
 

 

 

 

وعات السياحية  كة المشر  شر

كة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري   شر

 م( 1991/ 04/ 09ـه )الموافق  1411/ 09/ 23وتاري    خ    819رقم  

ـه )الموافق  1412/ 01/ 20( الصادر من مدينة الدمام بتاري    خ  2050021572تجاري رقم ) السجل  ال ب المقيدة  و 

 م( 1991/ 07/ 31

 

 تعميم المساهمي   

    المتعلق ب  

 

كة   تخفيض رأس مال الشر

 ريال سعودي (  48,933,070 ) ي    ألف وسبع ي    مليون وتسعمائة وثالثة وثالث ي   بقيمة ثمانية وأربع 

 سهم عادي (  4,893,307)   أربعة ماليي   وثمانمائة وثالثة وتسعي   ألف وثالثمائة وسبعة  تمثل 

 

ا لمتطلبات المادة الثامنة والخمس 
ً
امات المستمرة الصادرة ي   وفق عن مجلس هيئة السوق     من قواعد طرح األوراق المالية وااللت  

م( بناًء عىل نظام السوق المالية  2017/ 12/ 27ـه )الموافق  1439/ 04/ 09وتاري    خ    2017– 123– 3بموجب القرار رقم    المالية 

وتاري    خ    2021– 7– 1ـه المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  1424/ 06/ 02وتاري    خ    30الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 

 م( 2021/ 01/ 14ـه الموافق ) 1442/ 06/ 01

 

 عامة غت  العادية الجمعية ال 

 م **** / ** / ** الموافق ) ـه  **** / ** / ** 

 

 



2 
 

 إشعار هام 

قامت الشركة بإعداد هذا التعميم لتقديم معلومات لمساهمي الشركة ليتمكنوا من اتخاذ قرار مبني على دراية وإدراك عند التصويت 

 غير العادية. على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة 

"( وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون المستشار الماليعينت الشركة شركة أديم المالية كمستشار مالي للشركة )" 

 "( فيما يتعلق بعملية تخفيض رأس مال الشركة.المحاسب القانوني)"

فيض رأس مال الشركة. وعندما يتم أخذ أصوات المساهمين المقيدين يقدم هذا التعميم تفاصيل وافية عن المعلومات المتعلقة بعملية تخ

بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستنعقد لهذا الغرض، ستتم معاملة المساهمين المصوتين على أساس أن قرارهم 

زيارة موقع الشركة أو  منها من المقر الرئيس للشركة  قد استند إلى المعلومات التي يحتويها هذا التعميم والتي يمكن الحصول على نسخ  

 . www.cma.org.saأو موقع هيئة السوق المالية  www.shamstourism.comاإللكتروني 

تم إعداد هذا التعميم بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة 

التعميم مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في التعميم، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، ( في هذا  7)

بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها التعميم إلى جعل أي 

 إفادة واردة فيه مضللة. 

معلومات التي تضمنها هذا التعميم في تاريخ إصداره عرضة للتغيير. حيث إن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن تتغير إن ال

" من هذا التعميم(. وال يجوز عوامل المخاطر المتعلقة بتخفيض رأس المال"   10بشكل سلبي نتيجة أي تطورات مستقبلية )راجع قسم  

أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بعملية تخفيض رأس مال الشركة أو تفسيرها أو االعتماد عليها بأي   اعتبار تقديم هذا التعميم

 شكل من األشكال على أنها تأكيد أو وعد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ول أي مسؤولية عن محتويات هذا التعميم، وال تعطيان أي تأكيدات تدا  وشركة السوق المالية السعودية  المالية السوق ال تتحمل هيئة

اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا التعميم أو عن   تتعلق بدقته أو

 االعتماد على أي جزء منه. 
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 المصطلحات 

 التعريف  المصطلح

 شركة مساهمة سعودية. ، شركة المشروعات السياحية الشركة أو شمس 

 (.5مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم في الصفحة ) المستشارون 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية أو الهيئة 

 . السوق المالية السعوديةشركة  أو تداول سوق األسهم

 مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية. المجلس أو مجلس اإلدارة 

 النظام األساسي للشركة.  النظام األساسي 

أو  تخفيض رأس المال

 عملية تخفيض رأس المال

الشركة  مالتخفيض رأس 

 مالأو عملية تخفيض رأس 

 الشركة 

( لاير سعودي  101,500,000)  تخفيض رأس مال الشركة من مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف

ن مليون ين وخمسي( ألف سهم عادي( إلى إثن10,150,000)  نيومائة وخمساليين  )تمثل عشرة م

 ماليين لاير سعودي )تمثل خمسة   (52,566,930)ن  ين ألف وتسعمائة وثالثيوخمسمائة وستة وست

سهم عادي( عن طريق إلغاء (  5,256,693) نين ألف وستمائة وثالث وتسع ين وستة وخمسيومئت 

تخفيض   تهنسب ما  سهم  (  4,893,307)ن ألف وثالثة مائة وسبعة  يوثالثة وتسع  مائةوثمان  ماليينأربعة  

 . %(48.21) بمقدارفي رأس المال 

م( ****افق **/**/هـ )المو****الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ **/**/ الجمعية العامة غير العادية  

 للتصويت على عملية تخفيض رأس المال.

 المملكة العربية السعودية. المملكة 

 إدارة شركة المشروعات السياحية. اإلدارة

 هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بتخفيض رأس المال. أو التعميم تعميم المساهمين

المحدود   ر التأكيدتقري

بعملية  المحاسبي الخاص

أو مال ال رأس تخفيض

تقرير المحاسب القانوني  

 المتعلق بتخفيض رأس المال 

على  وأثره  المال  رأس  تخفيض  أسباب  يبين  الذي  الحسابات  لمراجع  المحدود  المراجعة  تقرير 

هـ )الموافق ****التزامات الشركة، والمقدم إلى الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ **/**/

 م(.******/**/

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. ،الريال السعودي لاير أو لاير سعودي 

أو مساهمي   المساهمين

 الشركة 

 حاملي أسهم الشركة. 

 ماليين ( عشرة  10,150,000)  قبل عملية تخفيض رأس المال  األسهم العادية للشركة والبالغ عددها أو أسهم الشركةاألسهم 

 ( رياالت للسهم الواحد. 10سمية عشرة )إومائة وخمسون ألف سهم عادي بقيمة 
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 والمستشارين معلومات الشركة 

 

 شركة المشروعات السياحية  

 

   31482الدمام  ،8383ص ب 

 المملكة العربية السعودية 

 

   8866633 (13) 966+ :هاتفال

   8966266 (13) 966+  الفاكس:

 

 www.shamstourism.sa لكتروني: اإلموقع ال

 info@shamstourism.sa لكتروني: اإلبريد ال

 

 

 المستشار المالي

 شركة أديم المالية 

 

 حي المحمدية، طريق الملك فهد 8090 ،28 وحدة رقم

  12363 – 4411الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

 2730799 (11) 966+ هاتف:ال

 

  www.adeemcapital.com الموقع اإللكتروني: 

 info@adeemcapital.com البريد اإللكتروني: 

 

 

 المحاسب القانوني 

 شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون 

 

 شارع األمير عبد العزيز بن مساعد  

 11557الرياض  ،69658ص.ب 

 العربية السعوديةالمملكة 

 

 + 966( 11) 2065333 هاتف:ال

 + 966( 11) 2065444 فاكس:ال

 

 www.pkfalbassam.com الموقع اإللكتروني: 

 info.sa@pkf.com البريد اإللكتروني: 

 
 

 

  

mailto:info@adeemcapital.com
http://www.pkfalbassam.com/
mailto:Info.sa@PKF.com
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 خلفية عن الشركة   1

( وتاريخ 819بموجب القرار الوزاري رقم )  شركة مساهمة سعودية  "(الشركة" أو "شمسشركة المشروعات السياحية )"تأسست  

هـ 20/01/1412صادر من مدينة الدمام بتاريخ  (  2050021572وبسجل تجاري رقم )  م(09/04/1991هـ )الموافق  23/09/1411

 مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.م(، ومقرها الرئيسي في 31/07/1991)الموافق 

السياحية ويشمل ذلك الشاليهات والموتيالت والفنادق والحدائق والمطاعم   والمنشئات يتمثل نشاط الشركة في إقامة وإدارة المنتجعات  

والمدن الترفيهية والمالعب الرياضية والمسابح واالستراحات ومحطات الخدمات المركزية وكافة الخدمات التي تحتاجها المنتجعات 

 السياحية. 

الرئيسي في المشروع السياحي الوحيد )منتجع شاطئ النخيل( والمقام على األرض المؤجرة من أمانة مدينة الدمام   الشركةيتمثل نشاط  

يتكون   (.م14/05/2029الموافق  )هـ  30/12/1450في    وتنتهي  (م03/08/1989الموافق  )هـ  1410/ 01/01سنة من تاريخ    40لمدة  

متر مربع، باإلضافة إلى مطعم واحد وثالثة مراكز ترفيهية   550,000ساحة  شاليه تمتد على م  232من عدد    النخيلمنتجع شاطئ  

 وثالثة مراكز رياضية. 

 

 معلومات التواصل

 إدارة عالقات المستثمرين 

   8866663 (13) 966+ :هاتفال

   8966266 (13) 966+  الفاكس:

 info@shamstourism.sa لكتروني: اإلبريد ال

 www.shamstourism.com لكتروني: اإلموقع ال

 

   رأس المال 2

ن ألف يومائة وخمس  ماليينعشرة    مقسم إلى  سعودي  لاير(  101,500,000)مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف  يبلغ رأس المال الحالي  

مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور رأس مال ( عشرة لاير سعودي للسهم الواحد 10وبقيمة إسمية قدرها ) سهم (10,150,000)

 الشركة منذ تأسيسها: 

 الحدث  التاريخ 

 هـ  23/09/1411

 م(09/04/1991)الموافق 

)كشركة  التأسست   رقم  الوزاري  القرار  بموجب  سعودية  مساهمة  وتاريخ 819شركة   )

مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف برأس مال وقدره    م(09/04/1991هـ )الموافق  23/09/1411

( مليون وخمسة عشر ألف سهم 1,015,000)عدد أسهم    مقسم إلى  سعودي  ( لاير101,500,000)

 للسهم الواحد. سعودي ( مائة لاير 100عادي بقيمة اسمية قدرها )

 هـ  10/02/1419

 م(04/06/1998)الموافق 

وافقت  حيث  السعودية،  المالية  السوق  في  الشركة  إلدراج  تمهيداً  للسهم  االسمية  القيمة  تعديل  تم 

العادية   غير  العامة  المنعقدالجمعية  )الموافق  10/02/1419بتاريخ    للشركة  م( 04/06/1998هـ 

وتمت تجزئة القيمة ( السادسة من النظام األساسي الخاصة برأس مال الشركة 6على تعديل المادة )

ومضاعفة عدد األسهم سعودي  ( لاير  50ن )يالى خمس سعودي  لاير   (100االسمية للسهم من مائة )

 سهم. ( 2,030,000وثالثون ألف ) مليونينإلى 
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 هـ  22/06/1420

 (م02/10/1999)الموافق 

بتاريخ   تداول  في  الشركة  أسهم  ادراج  )الموافق  22/06/1420تم  بعد   (م02/10/1999هـ  وذلك 

وزارة   من  كل  موافقة  على  العربي الحصول  النقد  )مؤسسة  السعودي  المركزي  والبنك  التجارة 

 السعودي سابقاُ(. 

 هـ  27/02/1427

 م(27/03/2006)الموافق 

الوزراء بتاريخ   القاضي بأن 27/03/2006هـ )الموافق  27/02/1427بناًء على قرار مجلس  م( 

الشركة   لسهم  االسمية  القيمة  عشرةتكون  القيمة سعودية  رياالت  (10)  المساهمة  تجزئة  تمت   ،

ليصبح اجمالي عدد  سعودية  ( عشرة رياالت  10الى )  سعودي  ( لاير50ن )ياالسمية للسهم من خمس

( وبقيمة إسمية قدرها  10,150,000ن ألف )يومائة وخمس  ماليينعشرة  في تداول  لمدرجة  األسهم ا

 نقدية.( عشرة لاير سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم  10)

 هـ(27/03/1443)

 م(02/11/2021لموافق )ا

رأس   تخفيض  طلب  على  المالية  السوق  هيئة  موافقة  على  الشركة  بتاريخالحصلت   مال 

هيئة  الالموافقة على موقع    وقد تم اإلعالن عن هذه،  م(02/11/2021لموافق )ا  هـ(27/03/1443)

 .م(02/11/2021)  هـ( الموافق27/03/1443)تداول بتاريخ  السوق المالية وموقع

 هـ(13/04/1443)

 م(18/11/2021لموافق )ا

بتاريخ   تداول  موقع  في  عنها  واإلعالن  العادية  غير  العامة  الجمعية  لهذه  بالدعوة  الشركة  قامت 

 في اإلعالن.التعميم تم تضمين نسخة من هذا  كما، م(18/11/2021لموافق )ا هـ(13/04/1443)

 

 مجلس إدارة الشركة

 المنصب االسم 
صفة 

 العضوية

عدد األسهم 

المملوكة  

 مباشرة

النسبة من رأس  

 مال الشركة
 الجنسية

تاريخ بداية  

 العضوية

االله بن ناصر آل   عبد

 زرعه 

رئيس مجلس  

 االدارة
 م 28/05/2021 سعودي %0.0098522 1,000 مستقل 

 عبد هللا بن عمر السويلم

نائب رئيس مجلس  

اإلدارة والعضو 

 المنتدب 

 %0.0098522 1,000 تنفيذي

 م 28/05/2021 سعودي

 خالد بن منيف السور
عضو مجلس 

 االدارة
 - - مستقل 

 م 28/05/2021 سعودي

أحمد بن عبد اللطيف  

 البراك

عضو مجلس 

 االدارة
 - - مستقل 

 م 28/05/2021 سعودي

 رشيد بن سليمان الرشيد
عضو مجلس 

 اإلدارة
 %0.0000985 10 مستقل 

 م 28/05/2021 سعودي

 فهد بن عبد هللا آل سميح
مجلس عضو 

 االدارة
 %0.0000985 10 مستقل 

 م 28/05/2021 سعودي

 فيصل بن محمد الحربي
عضو مجلس 

 االدارة
 - - مستقل 

 م 28/05/2021 سعودي

 تداول و الشركة :المصدر

م( على انتخاب أعضاء 27/05/2021هـ )الموافق  15/10/1442وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

م ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى 28/05/2021مجلس اإلدارة المذكورة أسماؤهم أعاله لعضوية مجلس اإلدارة التي تبدأ من تاريخ  

 م.27/05/2024تاريخ 



8 
 

 

  االله بن ناصر آل زرعه عبد  تعيينم( 27/05/2021هـ )الموافق 15/10/1442اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  قرر مجلس

 . منتدبالعضو وال اإلدارة مجلس نائبا لرئيس  عبد هللا بن عمر السويلماإلدارة، وتعيين  مجلسلرئيسا 

 

 اإلدارة التنفيذية 

 التعيين تاريخ  الجنسية المؤهل العلمي المنصب االسم 

 م 11/04/2021 سعودي ماجستير إدارة أعمال الرئيس التنفيذي  سلهام العلي عبد هللا إبراهيم 

 م 07/07/2019 مصري محاسبة    سبكالوريو المدير المالي  أحمد محمد سليمان 

 تداول و الشركة :المصدر

 . ليس لإلدارة التنفيذية أو الموظفين أي ملكية في الشركة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر
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 الهيكل التنظيمي للشركة

 

 

 تطور الخسائر المتراكمة 3

 م. 2015ذ عام الخسائر المتراكمة على الشركة منفيما يلي تطور 

 التاريخ 

  صافي الربح

 الخسارة( )

 )لاير سعودي( 

)الخسائر  

 ( المتراكمة

 )لاير سعودي( 

نسبة من رأس  

 المال
 سببال

 % 8.68- (8,809,942) 2,009,444 م 2015/12/31

  ةالفتر  صافي ربحفي    االنخفاضيعود سبب  

العام السابق    المماثلة  الفترةمع    ةمقارن من 

وتحديث الوحدات    الصيانة  بأعمالالى البدء  

 .والمرافق
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 % 8.18- (8,304,947) 561,106 م 2016/12/31

  ةالفتر  صافي ربحفي    يعود سبب االنخفاض

ايرادات   انخفاض  والخدمات   التأجيرالى 

مصروف  وزيادة  االخرى  وااليرادات 

باألصول،  استهالك   كاننأعلما  هنالك   ه 

والخدمات   التأجيرفي مصاريف    نخفاضا

 . واالدارية والتسويقية

 % 7.89- (8,007,413) 330,593 م 2017/12/31

يعود سبب االنخفاض في صافي ربح الفترة  

إيرادات   انخفاض  الى    تأجير أساسا 

بنسبة   السياحي  النخيل  منتجع  وخدمات 

المماثلة   25,69  قدرها بالفترة  مقارنة   %

تكاليف  انخفاض  وساعد  السابق  العام  من 

الخدمات والمصاريف اإلدارية والتسويقية  

ظهور  الى  األخرى  اإليرادات  وزيادة 

 .أرباح

 % 16.80- ( 17,047,100) ( 7,043,591) م 2018/12/31

انخفاض  إلى  الخسارة  صافي  سبب  يعود 

واالستثمارات   والخدمات  التأجير  إيرادات 

األخرى ارتفاع   واإليرادات  وإلى 

وتكاليف   والتسويقية  اإلدارية  المصاريف 

 .الخدمات

 % 26.13- (26,520,303) ( 4,185,441) م 2019/12/31

إلى   الخسارة  صافي  انخفاض  سبب  يعود 

للعام   األخرى  اإليرادات  وتنوع  زيادة 

الزكاة على الرغم    وتسوية مخصصالحالي  

واإلدارية من زيادة المصروفات العمومية  

 الحالي وذلك بسبب: للعام

استبعاد أرصدة مدينة معلقة من السنوات   -

 السابقة بفترة مجلس اإلدارة السايق

الديون المشكوك    زيادة رصيد مخصص  -

السابقة  بالسنوات  الخاصة  تحصيلها  في 

 (9( رقم )IFRSلتطبيق المعيار الدولي )

الثابتة   - األصول  إهالك  مصاريف  زيادة 

 .لتطبيق المعايير الدولية

 % 34.25- (34,770,370) ( 8,195,380) م 2020/12/31

إلى   الخسارة  صافي  زيادة  سبب  يعود 

المصاريف   والعمومية  اشتمال  اإلدارية 

المدينة  لألرصدة  مخصصات  على  للفترة 

مخصصات  احتساب  إلى  باإلضافة 

لمواجهة قضايا بناء على حكم ابتدائي ولم 

زالت  وما  نهائي  بشكل  فيها  الحكم  يتم 

ولكن تم   )في حينها(   منظورة أمام القضاء

مبدأ  من  انطالقا  المخصصات  احتساب 

ترجيح  على  وبناء  والحذر  الحيطة 

 .مستشار القانوني للشركةال

 % 35.20- (35,725,483) ( 941,441) م 2021/03/31

الربع   اإلزيادة  شهد هذا  يرادات بشكل  في 

ملحوظ مقارنة بإيرادات الربع المماثل للعام 

اإلجراءات  لتخفيف  وذلك  السابق 



11 
 

بالعام  مقارنة  كورونا  لجائحة  االحترازية 

المصروفات  النخفاض  باإلضافة  السابق 

والعمومية الربع   .اإلدارية  إيرادات  بلغت 

سعودي   3,205,835الحالي   لاير 

ا الوإيرادات  للعام  المماثل   سابق لربع 

سعودي  1,732,489 بلغت  كما    لاير 

والعمومية اإلدارية  للربع   المصروفات 

سعودي   1,085,369الحالي   لاير 

والعموميةو اإلدارية   للربع   المصروفات 

السابق للعام  لاير   1,447,615  المماثل 

 سعودي.

خسائر   صافي  انخفاض  الربع  هذا  يعود 

مقارنة مع الربع السابق إلى اشتمال الربع 

قضايا  لمواجهة  مخصصات  على  السابق 

النخفاض   باإلضافة  مدينة  وأرصدة 

اإلدارية   للربع المصروفات   والعمومية 

السابق الربع  مع  مقارنة  بلغت    .الحالي 

الربع   في  مطالبات  مخصص  مصروفات 

سعودي    1,966,300السابق   كما  لاير 

والعموميةالمصروفات  بلغت     اإلدارية 

السابق   سعودي   3,116,466للربع  لاير 

والعموميةوبلغت   اإلدارية    المصروفات 

الحالي   سعودي.  1,085,369للربع   لاير 

من  الخسارة  صافي  انخفض  وعليه 

( لاير سعودي للربع السابق 2,006,110)

( للربع  941,441إلى  سعودي  لاير   )

 الحالي. 

 % 48.21- (48,933,074) ( 13,193,919) م 2021/06/30

في   الخسائر  ارتفاع  سبب  الربع  هذا  يعود 

لم  قضائية  مطالبات  مخصص  الحتساب 

تكن محتسبة خالل الربع المماثل من العام  

لألرصدة   مخصصات  واحتساب  السابق 

نتيجة  الزكاة  مصاريف  وارتفاع  المدينة 

االعوام   عن  زكوي  بربط  تسويات  فروق 

زيادة على    2020و  2019 من  الرغم 

التابع  النخيل  شاطئ  بمنتجع  اإليرادات 

 . للشركة

 المصدر: الشركة. 

 

 خطة الشركة والخطوات اإلصالحية إليقاف الخسائر 4

مال   رأس  هيكلةبتوصية إعادة    م(24/08/2021  )الموافق  هـ16/01/1443أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

بزيادة رأس وذلك    عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية  المال  المال ومن ثم زيادة رأس  رأس  البدء بعملية تخفيضالشركة عن طريق  

ثالثمائة إلى    ( لاير سعودي52,566,930ن )ين مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وثالثين وخمسياثنمال الشركة من  

( لاير سعودي وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة 367,968,510ن ألف وخمسمائة وعشرة )ين مليون وتسعمائة وثمانية وستيوسبعة وست 
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وسبعمائة وستة   ن مليوني( سهم إلى ستة وثالث5,256,693ن )ين ألف وستمائة وثالثة وتسعين وستة وخمسيماليين ومئت  ةمن خمس

وخمسيوتسع  وواحد  وثمانمائة  ألف  )ين  و36,796,851ن  زيادة  طريق  عن  سهم  وثالث(  وأربعي احد  وخمسمائة  مليون  ألف ين  ن 

 ( سهم. 31,540,000)

أساس  الشركة بشكل  المالية و وتهدف  إلى رفع مالءتها  المال  في  ي من زيادة رأس  قدرتها  االستراتيجيتحسين    النمو لدعم  التوسع 

 للشركة.  المالي واألداء المستقبلي

 التالية: اإلصالحية  تعتزم الشركة اتخاذ الخطواتو

وتجديدها ورفع مستوي الصيانة لزيادة الطاقة اإلشغالية للشاليهات والكباين    النخيلشاطئ  منتجع    القيام بتحسين مستوى جودة غرف -

 مما سيساهم في زيادة الدخل.

المبيت او االستمتاع  القيام برفع مستوى الخدمات الترفيهية وخدمات اإلعاشة والمطاعم لزيادة عدد الرواد والزائرين سواء بغرض   -

 باليوم الواحد مما سيساعد في زيادة الدخل. 

العمل على تحسين الخدمات ورفع مستوى الصيانة في العمارة المملوكة للشركة بمدينة الخبر لزيادة عدد المستأجرين في المحالت  -

 والمكاتب والشقق السكنية مما سيساهم في زيادة الدخل. 

 حيث   فر مساحات من األراضي غير مستغلةريع السياحية التوسعية داخل المنتجع خاصة مع توالعمل على دراسة عدد من المشا -

 تعمل لجنة التطوير واالستثمار على اختيار أفضل الفرص االستثمارية ودراستها خالل الفترات المقبلة.

ستقبالً ألهمية السياحة البحرية ويأتي هذا العمل على دراسة تطوير المارينا البحرية وزيادة الطاقة االستيعابية لليخوت والكروز م -

 تدرسها لجنة التطوير واالستثمار. المشروع في األوليات التي 

للفرص االستثمارية التي تعمل عليها لجنة التطوير واالستثمار وعقب عرضها على مجلس اإلدارة   الجدوى عقب االنتهاء من دراسة  

 ي حينه للمساهمين.والموافقة عليها سيتم اإلعالن عن أي تطورات ف

 

 األطراف المشاركة في عملية تخفيض رأس المال 5

 

 

 

عملية تخفيض 
رأس المال 

الجمعية 
العامة غير 

العادية

المستشار 
المالي

الموافقات 
النظامية

المحاسب 
القانوني

 تصويت مساهمي الشركة

 يتقرير المحاسبالإعداد 

 القانوني ي
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 الهيكل العام لتخفيض رأس المال  6

ومائة ماليين    عشرةعدد أسهم    مقسم إلى  سعودي  ( لاير101,500,000مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف )يبلغ رأس المال الحالي  

 مدفوعة قيمتها بالكامل.( عشرة لاير سعودي للسهم الواحد 10( وبقيمة إسمية قدرها )10,150,000ن ألف )يوخمس

 على النحو التالي:  الشركة تخفيض رأس مالسيتم 

 القيمة االسمية لرأس المال قبل تخفيض رأس المال وبعده: (أ

 . ( لاير سعودي101,500,000مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف )قبل تخفيض رأس المال:  -

المال:   - رأس  تخفيض  )  اثنانبعد  وثالثون  وتسعمائة  ألف  وستون  وستة  وخمسمائة  مليون  ( لاير 52,566,930وخمسون 

  .سعودي

 عدد أسهم المصدر قبل تخفيض رأس المال وبعده: ( ب

 . ( ألف سهم عادي10,150,000خمسون )ومائة و يينمالعشرة قبل تخفيض رأس المال:  -

 .( سهم عادي5,256,693ومئتان وستة وخمسون ألف وستمائة وثالث وتسعون ) ماليينخمسة بعد تخفيض رأس المال:  -

 سهم قبل تخفيض رأس المال:األسهم المتبقية بعد تخفيض رأس المال إلى عدد  األنسبة عدد  ( ج

(51,79 )% 

 : سهم قبل تخفيض رأس المالاألإلى عدد  تخفيض رأسل الملغاةسهم األنسبة عدد  (د

(48,21 )% 

 رأس المال: تخفيضقيمة مقدار  ( ه

 لاير سعودي. ( 48,933,070)ثمانية وأربعون مليون وتسعمائة وثالث وثالثون ألف وسبعون 

 :طريقة تخفيض رأس المال ( و

بالنسبة والتناسب    أسهم الشركةمن    ا( سهم4,893,307)مائة وسبعة  وثالث وتسعون ألف وثالث  مائة وثمان   ماليين  الغاء أربعةسيتم  

(  2.0742618( سهم عن كل )1)  إلغاء%( وبمعدل  48.21مع مساهمة كل مساهم أي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )

 . تخفيض رأس المالعملية سهم قبل األسهم من 

 األسهم )إن وجدت(:تفاصيل التعامل مع كسور  (ز

بيعها    في محفظة واحدة والتي ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال ومن ثم   (إن وجدت)ستقوم الشركة بتجميع أي كسور أسهم  

ملكيته خالل ثالثين    حسب  كالالمستحقين    نمساهميلفي السوق بالسعر السائد في حينه، ومن ثم سيتم توزيع متحصالت بيعها ل

 .الشركة لما تخفيض رأس في الجمعية العامة غير العادية على المساهمينتاريخ موافقة من  ايوم (30)

 تاريخ القوائم المالية التي اٌِخذت منها القيم المطلوب تحديدها ألغراض تخفيض رأس المال: ( ح

 .م30/06/2021المالية المنتهية في  للفترة (المدققة)غير القوائم المالية 

 

 المالأسباب تخفيض رأس  7

الشركة   إدارة  مجلس  )الموافق  16/01/1443بتاريخ  قرر  بتاريخ    التوصية تعديل    م(24/08/2021هـ   هـ 03/09/1442السابقة 

( 101,500,000بتخفيض رأس مال الشركة من مائة وواحد مليون وخمسمائة ألف لاير سعودي )وأوصى    م(15/04/2021)الموافق  

إثن مليون  ين وخمسيإلى   ألف وتسعمائة وثالثيوخمسمائة وستة وستن  لاير سعودي إلعادة هيكلة رأس مال   (52,566,930ن )ين 

( لاير سعودي من الخسائر 48,933,070ن )ين ألف وسبعين مليون وتسعمائة وثالث وثالث يالشركة إلطفاء مبلغ وقدره ثمانية وأربع

( سهما من األسهم بالنسبة 4,893,307ن ألف وثالثمائة وسبعة )يوثمانمائة وثالث وتسع  اليينالغاء أربعة موذلك من خالل    المتراكمة
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( 2.0742618( سهم عن كل )1)  إلغاء%( وبمعدل  48.21والتناسب مع مساهمة كل مساهم أي بنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )

 الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية.الحصول على جميع    وذلك بعد  سهم قبل تخفيض رأس المالاألسهم من  

% من مجمل 100معظم الخسائر المتراكمة، أي بنسبة    إلطفاءيتمثل السبب الرئيسي لتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال  

م والبالغة 30/06/2021ركة للفترة المنتهية في تاريخ  للش  (مدققةالغير  )باالستناد إلى القوائم المالية  الخسائر المتراكمة للشركة، وذلك  

 % من رأس مال الشركة. 48.21( لاير سعودي والتي تمثل 48,933,074)

 مال الشركة:  رأستخفيض  لاألسباب األخرى  ومن

 ربحية السهم، عندما تنتقل الشركة إلى تحقيق أرباح في المستقبل. في زيادة  -

في   المساهمين في القوائم المالية للحفاظ على تصنيف إئتماني مقبول من وكاالت تصنيف اإلئتمانالعرض المناسب لحقوق  -

 المستقبل. 

 

 تخفيض رأس مال الشركة على عمليات والتزامات الشركة   أثر 8

قانوني إلعداد التقرير المحاسبي الخاص بعملية   كمحاسب  قامت الشركة بتعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون

 وأثره المتوقع على التزامات الشركة. ، والذي تم من خالله توضيح آلية التخفيضمالالتخفيض رأس 

حسابات    هناك أثر لتخفيض رأس المال على  لن يكون  كمالتخفيض رأس المال على عمليات والتزامات الشركة،    أثر  هناك  يكون  لن

 . وعلى عمليات الشركة مطلوبات الشركة علىو الشركة النقدية

 

 تخفيض رأس مال الشركة على حقوق المساهمين  أثر 9

( 2.0742618( سهم عن كل )1بمعدل إلغاء )و،  %48.21سينخفض إجمالي عدد األسهم المملوكة ألي مساهم نتيجة إلغاء ما نسبته  

التأثير األساسي ف لتخفيض رأس المال على صافي حقوق المساهمين.  أثر هناكيكون  أن دون  المالسهم قبل تخفيض رأس األسهم من 

 .ربحية السهم، عندما تنتقل الشركة إلى تحقيق أرباح في المستقبل فيالمساهمين سوف يكون زيادة  حقوقعلى 

 (: حقوق المساهمين قبل وبعد تخفيض رأس المال 1الجدول رقم )

)كما في   المساهمينحقوق 

 م(30/06/2021
 بعد تخفيض رأس المال  قبل تخفيض رأس المال 

 األثر

 )48,933,070( 52,566,930 101,500,000 رأس المال 

 0 2,913,121 2,913,121 االحتياط النظامي 

 48,933,070 ( 4) ( 48,933,074) الخسائر المتراكمة 

 0 55,480,047 55,480,047 إجمالي حقوق المساهمين 

 .م2021/ 30/06المصدر: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية كما في 

تخفيض رأس المال على القيمة   التالية هو سعر افتراضي لغرض توضيح أثروالجداول  تجدر االشارة إلى أن سعر السهم في األمثلة  

  . التعويضطريقة احتساب قيمة و السوقية لمحافظ مساهمي الشركة 

 سعر السهم بعد تخفيض رأس المال. ابسحتايما يلي، طريقة ف
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 (: طريقة احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال2الجدول رقم )

  الوحدة  البند  

 10,150,000 سهم قبل التخفيضاألسهم عدد  )أ(

  74.80 لاير سعودي  سعر السهم قبل التخفيض*  )ب( 

 759,220,000 لاير سعودي )أ( * )ب(  = التخفيض قبلالقيمة السوقية لألسهم  )ج( 

 5,256,693 سهم بعد التخفيضاألسهم عدد  )د(

 144.43 لاير سعودي = )ج( ÷ )د( (** افتراضي) سعر السهم بعد التخفيض 

  المصدر: الشركة. 

 م(. 2021/ 30/09هـ )الموافق 23/02/1443الشركة بتاريخ * سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح. بناًء على إغالق سعر سهم 

لاير سعودي    144.43  إلى  144.4292  من(  افتراضي تم تقريب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال )  .** سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح

 لغرض التوضيح.

 الجمعية العامة غير العادية.سيتم تحديث العرض للمساهمين بإضافة سعر إغالق السهم يوم انعقاد 

 عملية قبل الشركة  أسهم من سهم(  1,000)  ألف  عدد محفظته في مساهم  على المال رأس تخفيض عملية أثر يوضح مثال يلي، فيما

 .المال رأس تخفيض

 (: تأثير تخفيض رأس المال على القيمة السوقية لمحافظ مساهمي الشركة3الجدول رقم )

 الوحدة  البند )تقديري( 
  رأس تخفيض مع القيام بعملية

 المال

  تخفيض القيام بعملية بدون

 المال رأس

 1,000 1,000 سهم   قبل التخفيض األسهم المملوكة

 74.80 74.80 لاير سعودي سعر السهم قبل التخفيض* 

 74,800.00 74,800.00 لاير سعودي القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

 %48.21 %48.21 % نسبة التخفيض 

 ال ينطبق  483 سهم األسهم الملغاة

 ال ينطبق  517 سهم تخفيضالاألسهم المملوكة بعد 

 ال ينطبق  144.43 لاير سعودي (**افتراضي) سعر السهم بعد التخفيض

 ال ينطبق  74,670.31 لاير سعودي القيمة السوقية لألسهم بعد التخفيض

 ال ينطبق  129.69 لاير سعودي قيمة التعويض 

 المصدر: الشركة. 

 م(. 2021/ 30/09هـ )الموافق 23/02/1443اريخ بناًء على إغالق سعر سهم الشركة بت سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح. * 

  لاير سعودي   144.43  إلى  144.4292  من(  افتراضي تم تقريب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال )  .سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح**  

 لغرض التوضيح.

 

إلى   السوقية  القيمة  المال على  التعويض وأثر عملية تخفيض رأس  قيمة  كما تجدر   أسهم.  5فيما يلي، مثال يوضح طريقة احتساب 

 . موضح أدناهه هذا وتعويضه كما هو اإلشارة إلى أن المساهم الذي يملك سهماً واحدا من أسهم الشركة في محفظته سيتم الغاء سهم
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 أسهم  5(: تأثير تخفيض رأس المال على محفظة المساهم الذي يملك إلى 4الجدول رقم )

      الوحدة  البند )تقديري( 

 5 4 3 2 1 سهم   قبل التخفيض األسهم المملوكة

 %48.21 %48.21 %48.21 %48.21 %48.21 % نسبة األسهم الملغاة 

 2.59 2.07 1.55 1.04 0.52 سهم ** سهم بعد تخفيضعدد األ

 3 2 2 1 1 سهم األسهم الملغاة

 2 2 1 1 0 سهم عدد األسهم في المحفظة بعد التخفيض 

 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 لاير سعودي  سعر السهم قبل التخفيض* 

 374.00 299.20 224.40 149.60 74.80 لاير سعودي  القيمة السوقية لألسهم قبل التخفيض 

 144.43 144.43 144.43 144.43 144.43 لاير سعودي (***افتراضي) السهم بعد التخفيضسعر 

 288.86 288.86 144.43 144.43 0.00 لاير سعودي بعد التخفيض للمحفظةالقيمة السوقية 

 85.14 10.34 79.97 5.17 74.80 لاير سعودي ****كسور األسهم قيمة التعويض

 المصدر: الشركة. 

 م(. 2021/ 30/09هـ )الموافق 23/02/1443السهم افتراضي لغرض التوضيح. بناًء على إغالق سعر سهم الشركة بتاريخ * سعر 

 سهم بعد تخفيض متضمنة الكسور األ عدد** 

لاير سعودي    144.43  إلى  144.4292  من(  افتراضي تم تقريب سعر السهم بعد تخفيض رأس المال )  .*** سعر السهم افتراضي لغرض التوضيح

 لغرض التوضيح.

 ****على افتراض أنه ال يوجد تغيير في سعر السهم كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ومتوسط سعر بيع كسور األسهم. 

 

 مال عوامل المخاطر المتعلقة بتخفيض رأس ال 10

يتعين على مساهمي الشركة الذين سيقومون بالتصويت على عملية تخفيض رأس المال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية دراسة 

 ها عوامل المخاطرة المبينة أدناه. كافة المعلومات التي يحتويها هذا التعميم بعناية بما في

 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  

( بنهاية 48,933,074)ن  يسبع أربع  ن ألف وين مليون وتسعمائة وثالث وثالثيثمانية وأربع سجلت الشركة خسائر متراكمة وقدرها  

أي ضمانات بعدم تحقيق الشركة   د( من رأس مال الشركة. ال توج%48.21م والتي تمثل )30/06/2021المنتهي في    النصف األول

ل استمرار الشركة في تحقيق الخسائر أو في حال تصفية الشركة، سوف يخسر المساهمون جزء لمزيد من الخسائر مستقبالً. وفي حا

 من أو كامل استثماراتهم في أسهم الشركة. 

 المخاطر المتعلقة باألسهم 

االستقرار نتيجة لعدة عوامل تشمل ظروف السوق المتعلقة باألسهم،   م قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وعد

وتغييرات تنظيمية في القطاع، وتدهور نتائج أعمال الشركة، وعدم القدرة على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة جديدة 

خفيض رأس المال وسوف يخسر المساهمون عملية ت  والمضاربة على عمليات الشركة. وفي حال انخفاض السعر السوقي للسهم بعد

 في أسهم الشركة. استثماراتهممن قيمة 
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 جراءات اإل" ئحة الهيئة الخاصة بـــ  الأو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع ل%(  20)  حال بلغت الخسائر المتراكمة  وفي

 ". أكثر من رأس مالهاف% 20 خسائرها المتراكمةالمدرجة أسهمها في السوق التي بلغت  والتعليمات الخاصة بالشركات

 

 الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال   11

 .لعملية تخفيض رأس المالفيما يلي الجدول الزمني 

 (: الفترة الزمنية لعملية تخفيض رأس المال 5الجدول رقم )

 التاريخ  الجدول الزمني 

 توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال 
 هـ 16/01/1443

 م(24/08/2021)الموافق 

 مال ال تعيين المستشار المالي لعملية تخفيض رأس
 هـ 14/02/1443

 م(21/09/2021)الموافق 

في    وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة مالالموافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس 

 تداول  هيئة وموقعالموقع 

 هـ(27/03/1443)

 م(02/11/2021لموافق )ا

كما  تداول في موقع الدعوةوقد تم اإلعالن عن هذه  حضور الجمعية العامة غير العاديةالدعوة ل

 في اإلعالن  المساهمين هذا تم تضمين نسخة من تعميم

 هـ 13/04/1443

 م(18/11/2021)الموافق 

 اإلعالن عن بداية التصويت االلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية  
 **/**/****هـ 

 )الموافق **/**/****م(

 انعقاد الجمعية غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة )االجتماع األول(*
 **/**/****هـ 

 )الموافق **/**/****م(

 غير العاديةاإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة 
 **/**/****هـ 

 )الموافق **/**/****م(

 يومين لمدة تداول موقع على األسهم وتعليق السهم سعر تعديل اإلعالن عن
 **/**/****هـ 

 )الموافق **/**/****م(

 دفع مبالغ التعويض )ان وجدت( لمستحقي كسور األسهم 
 **/**/****هـ 

 )الموافق **/**/****م(

ً   األول  االجتماع  يعد*   على األقل. وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد   الشركة  مالحضره مساهمون يمثلون نصف رأس    اإذ  صحيحا

  ا إذهذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً  

لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، سيتم عقد االجتماع   وإذا   .األقل  علىالشركة    مالون ربع رأس  مساهمون يمثل  حضره

 يوما من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد االسهم الممثلة فيه. 21الثالث بعد 

 

 المال إجراءات تخفيض رأس   12

 إن عملية تخفيض رأس المال تخضع لإلجراءات التالية: 
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 س إدارة الشركة بتخفيض رأس المال توصية مجل -

 شار مالي لعملية تخفيض رأس المال تعيين مست -

 بي الخاص بعملية تخفيض رأس المالتعيين محاسب قانوني إلعداد التقرير المحاس -

قواعد طرح األوراق    ن منيوالخمس  ةلمالية بما يتوافق مع شروط المادة الثامنإعداد وتقديم طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق ا -

 المالية وااللتزامات المستمرة، والمتعلقة بشروط تخفيض رأس المال.

 مالال لية على طلب تخفيض رأسموافقة هيئة السوق الما -

 تداول تقديم إشعار إلى -

 مال ال موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس -

   إنهاء اإلجراءات ذات العالقة مع وزارة التجارة الستخراج النظام األساسي المحدث والسجل التجاري المحدث للشركة.  -

 

 إقرار أعضاء مجلس إدارة الشركة 13

 والمساهمين.يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بحسب علمهم واعتقادهم بأن تخفيض رأس مال الشركة يصّب في مصلحة الشركة 

 

 الموافقات النظامية  14

، مال ال  رأس  على طلب تخفيض  م(02/11/2021لموافق )ا  هـ(27/03/1443)حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  

 .م(02/11/2021لموافق )ا هـ(27/03/1443) بتاريخ ولتداهيئة السوق المالية وموقع الوقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 

على موافقة الجمعية العامة غير العادية، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على   المال تتوقف  رأس  إن عملية تخفيض

 .لن تتمالمال   رأس ، فإن عملية تخفيضالمال  رأس على عملية تخفيض موافقة الجمعية العامة غير العادية

رأس المال، فإن الشركة سوف تقوم بمخاطبة وزارة  الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيضفي حال تم الحصول على موافقة  

 على تعديل السجل التجاري والنظام األساسي للشركة.  التجارة للحصول على موافقتها

 رأس  ال عملية تخفيضنظامية أخرى يستلزم على الشركة الحصول عليها الستكم  توجد أي موافقات  تم ذكره أعاله، ال  ما  بخالف

 المال. 

 

 ذات الصلةاألنظمة واللوائح  15

- ( رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  وتاريخ  3/منظام  )الموافق 28/01/1437(  هـ 

 . والتعديالت التي طرأت عليهم( 10/11/2015

م( والمعدل بقرار 31/07/2003هـ )الموافق  02/06/1424( وتاريخ  30/منظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) -

 م( والتعديالت التي طرأت عليه. 17/09/2019هـ )الموافق 18/01/1441( الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 52رقم )

( 2017-123-3م )قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رق -

هـ 01/06/1442( وتاريخ  2021-7-1م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )27/12/2017هـ )الموافق  09/04/1439وتاريخ  

 م(.14/01/2021الموافق )

- ( رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  الموافق  االدراج  )2017-123-3قواعد  وتاريخ  )الموافق  09/04/1439(  هـ 

 م(. 24/02/2021هـ )الموافق 12/07/1442( وتاريخ 2021-22-1م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )27/12/2017
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مالها،   % فأكثر من رأس20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة   -

م( 18/11/2013 الموافقهـ )15/01/1435وتاريخ (2013-48-4)بموجب القرار رقم  هيئة السوق المالية الصادرة عن مجلس

والمعدلة  هـ 02/06/1424وتاريخ 30م/  بنا ء على نظام السوق المالية وما ورد عليه من تعديالت الصادر بالمرسوم الملكي رقم

 .م(18/07/2018 الموافقهـ )05/11/1439وتاريخ 2018-77-1هيئة السوق المالية رقم  بقرار مجلس

  النظام األساسي للشركة. -

 

 تقرير المحاسب القانوني  16

محدود   تأكيدللقيام بإعداد تقرير  كمحاسب قانوني    وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيونقامت الشركة بتعيين   -

لدراسة أسباب تخفيض رأس المال وأثر ذلك التخفيض على التزامات الشركة وعلى حقوق المساهمين من أجل الحصول على  

 موافقة هيئة السوق المالية على طلب تخفيض رأس المال.

المائة   - بعد  واالربعون  الرابعة  المادة  إلى  الملكي  (  144)استناداً  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  )م/من  وبتاريخ 3رقم   )

، ال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص والتعديالت التي طرأت عليه  م(10/11/2015هـ )الموافق  28/01/1437

 يُعدَه مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

المحدود المعد من قبل المحاسب القانوني في اإلعالن عن الدعوة لهذه الجمعية العامة غير العادية    تأكيدر  تم تضمين نسخة من تقري -

 .م(****هـ )الموافق **/**/******/**/على موقع تداول بتاريخ 

 

 معلومات مهمة   17

بتاريخ   الشركة  مال  رأس  تخفيض  المتضمنة  العادية  غير  العامة  للجمعية  بالدعوة  الشركة  )الموافق 13/04/1443قامت  هـ 

 م(.18/11/2021

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية 

ية حضور اجتماع الجمعية. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع األول( صحيحاً إذا حضره مساهمون العامة غير العاد

 يمثلون نصف رأس المال على األقل.

المحددة النعقاد ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة  ستقوم الشركة بالدعوة إلى اجتماع    األول  االجتماعوإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد  

 االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل.

يوما من انتهاء المدة المحددة النعقاد   21بعد    وإذا لم يتوافر النصاب الالزم في االجتماع الثاني، ستقوم الشركة بالدعوة إلى اجتماع ثالث

 يكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه. و  االجتماع الثاني

لة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة، أو تخفيض رأس تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثً 

في نظامها أو باندماجها في شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة    وأالمال، أو بإطالة مدة الشركة  

( من نظام الشركات، ال 144القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع. وبحسب ما نص بالمادة )

له وعن االلتزامات التي على الشركة يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة  

 وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.

في حال وافق مساهمو الشركة على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة بسجالت الشركة 

العامة غير العادية، ويشمل ذلك المساهمين الذين لم لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية  

ضد قرار تخفيض أو صوتوا  يحضروا اجتماع الجمعية العامة غير العادية وكذلك المساهمين الذين حضروا االجتماع ولم يصوتوا  

 رأس المال. 
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فأكثر وبما يقل عن  (%20)مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  بإعالنودون تأخير   يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فوراً 

الرئيسية التي أدت إلى   واألسبابمقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال    اإلعالنأن يتضمن  من رأس مالها، على    (35%)

المطلوب  اإلفصاحوالتعليمات عليها، وفي حال تزامن  اإلجراءاتتطبيق هذه  إلى أنه سيتم اإلعالنفي  اإلشارةبلوغ هذه الخسائر مع 

مستقل في حال قامت بتضمينه   بإعالن  اإلفصاحالشركة من    أو السنوية تعفى  األوليةالخاص بالنتائج المالية    اإلعالنلهذه الفقرة مع    وفقا

 أو السنوية.  األوليةالمالية  بالنائحالخاص  اإلعالنفي 

فأكثر وبما يقل عن  (%35)مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة  بإعالنودون تأخير   جمهور فوراً يجب على أن الشركة أن تفصح لل

الرئيسية التي أدت إلى   واألسبابمقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال    اإلعالنأن يتضمن  على    من رأس مالها،  (50%)

المطلوب  اإلفصاحوالتعليمات عليها، وفي حال تزامن  اإلجراءاتتطبيق هذه  إلى أنه سيتم اإلعالنفي  اإلشارةبلوغ هذه الخسائر مع 

مستقل في حال قامت بتضمينه   بإعالن  اإلفصاحالشركة من    أو السنوية تعفى  األوليةالخاص بالنتائج المالية    اإلعالنلهذه الفقرة مع    وفقا

 وية. أو السن األوليةالمالية  بالنائحالخاص  اإلعالنفي 

من رأس مالها   فأكثر  (%50)مستقل عند بلوغ خسائرها المتراكمة    بإعالن ودون تأخير    يجب على أن الشركة أن تفصح للجمهور فوراً 

الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع   واألسبابمقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال    اإلعالنأن يتضمن  على  

تي والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية ال  اإلجراءات  تطبيق  إلى أنه سيتم  اإلعالنفي    اإلشارة

الخاص   اإلعالنقرة مع  لهذه الف  المطلوب وفقا  اإلفصاح  فأكثر من رأس مالها، وفي حال تزامن%(  50)  بلغت خسائرها المتراكمة

المالية  بالنائحالخاص  اإلعالن مستقل في حال قامت بتضمينه في  بإعالن اإلفصاحالشركة من  أو السنوية تعفى األوليةبالنتائج المالية 

 أو السنوية. األولية

بتاريخ   المالية  السوق  هيئة  إعالن  إلى  رقم  02/12/2020وباإلشارة  الكريم  الملكي  األمر  المالية  السوق  هيئة  فيه  أوضحت  التي  م 

التنسيق المشترك بين هيئة   الشركات،هـ بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام  16/03/1442( وتاريخ  15016) وإشارة إلى 

 فإن من مضمون ما ورد في األمر الملكي الكريم فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة هو:  السوق المالية ووزارة التجارة،

 ( من نظام الشركات:150من حكم المادة )  استثناءً  -

% 50تمديد المدة التي يتعين على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة  أ.

)او   لتصبح  مالها،  رأس  من  تاريخ  60أكثر  من  )سنتين(  لمدة  وذلك  بالخسائر  اإلدارة  مجلس  علم  تاريخ  من  يوماً   )

 هـ. 01/08/1441

العادية لتصبح ) ب. العامة غير  المدة التي يتعين خاللها عقد اجتماع الجمعية  ( يوماً من تاريخ علم مجلس اإلدارة 180تمديد 

 هـ.01/08/1441ن تاريخ بالخسائر وذلك لمدة )سنتين( م

هـ، والتي تضمنت أن تعد 01/08/1441( من نظام الشركات لمدة )سنتين( من تاريخ  150( من المادة )2يعلق العمل بالفقرة ) -

الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار  

في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس    قرار

( يوما ً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 90المال خالل )

شركات اإلفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة ( من نظام ال150( من المادة )1)

 كل فيما يخصه.  –وهيئة السوق المالية 

 

 والملحقات  المستندات المتاحة للمعاينة 18

 قة وذلك من تاريخ مواف  الدماممدينة  لالطالع عليها في مقر الشركة الواقع في    نتقوم الشركة بإتاحة المستندات التالية لمساهمي  سوف

في   المالية  السوق  )ا  هـ(27/03/1443)هيئة  العادية  م(2021/ 02/11لموافق  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  في   وحتى 

 :مسا ء 4صباحا وحتى الساعة   8**/**/****هـ )الموافق **/**/****م( خالل فترات العمل الرسمية من الساعة 

 مالال رأس إدارة الشركة بتخفيض نسخة من توصية مجلس -

مال، والمنشور على موقع هيئة السوق المالية وموقع ال  رأس  تخفيض  نسخة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب -

 تداول
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 ( 1الملحق رقم ) - مالال رأس  تخفيضبعملية  المحدود المحاسبي الخاص التأكيدنسخة من تقرير  -

 مال ال رأس تخفيض نسخة من خطاب تعيين المستشار المالي بخصوص -

 غير العادية المقدم لمساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامةهذا  نسخة من تعميم المساهمين -

 غير العادية.العامة نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية  -
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 تقرير المحاسب القانوني المتعلق بتخفيض رأس المال  -  (1) رقم ملحق
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