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شركة القصيم الزراعيةخلفية عن 
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رقمالملكيسومبالمرالصادرالشركاتقانونألحكاموفقاتأسستسعوديةمساهمةشركةهي«جاكو»أو«الشركة»بـبعدفيماإليهاويشارالزراعيةالقصيمشركة

بتاريخ1036رقمالتجارةوزيرمعاليقراربموجب(والحيوانالنباتيبشقيه)الزراعيالمجالفياالستثمارأجلمن،هـ1385\03\22في6/م

الموافق)هـ1406\01\10وتاريخ11316443رقمبريدةمدينةمنالتجاريالصادرالسجلبموجبالشركةوتعمل.(م1985\01\01الموافق)هـ1405\04\11
.22210.ب.ص,البصرالغربيالمطار،طريقبريدةمدينةفيللشركةالرئيسيالمقريقع.(م1985\09\25

مائةقدرهااسميةبقيمةعاديسهم(5,000,000)ماليينخمسةإلىمقسمسعوديلاير(500,0000,000)مليونخمسمائةالتأسيسعندالشركةمالرأسبلغ

قيمتهابلغتسهم(1,770,000)ألفوسبعونوسبعمائةمليونبعددالمؤسسونالمساهموناكتتبوقد.بالكاملالقيمةمدفوعةالواحدللسهمسعوديلاير(100)

ألفالثونوثومائتينماليينثالثةوالبالغةالمتبقيةاألسهمطرحتموقد.األقساطجميعسدادوتمسعوديلاير(177,000,000)مليونوسبعونوسبعةمائةاالسمية
-4الماليةالسوقهيئةلقرارطبقا  السهمبتجزئةالشركةقامتكما.)تداول)السعوديةالماليةالسوقفياألسهمإدراجوتم.العاملالكتتابسهم(32,300,000)

.سهم(50,000,000)مليونخمسونبعددلاير(10)للسهماألسميةالقيمةلتصبحهـ1427\02\27وتاريخ454-2006

لاير(500,000,000)مليونخمسمائةمنالشركةمالرأسبتخفيض(م03/11/2016الموافق)هـ03/02/1438بتاريخقرارهفيالشركةإدارةمجلسأوصى

مليونثالثونإلىسهم(50,000,000)مليونخمسونمنالشركةأسهمعددتخفيضوبالتالي،سعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائةإلىسعودي

كلعنسهم(1)تخفيضوبمعدل،(%40)مقدارهاالمالرأسفيتخفيضوبنسبةسهم(20,000,000)مليونعشرونإلغاءطريقعنسهم(30,000,000)

.الالزمةالنظاميةالموافقاتعلىالحصولبعدوذلك.سهم(2,5)

هذهعناإلعالنتموقد،(م01/12/2016الموافق)هـ02/03/1438بتاريخالشركةمالرأستخفيضعلىالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلتوقد

.(م01/12/2016الموافق)هـ02/03/1438بتاريخ«تداول»السعوديةالماليةالسوقوموقعالماليةالسوقهيئةموقععلىالموافقة

الماليةالسوقموقععلىالدعوةهذهعناإلعالنوتم.(م11/01/2017الموافق)هـ13/04/1438بتاريخالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهبالدعوةالشركةقامت

.اإلعالنفيالعرضهذامننسخةتضمينوتمكما،(م13/12/2016الموافق)هـ14/03/1438بتاريخ«تداول»السعودية



:المستشار المالي
(وساطة كابيتال)شركة الوساطة المالية 

:المستشار القانوني
مكتب ابراهيم بن محمد الناصري للمحاماة 

:المحاسب القانوني
(كاهابراهيم السبيل وشر)المحاسبون السعوديون 

نبذة عن المستشارين
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م2007عامفيالعملبدأتحيث،سعوديلايرمليون250يبلغمدفوعمالبرأسمغلقةمساهمةشركةهي(كابيتالوساطة)الماليةالوساطةشركة

لالستثمارالعامةوالهيئةالماليةالسوقهيئةقبلمنمرخصةشركةهيالماليةالوساطةشركة.

الجهاتفةكاأماموالترافعالقانونيةواالستشاراتالمحاماةمهنةبمزاولةالعدلوزارةقبلمنلهمصرحقانونيون،ومستشارونمحامون-الناصريإبراهيممكتب
.السعوديةالعربيةالمملكةفيالقضائيةوشبهالقضائية

والسبيلمحمدابراهيم:همامرخصينشريكينمنوتتكونهـ1403وتاريح(2)رقمالمهنيبالسجلمسجلةتضامنية،مهنيةشركةهيالسعوديونالمحاسبون
الدامغعبدالعزيزبنمحمد



الهيكل التنظيمي–خلفية عن شركة القصيم الزراعية 
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مجلس االدارة

الرئيس التنفيذيالمراجعة الداخلية

مدير مكتب الرئيس 
التنفيذي

ادارة الموارد 

البشرية
االدارة المالية

العالقات العامة 

واالعالم
مصنع التموراالدارة القانونية الخدمات المساندة تقنية المعلومات

التدقيق التكاليف

رئيس 

الحسابات

التحصيل

المساهمين

الصندوق

المدير المالي

معقب

محاسب

اتصاالت 

ادارية

اداري

مستشار 

قانوني

دعم فني

حاسب 

آلي 

نائب الرئيس التنفيذي 

والمشرف العام على المصنع

المشتريات الحسابات

المستودعات

المبيعات

االنتاج

األمن 

والخدمات

المشتريات

المستودعات



مجلس اإلدارة–شركة القصيم الزراعية خلفية عن 

العمرةالجنسيالمنصباالسم

الحالة
ر غي/مستقل)

/ مستقل

غير /تنفيذي

(تنفيذي

المباشرةاالسهم المملوكة
المملوكة الغير االسهم

مباشرة

ةتاريخ العضوي
قبل تخفيض

رأس المال

بعد تخفيض

رأس المال

قبل تخفيض

رأس المال

بعد تخفيض

رأس المال

Mar-15--4,303,9852,582,391غير تنفيذي47سعودىرئيس المجلس لحميد عبدالعزيز بن عبدهللا ا/ األستاذ 

Mar-15--5,5003,300غير تنفيذي36سعودىعضو مجلس إدارة شاكر عبدهللا الحميد/ األستاذ 

Feb-14--1,100660مستقل 51سعودىعضو مجلس إدارة فهد يحي اليحياء/  األستاذ 

Feb-14--4,0902,454مستقل 63سعودىعضو مجلس إدارة إبراهيم عبد هللا الخريف/  األستاذ 

Mar-15--5,5003,300تنفيذي52سعودىعضو مجلس إدارة أحمد عبد هللا ابا الخيل/ األستاذ 

Feb-14--1,000600مستقل 35سعودىعضو مجلس إدارة بدر حمد القاضي/  األستاذ 

Feb-14--1000600مستقل 35سعودىعضو مجلس إدارة عبد اإلله محمد الشريدة/ األستاذ 

Feb-14--1,000600مستقل 41سعودىعضو مجلس إدارة أحمد محمد البراك/  األستاذ 

Feb-14--1,000600مستقل 50سعودىعضو مجلس إدارة محمد سليمان العريني/  الدكتور 

6



اإلدارة العليا–شركة القصيم الزراعية خلفية عن 

تاريخ االنضمامالعمرالجنسيةالمنصباالسم

52Oct-16سعودىالرئيس التنفيذي ىمحمد بن فهد سليمان العيس/ المهندس 

52Feb-92مصريالمدير المالي المكلف ى أحمد بن مصطفى الشوربج/ األستاذ 

52Feb-15سودانىالمراجع الداخلىحسن احمد على/ األستاذ 

32Feb-15سعودىمدير الشئون القانونيةفهد أحمد البراك/ األستاذ  

40Oct-97سعودىمدير الشئون اإلدارية خالد بن عبدهللا  العيد / األستاذ 
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أسباب توصية مجلس االدارة بتخفيض رأس مال الشركة

إلىمالهارأسبتخفيضالشركةإدارةمجلستوصيةإلىأدتالتيالرئيسيةاألسبابترتبط:

.المستقبلفيمساهميهاعلىأرباحتوزيعمنالشركةيمكنسوفالمتراكمةالشركةخسائرشطب•

.مالهارأسمن%50نسبةللشركةالمتراكمةالخسائروصولتجنب•

.أعمالهاخطةتحقيقعلىالشركةمساعدة•

المستقبلفيالمالرأسلزيادةالشركةاحتاجتحالفيمطروحا  الخياريبقىولكن،المالرأسزيادةإلىيحتاجالللشركةالحاليالمركز.
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تطور الخسائر المتراكمة

مليون لاير سعودي 2.3م 1993بلغت االرباح المبقاة للشركة في بداية عام •

:،ومن اهم اسباب التي ادت الى الخسارة ما يلي2000الى 1993حققت الشركة صافي خسارة عبر السنوات من •

1996مليون لاير في عام 3.9تحمل اهالكات اصول غير مستخدمة بقيمة -

1997الزراعي في عام انتاج النشاط االنتاج الغلب خطوط تكاليف ارتفاع -

معدالت التشغيل في كال من مصنعي األلبان والتمور انخفاض -

1997في عام البرسيمانخفاض انتاجية محصول -

ت وزيع ، وتكوين مخصصاقيمة مبيعات البطاطس مقارنة بتكلفة االنتاج مما أثر سلبا  على نتائج الشركة إضافة الرتفاع قيمة مصاريف البيع والتانخفاض -
(ديون مشكوك في تحصيلها ، هبوط أسعار مخزون قطع غيار ، هبوط أسعار أسهم)

مين مشروع األغنام بشح األمطار وقلة المرعى مما أثر سلبا  على نتائج المشروع الرتفاع تكلفة العلف وتدني اسعار بيع اغنام التستأثر -

تكلفة االنتاج بمصنع التمور وتدني اسعار البيع وتحمل حصة من مصاريف ما قبل التشغيل ارتفاع -

الرجيعفي أسعار البيع من قبل منتجي االلبان وارتفاع نسبة التخفيض تأثر نتائج مصنع األلبان من -

م حيث نتج عن ذلك تدني اسعار 2000منتجي األلبان خالل الربع األول وبداية الربع الثاني لعام بين نتائج مصنع األلبان سلبا  نتيجة حدة المنافسة تأثرت -
الخامالبيع الى اقل من تكلفة الشراء للحليب 

.2005وحتى 2001حققت الشركة صافي أرباح عبر السنوات من •
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تطور الخسائر المتراكمة

سعودي،الف لاير 145تقريباً حيث حقق صافي ارباح بلغ2008باستثناء عام 2014الى 2006حققت الشركة مجدداً صافي خسارة عبر السنوات من •

:ادت الى الخسارة في تلك الفترة ما يلياهم اسباب التيومن 

لاير55.415.741إلى تحقيق الشركة لخسائر استثمارات بلغت مما أدى 2006السعودية في عام االنخفاض الكبير الذي شهدته سوق األسهم -

مليون لاير 4.68ثبت عدم جدواها فقد تحملت النتائج بملبغ والتي 2014في عام ( المجمدات)االنشطة المتعلقة بتسويق منتجات غذائية تصفية احد -

عبارة عن قيمة مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها لتغطية مديونيات تخص ذلك النشاط وغيرها من المديونيات

ألف لاير 400تحمل مصاريف سنوات سابقة قرابة -

:الصناعي لنتائج سلبية بسببالنشاط تحقيق -

الظروف المنافسة في مصنع التمور 1.

تحمل إهالكات مصنع األلبان المتوقف 2.

ارتفاع أسعار التمور الخام 3.

(:متوقف)مصنع للتمور ومصنع لاللبان ;الصناعي للشركة يتكون من مصنعين يقعان في مدينة بريدة يجدر بالذكر ان النشاط 

:النشاط الزراعي نتيجة سلبية بسببتحقيق -

الظروف المناخية في انخفاض معدالت انتاجية القمح 1.

ارتفاع اسعار مدخالت اإلنتاج مع ثبات اسعار بيع محصول القمح للصوامع 2.

 جزء بسيط من إنتاج تتعلق بمشروع الدواجن والذي تم تأجيره ، وانخفاض مبيعات الذرة نظرا  ألنه لم يتم بيع إال( استثنائية)تحمل الشركة خسائر 3.
2011عام 

ارتفاع تكلفة العمالة الموسمية ، وانخفاض اسعار بيع الذرة الصفراء4.

مليون لاير1.8نتيجة بيع إحدى قطع األراضي وقد بلغت تلك الخسائر مبلغ 2014رأسمالية في عام خسائر -
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تطور الخسائر المتراكمة

2016م الى نهاية شهر سبتمبر 1990عبر السنوات من ( الخسارة) و صافي الدخل ( الخسائر المتراكمة)يوضح الرسم البياني أدناه تطور االرباح المبقاه •
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عملية تخفيض رأس مال الشركة وتأثيرها على المساهمين

12

إلىسهم(50,000,000)مليونخمسونتمثلسعوديلاير(500,000,000)مليونخمسمائةالبالغةاألساسيةقيمتهمنمالهارأستخفيضالشركةتعتزم

معوالتناسببالنسبةسهم(20,000,000)مليونعشرونبإلغاءوذلكسهم(30,000,000)مليونثالثونتمثلسعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائة

.سهم(2,5)كلعنسهم(1)تخفيضوبمعدل(%40)مقدارهاالمالرأسفيتخفيضبنسبةأيالشركةفيمساهمكلمساهمة

علىسيوزعبيعالهذامنوالمتحصالتالسائد،السوقبسعرالماليةالسوقفيلتباعواحدةمحفظةفيالمالرأستخفيضعنستنتجالتياألسهمكسورستجمع

معظمإلطفاءهولالمارأسبتخفيضالقيامإن.المالرأستخفيضعلىالمساهمينموافقةيوممنيومثالثينخاللاألسهمكسورفيملكيتهحسبكلالمستحقين

.الملغاةاألسهمقيمةبمقداروذلك،م2016سبتمبر30فيكماالشركةعلىالمتراكمةالخسائر

الشركةأسهممنسهم1000محفظتهفييملكلمساهمأدناهموضحهوكماالشركة،مساهميلمحافظالسوقيةالقيمةعلىيؤثرلنالشركةمالرأستخفيض:

القيام بعملية تخفيض رأس المالبدونالقيام بعملية تخفيض رأس المالمع(تقديري)البند

سهم1,000سهم1,000قبل التخفيضاألسهم المملوكة

لاير 7.25لاير 7.25(تقديري* )سعر السهم قبل التخفيض

ال ينطبقسهم400األسهم الملغاة

سهم1,000سهم600بعد التخفيضاألسهم المملوكة

لاير 7.25لاير12.08(تقديري)التخفيضسهم بعدالسعر

لاير7,250لاير7,250(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

لاير7,250لاير7,250(قديريةت)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

ال ينطبقال ينطبق(تقديرية)قيمة التعويض 

سعر السهم قبل التخفيض المستخدم في المثال تقديري وسيتم تحديث السعر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 



عملية تخفيض رأس مال الشركة وتأثيرها على المساهمين
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أدناهموضحهوكماوتعويضههذاسهمهإلغاءسيتممحفظتهفيالشركةأسهممنواحدا  سهما  يملكالذيالمساهمأنإلىاإلشارةوتجدر:

(تقديري)البند

1قبل التخفيضاألسهم المملوكة

لاير 7.25(تقديري* )سعر السهم قبل التخفيض

1األسهم الملغاة

التوجدبعد التخفيضاألسهم المملوكة

لاير12.08(تقديري)التخفيضسهم بعدالسعر

لاير 7.25(تقديرية)لألسهم قبل التخفيض القيمة السوقية

التوجد(تقديرية)لألسهم بعد التخفيض القيمة السوقية

لاير 7.25(تقديرية)قيمة التعويض 

سعر السهم المستخدم في المثال تقديري وسيتم تحديث السعر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 



عملية تخفيض رأس مال الشركة وتأثيرها على المساهمين
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يوميليالذياليوم)الغدافتتاحيةفيلاير12,08إلىيصلانالمتوقعومنلاير7,25هو(العاديةغيرالعامةالجمعيةيوم)اليومالشركةلسهماإلغالقسعرإن

لسهماإلغالقسعرعلى%66,62بنسبةزيادةيمثلالتغييرهذا.المالرأستخفيضعمليةعلىالمساهمونوافقحالفيوذلك(العاديةغيرالعامةالجمعية

:اليومالشركة

سعر السهم بعد تخفيض رأس المالتغيير

مة غير اليوم الذي يسبق انعقاد الجمعية العا* )سهم الشركة السابقسعر اإلغالق

(العادية

لاير7.25

لاير200,000,000قيمة تخفيض رأس المال

سهم20,000,000الملغاةعدد األسهم

سهم50,000,000والمصدرة قبل تخفيض رأس المالعدد األسهم القائمة

سهم30,000,000والمصدرة بعد تخفيض رأس المالعدد األسهم القائمة

لاير362,500,000المالالقيمة السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس

لاير12.08رأس المالسعر سهم الشركة بعد تخفيض

سعر السهم المستخدم في المثال تقديري وسيتم تحديث السعر قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية* 



تأثير تخفيض رأس مال الشركة على عمليات والتزامات الشركة
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دفاترفييدقمجرداألسهممنعددإلغاءطريقعنالشركةمالرأستخفيضيعتبرحيثالشركة،والتزاماتعملياتعلىالمالرأسلتخفيضتأثيرأييوجدال

.المتراكمةالخسائربندإلىالمالرأسحسابمنسعوديلاير(200,000,000)المبلغتحويلعبرالمتراكمةالخسائرلشطبالشركة

المالرأستخفيضلعمليةنتيجةالقضائية،بالدعاوىالمرتبطةتلكذلكفيبما،التزاماتأيتنشأأنالشركةتتوقعال.

المساهمينتجاههاالتزاماتعلىالشركةمالرأسلتخفيضقانونيأثريوجدالأنه(قانونيونومستشارونمحمامونالناصريإبراهيممكتب)القانونيالمستشاريؤكد

مسألةأيعنلميعالأنهيؤكداالستشارية،المكتبوبصفة.الشأنبهذاالصادرةوالتعليماتاألنظمةمعمتوافقةالشركةمالرأستخفيضإجراءاتأنكماوالغير،

.والتعليماتلألنظمةوفقا  بالتزاماتهاالشركةقبلمنإخالال  تشكلجوهرية

(السعوديباللاير)بعد تخفيض رأس المال (باللاير السعودي)رأس المالقبل تخفيض 2016سبتمبر30المساهمين بتاريخ حقوق

رأس المال
لاير500,000,000

لاير300,000,000

حكوميةمنح
لاير58,000,000

لاير58,000,000

الخسائر المتراكمة
لاير(200,838,555)

لاير(838,555)

اإلجمالي
لاير357,161,445

لاير357,161,445



الموافقات النظامية الالزمة إلتمام عملية تخفيض رأس مال الشركة
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لاير(200,000,000)مليونمائتينبمبلغمالهارأستخفيضعلى(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****بتاريخالماليةالسوقهيئةموافقةعلىالشركةحصلت

.سعوديلاير(300,000,000)مليونثالثمائةالتخفيضبعدالمالرأسليصبح،سهم  (20,000,000)مليونعشرونإلغاءطريقعنسعودي

فإنهذه،المالرأستخفيضعمليةعلىموافقتهمعلىالحصوليتملمإذابأنهالعلمالمساهمينوعلىالمساهمين،موافقةعلىتتوقفالمالرأستخفيضعمليةإن

.ستتوقفالمالرأستخفيضعملية

لتجارةاوزارةومخاطبةمالهارأستخفيضباجراءاتباالستمرارالشركةستقومالمال،رأستخفيضعمليةعلىالمساهمينموافقةعلىالحصولتمحالفي

.األساسيونظامهاللشركةالتجاريالسجلتعديلعلىموافقتهاعلىللحصولواالستثمار



خفيض في تقرير المحاسب القانوني عن أسباب تخفيض رأس مال الشركة وأثر ذلك الت
التزامات الشركة
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الشركةالتزاماتفيالتخفيضذلكوأثرالشركةمالرأستخفيضأسبابعن”السعوديونالمحاسبونشركة“القانونيالمحاسبتقريرتالوة.

بتاريخ«اولتد»السعوديةالماليةالسوقموقععلىالعاديةغيرالعامةالجمعيةلهذهالدعوةعناإلعالنفيالتقريرهذامننسخةتضمينتمأنهإلىاإلشارةتجدر

.(م**/**/****الموافق)هـ**/**/****



للمحاماةإبراهيم محمد الناصري مكتب رأي المستشار القانوني 
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نظمةلألوفقا  ستكونالشركةمالرأستخفيضعمليةأنعلىيؤكدللمحاماة،الناصريإبراهيممكتبالقانونيمستشارهامنخطابعلىالشركةحصلت

الأنهأفادكما.الشركةمالرأستخفيضعمليةإلتمامالالزمةالنظاميةالموافقاتجميععلىالحصولبعدالسعودية،العربيةالمملكةفيبهاالمعمولوالتعليمات

.والغيرالمساهمينتجاهالتزاماتهاعلىالشركةمالرأستخفيضمنقانونيأثريوجد



معلومات هامة
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األولاالجتماعفيالنصابهذايتوافرلمفإناألقل،علىالشركةمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحا  العاديةغيرالعامةالجمعيةانعقاديكونال

.األقلعلىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعددحضرهإذاصحيحا  الثانياالجتماعويكون،ثان  اجتماعإلىالدعوةوجهت

أوالشركةمدةإطالةبأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقا  القراركانإذاإالاالجتماعفيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدر

األسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحا  القراريكونفالأخرى،مؤسسةفيأوشركةفيباندماجهاأونظامهافيالمحددةالمدةانقضائقبلالشركةبحل

.االجتماعفيالممثلة

الماليةلسوقالدىالشركةبسجالتالمسجلينالشركةمساهميجميععلىنافذا  التخفيضقرارسيكون،المالرأستخفيضعلىالشركةمساهمووافقحلفي

الذينسماهمينالوكذلكالعاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعيحضروالمالذينالمساهمينذلكويمشلالعادية،غيرالعامةالجمعيةيومتدولبنهاية«تداول»السعودية

.المالرأستخفيضقرارضدصوتواأويصوتواولماالجتماعحضروا


