودعماً للجهود واإلجراءات الوقائية
واالحترازية من قبل الجهات المختصة ذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (.)COVID19
تحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداوالتي ،علماً بأن التسجيل والتصويت متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التاليwww.tadawulaty.com.sa. :

