نشرة إصدار شركة ثوب األصيل
طرح ( )3,000,000ثالثة ماليين سهم عادي تمثل  %20من إجمالي أسهم الشركة للطرح العام على المستثمرين المؤهلين بسعر  ٨٥ريال سعودي للسهم.
شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (ق )276/وتاريخ 1437/11/25هـ (الموافق 2016/08/28م)
سجل تجاري رقم  1010071301وتاريخ 1409/07/15هـ (الموافق 1989/02/21م)

فترة الطرح من يوم األحد  1438/٠٨/١١هـ إلى يوم الخميس 1438/٠٨/٢٢هـ (الموافق :من 2017/٠٥/٠٧م إلى 2017/٠٥/١٨م)

تأسســت رشكــة ثــوب األصيــل («الرشكــة») كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة يف مدينــة الريــاض بالســجل
التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15هـــ (املوافــق 1989/02/21م) وبــرأس مــال قــدره
( )2,000,000اثنــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة عــى ( )1000ألــف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة
كل حصــة ( )2,000ألفــن ريــال ســعودي وتحــت اســم رشكــة ثــوب األصيــل .وبتاريــخ 1435/9/16هـــ (املوافــق
2014/07/13م) تــم زيــادة رأس مــال الرشكــة مــن مبلــغ ( )2,000,000اثنــن مليــون ريــال ســعودي إىل مبلــغ
( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ( )48,000,000مثانيــة
وأربعــون مليــون ريــال ســعودي نقــدا ً مــن املســاهمني .وبتاريــخ 1437/11/25هـــ (املوافــق 2016/08/28م)
صــدر قـرار وكيــل الــوزارة للتجــارة الداخليــة بــوزارة التجــارة واالســتثامر رقــم (ق )276/القــايض باملوافقــة عــى
الرتخيــص بتحــول رشكــة ثــوب األصيــل إىل رشكــة مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال قــدره ( )50,000,000خمســون
مليــون ريــال ســعودي مقســم إىل ( )5,000,000خمســة ماليــن ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عرشة
ريــاالت للســهم الواحــد .وبتاريــخ 1438/03/19هـــ (املوافــق 2016/12/20م) ،صــدر قرار الجمعية غــر العادية
لرشكــة ثــوب األصيــل القــايض باملوافقــة عــى اندمــاج رشكــة الجديعــي لألقمشــة يف رشكــة ثــوب األصيــل،
وذلــك اعتبــارا ً مــن تاريــخ 2017/01/01م ،وتحويــل الســجالت التجاريــة التابعــة لرشكــة الجديعي لألقمشــة إىل
فــروع لرشكــة ثــوب األصيــل (فضـاً راجــع قســم « مراحــل تأســيس الرشكــة وتغـرات رأس املــال») .وبتاريــخ
1438/06/٠٩هـــ (املوافــق 2017/03/٠٨م) قــرر الــركاء زيــادة رأس مــال الرشكــة مــن مبلــغ ()50,000,000
خمســون مليــون ريــال ســعودي إىل مبلــغ ( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إىل
( )15,000,000خمســة عــر مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عــرة ريــاالت للســهم الواحــد
وقــد تــم اســتيفاء الزيــادة البالغــة ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ
( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب املســاهمة اإلضافيــة يف رأس املــال.
ســيكون الطــرح عــى فئــات املســتثمرين املؤهلــن («الطــرح») لعــدد ( )3,000,000ثالثــة ماليــن ســهم عــادي
(«أســهم الطــرح» وكل منهــا «ســهم الطــرح») وبقيمــة اســمية للســهم قدرهــا ( )10ريــال ســعودي ،وســيكون
ســعر الطــرح  ٨٥ريــال ســعودي ،ومتثــل أســهم الطــرح مبجملهــا ( )%20مــن رأس املــال املصــدر للرشكــة.
يوجــد يف الرشكــة مســاهمني اثنــن كبــار والتــي تزيــد نســبة ملكيتهــم يف الرشكــة عــن ( ،)%5وتبلــغ نســبة
ملكيتهــم يف الرشكــة مجتمعــن  ،%12.00وهــم :طرفــة بنــت حمــد القنــاص ،هيلــه بنــت عــي املرشــد( .فضـاً
راجــع ملخــص الطــرح «صفحــة ح» يف هــذه النــرة).
ويقترص الطرح عىل فئات املستثمرين املؤهلني ،وهم كام ييل:
 )1أشخاص مرخص لهم يترصفون لحسابهم الخاص.
 )2عمــاء شــخص مرخــص لــه يف مامرســة أعــال اإلدارة رشيطــة أن يكــون الشــخص املرخــص لــه قــد تــم
تعيينــه بــروط متكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبول املشــاركة يف الطــرح واالســتثامر يف الســوق املوازية
نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إىل الحصــول عــى موافقــة مســبقة منــه.
 )3حكومــة اململكــة ،أو أي جهــات حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو أي ســوق
ماليــة أخــرى تعــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
 )4الــركات اململوكــة مــن الحكومــة ،مبــارشة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــه يف مامرســة
أعــال اإلدارة.
 )5الرشكات والصناديق املؤسسة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 )6صناديق االستثامر.
 )7مستثمرون أجانب مؤهلون.
 )8أي أشخاص اعتباريني آخرين يجوز لهم فتح حساب استثامري يف اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 )9أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثامري يف اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع،
ويســتوفون أي مــن املعايــر اآلتيــة:

أ) أن يكــون قــد قــام بصفقــات يف أســواق األوراق املاليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعــن مليــون ريــال
ســعودي وال تقــل عــن عــرة صفقــات يف كل ربــع ســنة خــال االثنــي عــرة شــهرا ً املاضيــة.
ب) أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه املاليــة عــرة ماليــن ريــال ســعودي خــال االثنــي عــرة
شــهرا ً املاضيــة.
ج) أن يكون حاصالً عىل الشهادة العامة للتعامل يف األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
 )10أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ســيتم بيــع أســهم الطــرح مــن قبــل مســاهمي الرشكــة الــواردة أســائهم يف الصفحــة (ل) (ويشــار إليهــم
مجتمعــن بـــ «املســاهمني البائعــن») والذيــن كانــوا ميلكــون قبــل طــرح األســهم  %100مــن أســهم الرشكــة.
وســيمتلك املســاهمون البائعــون بعــد اكتــال الطــرح نســبة  %80مــن األســهم يف الرشكــة ،وبالتايل ســيحتفظون
بحصــة ســيطرة يف الرشكــة .وســتعود متحصــات الطــرح للمســاهمني البائعــن وفقـاً لنســبة ملكيــة كل منهــم
لألســهم املطروحــة .ولــن تســتلم الرشكــة أي مبلــغ مــن متحصــات الطــرح.
تبــدأ فــرة الطــرح يف يــوم األحــد ١٤٣٨/٠٨/١١هـــ (املوافــق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م) وتســتمر ملــدة ( )١٢يــوم شــاملة آخر
يــوم إلغــاق الطــرح وهــو نهاية يــوم الخميــس ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـــ (املوافــق ٢٠١٧/٠٥/١٨م) («فرتة الطــرح») .حيث
ميكــن تقديــم طلبــات االكتتــاب يف أســهم الطــرح لــدى املقــر الرئيــس للمستشــار املــايل «رشكــة فالكــم للخدمات
املاليــة» أو أي فــر ٍع مــن فروعــه يف (الريــاض ،جــدة ،الخــر ،األحســاء) أو املقــر الرئيــس للرشكــة خــال فــرة الطرح
(فضـاً راجــع الصفحتــن «د،ه» يف هــذه النــرة) للتعــرف عــى معلومــات االتصال.
ســوف يكــون الطــرح عــى املســتثمرين املؤهلــن خــال فــرة الطــرح ،وســيتاح لــكل منهــم دراســة الفرصــة
االســتثامرية واالطــاع عــى أي معلومــات إضافيــة متاحــة مــن خــال غرفــة للبيانــات يتــم فيهــا عــرض جميــع
الوثائــق املشــار إليهــا يف القســم رقــم « 11املســتندات املتاحــة للمعاينــة» .إن الحــد األقــى لالكتتــاب مــن
قبــل املســتثمرين املؤهلــن بعــدد ( )749,990ســبعامئة وتســعة وأربعــون ألــف وتســعامئة وتســعني ســهم،
عل ـاً بــأن الحــد أدىن لالكتتــاب يف أســهم الطــرح لــكل مســتثمر مؤهــل هــو ( )10عــرة أســهم .إن الحــد
األدىن للتخصيــص هــو ( )10عــرة أســهم لــكل مســتثمر .ســيكون االكتتــاب يف أســهم الطــرح مــن خــال
تقديــم طلــب االكتتــاب وتحويــل األمــوال إىل حســاب األمانــة الخــاص بعمليــة الطــرح مبــارشة حســب
منــوذج االكتتــاب .وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهــايئ ألســهم الطــرح يف موعــد أقصــاه يــوم
اإلثنــن ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـــ (املوافــق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م) وســيكون رد الفائــض خــال يومــي العمــل التاليــن لعمليــة
التخصيــص ،ولــن يكــون هنــاك أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة املســتلمة ملتحصــات الطــرح (فضـاً
راجــع قســم رقــم « 8املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح ورشوطــه» يف هــذه النــرة).
ســوف تكــون أســهم الرشكــة أســهامً عاديــة مــن فئــة واحــدة تضم أســهم املســاهمني املؤسســن وأســهم الطرح،
وال يعطــي أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة ،ولــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمني كام
لــه صــوت عــن كل ســهم ميلكــه .وتســتحق أســهم الطــرح أي أربــاح تعلنهــا الرشكــة مــن تاريــخ نــرة اإلصــدار
ويف الســنوات املاليــة التــي تليهــا( .فضـاً راجــع قســم رقــم « 5سياســة توزيــع األربــاح» يف هــذه النــرة).
مل يوجــد ســوق ألســهم الرشكــة داخــل اململكــة أو خارجهــا قبــل طرحهــا يف الســوق املوازيــة .وقــد تقدمــت
الرشكــة بطلــب للهيئــة لتســجيل األســهم يف الســوق املوازيــة ومتــت املوافقــة عــى نــرة اإلصــدار هــذه وكافــة
املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول عــى جميــع املوافقــات الرســمية الالزمــة لعمليــة
طــرح األســهم .ومــن املتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم يف الســوق املوازيــة يف وقــت قريــب بعــد االنتهــاء مــن
عمليــة تخصيــص األســهم ورد الفائــض واالنتهــاء مــن جميــع املتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة (فضـاً راجــع
«التواريــخ املهمــة وإجـراءات الطــرح» يف هــذه النــرة) .وبعــد تســجيل األســهم يف الســوق املوازيــة ،ســوف
يُســمح للمســتثمرين املؤهلــن التــي تنطبــق عليهــم الــروط ســوا ًء داخــل وخــارج اململكــة بالتداول يف أســهم
الرشكــة .يجــب دراســة قســمي «إشــعار هــام» و»عوامــل املخاطــرة» الوارديــن يف نــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة
مــن ِقبَــل املســتثمرين املحتملــن قبــل أن يتخــذوا قـرارا ً باالكتتــاب يف أســهم الطــرح.

المستشار المالي ومدير الطرح

تحتــوي نشـرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية (والمشــار إليهــا ب ـ «الهيئــة») .ويتحمــل أعضــاء مجلــس
اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الـواردة فــي نشـرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجـراء جميــع الد ارســات الممكنــة إو�لــى الحــد المعقــول،
أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشـرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشـرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات
تتعلــق بدقــة هــذه النشـرة أو اكتمالهــا ،وتخليــان أنفســهما ص ارحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشـرة أو االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا .ويجــب علــى الراغبيــن فــي شـراء األســهم المطروحــة بموجــب
هــذه النشـرة تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه النشـرة ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1438/٠٧/٢٨هـ (الموافق 2017/٠٤/٢٥م)

أ

إشعار مهم
تقــدم هــذه النشـرة معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة ثــوب األصيــل واألســهم المطروحــة لالكتتــاب .وســيعامل المســتثمرون الذيــن يتقدمــون بطلبــات االكتتــاب فــي األســهم
المطروحــة علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند إلــى المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشـرة ،والتــي يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن الشــركة أو مديــر الطــرح أو مــن موقــع
الشــركة علــى اإلنترنــت ( )www.alaseel.comأو موقــع فالكــم للخدمــات الماليــة ( )www.falcom.com.saأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة()www.cma.org.sa
أو موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) (.)www.tadawul.com.sa
تحتــوي نشـرة اإلصــدار هــذه علــى تفاصيــل تــم تقديمهــا حســب قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن الهيئــة ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الـواردة
أســمائهم في صفحة (د) مجتمعين ومنفردين ،كامل المســؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشـرة ،ويؤكدون حســب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الد ارســات
الممكنــة إو�لــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشـرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة.
وقــد عينــت الشــركة شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة كمستشــار مالــي (“المستشــار المالــي”) ومديـ اًر للطــرح (“مديــر الطــرح”) فيمــا يتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم الطــرح الموضحــة

فــي هــذه النشـرة.

إن المعلومــات ال ـواردة فــي هــذه النش ـرة كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر ،وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم بشــكل
ســلبي بالتطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والض ارئــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة (فضـاً
ارجــع قســم رقــم “ 2عوامــل المخاطـرة” مــن هــذه النشـرة) ،وال يجــب اعتبــار أو تفســير أو االعتمــاد بــأي شــكل علــى تحريــر هــذه النشـرة وال علــى أي اتصــاالت شــفهية أو
كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا يتعلــق بأســهم الطــرح أو تفســيرها كوعــد أو بيــان فيمــا يتعلــق باألربــاح أو النتائــج أو األحــداث المســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار هــذه النشـرة بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو المســاهمين البائعيــن أو أي مــن مستشــاريهم بالمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة .وتعتبــر
المعلومــات الموجــودة فــي هــذه النش ـرة ذات طبيعــة عامــة ،وقــد تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات
االســتثمارية الخاصــة .ويتحمــل كل مســتلم لهــذه النشـرة قبــل اتخــاذ قـرار االســتثمار مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االكتتــاب فــي أســهم الطــرح،
وذلــك لتقييــم مــدى مالئمــة فرصــة االســتثمار والمعلومــات المدرجــة فــي هــذه النشـرة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.
ويقتصر الطرح حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية
على فئات المستثمرين المؤهلين ،وهم كما يلي:
.1

1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.

.2

2عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شـريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القـ اررات الخاصــة بقبــول
المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

.3

3حكومة المملكة ،أو أي جهات حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.

.4

4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.

.5

5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

.6

6صناديق االستثمار.

.7

7مستثمرون أجانب مؤهلون.

.8

8أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

.9

9أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
.

أأن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أس ـواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عش ـرة صفقــات فــي كل
ربــع ســنة خــال االثنــي عشــر شــه اًر الماضيــة.

.

بأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل االثني عشر شه اًر الماضية.

.

تأن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

1010أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
وتطلــب الشــركة والمســاهمون البائعــون والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذه النشـرة االطــاع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي تتعلــق بطــرح أو بيــع أســهم الطــرح وم ارعــاة
التقيــد بهــا.

ب

المعلومات المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة المدققــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن األعـوام 2013م  2014و2015م ،واإليضاحــات المرفقــة بهــا والتــي تــم إدراجهــا
فــي أجـزاء أخــرى مــن نشـرة الطــرح هــذه وفقـاً للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAباإلضافــة إلــى القوائــم الماليــة للفتـرة

مــن تاريــخ  1ينايــر 2016م وحتــى  4ســبتمبر 2016م (تاريــخ تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة) ،علمـاً بــأن الشــركة تصــدر بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تــم إعــداد التوقعــات الـواردة فــي هــذه النشـرة علــى أســاس افت ارضــات محــددة ومعلنــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن االفت ارضــات المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه
ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.
وتمثــل بعــض التوقعــات الـواردة فــي هــذه النشـرة «إفــادات مســتقبلية» ،والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية
مثــل «يخطــط»« ،يعتــزم»« ،ينــوي»« ،يقــدر»« ،يعتقــد»« ،يتوقــع»« ،مــن المتوقــع»« ،يمكــن»« ،مــن الممكــن»« ،يحتمــل»« ،مــن المحتمــل»« ،ســوف»« ،قــد» ،والصيــغ
النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى .وتعكــس هــذه اإلفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية ،لكنهــا ال
تشــكل ضمانـاً أو تأكيــداً ألي أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة ،إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى
اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه اإلفــادات ص ارحـ ًة أو ضمنـاً .وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر

تفصيـاً فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشـرة ( ارجــع قســم رقــم « 2عوامــل المخاطـرة» مــن هــذه النشـرة) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه العوامــل ،أو لــو ثبــت عــدم
صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديـرات الـواردة فــي هــذه النشـرة ،فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذه النشـرة.

وم ارعــاة لمتطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم نشـرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت فــي أي وقـ ٍ
ـت بعــد اعتمــاد هــذه النشـرة
ً
مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشـرة اإلصــدار ،أو ( )2ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا
اء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو
فــي نشـرة اإلصــدار .وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أي معلومــات تضمنهــا هــذه النشـرة ،سـو ً
حـوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك .ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة والتقديـرات ،فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية التــي تتناولهــا هــذه النشـرة قــد ال
تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقـاً .وعليــه ،يتعيــن علــى المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه
اإليضاحــات مــع عــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشـ ٍ
ـكل أساســي.

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

م

المنصب

الجنسية

العمر

صفة العضوية

االستقاللية**

أسهم الملكية
قبل الطرح

تاريخ العضوية

بعد الطرح

 1فيصل بن عبدهللا الجديعي

رئيس

سعودي

46

غير تنفيذي

غير مستقل

576,000 720,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

 2محمد بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

54

غير تنفيذي

غير مستقل

576,000 720,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

 3إبراهيم بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

38

غير تنفيذي

غير مستقل

576,000 720,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

 4عمر بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

33

غير تنفيذي

غير مستقل

576,000 720,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

 5عبدالرحمن بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

45

غير تنفيذي

غير مستقل

576,000 720,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

المصدر :الشركة

إسم وعنوان الشركة
شركة ثوب األصيل

الرياض – طريق الملك فهد – أمام مجمع التأمينات
ص.ب  23236الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 4652000 :
فاكس+ 966 11 4653000 :
البريد اإللكترونيinfo@alaseel.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alaseel.com :

ممثال الشركة لدى هيئة السوق المالية
			
البيان

			
الممثل األول

الممثل الثاني

االسم

فيصل بن عبدهللا الجديعي

نجاح محمد مصطفى العسيلي

الصفة

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

العنوان

الرياض – طريق الملك فهد – أمام مجمع التأمينات

الرياض – طريق الملك فهد – أمام مجمع التأمينات

رقم الهاتف

+966١١٤٦٥٢٠٠٠

+966١١٤٦٥٢٠٠٠

رقم الجوال

+966٥٥٦١١٥٠٠٠

+966٥٤٤٠٢٢٤٢٠

رقم الفاكس

+966١١٤٦٥٣٠٠٠

+966١١٤٦٥٣٠٠٠

info@aljedaie.com.sa

nagaho@aljedaie.com.sa

البريد اإللكتروني

د

سوق األسهم
السوق المالية السعودية (تداول)
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي
 700طريق الملك فهد
ص.ب  60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٢١٨٩٩٩٩ :
فاكس+ 966 11 ٢١٨٩٠٩٠ :
البريد اإللكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

المستشارون
المستشار المالي ومدير الطرح
شركة فالكم للخدمات المالية
الرياض – شارع العليا العام
ص.ب  ،884الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٢١١٨٤٨٧ / ٨٤٩٢ - ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ :
فاكس+ 966 11 ٢٠٥٤٨٢٧ :
البريد اإللكترونيrami.atwan@falcom.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

مستشار العناية المهنية القانوني
عبداهلل الصالح للمحاماة واإلستشارات القانونية
مركز السيف – طريق الملك عبد هللا – حي الورود
ص.ب 90549 :الرياض 11623
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٢٠٥٤٥٥٥ :
البريد اإللكترونيInfo@alsalehfirm.com :
الموقع اإللكترونيwww.alsalehfirm.com :

مستشار العناية المهنية المالي
شركة برايس وترهاوس كوبرز ()PWC
برج المملكة ،الطابق ( – )21الرياض
ص.ب  13933الرياض 11414
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٢١١٠٤٠٠ :
فاكس+ 966 11 ٢١١٠٤٠١ :
الموقع اإللكترونيwww.pwc.com :
البريد اإللكترونيomar.alsagga@sa.pwc.com :

ه

المحاسبان القانونيان
عبداهلل ابراهيم الحمزة
حي الملز – شارع جرير
			
ص ب  27241الرياض 11417
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٤٧٨٤٤٥٠ - ٤٧٧٦٠٠٣ :
فاكس+ 966 11 ٤٧٦٥٤٧٠ :
البريد اإللكترونيhmmaz01@yahoo.com :
الموقع اإللكتروني :ليس لدى الشركة موقع إلكتروني.

شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
برج كي بي إم جي
طريق صالح الدين – حي الملز
ص.ب  – 92876الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٨٧٤٨٥٠٠ :
فاكس+ 966 11 ٨٧٤٨٦٠٠ :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيaalfozan@kpmg.com :

األشخاص المرخص لهم عرض األسهم أو بيعها
شركة فالكم للخدمات المالية
الرياض – شارع العليا العام
ص.ب  ،884الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٢١١٨٤٨٧ / ٨٤٩٢ - ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ :
فاكس+ 966 11 ٢٠٥٤٨٢٧ :
البريد اإللكترونيrami.atwan@falcom.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

تنويه
جميــع المستشــارين المذكوريــن أعــاه أعط ـوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم إو�فاداتهــم فــي هــذه النش ـرة وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيهــا ولــم يتــم

ســحب هــذه الموافقــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن أقاربهــم ال يملكــون أســهماً أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة.

و

البنك المستلم لمتحصالت الطرح – حساب األمانة
البنك السعودي الفرنسي
الرياض  -شارع المعذر
ص.ب - 56006 .الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٤٠٤٢٢٢٢ :
فاكس+ 966 11 ٤٠٢٢٣١١ :
البريد اإللكترونيcommunications@alfaransi.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alfarnsi.com.sa :

البنوك الرئيسة للشركة
البنك العربي الوطني
الرياض – حي المربع
ص.ب - 56921 .الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٤٠٩٢٠٠٠ :
البريد اإللكترونيfalyami@anb.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.anb.com.sa :

البنك السعودي لالستثمار
الرياض – شارع المعذر
ص.ب -3533 .الرياض 11481
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 ٤٧٧٨٤٣٣ :
البريد اإللكترونيbjuathen@saib.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.saib.com.sa :

مصرف الراجحي
الرياض – حي الديرة
ص.ب - 028 .الرياض ١١٤١١
المملكة العربية السعودية
جوال+ 966 ٥٣ ٦٤٤٦٤٤٦ :
البريد اإللكترونيAlgomeizb@alrajhibank.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

ز

ملخص الطرح
شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») هــي شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )276/وتاريــخ
1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) تأسســت شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») كشــركة ذات مســؤولية
محــدودة فــي مدينــة الريــاض بالســجل التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15ه ـ (الموافــق
1989/02/21م) وب ـرأس مــال قــدره ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة علــى ( )1000ألــف
حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة ( )2,000ألفيــن ريــال ســعودي وتحــت اســم شــركة ثــوب األصيــل.
وبتاريــخ 1435/9/16ه ـ (الموافــق ٢٠١٤/٠٧/١٣م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ( )2,000,000اثنيــن
مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة
( )48,000,000ثمانيــة وأربعــون مليــون ريــال ســعودي نقــداً مــن المســاهمين.
بتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) صــدر ق ـرار وكيــل الــو ازرة للتجــارة الداخليــة بــو ازرة التجــارة
واالســتثمار رقــم (ق )276/القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول شــركة ثــوب األصيــل إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة
الشركة

ب ـرأس مــال قــدره ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )5,000,000خمســة مالييــن ســهم
عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت للســهم الواحــد.
وبتاريــخ 1438/03/19ه ـ (الموافــق 2016/12/20م) ،صــدر ق ـرار الجمعيــة غيــر العاديــة لشــركة ثــوب األصيــل
القاضــي بالموافقــة علــى اندمــاج شــركة الجديعــي لألقمشــة فــي شــركة ثــوب األصيــل ،وذلــك اعتبــا اًر مــن تاريــخ

2017/01/01م ،وتحويــل الســجالت التجاريــة للشــركة المندمجــة لتكــون فروعـاً لشــركة ثــوب األصيــل (فضـاً ارجــع
قســم « م ارحــل تأســيس الشــركة وتغي ـرات رأس المــال»).

وبتاريــخ 1438/06/09ه ـ (الموافــق 2017/03/08م) قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ
( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )15,000,000خمســة عشــر مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت للســهم
الواحــد وقــد تــم اســتيفاء الزيــادة البالغــة ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ
( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب المســاهمة اإلضافيــة فــي رأس المــال.

ملخص أنشطة الشركة

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي االســتيراد والتصديــر و تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنســوجات والملبوســات
الجاه ـزة وت ـزاول الشــركة أنشــطتها مــن خــال عــدة فــروع والتــي تعمــل بموجــب ســجل تجــاري مســتقل لــكل منهــا.

قبل الطرح

االسم

المساهمون الكبار (الذين يملكون %5
أو أكثر من أسهم الشركة)

األسهم

طرفة بنت حمد القناص

960,000

%6.40

768,000

هيله بنت على المرشد

840,000

%5.60

672,000

%4.48

اإلجمالي

1,800,000

%12

1,440،000

%9.6

ح

( )150,000,000مائة وخمسون مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم

( )15,000,000خمسة عشر مليون سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم المطروحة

النسبة

األسهم

%5.12

المصدر :الشركة

رأس مال الشركة

بعد الطرح
النسبة

( )3,000,000ثالثة ماليين سهم عادي.

نسبة األسهم المطروحة من رأس مال الشركة

سعر الطرح
إجمالي قيمة الطرح

( )%20عشرون بالمائة.
( )٨٥خمسة وثمانون ريال سعودي
( )255,000,000مائتان وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي
ســيتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة ( )٢٤٢,٩٠٥,٠٠٠مائتان إو�ثنان وأربعون مليون وتســعمائة وخمســة أالف

استخدام متحصالت الطرح

ريــال ســعودي بعــد خصــم مصاريــف الطــرح البالغــة حوالــي ( )١٢,٠٩٥,٠٠٠إثناعشــر مليــون وخمســة وتســعون ألــف ريــال
ســعودي علــى المســاهمين البائعيــن وفقـاً لعــدد األســهم التــي يملكهــا المســاهم البائــع مــن األســهم المطروحــة ،ولــن تحصــل
الشــركة علــى أي جــزء مــن متحصــات الطــرح (فضـاً ارجــع قســم رقــم « 6اســتخدام متحصــات الطــرح» فــي هــذه النشـرة).
 )1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
 )2عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ش ـريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه

بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ الق ـ اررات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

 )3حكومــة المملكــة ،أو أي جهــات حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو أي ســوق ماليــة

أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.

 )4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
 )5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 )6صناديق االستثمار.
فئات المستثمرين المستهدفين

 )7مستثمرون أجانب مؤهلون.
 )8أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 )9أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي
مــن المعاييــر اآلتيــة:
أ) أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أسـواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال
تقــل عــن عشـرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشـرة شــه اًر الماضيــة.
ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل االثني عشرة شه اًر الماضية.
ج) أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 )10أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة االكتتاب في أسهم الطرح

سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب في أثناء فترة الطرح لدى المستشار المالي ومدير الطرح أو الشركة.

الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها

( )10عشرة أسهم.

قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها

( )٨٥٠ثمانمائة وخمسون ريال سعودي.

الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب بها

( )749,990سبعمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعين سهم عادي.

قيمة الحد األعلى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها

( )٦٣,٧٤٩,١٥٠ثالثة وستون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وخمسون ريال سعودي

ط

ســوف يقــوم المســتثمر المؤهــل بتقديــم طلــب االكتتــاب وتحويــل األمـوال مباشـرة إلــى حســاب األمانــة ،وبعــد انتهــاء فتـرة
اســتقبال الطلبــات ،ســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص بإشــعار المســتثمرين وذلــك فــي موعــد أقصــاه يــوم اإلثنيــن
١٤٣٨/٠٨/٢٦ه (الموافــق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م) ،وســيكون التخصيــص بحــد أدنــى ( )10عشـرة أســهم لــكل مســتثمر،
طريقة التخصيص

ـاء علــى نســبة مــا طلبــه
ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة -إن وجــدت -ســيتم تخصيصهــا علــى أســاس تناســبي بنـ ً

كل مســتثمر إلــى إجمالــي األســهم المطلــوب االكتتــاب بهــا ،وســيكون رد الفائــض خــال يومــي العمــل التالييــن لعمليــة
التخصيــص ،ولــن يكــون هنــاك أي عمـوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة المســتلمة لمتحصــات الطــرح (الرجــاء مراجعــة

قســم رقــم « 8المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).
فترة الطرح

األحقية في األرباح

من يوم األحد ١٤٣٨/٠٨/١١هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م)
إلى يوم الخميس ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م)
تســتحق أســهم الطــرح حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة بعــد تاريــخ انقضــاء فت ـرة الطــرح وعــن الســنوات الماليــة
التــي تليهــا (فض ـاً ارجــع قســم رقــم « 5سياســة توزيــع األربــاح»).
جميــع أســهم الشــركة هــي مــن فئــة واحــدة وال يتمتــع أي مســاهم بــأي حقــوق أفضليــة فــي التصويــت .ولــكل مســاهم

حقوق التصويت

صــوت عــن كل ســهم فــي الجمعيــات العامــة ويجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس اإلدارة.
يجــب علــى أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تُظهــر نشـرة اإلصــدار هــذه (الرجــاء مراجعــة «المســاهمون فــي الشــركة

فترة الحظر /القيود المفروضة على

قبــل وبعــد الطــرح (المســاهمون البائعــون)» فــي صفحــة (ل)) أنهــم يملكــون أســهماً فــي الشــركة عــدم التصــرف فــي أي

األسهم

مــن تلــك األســهم خــال الشــهور االثنــى عشــر التاليــة لتاريــخ بــدء تداولهــا .ويجــوز له ـؤالء األشــخاص التصــرف فــي
تلــك األســهم بعــد انقضــاء مــدة االثنــى عشــر شــه اًر دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

لــم يكــن هنــاك ســوق ألســهم الشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي مــكان آخــر قبــل هــذا الطــرح .وقــد تقدمــت
الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل األســهم فــي الســوق الموازيــة وحصلــت علــى جميــع الموافقــات الرســمية المتعلقــة
األسهم التي سبق للشركة إدراجها

بهــذه النشـرة وجميــع الوثائــق األخــرى ذات العالقــة التــي طلبتهــا الهيئــة .كمــا حصلــت الشــركة علــى جميــع الموافقــات
النظاميــة األخــرى لتنفيــذ هــذا الطــرح .ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة فــي وقــت قريــب
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم ورد الفائــض واســتكمال جميــع اإلجـراءات الرســمية ذات العالقــة ( .ارجــع
قســم «التواريــخ المهمــة إو�جـراءات الطــرح»).

هنــاك مخاطــر معينــة تتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح والتــي يمكــن تصنيفهــا كالتالــي( :أ) المخاطــر المتعلقــة
عوامل المخاطرة

بنشــاط الشــركة( ،ب) المخاطــر المتعلقــة بالســوق والقطــاع الــي تعمــل فيــه الشــركة( ،ج) مخاطــر تتعلــق باألســهم
المطروحــة .وقــد تــم اســتعراض هــذه المخاطــر فــي قســم «عوامــل المخاط ـرة» مــن هــذه النش ـرة ،والتــي يجــب د ارســتها
بعنايــة قبــل اتخــاذ ق ـرار االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة.

ي

التواريخ المهمة وإجراءات الطرح
الجدول الزمني للطرح
الجدول الزمني المتوقع للطرح

فترة الطرح

التاريخ

يبــدأ الطــرح فــي يــوم األحــد ١٤٣٨/٠٨/١١ه ـ (الموافــق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م) ويســتمر لمــدة
( )١٢يــوم تنتهــي بانتهــاء يــوم الخميــس ١٤٣٨/٠٨/٢٢ه ـ (الموافــق ٢٠١٧/٠٥/١٨م)

أخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وتحويل األموال

يوم الخميس ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح إو�شعار المستثمرين

يوم اإلثنين ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م)

رد الفائض

يوم األربعاء ١٤٣٨/٠٨/٢٨هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م)
يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

واالنتهــاء مــن جميــع اإلجـراءات النظاميــة ذات العالقــة ،وســيتم اإلعــان عــن بــدء تــداول
األســهم فــي الصحــف المحليــة وموقــع تــداول www.tadawul.com.sa

تنويــه :قــد يحتــوي الجــدول الزمنــي أعــاه علــى تواريــخ تقديريــة ،وســوف يتــم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة عبــر إعالنــات ســتظهر فــي الصحــف المحليــة اليوميــة وموقــع
تــداول www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يجــب علــى المســتثمرين المؤهليــن أن يقدمـوا إلــى المستشــار المالــي ومديــر الطــرح أو الشــركة شــخصياً ،باليــد أو بالبريــد اإللكترونــي أو الفاكــس (مــع االلتـزام بتســليم النســخ
ٍ
ـاء
األصليــة للمســتندات عــن طريــق البريــد) طلــب االكتتــاب موقعـاً يثبــت عرضهــم لالســتثمار فــي أســهم الطــرح علــى أن يتــم تســليمها فــي موعــد أقصــاه الســاعة الثالثــة مسـ ً
مــن تاريــخ يــوم اإلقفــال .يجــب أن يرفــق بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح جميــع المســتندات الداعمــة المطلوبــة حســب التعليمــات .وبإكمــال طلــب االكتتــاب ،يقــر كل
ـاء عليهــا يقــر برغبتــه فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن فــي طلــب االكتتــاب.
مســتثمر بأنــه اســتلم هــذه النشـرة وق أرهــا ،وبنـ ً
يجــب تعبئــة نمــاذج طلبــات االكتتــاب طبقـاً للتعليمــات الـواردة فــي قســم رقــم « 8المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» مــن هــذه النشـرة .ويجــب علــى كل
مســتثمر أن يوافــق علــى كل الفقـرات الـواردة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب .وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي اســتثمار بصــورة جزئيــة أو كليــة فــي حالــة عــدم اســتيفاء
ٍ
أي مــن شــروط االكتتــاب .وال يســمح بتعديــل طلــب االكتتــاب وســحبه بعــد اســتالمه مــن مديــر الطــرح .ويعتبــر طلــب االكتتــاب عندئــذ اتفاقـاً ملزمـاً بيــن المســتثمر والشــركة.

(فضـاً ارجــع قســم « 8المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).

ملخص المعلومات األساسية
يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موج ـزة عــن المعلومــات ال ـواردة فــي هــذه النش ـرة؛ ونظ ـ اًر ألنــه ملخــص فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمســتثمرين

المؤهليــن ،ويجــب علــى مســتلمي هــذه النشـرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ قـرار باالســتثمار فــي الشــركة .وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصـرة الـواردة

فــي هــذه النشـرة فــي قســم «التعريفــات والمصطلحــات» وفــي أماكــن أخــرى مــن هــذه النشـرة.

ك

نبذة عن الشركة
شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») هــي شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )276/وتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) تأسســت
شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة الريــاض بالســجل التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15ه ـ (الموافــق

1989/02/21م) وبـرأس مــال قــدره ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة علــى ( )1000ألــف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة ()2,000
ألفيــن ريــال ســعودي وتحــت اســم شــركة ثــوب األصيــل .وبتاريــخ 1435/9/16ه ـ (الموافــق 2014/07/13م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ()2,000,000

اثنيــن مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ( )48,000,000ثمانيــة وأربعــون مليــون ريــال
ســعودي نقــداً مــن المســاهمين .وبتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) صــدر قـرار وكيــل الــو ازرة للتجــارة الداخليــة بــو ازرة التجــارة واالســتثمار رقــم (ق)276/
القاضــي بالموافقــة علــى الترخيــص بتحــول شــركة ثــوب األصيــل إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بـرأس مــال قــدره ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى

( )5,000,000خمســة مالييــن ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عش ـرة ريــاالت للســهم الواحــد.
وبتاريــخ 1438/03/19ه ـ (الموافــق 2016/12/20م) ،صــدر ق ـرار الجمعيــة غيــر العاديــة لشــركة ثــوب األصيــل القاضــي بالموافقــة علــى اندمــاج شــركة الجديعــي

لألقمشــة فــي شــركة ثــوب األصيــل ،وذلــك اعتبــا اًر مــن تاريــخ 2017/01/01م ،وتحويــل الســجالت التجاريــة للشــركة المندمجــة لتكــون فروعـاً لشــركة ثــوب األصيــل (فضـاً
ارجــع قســم « م ارحــل تأســيس الشــركة وتغيـرات رأس المــال») .وبتاريــخ 1438/06/09ه ـ (الموافــق 2017/03/08م) قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ
( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )15,000,000خمســة عشــر مليــون

ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت للســهم الواحــد وقــد تــم اســتيفاء الزيــادة البالغــة ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ

( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب المســاهمة اإلضافيــة فــي رأس المــال.

وتتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي االســتيراد والتصديروتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنســوجات والملبوســات الجاهـزة وتـزاول الشــركة أنشــطتها مــن خــال عــدة فــروع

والتــي تعمــل بموجــب ســجل تجــاري مســتقل لــكل منهــا.

ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )15,000,000خمســة عشــر مليــون ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة
بالكامــل وبقيمــة اســمية ( )10عشـرة ريــاالت للســهم الواحــد.

المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)
يوضح الجدول التالي المساهمين الحاليين وملكياتهم في الشركة قبل وبعد الطرح:
المساهمون الحاليون

بعد الطرح

قبل الطرح
رأس المال
(ريال السعودي)

النسبة

عدد األسهم

رأس المال
(ريال السعودي)

النسبة

طرفة بنت حمد القناص

960,000

9,600,000

%6.40

768,000

7,680,000

%5.12

هيله بنت على المرشد

840,000

8,400,000

%5.60

آخرون وعددهم (*)31

132,000,000 13,200,000

المستثمرون المؤهلون
اإلجمالي

عدد األسهم

15,000,000

150,000,000

672,000

6,720,000

%88

10,560,000

105,600,000

%70.4

-

3,000,000

30,000,000

%20

15,000,000

150,000,000

%100

%100

%4.48

المصدر :الشركة

* كل مساهم من المساهمين اآلخرين يملك أقل من  %5من أسهم الشركة.

مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
تأسســت شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة الريــاض بالســجل التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15ه ـ
(الموافــق 1989/02/21م) وب ـرأس مــال قــدره ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة علــى ( )1000ألــف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة
( )2,000ألفيــن ريــال ســعودي وتحــت اســم شــركة ثــوب األصيل.وفيمــا يلــي عــرض للتغي ـرات التــي ط ـرأت علــى رأس مــال الشــركة وعلــى حقــوق الملكيــة فيهــا:

ل

 -1ابتدأت الشركة أعمالها في عام 1989م برأس مال قدره  2,000,000ريال سعودي تحت اسم شركة ثوب األصيل كشركة ذات مسؤولية محدودة.
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

عبدهللا بن إبراهيم الجديعي

250

2000

500,000

%25

علي بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

محمد بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

صالح بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

اإلجمالي

1000

2,000,000

%100

المصدر :الشركة

 -2وبتاريــخ 1435/9/16ه ـ (الموافــق 2014/07/13م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ()50,000,000
خمســون مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ( )48,000,000ثمانيــة وأربعــون مليــون ريــال ســعودي نقــداً مــن المســاهمين .وبذلــك أصبحــت حصــص
ملكيــة الشــركاء كمــا هــو موضــح أدنــاه:
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

2,800

1000

2,800,000

%5.60

هيله بنت على المرشد

2,800

1000

2,800,000

%5.60

علي بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

صالح بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

محمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالعزيز بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

فيصل ين عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

احمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبداللطيف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

ابراهيم بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عمر بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

يوسف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالخالق بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

هيلة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

نورة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

حصة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

لطيفة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

بدرية بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

نوال بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

العنود بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

إيمان بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

م

المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

مريم بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

مها بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

مزنة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

لولوة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

هيفاء بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

اإلجمالي

50,000

1000

50,000,000

%100

المصدر :الشركة

 -3وفــي تاريــخ 1437/02/05هـ ـ الموافــق 2015 /11 /17م ،تــم تعديــل بنــود عقــد تأســيس الشــركة بخــروج الشـريك المتوفــي /علــي بــن عبــدهللا ابراهيــم الجديعــي ،وحــل
محلــه ورثتــه بموجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن محكمــة األحـوال الشــخصية بالريــاض ،وأصبــح الشــركاء وأنصبتهــم علــى النحــو االتــي:
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

3,200

1,000

3,200,000

%6.40

هيله بنت على المرشد

2,800

1,000

2,800,000

%5.60

صالح بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

محمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالعزيز بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

فيصل ين عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

احمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبداللطيف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

ابراهيم بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عمر بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

يوسف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالخالق بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

هيلة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

نورة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

حصة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

لطيفة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

بدرية بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

نوال بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

العنود بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

إيمان بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مريم بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مها بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مزنة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

ن

المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

لولوة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

هيفاء بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

آخرون

2,000

1,000

2,000,000

%4

اإلجمالي

50,000

50,000,000

%100.00

المصدر :الشركة

 -4وبتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) صــدر قـرار وكيــل الــو ازرة للتجــارة الداخليــة بــو ازرة التجــارة واالســتثمار رقــم (ق )276/القاضــي بالموافقــة علــى
الترخيــص بتحــول شــركة ثــوب األصيــل إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بـرأس مــال قــدره ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )5,000,000خمســة
مالييــن ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت للســهم الواحــد.
المالك

عدد األسهم

قيمة السهم (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

320,000

10

3,200,000

%6.40

هيله بنت على المرشد

280,000

10

2,800,000

%5.60

آخرون

4,400,000

10

44,000,000

%88

اإلجمالي

5,000,000

50,000,000

%100.00

المصدر :الشركة

 -5بتاريــخ 1438/03/19ه ـ (الموافــق 2016/12/20م) ،صــدر ق ـرار الجمعيــة غيــر العاديــة لشــركة ثــوب األصيــل القاضــي بالموافقــة علــى اندمــاج شــركة الجديعــي
لألقمشــة فــي شــركة ثــوب األصيــل ،وذلــك اعتبــا اًر مــن تاريــخ 2017/01/01م .وتحويــل الســجالت التجاريــة للشــركة المندمجــة لتكــون فروعـاً لشــركة ثــوب األصيــل؛ ونظـ اًر
ألن الشــركاء فــي شــركة الجديعــي لألقمشــة هــم نفــس المســاهمين فــي شــركة ثــوب األصيــل تــم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى اعتبــار القيمــة الدفتريــة لصافــي أصــول الشــركة
المندمجــة هــي القيمــة العادلــة لتقويــم أصــول الشــركة ،وأن تســجل هــذه القيمــة كاحتياطــي أرســمالي ضمــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة ثــوب األصيــل بعــد إتمــام الدمــج ،وعلــى
ذلــك ال يتــم إصــدار أســهم جديــدة فــي رأس مــال الشــركة الدامجــة نظيــر هــذا اإلندمــاج.
 -6وبتاريــخ 1438/06/09ه ـ (الموافــق 2017/03/08م) قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ
( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )15,000,000خمســة عشــر مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت للســهم
الواحــد وقــد تــم اســتيفاء الزيــادة البالغــة ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب
المســاهمة اإلضافيــة فــي رأس المــال.

س

قطاعات األعمال االستراتيجية
تتركز أعمال الشركة في القطاعات واألنشطة التالية:
 .1الثوب :يتم صنع الثياب من الخيوط الناعمة الحريرية والبوليستر والقطن ،ويشكل قطاع الثياب مانسبته  %40من إجمالي المبيعات.
 .2المالبس الداخلية الرجالية :لدى األصيل تشكيلة واسعة من المالبس القطنية الداخلية للرجال والصغار بما في ذلك الفنايل والسراويل الداخلية والسراويل القصيرة
والعديد من المنتجات األخرى بكل المقاسات لجميع األعمار ،ويشكل هذا القطاع مانسبته  %60من إجمالي المبيعات.

رؤية الشركة
أن تظل الشركة أكبر منتج وموزع للمنتجات ذات الجودة العالية؛ تحقيقاً الستراتيجية النمو وصوالً إلى رضا وتوقعات العمالء.

رسالة الشركة
رضا العمالء ،والعناية الفائقة والمستمرة لمنتجاتنا هي أهم أسس الشركة منذ تأسيسها ،فنحن نسعى دائماً لتطبيق كل ما هو جديد من حلول مبتكرة
لتصل إلى جميع عمالئنا.

نحن عازمون على تجاوز توقعات عمالئنا في التسليم ،والجودة ،والتكلفة من خالل التحسين المستمر والعناية بمقترحات عمالئنا.
تعزز الشركة وجودها في مختلف األسواق محافظة على أعلى معايير الخدمة.

اتجاهنا
الحفاظ على أصالة منتجاتنا وصوالً بالعالمة التجارية إلى مكانة فريدة من نوعها .
تقديم خدمة مصممة خصيصاً لعمالئنا؛ لضمان الرضا الكامل لخياراتهم وأذواقهم .
التاكيد أن العميل لدينا هو معيار نجاحنا وشريكنا االستراتيجي .
تقديم منتجاتنا لجميع عمالئنا باختالف مناطقهم الجغرافية.
تحقيق التنوع في المنتجات؛ لضمان أعلى درجات الرضا لعمالئنا.

أهداف الشركة
المحافظة علي مكانة رائدة في مجال األعمال التجارية لتحقيق قيمة أكبر لنجاحنا ،عن طريق:
 )1التركيز على العناية بالعمالء وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات القيمة المضافة مع خدمة مميزة .
 )2التميز باستمرار مقارن ًة بالمنافسين؛ من خالل توفير حلول مبتكرة وتحقيق طلبات العمالء .
 )3االستعانة بالموظفيين األكفاء وتنمية مهاراتهم بالتدريب المستمر؛ للحفاظ على معايير الجودة .
 )4االنتشار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط؛ لتعزيز التواصل مع العمالء.
 )5المحافظة على العالقات مع جميع الشركاء المحليين والدوليين.

ع

استراتيجية العمل
تهدف الشركة إلى تنفيذ أهدافها من خالل خطتها:

األهداف
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالؤها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها الشهيرة ،حيث تنفق الشركة على تطوير المنتجات
وتحديثها بما يتماشى مع رغبات المستهلك السعودي.
تعمل الشركة على ابتكار منتجات جديدة؛ لتغطية الطلب المتزايد على منتجاتها من المالبس الداخلية والمنتجات القطنية عالية الجودة.
تهدف الشركة إلى الوصول لجميع عمالؤها وتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة.
تعمل الشركة على استقطاب عمالء الماركات الراقية؛ وذلك بتوفير الثوب السعودي من خامات وأصواف فاخرة.
انطالق منصة البيع عبر االنترنت.
استهداف المدن الرئيسية؛ لبدء توزيع المنتجات الفاخرة في فروع تجزئة الشركة.
توسيع قاعدة عمالء الشركة من خارج المملكة.

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 )1تمتد خبرة شركة ثوب األصيل ألكثر من  20سنة في مجال الثياب والمالبس الداخلية الرجالية.
 )2تعتبر أسعار المنتجات التي تقدمها في سوق الجملة والتجزئة مناسبة ،وبالتالي تسيطر شركة ثوب األصيل على  %٥۰من حصة السوق.
 )3لدى الشركة العديد من منافذ البيع في جميع مدن المملكة.
 )4لدى الشركة قاعدة عريضة من العمالء في كل من الكويت ،واإلمارات العربية المتحدة والعراق وسوريا واليمن واألردن وليبيا.
 )5اإلندماج مع شركة الجديعي لألقمشة الرجالية والتي تعد من أكبر الموزعين لألقمشة الرجالية في الشرق األوسط ،حيث تمتلك خبرة في التجارة باألقمشة
تمتد لمدة خمسين سنة.

ف

ملخص المعلومات المالية
يجــب ق ـراءة القوائــم الماليــة الملخصــة ال ـواردة أدنــاه مــع القوائــم الماليــة المراجعــة بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات المرفقــة بهــا للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن
األع ـوام 2013م عامــي و2014م و2015م ،والقوائــم الماليــة للفت ـرة مــن تاريــخ  1ينايــر 2016م وحتــى  4ســبتمبر 2016م (تاريــخ تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة).
ّ
قائمة الدخل (ريال سعودي)

 2013م

 2014م

 2015م

القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير
2016م وحتى  4سبتمبر 2016م

المبيعات

389,567,144

390,766,992

397,365,281

316,637,474

تكلفة المبيعات

()265,215,882

()271,238,670

()267,795,220

()203,170,344

مجمل الربح

124,351,262

119,528,322

129,570,061

113,467,130

مصاريف بيع وتوزيع

()19,201,131

()22,722,201

()20,369,328

()17,317,766

مصروفات عمومية إو�دارية

()7,067,192

()7,512,377

()13,968,422

()14,408,935

إهالك الموجودات الثابتة

()944,128

()908,328

()1,083,330

-

ربح التشغيل

97,138,811

88,385,416

94,148,981

81,740,429

أرباح رأسمالية

303,141

317,962

172,262

-

إيرادات( /مصروفات) أخرى

658,278

40,105

782,547

106,450

ديون مشكوك في تحصيلها

()1,016,498

-

()1,123,171

-

صافي ربح الفترة  /السنة قبل الزكاة

97,083,732

88,743,483

93,980,619

81,846,879

مخصص الزكاة

()5,877,035

()4,153,879

()6,682,239

()7,394,546

صافي ربح الفترة  /السنة

91,206,697

84,589,604

87,298,380

74,452,333

المصدر :القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر من األعوام 2013م 2014م و2015م.
* تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة ،فضالً راجع قسم التغييرت في رأس مال الشركة.

المركز المالي (ريال سعودي)

 2013م

 2014م

 2015م

القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير
2016م وحتى  4سبتمبر 2016م

إجمالي الموجودات المتداولة

229,685,941

223,172,714

276,216,260

405,623,498

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,250,205

2,857,871

3,194,508

3,784,683

إجمالي الموجودات

231,936,146

226,030,585

279,410,768

409,408,181

إجمالي المطلوبات المتداولة

7,328,141

18,728,200

21,179,083

76,537,906

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

130,401,308

71,712,781

109,561,815

9,343,774

إجمالي حقوق المساهمين

94,206,697

135,589,604

148,669,870

323,526,501

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

231,936,146

226,030,585

279,410,768

409,408,181

المصدر :القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر من األعوام 2013م 2014م و2015م.
* تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة ،فضالً راجع قسم التغييرت في رأس مال الشركة.

ص

التدفقات النقدية (ريال سعودي)

صافي التدفقات النقدية من
األنشطة التشغيلية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة
في األنشطة االستثمارية

صافي التدفقات النقدية المستخدمة
في األنشطة التمويلية

 2013م

 2014م

 2015م

السنة المالية المنتهية في
 4سبتمبر 2016م*

47,703,212

130,181,250

60,755,474

80,957,157

()415,109

()1,198,032

()1,103,692

()1,407,794

()43,294,856

()101,962,501

()37,049,971

-

المصدر :القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر من األعوام 2013م  2014و2015م.
* تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة ،فضالً راجع قسم التغييرت في رأس مال الشركة.

المؤشرات المالية

 2013م

 2014م

 2015م

نسبة التداول (مرة)

31.34

11.92

13.04

نسبة التداول السريعة (مرة)

9.93

5.91

6.03

العائد على حقوق الملكية

%96.8

%62.4

%58.72

العائد على األصول

%39.3

%37.4

%31.2

معدل النمو في المبيعات

()%5

%0.31

%2

هامش مجمل الربح

%31.9

%30.6

%32.6

هامش الربح من العمليات الرئيسية

%24.9

%22.6

%23.7

هامش صافي الربح

%23.4

%21.7

%22.0

المصدر :تحليل شركة فالكم للقوائم المالية

ق

جدول المحتويات
 .1التعريفات والمصطلحات

-1-

 .2عوامل المخاطرة

-3-

 1-2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

-3-

 2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

-٨-

 3-2المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة

-٩-

 .3الشركة

- ١١ -

 ١-٣لمحة عن شركة ثوب األصيل

- ١١ -

 ٢-٣مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال

- ١١ -

 ٣-٣رؤية الشركة

- 14 -

 ٤-٣رسالة الشركة

- ١٤ -

 ٥-٣اتجاهنا

- ١٥ -

 ٦-٣أهداف الشركة

- ١٥ -

 ٧-٣استراتيجية العمل

- ١٥ -

 ٨-٣ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

- ١٥ -

 ٩-٣الشركة التابعة

- ١٦ -

 ١٠-٣منتجات الشركة

- ١٦ -

 ١١-٣مواقع فروع الشركة

- ١٧ -

 ١٢-٣العالمات التجارية

- ١٨ -

 ١٣-٣أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة)

- ٢٠ -

 .4هيكل الشركة وحوكمتها

- ٢١ -

 ١-٤أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

- ٢٢ -

 ٢-٤اإلدارة العليا

- ٢٥ -

 ٣-٤لجان مجلس اإلدارة

- ٢٧ -

 .5سياسة توزيع األرباح

- ٢٨ -

 .6استخدام متحصالت الطرح

- ٢٩ -

 .7اإلق اررات

- ٣٠ -

 .8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

- ٣١ -

 1-8الطرح

- ٣١ -

 2-8األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح

- ٣٣ -

 3-8الق اررات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

- 35 -

 4-8الترتيبات القائمة لمنع التصرف في األسهم

- ٣٥ -

 .9التعهدات الخاصة باالكتتاب

- ٣٦ -

 ١-٩إق اررات المكتتبين

- ٣٦ -

 ٢-٩سجل األسهم وترتيبات التعامل

- ٣٦ -

 ٣-٩السوق المالية السعودية

- ٣٦ -

 ٤-٩تداول األسهم في السوق الموازية

- ٣٦ -

ر

 .10إجراءات عدم اكتمال الطرح

- ٣٧ -
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 .1التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار:
المصطلح أو االختصار المعرف
الشركة  /المصدر
اإلدارة أو اإلدارة العليا
الطرح
أسهم الطرح

التعريف
شركة ثوب األصيل
إدارة شركة ثوب األصيل
الطرح األولي لـ ( )3,000,000ثالثة ماليين سهم عادي تمثل ( )%20من رأس مال الشركة.
( )3,000,000ثالثة ماليين سهم عادي من أسهم الشركة.

أسهم المساهمين قبل الطرح

 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة وتبلغ ( )15,000,000خمسة عشرة مليون سهم عادي من أسهم الشركة

حساب األمانة

حســاب لــدى بنــك تجــاري مرخــص لــه العمــل فــي المملكــة إليــداع متحصــات الطــرح فيــه ،وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح
يتــم تحويلهــا إلــى حســاب الشــركة أو حســابات المســاهمين البائعيــن.

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
 )1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
 )2عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ش ـريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه
بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ الق ـ اررات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
 )3حكومــة المملكــة ،أو أي جهــات حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،أو أي ســوق ماليــة
أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
 )4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
 )5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 )6صناديق االستثمار.

مستثمر مؤهل

 )7مستثمرون أجانب مؤهلون.
 )8أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 )9أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي
مــن المعاييــر اآلتيــة:
أ) أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أسـواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال
تقــل عــن عشـرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال االثنــي عشـرة شــه اًر الماضيــة.
ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل االثني عشرة شه اًر الماضية.
ج) أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
.10أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

المساهمون البائعون

مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة (ل) من هذه النشرة.

سعر الطرح

( )٨٥خمسة وثمانون ريال سعودي لكل سهم.

السنة المالية

السنة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السهم
السعودة
السوق الموازية

سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت في رأس مال الشركة.
لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة
مــن الســعوديين.
الســوق التــي تُتــداول فيهــا األســهم التــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب «قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق
الموازيــة».
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المصطلح أو االختصار المعرف
صافي متحصالت الطرح
فترة الطرح

القوائم المالية
قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية
القيمة االسمية
متحصالت الطرح
مدير الطرح  /مدير الطرح  /الشخص
المرخص له في عرض األسهم أو بيعها
المجلس أو مجلس اإلدارة

التعريف
صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح.
الفترة الممتدة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م ولمدة ( )١٢يوم حتى تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـ
الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م.
القوائــم الماليــة المدققــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن األعـوام 2013م و2014م و2015م ،باإلضافــة
إلى القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م (تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة).
الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب الق ـرار رقــم 2016-151-3م وتاريــخ 1438/03/22ه ـ الموافــق
ـاء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )30/وتاريــخ 1424/06/02هــ.
2016/12/21م بنـ ً
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
القيمة اإلجمالية لألسهم المستثمر بها.
شركة فالكم للخدمات المالية.
مجلس إدارة الشركة.
يجــب علــى أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تُظهــر نشـرة اإلصــدار هــذه (الرجــاء الطــرح «المســاهمون فــي الشــركة

فترة الحظر

قبــل وبعــد الطــرح (المســاهمون البائعــون)» فــي صفحــة (ل)) أنهــم يملكــون أســهماً فــي الشــركة عــدم التصــرف فــي أي
مــن تلــك األســهم خــال الشــهور االثنــى عشــر التاليــة لتاريــخ بــدء تداولهــا .ويجــوز له ـؤالء األشــخاص التصــرف فــي
تلــك األســهم بعــد انقضــاء مــدة االثنــى عشــر شــه اًر دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

المساهم أو المساهمون
المستشارون

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.
األطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة بالطرح والواردة أسمائهم في الصفحتين (ه ،و) من هذه النشرة.

المستثمر

كل شخص يستثمر في أسهم الطرح.

المملكة

المملكة العربية السعودية.

هيئة السوق المالية أو الهيئة
تداول
نموذج طلب االكتتاب
نشرة اإلصدار
اإلدراج
عوامل المخاطرة
الئحة حوكمة الشركات

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.
النظام اآللي لتداول األسهم في السوق المالية السعودية.
نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين تعبئته وتقديمه للجهة المستلمة عند الرغبة في االكتتاب.
الوثيقة المطلوبة لطرح األسهم بموجب نظام السوق المالية وقواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية.
إدراج أسهم الطرح في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها.
هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح.
الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وفق ـاً للق ـرار رقــم

2006/212/1م بتاريــخ 1427/10/21ه ـ (الموافــق 2006/11/12م) وتعديالتــه.

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة (نطاقــات) بموجــب ق ـرار وزيــر العمــل رقــم  4040بتاريــخ 1432/10/12ه ـ (الموافــق

نطاقات

2011/09/10م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وقد
أطلقــت و ازرة العمــل بالمملكــة برنامــج (نطاقــات) لتقديــم الحوافــز للمؤسســات كــي تقــوم بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين،
ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي مؤسســة علــى أســاس نطاقــات محــددة ،وهــي البالتينــي واألخضــر واألصفــر واألحمــر.

الريال
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ريال سعودي  -عملة المملكة العربية السعودية.

 .2عوامل المخاطرة
إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشـرة ينطــوي عليــه مخاطــر عاليــة وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمـاً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم م ازيــا

ومخاطــر االســتثمار ،وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار.

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم المطروحــة د ارســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشـرة بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطـرة المبينــة أدنــاه قبــل
اتخــاذ قـرار االســتثمار ،علمـاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ،بــل إنــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة
ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.

إن نشــاط الشــركة ،والظــروف الماليــة ،والتوقعــات المســتقبلية ،ونتائــج العمليــات ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا حدثــت أو تحققــت أي مــن

المخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حالي ـاً أنهــا جوهريــة .باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حالي ـاً بأنهــا
غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.

ال يكــون االســتثمار فــي األســهم مالئمـاً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر وم ازيــا ذلــك االســتثمار والذيــن يمتلكــون مـوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن

ذلــك االســتثمار .وينبغــي علــى المســتثمر (الــذي يحــق لــه االســتثمار فــي األســهم المطروحــة) الــذي ينتابــه أي شــك بشــأن اإلجـراء الــذي عليــه اتخــاذه بخصــوص مالءمــة

االســتثمار لــه مــن عدمــه أن يرجــع إلــى مستشــار مهنــي متخصــص فــي تقديــم المشــورة بشــأن شـراء األســهم واألوراق الماليــة المطروحــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطـرة التــي تعتقــد اإلدارة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســنى لــإدارة أن تحددهــا ،أو
التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق إو�ضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين

وقــد يخســر المســتثمر المحتمــل كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزٍء منــه.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشـرة بخــاف تلــك المذكــورة فــي هــذا
القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قـ اررات المســتثمرين باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.
إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليـاً أو التــي

تعتبــر غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيـرات المبينــة أعــاه.

 1-2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة
تغيير أذواق المسىتهلكين
يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قدرتهــا علــى مواكبــة أذواق المســتهلكين وتقديــم منتجــات ترقــى إلــى تفضيالتهــم ،لذلــك فــإن تغيــر تفضيــات المســتهلكين ،أو عــدم التمكــن مــن
توقعهــا أو تحديدهــا أو االســتجابة لهــا بشــكل مناســب ســيؤدي إلــى االنخفــاض فــي الطلــب علــى منتجــات الشــركة وبالتالــي يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا
المالية.

مخاطر عدم القدرة على تسويق المنتجات الجديدة وبيعها
تســعى الشــركة إلــى تحقيــق التنــوع فــي المنتجــات عــن طريــق اإلنفــاق علــى تطويــر المنتجــات وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع رغبــات المســتهلك الســعودي ،ويعتمــد ذلــك علــى
قــدرة الشــركة علــى د ارســة الســوق باســتمرار وتحديــد متطلبــات المســتهلك النهائــي والعمــل علــى إنتــاج أو تطويــر منتجــات تلبــي تلــك االحتياجــات .إو�ذا لــم تتمكــن الشــركة
مــن تســويق منتجاتهــا الجديــدة وبيعهــا للمســتهلك النهائــي بالشــكل المطلــوب؛ فــإن ذلــك يؤثــر ســلباً علــى نتائــج أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي.

االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمــد الشــركة علــى قــدرات وخب ـرات الموظفيــن الرئيســيين العامليــن بهــا ،لذلــك فــإن نجــاح الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا يعتمــد علــى المحافظــة علــى موظفيهــا واســتقطاب
وتوظيــف الكفــاءات وأصحــاب المؤهــات للعمــل لديهــا .وعليــه ،فــإن فشــل الشــركة فــي المحافظــة علــى هـؤالء الموظفيــن أو اســتقطاب غيرهــم مــن ذوي الخبـرة ،يؤثــر ســلباً

وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا المســتقبلية ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.
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االنخفاض في معدل إنفاق المستهلك النهائي
تؤثــر التقلبــات االقتصاديــة المختلفــة فــي اقتصــاد المملكــة علــى نمــط وســلوكيات المســتهلك النهائــي نحــو الســلع ،ومــن شــأن أي انخفــاض فــي االنفــاق االختيــاري أو الدخــل
المتــاح للمســتهلك أن يؤثــر علــى الطلــب علــى منتجــات الشــركة؛ ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

مخاطر تأثر مبيعات الفروع القائمة عند افتتاح فروع جديدة في نفس المنطقة
يعتمــد النمــو المســتقبلي علــى قــدرة الشــركة علــى التوســع وافتتــاح فــروع جديــدة إو�يجــاد المواقــع المناســبة لهــا ،وقــد يؤثــر فتــح فــروع جديــدة بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الفــروع

األخــرى إن وجــدت فــي نفــس المنطقــة .لذلــك فــإن افتتــاح فــروع جديــدة مــن دون األخــذ بعيــن االعتبــار أثرهــا المحتمــل علــى الفــروع القائمــة ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

عدم القدرة على تنفيذ خطة العمل وتحقيق استراتيجية النمو المستهدفة
يعتمــد أداء الشــركة المســتقبلي علــى قدرتهــا علــى تنفيــذ خطــة العمــل وتحقيــق اســتراتيجية النمــو المســتهدفة ،ولكــن قــد تواجــه الشــركة بعــض المخاطــر والصعوبــات والتــي
قــد تتمثــل فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى إيجــاد مواقــع مناســبة واســتئجارها ،عــدم كفايــة رأس المــال ،عــدم توفيــر القــوى العاملــة ،وتغيــر االعتبــارات االقتصاديــة؛ ممــا قــد يؤثــر
ســلباً علــى نجــاح الشــركة فــي تنفيــذ خططهــا المســتقبلية وبالتالــي علــى نتائــج أعمــال الشــركة.

مخاطر عدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة إلــى المحافظــة علــى رضــا عمالئهــا مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا ،ولكــن عــدم القــدرة علــى االســتمرار بتقديــم المنتجــات
بنفــس مســتوى الجــودة ســوف يؤثــر ســلباً علــى ســمعة الشــركة لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي
علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

مخاطر االعتماد على الموردين الرئيسين
تعتمــد الشــركة فــي نشــاطها علــى عــدد مــن المورديــن يبلــغ عددهــم ( )32مــورد كمــا فــي نهايــة عــام 2016م ،وتشــكل المشــتريات مــن أكبــر خمســة مورديــن رئيســيين حوالــي
 %60مــن إجمالــي مشــتريات الشــركة ،ويتــوزع المورديــن بيــن دولتــي الصيــن والهنــد وفــق اتفاقيــات وعقــود مســبقة ،فــإذا أخفقــت الشــركة فــي المحافظــة علــى عالقاتهــا
التعاقديــة مــع هـؤالء المورديــن الرئيســين أو عــدم قدرتهــم علــى تنويــع قاعــدة المورديــن؛ فــإن ذلــك يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات
التشــغيلية والماليــة.

المخاطر المتعلقة بالدخول في قطاع أعمال جديد غير مناسب لنشاط الشركة الرئيس
تعتبــر الشــركة متخصصــة فــي مجــال الثيــاب والمالبــس الداخليــة الرجاليــة ،وفــي حــال اســتهداف الشــركة لقطــاع جديــد فــي نفــس مجــال عملهــا فإنهــا قــد تواجــه بعــض
العقبــات والصعوبــات التــي تحيــل بيــن الشــركة وبيــن تحقيــق الهــدف ،منهــا :تحديــد فئــة العمــاء ،اســتهداف المناطــق المناســبة ،تحديــد المواقــع المالئمــة ،إقبــال العمــاء
علــى المنتجــات المزمــع بيعهــا ،وبالتالــي ســيؤثر ذلــك علــى نتائــج أعمــال الشــركة المتوقعــة وبياناتهــا التشــغيلية والماليــة.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
يتوجــب علــى الشــركة مــن أجــل فتــح فــروع لهــا الحصــول علــى ســجل تجــاري ورخصــة محــل ،وقــد أنهــت الشــركة جميــع اإلجـراءات الالزمــة الفتتــاح فروعهــا وحصلــت علــى
جميــع الموافقــات الالزمــة وتحافــظ علــى تجديدهــا بشــكل مســتمر ،وال يوجــد أي تراخيــص أو موافقــات يتوجــب علــى الشــركة الحصــول عليهــا أو تجديدهــا لــم تحصــل عليهــا
الشــركة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النش ـرة .ومــع ذلــك ال تضمــن الشــركة االســتمرار فــي الحصــول علــى التراخيــص والتصريحــات ذات العالقــة لتوســعة أعمالهــا ،ممــا يؤثــر
ســلباً علــى نجــاح الشــركة فــي تنفيــذ خططهــا المســتقبلية وبالتالــي علــى نتائــج أعمــال الشــركة.
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مخاطر اعتماد الشركة على المواقع المستأجرة
تقــوم الشــركة حاليـاً باســتئجار عــدد مــن المواقــع والمحــات ،وعــدم مقــدرة الشــركة علــى المحافظــة علــى اســتم اررية عقــود اإليجــار المتعلقــة بهــذه المواقــع وتجديدهــا بنفــس

الشــروط الحاليــة أو شــروط تفضيليــة ســيؤثر ذلــك علــى نتائــج أعمــال الشــركة المتوقعــة وبياناتهــا التشــغيلية والماليــة.

المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل مستقبالً
قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل ،لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي
تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية .ومــن الجديــر بالذكــر،
أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا
علــى التمويــل المناســب إذا اســتدعت الحاجــة ممــا ينعكــس ســلباً علــى الشــركة.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم
ال تضمــن الشــركة عــدم حــدوث أخطــاء مــن موظفيهــا ،كالقيــام بأنشــطة غيــر نظاميــة أو ســوء اســتخدام المعلومــات واألنظمــة أو إفشــاء معلومــات سـرية أو التــورط فــي نشــر
معلومــات مظللــة أوعــدم التقيــد بالضوابــط الداخليــة ،التــي قــد ينتــج عنهــا خســائر أو فــرض عقوبــات أو الت ازمــات ماليــة علــى الشــركة أو يســبب ضــر اًر لســمعتها .وحيــث أن
الشــركة ال تضمــن منــع حصــول أخطــاء الموظفيــن فهــي ال تســتطيع ضمــان أن تلــك األخطــاء لــن تؤثــر ســلباً علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

استحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة
تــم تقديــم إق ـ اررات الــزكاة حتــى عــام 2015م إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وســداد الــزكاة المســتحقة بموجبهــا وال ت ـزال الشــركة بانتظــار ربــوط الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النشـرة .كمــا حصلــت الشــركة علــى شــهادة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل صالحــة حتــى تاريــخ  04شــعبان 1438ه ـ الموافــق  30إبريــل
2017م ،ويوضــح الجــدول التالــي بنــد الــزكاة كمــا فــي قائمــة الدخــل للشــركة لألعـوام 2013م2014 ،م2015 ،م ،والفتـرة المنتهيــة فــي  4ســبتمبر 2016م (تاريــخ تحــول
الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة):
جدول  :١-٢بند مخصص الزكاة لألعوام 2014م، 2015 ،القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م*:
البند

2014م

2015م

كما في  4سبتمبر 2016م*

الزكاة

4,153,879

6,682,239

7,394,546

* تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة ،فضالً راجع قسم التغييرت في رأس مال الشركة.

لذلــك ال تســتطيع الشــركة أن تتنبــأ بــأن تقبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقديراتهــا الزكويــة والضريبــة عــن كل ســنة ماليــة ،وقــد تفــرض الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى
الشــركة فروقــات زكويــة جوهريــة تزيــد عــن قيمــة مــا دفعتــه الشــركة كــزكاة لصالحهــا ،فضـاً عــن غ ارمــات التأخيــر فــي ســداد هــذه المبالــغ ،ممــا لــه األثــر علــى نتائــج أعمــال
الشــركة وربحيتهــا.

مخاطر ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة والتكاليف المرتبطة بها
تقــوم الشــركة بتوريــد بضاعتهــا بشــكل رئيســي مــن الصيــن والهنــد ،وال تضمــن الشــركة مخاطــر ارتفــاع أســعار المنتجــات المســتوردة الرتفــاع تكلفــة الشــحن والتأميــن نتيجــة
أي ظــروف اقتصاديــة أو سياســية ،وبالتالــي تأثــر إيـرادات وأربــاح الشــركة وســينعكس ذلــك ســلباً علــى عملياتهــا بشــكل جوهــري ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.

مخاطر االنقطاع غير المتوقع لألعمال
يعتمــد دخــل الشــركة بشــكل رئيــس علــى العمليــات التشــغيلية للنشــاط ،وعليــه فــإن حــدوث أي انقطــاع فــي هــذه العمليــات ألي ســبب كان – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
– مثــل :صــدور أو تغيــر أي أنظمــة حكوميــة أو بســبب الكـوارث الطبيعيــة أو الح ارئــق فــي أي مــن المحــات أو المســتودعات؛ قــد يــؤدي إلــى انقطــاع فــي هــذه العمليــات؛
وبالتالــي تأثــر إيـرادات وأربــاح الشــركة وســينعكس ذلــك ســلباً علــى عملياتهــا بشــكل جوهــري ومركزهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية.
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مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث األخرى
قــد تتعــرض الشــركة إلــى حـوادث خارجــة عــن نطــاق ســيطرتها كالكـوارث الطبيعيــة أو الح ارئــق وغيرهــا مــن األحــداث الكارثيــة التــي تلحــق بالشــركة؛ ممــا يؤثــر ســلباً علــى
عمليــات الشــركة حيــث يــؤدي االنقطــاع الجوهــري إلــى خســارة عمــاء الشــركة؛ ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض اإليـرادات ،وارتفــاع المصاريــف وانخفــاض ربحيــة الشــركة بشــكل

حتمــي.

حداثة التحول إلى شركة مساهمة وعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة
تحولــت الشــركة مــن شــركة خاصــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) ،لذلــك فــإن موظفــي اإلدارة العليــا لديهــم خبـرة محــدودة
فــي إدارة الشــركات المســاهمة وكيفيــة التقيــد باألنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا ،وســيتوجب علــى كبــار التنفيذييــن بــذل جهــود إضافيــة لضمــان التـزام الشــركة باألنظمــة
واللوائــح ومتطلبــات اإلفصــاح ذات العالقــة ممــا قــد يقلــل الوقــت الــذي يخصصــه كبــار التنفيذييــن إلدارة أعمــال الشــركة اليوميــة األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى
أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية التغطية التأمينية
قــد تتعــرض الشــركة إلــى تكاليــف مرتفعــة جــداً عنــد القيــام بإصالحــات نتيجــة ألحــداث كارثيــة مثــل :الكـوارث الطبيعيــة أو الح ارئــق وغيرهــا مــن األخطــار التــي قــد تتســبب
بحــدوث خســائر باهظــة ،وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة تحافــظ علــى غطــاء تأمينــي لتغطيــة أض ـرار الح ـوادث كالح ارئــق ،والمخاطــر ،والح ـوادث العرضيــة ضــد الغيــر،

وتغطيــة األضـرار الناتجــة عــن حــادث عرضــي يقــع لمــال الشــركة المنقــول أو المحفــوظ فــي الخزينــة وخســارة النقد/األمـوال عــن طريــق الســرقة أو الســطو ،باإلضافــة إلــى
التأميــن علــى الممتلــكات بالنســبة للمســتودعات والمحــات التجاريــة ومكاتــب الشــركة؛ إال أن بعــض التكاليــف أو الخســائر قــد تتجــاوز حــدود التغطيــة أو قــد يتــم رفــض
تغطيــة بعضهــا ،وال تضمــن الشــركة أن تتــم تغطيــة جميــع هــذه التكاليــف والخســائر التــي قــد تكــون الشــركة عرضــة لهــا بصــورة كاملــة بموجــب وثائــق التأميــن ذات العالقــة.

مخاطر عدم القدرة على حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية
قامــت الشــركة بتســجيل العديــد مــن العالمــات التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي دول الخليــج وبعــض الــدول العربيــة (العـراق ،ليبيــا ،الســودان ،ســوريا ،لبنــان،
األردن ،الج ازئــر ،اليمــن ،ليبيــا ،تونــس ،فلســطين ،المغــرب) وفــي أمريــكا ودول أوربــا والصيــن ،إو�ن أي حــدث يتســبب فــي إلحــاق أضـرار جوهريــة بســمعة أي عالمــة تجاريــة
خاصــة بالشــركة ســوف يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى قيمــة هــذه العالمــات التجاريــة وبالتالــي علــى اإليـرادات الناتجــة عــن هــذه العالمــات التجاريــة .وكذلــك ،أي إخــال أو

اســتخدام غيــر مرخــص أو غيــر مشــروع فيمــا يخــص حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بالشــركة ســوف يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة.

المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية والغرامات
إن الشــركة معرضــة للدعــاوى والشــكاوي ،وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو االجـراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا
أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجـزاءات .وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلباً

علــى الشــركة ونتائــج عملياتهــا .وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألضـرار األخــرى التــي تنجــم
عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الشــركة لديهــا ن ـزاع حــول العالمــة التجاريــة « بنتلــي »  BENTLEYوقــد ســبق لشــركة بنتلــي موتــورز ليمتــد أن تقدمــت بدعــوى لــدى دي ـوان
المظالــم وذلــك بعــد رفــض إدارة العالمــات التجاريــة فــي و ازرة التجــارة تســجيل العالمــة التجاريــة بحجــة تطابقهــا مــع عالمــة شــركة الجديعــي لألقمشــة المحــدودة .وبتاريــخ
1438/02/14ه ـ (الموافــق 2016 /11 /14م) صــدر الحكــم فــي الدعــوى اإلداريــة رقــم (/1/3460ق لعــام 1436هــ) لصالــح بنتلــي موتــورز ليمتــد وبإل ـزام شــركة

الجديعــي لألقمشــة بشــطب العالمــة التجاريــة ( بنتلــي  ) BENTLEYالمســجلة بالرقــم ( )1431802159علــى الفئــة ( .)25وبتاريــخ 1438/03/23ه ـ (الموافــق
2016/12/22م) تقدمــت الشــركة بطلــب الســتئناف الحكــم الصــادر ضدهــا ،وما ازلــت القضيــة منظــورة أمــام ديـوان المظالــم .ومــن المتوقــع عنــد صــدور الحكــم أن يكــون
إمــا بتأييــد الحكــم الصــادر بشــطب العالمــة التجاريــة أو رفضــه بــدون أي مبالــغ محتملــة أو متوقعــة علــى الشــركة.
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المخاطر المرتبطة بعدم وجود نظام حوكمة داخلي للشركة
حيث أن الئحة حوكمة الشــركات تعتبر استرشــادية للشــركات المدرجة في الســوق الموازية إال أنه في حال تطبيقها بشــكل إلزامي فإن نجاح الشــركة في تطبيق الحوكمة
بشــكل صحيــح يعتمــد علــى مــدى اســتيعاب وفهــم المجلــس ولجانــه واإلدارة والعامليــن فــي الشــركة لهــذه القواعــد واإلجـراءات .إو�ن مخالفــة هــذه القواعــد واإلجـراءات أو الفشــل

فــي تطبيقهــا يعــرض الشــركة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة.

مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية
تخضــع الشــركة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،وفــي حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى التقيــد فــي أي مــن اللوائــح
واألنظمــة التــي تخضــع لهــا ،ســتتحمل تكاليــف ،وغ ارمــات وعقوبــات؛ ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

مخاطر اعتماد الشركة على معامالت مع أطراف ذات العالقة
تقــوم الشــركة بالتعامــل مــع أطـراف ذات عالقــة مــن خــال نشــاطها االعتيــادي ،وتتمثــل هــذه األطـراف فــي الشــركاء وشــركات يمتلــك فيهــا الشــركاء حصصـاً جوهريــة فــي

رأس مالهــا (« شــركات شــقيقة») وتتــم هــذه المعامــات فــي ســياق معامــات الشــركة ،ووفقـاً لنفــس أســس التعامــل مــع الغيــر وتتمثــل المعامــات مــع األطـراف ذات العالقــة

في ســداد مصاريف باإلنابة ،وال تضمن الشــركة بأن هذه االتفاقيات والمعامالت ســوف تســتمر في المســتقبل ،حيث قد ال يوافق مجلس إدارة الشــركة أو الجمعية العامة
للشــركة علــى تجديــد هــذه العقــود واالتفاقيــات أو قــد ال يوافــق الطــرف ذي العالقــة علــى تجديــد تلــك العقــود واالتفاقيــات وفــق الشــروط التــي تحددهــا الشــركة أو بشــروط
تفضيليــة ممــا لــه األثــر علــى عمليــات الشــركة بشــكل ســلبي .وتوضــح الجــداول أدنــاه إجمالــي قيمــة التعامــات مــع األطـراف ذوي العالقــة خــال العاميــن 2015م ،والفتـرة
مــن تاريــخ  1ينايــر 2016م وحتــى  4ســبتمبر 2016م:
جدول :٢-٢قيمة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل العامين 2015م ،والفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م:
التعامالت خالل العام  2015م

طبيعة العالقة

شركة الجديعي
للمفروشات

مؤسسة زرف

شركة الجديعي
لألقمشة

شركة الجديعي
لألثاث المكتبي

المجموع

التعامالت المدينة

تجاري

282,835

11,773

1,273,941

36,301

1,604,850

التعامالت الدائنة

تجاري

59,465

-

1,178,411

15,349

1,253,225

المصدر :القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر من العام 2015م.

التعامالت خالل العام  2016م

طبيعة العالقة

شركة الجديعي للمفروشات

شركة الجديعي لألقمشة

المجموع

مبلغ المعامالت

مصروفات باإلنابة

18,172

1,028,018

1,046,190

المصدر :القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م
* تاريخ تغيير الكيان القانوني للشركة ،فضالً راجع قسم التغييرت في رأس مال الشركة.

مخاطر االعتماد على الموظفين األجانب
تشــكل نســبة الموظفيــن األجانــب  %78مــن إجمالــي الموظفيــن فــي الشــركة كمــا فــي نهايــة عــام 2016م ،لذلــك ســوف تتأثــر نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا
التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرهــا غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبـرات المطلوبــة أو حــدث تغيــر فــي سياســات
ولوائــح ونظــم و ازرة العمــل نتــج عنهــا ســعودة القطــاع؛ ممــا يصعــب معــه أن تحافــظ الشــركة علــى كوادرهــا مــن العمالــة األجنبيــة.

عدم االلتزام بمتطلبات السعودة
تشــكل الســعودة توجهـاً حكوميـاً يطلــب مــن المنشــآت (شــركات ومؤسســات) العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية توظيــف عــدد محــدد مــن المواطنيــن الســعوديين .ويقــوم
نطاقــات بتصنيــف المنشــآت إلــى نطاقــات ممتــاز وأخضــر وأصفــر وأحمــر ،وعلــى المنشــآت التقيــد بالحــد األدنــى للســعودة .بلــغ عــدد العامليــن فــي الشــركة كمــا فــي نهايــة

عــام 2016م  325موظفـاً منهــم  72ســعودي و 253غيــر ســعودي وبذلــك تكــون نســبة الســعودة فــي الشــركة  %٢٢وبالتالــي تصنــف الشــركة ضمــن النطــاق األخضــر.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تقــوم و ازرة العمــل بزيــادة نســبة الســعودة فــي المســتقبل فــي الوقــت الــذي قــد يصعــب علــى الشــركة فيــه االســتمرار فــي توظيــف أو المحافظــة علــى
توظيــف النســبة المطلوبــة مــن الســعوديين؛ ونتيجــة لذلــك فقــد تتأثــر أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة علــى نحــو ســلبي.
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المخاطر المتعلقة بعدم تعيين مراجع داخلي
لــم يتــم تعييــن م ارجــع داخلــي حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النشـرة ،والــذي بــدوره يجعــل الشــركة غيــر قــادرة علــى تحقيــق الرقابــة الداخليــة إو�عــداد التقاريــر المطلوبــة إلدارة المخاطــر

والرقابــة الداخليــة ،والتحقيــق فــي المخالفــات النظاميــة داخــل الشــركة .وذلــك بــدوره يــؤدي إلــى إمكانيــة تعــرض الشــركة لمخاطــر مختلفــة تتعلــق بااللتـزام بمتطلبــات اإلفصــاح
المســتمر الصــادرة عــن الهيئــة بعــد إدراج الشــركة فــي الســوق الموازيــة ،باإلضافــة إلــى مخاطــر تشــغيلية إو�داريــة وماليــة ورقابيــة أخــرى ،وهــو مــا ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى
نتائــج أعمــال الشــركة الماليــة.

المخاطر المرتبطة بعدم تفعيل لجان مجلس اإلدارة
إن وجــود نظــام رقابــة داخليــة فاعــل ،هــو أحــد المســؤوليات الرئيســة المناطــة بمجلــس اإلدارة ولجانــه ،ومــن شــأن عــدم وجــود اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة التأثيــر علــى
مــدى قــدرة مجلــس اإلدارة علــى القيــام بواجباتــه ومســؤولياته وفعاليــة إشـراف مجلــس اإلدارة علــى الشــركة مــن خــال تلــك اللجــان ،وكفــاءة عمــل الشــركة؛ ممــا يكــون لــه أثــر
ســلبي علــى نتائــج أعمــال الشــركة التشــغيلية والماليــة ،كمــا أن عــدم تشــكيل الشــركة للجــان مجلــس اإلدارة وبالتحديــد لجنــة المراجعــة يعــد مخالفـاً لنظــام الشــركات والنظــام

األساســي للشــركة ممــا قــد يعــرض الشــركة للمخالفــات أو الغ ارمــات والتــي قــد تصــل حســب نظــام الشــركات الحالــي (المــادة  )213إلــى ( )500,000ريــال فــي حــال التأخــر
فــي تفعيلهــا واختيــار أعضائهــا.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا ،ولذلــك ،فــإن فشــل الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو وجــود أي أعطــال
فــي وظائفهــا ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

مخاطر عدم االلتزام بشروط وتعهدات التسهيالت االئتمانية
لــم تقــم الشــركة بإب ـرام عقــود للحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة حتــى تاريــخ إعــداد هــذه النش ـرة .ولكــن فــي حــال قامــت الشــركة بإب ـرام اتفاقيــات تســهيالت ائتمانيــة فــإن
الشــركة تلتــزم بموجــب هــذه العقــود بســداد أقســاط وعمـوالت التســهيالت طبقـاً لجــداول زمنيــة محــددة .ولكــن فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد

االســتحقاق إو�خاللهــا باالتفاقيــات المبرمــة؛ فــإن ذلــك قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

 2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
تأثر عمليات الشركة بالمخاطر االقتصادية و السياسية
يعتمــد أداء الشــركة علــى األوضــاع االقتصاديــة والسياســية الســائدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى األوضــاع االقتصاديــة والسياســية العالميــة التــي قــد تؤثــر علــى
اقتصــاد المملكــة.
علــى الرغــم مــن نمــو االقتصــاد الســعودي فــي قطاعــات أخــرى إال أن القطــاع النفطــي يشــكل نســبة كبي ـرة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للســعودية ولذلــك فــإن أي تقلبــات
فــي أســعار النفــط تؤثــر ســلباً فــي االقتصــاد الســعودي أو خطــط اإلنفــاق الحكومــي ممــا يؤثــر ســلباً علــى الشــركات العاملــة فــي الســعودية وبالتالــي لــه األثــر الســلبي علــى
عمليــات الشــركة.

كمــا تشــهد حاليـاً بعــض الــدول المحيطــة بالمملكــة عــدم اســتقرار سياســي واقتصــادي ،وال يوجــد ضمــان بــأن تلــك الظــروف السياســية واالقتصاديــة فــي تلــك الــدول أو الــدول

المحيطــة األخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى األسـواق الماليــة فــي المملكــة عمومـاً وعلــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

مخاطر حدة المنافسة وعدم القدرة على المحافظة على القيمة السوقية
تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية يوجــد بهــا عــدد كبيــر مــن الشــركات المحليــة المنافســة ،وال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة علــى منافســة تلــك الشــركات حاليـاً أو

ماقــد ينشــأ فــي المســتقبل فــي القطــاع التــي تعمــل بــه الشــركة ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا الماليــة.
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مخاطر عدم االلتزام بمتطلبات نظام الشركات
أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 1437/02/22هـ (الموافق 2015/12/04م) نظام جديد للشــركات يحل محل نظام الشــركات الســابق ،والذي دخل حيز التنفيذ في شــهر
مايــو 2016م .يفــرض نظــام الشــركات الحالــي بعــض المتطلبــات النظاميــة الجديــدة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتـزام بهــا .وسيســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجـراءات
لاللتـزام بمثــل هــذه المتطلبــات والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل .كمــا فــرض نظــام الشــركات الجديــد عقوبــات أشــد ص ارمــة علــى
مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة ،وبالتالــي مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعــد واألحــكام ،والــذي مــن شــأنه
التأثيــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها
تخضــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة لعــدد مــن القوانيــن واألنظمــة والتــي هــي عرضــة للتغيــر أو التعديــل ممــا يــؤدي إلــى تأثــر إيـرادات الشــركة ســلباً أو زيــادة التكاليــف

والمصاريــف أو زيــادة االلت ازمــات أو الحــد مــن عمليــات التوســع وتنفيــذ المشــاريع وهــو مــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمــال الشــركة الماليــة.

 3-2المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة
مخاطر حداثة السوق الموازية لألسهم
ســتطرح الشــركة أســهمها فــي الســوق الموازيــة ،وهــي ســوق جديــدة لــم يكــن لهــا وجــود مســبقاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية وال يمكــن التنبــؤ بمؤشـراتها ،وذلــك قــد يؤثــر ســلباً

على رغبة المســتثمرين باالســتثمار في الشــركات المدرجة .لذلك إذا لم ينشــط الســوق بالشــكل المطلوب ســتتأثر ســيولة أســهم الشــركة وأســعارها بشــكل ســلبي.

السيطرة الفعلية من ِقبل المساهمين البائعين
ســيمتلك المســاهمين البائعيــن مــا يقــارب  %80مــن أســهم الشــركة بعــد الطــرح ،لذلــك ســيكون بمقدورهــم التأثيــر معـاً علــى جميــع المســائل التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين،
وممارســة هــذه القــدرة علــى نحـ ٍـو يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا ،بمــا فــي ذلــك انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة

وعمليــات الشــركة الهامــة ،وتعديــل رأس المــال .وقــد تســتخدم هــذه الســيطرة بطريقــة قــد تؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأرباحهــا ونتائجهــا الماليــة.

مخاطر سيولة أسهم الطرح
ال يوجــد حاليـاً ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة ،وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فاعلــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة بعــد انتهــاء فتـرة الطــرح،

إو�ذا لم يتطور ســوق نشــط لتداول أســهم الشــركة فقد تتأثر ســيولة وســعر تداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبير.

مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة وتذبذب سعر السهم
ال يوجــد أي تأكيــد بــأن ســعر الطــرح ســيكون مســاوياً للســعر الــذي ســيتم تداولــه فــي الســوق بعــد عمليــة الطــرح وقــد ال يتمكــن المســتثمرون مــن القيــام بإعــادة بيــع األســهم
التــي اكتتبـوا فيهــا بنفــس ســعر الطــرح أو بســعر أعلــى منــه .حيــث أن الســعر بعــد الطــرح قــد يتأثــر بعوامــل خارجــة عــن ســيطرة الشــركة بمــا فــي ذلــك الوضــع العــام لالقتصــاد

الســعودي ،أو تغيــر األنظمــة الحكوميــة أو أداء الشــركة ونتائجهــا أو أي أحــداث خارجــة عــن نطــاق الشــركة.

توزيع أرباح األسهم
يعتمــد توزيــع أربــاح األســهم فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا الوضــع المالــي واألربــاح المســتقبلية ،ومتطلبــات رأس المــال ،واالحتياطــات القابلــة للتوزيــع فــي
الشــركة ،والظــروف االقتصاديــة العامــة ،وأي عوامــل أخــرى ذات صلــة ي ارهــا مجلــس إدارة الشــركة ذات أهميــة مــن حيــن إلــى آخــر .وبالتالــي فــإن الشــركة التضمــن بــأي
شــكل مــن األشــكال توزيــع أي أربــاح مســتقبالً.
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بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبالً
ملكية المســاهمين
في حال قررت الشــركة إصدار أســهم جديدة في المســتقبل ،فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير ســلباً على ســعر الســهم في الســوق أو تدني نســبة ّ
فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح
قــد يؤثــر بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الماليــة بعــد اكتمــال عمليــة االكتتــاب ،أو احتماليــة حــدوث عمليــة البيــع هــذه ،بصــورة ســلبية علــى ســعر األســهم فــي
الســوق .وقــد يــؤدي بيــع المســاهمين البائعيــن أو أي منهــم لعــدد كبيــر مــن األســهم بعــد انتهــاء فتـرة الحظــر إلــى التأثيــر ســلباً علــى أســهم الشــركة ،وبالتالــي انخفــاض ســعرها

فــي الســوق.

مخاطر عدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية
يمكــن للمصــدر المدرجــة أســهمه فــي الســوق الموازيــة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية وفق ـاً ألحــكام قواعــد التســجيل واإلدراج ،ولكــن الشــركة ال تضمــن اســتيفاء
متطلبــات االنتقــال وقبــول طلــب اإلدراج والترقيــة للســوق الرئيســية.

مخاطر فترة الحظر على المساهمين البائعين
تطبــق فتـرة الحظــر علــى أســهم المســاهمين البائعيــن الذيــن يملكــون  %5وأكثــر فقــط خــال االثنــى عشــر شــه اًر التاليــة لتاريــخ بــدء تداولهــا ،وتشــكل نســبة أســهم المســاهمين

البائعيــن الذيــن ال تشــملهم فت ـرة الحظــر فــي الشــركة قبــل الطــرح  %88مــن إجمالــي المســاهمين ونســبة  %74.88مــن إجمالــي المســاهمين بعــد الطــرح؛ وفــي حــال قــرر

المســاهمين البائعيــن الذيــن يملكــون أقــل مــن  %5بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق بعــد عمليــة الطــرح؛ ســيؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلباً علــى ســعر الســهم.
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 .3الشركة
 1-3لمحة عن شركة ثوب األصيل
شــركة ثــوب األصيــل هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )276/وتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) .وقــد كانــت بدايــة
التأســيس كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة الريــاض بالســجل التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15ه ـ (الموافــق 1989/02/21م) تحــت اســم
شــركة ثــوب األصيــل .وعنـوان الشــركة الرئيــس هــو:

شركة ثوب األصيل
الرياض – طريق الملك فهد – أمام مجمع التأمينات
ص.ب  23236الرياض 11426
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 4652000 :
فاكس+ 966 11 4653000 :

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي االســتيراد والتصديروتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المنســوجات والملبوســات الجاه ـزة وت ـزاول الشــركة أنشــطتها مــن خــال ()17
فــرع ،التــي تعمــل بموجــب ســجل تجــاري مســتقل لــكل منهــا .ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي ( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )15,000,000خمســة عشــر مليــون ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل وبقيمــة اســمية ( )10عش ـرة ريــاالت للســهم الواحــد.

 2-3مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
تأسســت شــركة ثــوب األصيــل («الشــركة») كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة الريــاض بالســجل التجــاري رقــم ( )1010071301وتاريــخ 1409/07/15ه ـ
(الموافــق 1989/02/21م) وب ـرأس مــال قــدره ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي مقســمة علــى ( )1000ألــف حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة كل حصــة
( )2,000ألفيــن ريــال ســعودي وتحــت اســم شــركة ثــوب األصيل.وفيمــا يلــي عــرض للتغي ـرات التــي ط ـرأت علــى رأس مــال الشــركة وعلــى حقــوق الملكيــة فيهــا:
 -1ابتدأت الشركة أعمالها في عام 1989م برأس مال قدره  2,000,000ريال سعودي تحت اسم شركة ثوب األصيل كشركة ذات مسؤولية محدودة.

جدول١-٣هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ 1409/07/15هـ (الموافق1989/02/21م)
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

عبدهللا بن إبراهيم الجديعي

250

2000

500,000

%25

علي بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

محمد بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

صالح بن عبدهللا الجديعي

250

2000

500,000

%25

اإلجمالي

1000

2,000,000

%100

المصدر :الشركة
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 -2وبتاريــخ 1435/9/16ه ـ (الموافــق 2014/07/13م) تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ( )2,000,000اثنيــن مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ ()50,000,000
خمســون مليــون ريــال ســعودي وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة ( )48,000,000ثمانيــة وأربعــون مليــون ريــال ســعودي نقــداً مــن المســاهمين .وبذلــك أصبحــت حصــص
ملكيــة الشــركاء كمــا هــو موضــح أدنــاه:

جدول  ٢-٣هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ 1435/9/16هـ (الموافق 2014/07/13م)
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

2,800

1000

2,800,000

%5.60

هيله بنت على المرشد

2,800

1000

2,800,000

%5.60

علي بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

صالح بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

محمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالعزيز بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

فيصل ين عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

احمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبداللطيف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

ابراهيم بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عمر بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

يوسف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

عبدالخالق بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1000

2,400,000

%4.80

هيلة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

نورة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

حصة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

لطيفة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

بدرية بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

نوال بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

العنود بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

إيمان بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

مريم بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

مها بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

مزنة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

لولوة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

هيفاء بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1000

1,200,000

%2.40

اإلجمالي

50,000

50,000,000

%100

المصدر :الشركة
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 -3وفــي تاريــخ 1437/02/05هـ ـ الموافــق 2015 /11 /17م ،تــم تعديــل بنــود عقــد تأســيس الشــركة بخــروج الشـريك المتوفــي /علــي بــن عبــدهللا ابراهيــم الجديعــي ،وحــل
محلــه ورثتــه بموجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن محكمــة األحـوال الشــخصية بالريــاض ،وأصبــح الشــركاء وأنصبتهــم علــى النحــو االتــي:
جدول  ٣-٣هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ 1437/02/05ه ـ (الموافق 2015 /11 /17م)
المالك

عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

3,200

1,000

3,200,000

%6.40

هيله بنت على المرشد

2,800

1,000

2,800,000

%5.60

صالح بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

محمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالعزيز بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

فيصل ين عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالرحمن بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

احمد بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبداللطيف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

ابراهيم بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عمر بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

يوسف بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

عبدالخالق بن عبدهللا ابراهيم الجديعي

2,400

1,000

2,400,000

%4.80

هيلة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

نورة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

حصة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

لطيفة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

بدرية بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

نوال بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

العنود بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

إيمان بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مريم بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مها بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

مزنة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

لولوة بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

هيفاء بنت عبدهللا ابراهيم الجديعي

1,200

1,000

1,200,000

%2.40

آخرون

2,000

1,000

2,000,000

%4

اإلجمالي

50,000

50,000,000

%100.00

المصدر :الشركة
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 -4وبتاريــخ 1437/11/25ه ـ (الموافــق 2016/08/28م) صــدر قـرار وكيــل الــو ازرة للتجــارة الداخليــة بــو ازرة التجــارة واالســتثمار رقــم (ق )276/القاضــي بالموافقــة علــى
الترخيــص بتحــول شــركة ثــوب األصيــل إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بـرأس مــال قــدره ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )5,000,000خمســة
مالييــن ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت للســهم الواحــد.
جدول :٤-٣هيكل الملكية للشركة كما في تاريخ 1437/11/25هـ (الموافق 2016/08/28م)
المالك

عدد األسهم

قيمة السهم (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

320,000

10

3,200,000

%6.40

هيله بنت على المرشد

280,000

10

2,800,000

%5.60

آخرون

4,400,000

10

44,000,000

%88

اإلجمالي

5,000,000

50,000,000

%100

المصدر :الشركة

 -5بتاريــخ 1438/03/19ه ـ (الموافــق 2016/12/20م) ،صــدر ق ـرار الجمعيــة غيــر العاديــة لشــركة ثــوب األصيــل القاضــي بالموافقــة علــى اندمــاج شــركة الجديعــي
لألقمشــة فــي شــركة ثــوب األصيــل ،وذلــك اعتبــا اًر مــن تاريــخ 2017/01/01م .وتحويــل الســجالت التجاريــة للشــركة المندمجــة لتكــون فروعـاً لشــركة ثــوب األصيــل؛ ونظـ اًر
ألن الشــركاء فــي شــركة الجديعــي لألقمشــة هــم نفــس المســاهمين فــي شــركة ثــوب األصيــل تــم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى اعتبــار القيمــة الدفتريــة لصافــي أصــول الشــركة
المندمجــة هــي القيمــة العادلــة لتقويــم أصــول الشــركة وتبلــغ القيمــة حوالــي ( )189مليــون ريــال ســعودي ،وأن تســجل هــذه القيمــة كاحتياطــي أرســمالي ضمــن حقــوق الملكيــة
فــي شــركة ثــوب األصيــل بعــد إتمــام الدمــج ،وعلــى ذلــك ال يتــم إصــدار أســهم جديــدة فــي رأس مــال الشــركة الدامجــة نظيــر هــذا اإلندمــاج.
 -6وبتاريــخ 1438/06/09ه ـ (الموافــق 2017/03/08م) قــرر الشــركاء زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مبلــغ ( )50,000,000خمســون مليــون ريــال ســعودي إلــى مبلــغ
( )150,000,000مائــة وخمســون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )15,000,000خمســة عشــر مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشـرة ريــاالت للســهم
الواحــد وقــد تــم اســتيفاء الزيــادة البالغــة ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )100,000,000مائــة مليــون ريــال ســعودي مــن حســاب
المســاهمة اإلضافيــة فــي رأس المــال .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح هيــكل ملكيــة الشــركة عنــد زيــادة رأس مالهــا كمــا يلــي:
جدول :٥-٣هيكل الملكية الحالية
المالك

عدد األسهم

قيمة السهم (ريال سعودي)

نسبة الملكية

طرفة بنت حمد القناص

960,000

9,600,000

%6.40

هيله بنت على المرشد

840,000

8,400,000

%5.60

آخرون وعددهم (*)31

13,200,000

132,000,000

%88

اإلجمالي

15,000,000

150,000,000

%100

المصدر :الشركة
* كل مساهم من المساهمين اآلخرين يملك أقل من  %5من أسهم الشركة.

 3-3رؤية الشركة
أن تظل الشركة أكبر منتج وموزع للمنتجات ذات الجودة العالية؛ تحقيقاً الستراتيجية النمو وصوالً إلى رضا وتوقعات العمالء.

 4-3رسالة الشركة
رضا العمالء ،والعناية الفائقة والمستمرة لمنتجاتنا هي أهم أسس الشركة منذ تأسيسها ،فنحن نسعى دائماً لتطبيق كل ما هو جديد من حلول مبتكرة لتصل
إلى جميع عمالئنا.
نحن عازمون على تجاوز توقعات عمالئنا في التسليم ،والجودة ،والتكلفة من خالل التحسين المستمر والعناية بمقترحات عمالئنا.
تعزز الشركة وجودها في مختلف األسواق محافظة على أعلى معايير الخدمة.
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 5-3اتجاهنا
الحفاظ على أصالة منتجاتنا وصوالً بالعالمة التجارية إلى مكانة فريدة من نوعها .
تقديم خدمة مصممة خصيصاً لعمالئنا؛ لضمان الرضا الكامل لخياراتهم وأذواقهم .
التاكيد أن العميل لدينا هو معيار نجاحنا وشريكنا االستراتيجي .
تقديم منتجاتنا لجميع عمالئنا باختالف مناطقهم الجغرافية.
تحقيق التنوع في المنتجات؛ لضمان أعلى درجات الرضا لعمالئنا.

 6-3أهداف الشركة
المحافظة علي مكانة رائدة في مجال األعمال التجارية لتحقيق قيمة أكبر لنجاحنا ،عن طريق:
 )1التركيز على العناية بالعمالء وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات ذات القيمة المضافة مع خدمة مميزة .
 )2التميز باستمرار مقارن ًة بالمنافسين؛ من خالل توفير حلول مبتكرة وتحقيق طلبات العمالء .
 )3االستعانة بالموظفيين األكفاء وتنمية مهاراتهم بالتدريب المستمر؛ للحفاظ على معايير الجودة .
 )4االنتشار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط؛ لتعزيز التواصل مع العمالء.
 )5المحافظة على العالقات مع جميع الشركاء المحليين والدوليين.

 7-3استراتيجية العمل
تهدف الشركة إلى تنفيذ أهدافها من خالل خطتها:

األهداف
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها الشهيرة ،حيث تنفق الشركة على تطوير المنتجات
وتحديثها بما يتماشى مع رغبات المستهلك السعودي.
تعمل الشركة على ابتكار منتجات جديدة؛ لتغطية الطلب المتزايد على منتجاتها من المالبس الداخلية والمنتجات القطنية عالية الجودة.
تهدف الشركة إلى الوصول لجميع عمالؤها وتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة.
تعمل الشركة على استقطاب عمالء الماركات الراقية؛ وذلك بتوفير الثوب السعودي من خامات وأصواف فاخرة.
انطالق منصة البيع عبر االنترنت.
استهداف المدن الرئيسية؛ لبدء توزيع المنتجات الفاخرة في فروع تجزئة الشركة.
توسيع قاعدة عمالء الشركة من خارج المملكة.

 8-3ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 )1تمتد خبرة شركة ثوب األصيل ألكثر من  20سنة في مجال الثياب والمالبس الداخلية الرجالية.
 )2تعتبر أسعار المنتجات التي تقدمها في سوق الجملة والتجزئة مناسبة ،وبالتالي تسيطر شركة ثوب األصيل على  %٥۰من حصة السوق.
 )3لدى الشركة العديد من منافذ البيع في جميع مدن المملكة.
 )4لدى الشركة قاعدة عريضة من العمالء في كل من الكويت ،واإلمارات العربية المتحدة والعراق وسوريا واليمن واألردن وليبيا.
 )5اإلندماج مع شركة الجديعي لألقمشة الرجالية والتي تعد من أكبر الموزعين لألقمشة الرجالية في الشرق األوسط ،حيث تمتلك خبرة في التجارة باألقمشة
تمتد لمدة خمسين سنة.
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 9-3الشركة التابعة
شكل  ١-٣موقع شركة الجديعي لألقمشة في المجموعة

٪١٠٠

ثوب األصيل

الجديعي لألقمشة

شركة الجديعي لألقمشة – شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسســت الشــركة كمؤسســة فرديــة باســم مؤسســة الجديعــي للتجــارة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010000105وبتاريــخ 1376/10/26هــ ،وبتاريــخ 1432/01/23ه ـ
(الموافــق 2010/12/29م) تحولــت إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة الجديعــي للتجــارة وبـرأس مــال مســجل بقيمــة ( )5,000,000ريــال ،وقــد تــم االحتفــاظ
برقــم وتاريــخ الســجل التجــاري للفــرع المقيــد باســم فــرع مجموعــة الجديعــي للتجــارة لصاحبهــا عبــدهللا بــن إبراهيــم الجديعــي ســجل تجــاري رقــم ( )1010048637وتاريــخ
1403/05/29م كمركــز رئيســي للشــركة واالحتفــاظ بأرقــام وتواريــخ الســجالت التجاريــة لفــروع المؤسســة كفــروع للشــركة.
وبتاريــخ 1438/03/19ه ـ (الموافــق 2016/12/20م) ،صــدر قـرار الجمعيــة غيــر العاديــة لشــركة ثــوب األصيــل القاضــي بالموافقــة علــى اندمــاج شــركة الجديعــي لألقمشــة
فــي شــركة ثــوب األصيــل ،وذلــك اعتبــا اًر مــن تاريــخ 2017/01/01م .وتحويــل الســجالت التجاريــة للشــركة المندمجــة لتكــون فروع ـاً لشــركة ثــوب األصيــل؛ ونظ ـ اًر ألن
الشــركاء فــي شــركة الجديعــي لألقمشــة هــم نفــس المســاهمين فــي شــركة ثــوب األصيــل تــم االتفــاق بيــن الشــركتين علــى اعتبــار القيمــة الدفتريــة لصافــي أصــول الشــركة
المندمجــة هــي القيمــة العادلــة لتقويــم أصــول الشــركة (فضـاً ارجــع قســم م ارحــل تأســيس الشــركة وتغيـرات رأس المــال) ،وأن تســجل هــذه القيمــة كاحتياطــي أرســمالي ضمــن

حقــوق الملكيــة فــي شــركة ثــوب األصيــل بعــد إتمــام الدمــج ،وعلــى ذلــك ال يتــم إصــدار أســهم جديــدة فــي رأس مــال الشــركة الدامجــة نظيــر هــذا اإلندمــاج.

تعمــل الشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األقمشــة والمنســوجات والمالبــس الجاه ـزة والعطــور وأدوات التجميــل والمصنوعــات الجلديــة والش ارشــف واللحــف والشــنط
واألحذيــة وأدوات الخياطــة والمالبــس .وتمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال ( )39فرع ـاً فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،كمــا ســجلت الشــركة ( )12عالمــة تجاريــة
( فض ـاً ارجــع قســم العالمــات التجاريــة).

 10- 3منتجات الشركة
تتركز أعمال الشركة في القطاعات واألنشطة التالية:
 .1الثوب :يتم صنع الثياب من الخيوط الناعمة الحريرية والبوليستر والقطن ،ويشكل قطاع الثياب مانسبته  %40من إجمالي المبيعات.
 .2المالبس الداخلية الرجالية :لدى األصيل تشكيلة واسعة من المالبس القطنية الداخلية للرجال والصغار بما في ذلك الفنايل والسراويل الداخلية والسراويل القصيرة
والعديد من المنتجات األخرى بكل المقاسات لجميع األعمار ،ويشكل هذا القطاع مانسبته  %60من إجمالي المبيعات.
حالي ـاً تعمــل الشــركة علــى اســتقطاب عمــاء المــاركات الراقيــة؛ وذلــك بتوفيــر الثــوب الســعودي مــن خامــات وأص ـواف فاخ ـرة .وكذلــك ،تهــدف إلــى إطــاق منصــة البيــع

عبــر االنترنــت فــي العــام 2018م.

وتمتلك الشركة أصول خارج المملكة وبالتحديد في جمهورة الصين الشعبية وتفاصيلها كما في الجدول التالي:
جدول :٦-٣أصول الشركة خارج السعودية كما في 2016م*
أصول الشركة خارج السعودية
كما في 2016م*

الموقع

المساحة
(متر مربع)

التكلفة

صافي القيمة
الدفترية

إجمالي األصول

النسبة من
إجمالي األصول

مبنى إداري

شنغهاي ،الصين

188

1,703,758

761,862

409,408,181

%0.19

المصدر :القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م .

تعمــل إدارة الشــركة علــى ابتــكار منتجــات جديــدة مــن خــال اإلنفــاق علــى تطويــر المنتجــات وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع رغبــات المســتهلكين ،وباســتثناء ذلــك فإنــه ال يوجــد
لــدى الشــركة أي سياســات محــددة أو مكتوبــة بشــأن األبحــاث والتطويــر للمنتجــات الجديــدة.
هــذا ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه لــم يوجــد أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة يمكــن أي يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيـ اًر ســلبياً ملحوظـاً فــي الوضــع المالــي للشــركة

خــال اإلثنــي عشــر شــه اًر األخيـرة.
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 11- 3مواقع فروع الشركة
لدى الشركة ( )٢٠فرعاً في مختلف مناطق المملكة لمختلف أنشطتها وفيما يلي قائمة بفروع الشركة:
جدول  ٧-٣فروع الشركة
البيان

رقم السجل التجاري

المدينة

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

فرع شركة ثوب األصيل

2050021433

الدمام

1411/11/29هـ

1442/11/29هـ

فرع شركة ثوب األصيل

1131009465

بريدة

1412/02/02هـ

1441/02/01هـ

فرع شركة ثوب األصيل

5900004533

جيزان

1411/12/20هـ

1442/12/19هـ

فرع شركة ثوب األصيل

3550009469

تبوك

1411/12/04هـ

1442/12/03هـ

فرع شركة ثوب األصيل

5855010704

خميس مشيط

1412/01/06هـ

1443/01/05هـ

فرع شركة ثوب األصيل

3450004367

عرعر

1411/11/28هـ

1442/11/28هـ

فرع شركة ثوب األصيل

2511002697

حفر الباطن

1411/11/28هـ

1442/11/28هـ

فرع شركة ثوب األصيل

5800005012

الباحة

1411/11/27هـ

1442/11/27هـ

فرع شركة ثوب األصيل

2251016550

الهفوف

1411/11/07هـ

1442/11/06هـ

فرع شركة ثوب األصيل

4030083476

جدة

1412/05/18هـ

1441/05/17هـ

فرع شركة ثوب األصيل

4032015106

الطائف

1412/5/19هـ

1441/05/18هـ

فرع شركة ثوب األصيل

5950004047

نجران

1413/04/25هـ

1441/04/25هـ

فرع شركة ثوب األصيل

1010177288

الرياض  -البطحاء

1423/03/15هـ

1441/03/14هـ

فرع شركة ثوب األصيل

1010210420

الرياض  -المعيقلية

1426/05/13هـ

1441/05/13هـ

فرع شركة ثوب األصيل

1010177291

الرياض – النسيم

1423/03/15هـ

1442/03/14هـ

فرع شركة ثوب األصيل

4031042737

مكة المكرمة

1423/05/17هـ

1441/05/16هـ

فرع شركة ثوب األصيل

3350015350

حائل

1423/05/20هـ

1441/05/20هـ

فرع شركة ثوب األصيل

٤٠٣٠٠٧٨٤٧٠

جدة  -الكورنيش

14١١/٠٩/2٢هـ

14٤٢/٠٩/2١هـ

فرع شركة ثوب األصيل

٣٥٥٠٠٢٤٦٧٥

تبوك

14١٧/٠٢/2١هـ

14٣٩/0٣/2٦هـ

فرع شركة ثوب األصيل

١٠١٠١٤٢٧٤١

الرياض

14١٧/0٢/2١هـ

14٣٩/٠٣/٢٦هـ

المصدر :الشركة
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 12- 3العالمات التجارية
قامــت الشــركة بحمايــة ملكيتهــا الفكريــة وذلــك مــن خــال تســجيل العالمــات التجاريــة الخاصــة بمنتجاتهــا لــدى و ازرة التجــارة واالســتثمار .وبالنســبة للجديعــي لألقمشــة ،لــن
يتــم شــطب أو إلغــاء التصاريــح والرخــص التــي ســبق أن حصلــت عليهــا الجديعــي لألقمشــة قبــل اندماجهــا بالشــركة .وعليــه ،فقــد تــم إضافتهــا فــي الجــدول أدنــاه.

جدول  ٨-٣العالمات التجارية المسجلة باسم الشركة
#

رقم التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

الوصف

1

1437019112

1437/08/18هـ

1447/08/18هـ

2

141600155

1436/01/21هـ

1446/01/20هـ

3

142704981

1437/06/08هـ

1447/06/07هـ

4

1437019113

1437/08/18هـ

1447/08/18هـ

5

1438002013

1438/04/11هـ

1448/04/11هـ

6

1436012031

1436/06/04هـ

1446/06/03هـ

7

141804204

1438/09/11هـ

1448/09/11هـ

8

142604526

1436/07/01هـ

1446/06/30هـ

9

1437018775

1437/08/15هـ

1447/08/18هـ

10

1436012032

1436/06/04هـ

1446/06/03هـ

11

142106321

1431/09/13هـ

1441/09/12هـ

12

1437020506

1437/09/09هـ

1447/09/08هـ

١٣

1437018782

1437/08/15هـ

1447/08/15هـ

١٤

142205113

1432/09/24هـ

1442/09/23هـ

18

الشركة

العالمة التجارية

الحالة

االمنسوجات ومنتجات النسيج
غير الواردة في فئات أخرى،
أغطية الفراش والموائد.

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس الجاهزة والغتر
واألشمغة.

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم

شركة ثوب األصيل
(مساهمة مقفلة)

-

المالبس ولباس القدم

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس الجاهزة والغتر

شركة ثوب األصيل
(مساهمة مقفلة)

-

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

االمنسوجات ومنتجات النسيج
غير الواردة في فئات أخرى،

شركة ثوب األصيل

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

شركة ثوب األصيل

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

شركة ثوب األصيل

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

وأغطية الرأس

وأغطية الرأس

واألشمغه

أغطية الفراش والموائد.

المالبس ولباس القدم
وأغطية الرأس

الثياب والسراويل

والمالبس القطنية الجاهزة

المحدودة

المحدودة

المحدودة

#

رقم التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

الوصف

الشركة

15

142801513

1438/08/12هـ

1448/02/12هـ

المالبس الجاهزة والغتر

شركة ثوب األصيل
(مساهمة مقفلة)

-

16

142107370

1431/11/06هـ

1441/11/05هـ

المالبس ولباس القدم وأغطية
الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

17

142106322

1431/09/13هـ

1441/09/12هـ

المالبس ولباس القدم وأغطية
الرأس

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

18

142107371

1431/11/06هـ

1441/11/05هـ

كافة أصناف المالبس
وبصفة خاصة األثواب

شركة ثوب األصيل
المحدودة

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

19

142804145

1438/04/26هـ

1448/04/26هـ

المالبس ولباس القدم وأغطية
الرأس

شركة ثوب األصيل
(مساهمة مقفلة)

-

20

1437018801

1437/08/15هـ

1437/08/15هـ

المنسوجات  ،ومنتجات
النسيج غير الواردة في فئات
أخرى ،أغطية الفرش والموائد

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

21

142803553

1438/04/13هـ

1448/04/13هـ

المنسوجات  ،وأغطية الفراش
والموائد واألصناف المنسوجة
غير الواردة ضمن فئات أخرى

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

22

141703232

1427/09/05هـ

1437/09/04هـ

أقمشة وستائر ومستلزماتها

شركة الجديعي
لألقمشة

تجديد وتحديث بيانات
صاحب العالمة التجارية

23

141703233

1427/09/05هـ

1437/09/04هـ

المالبس الجاهزة والغتر
واألشمغة

شركة الجديعي

تجديد وتحديث بيانات
صاحب العالمة التجارية

24

141802161

1438/05/25هـ

1448/05/25هـ

المنسوجات  ،وأغطية
الفراش و الموائد واألصناف
المنسوجة غير الواردة ضمن
فئات أخرى

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

25

1437018825

1437/08/15هـ

1447/08/15هـ

المنسوجات  ،وأغطية
الفراش و الموائد واألصناف
المنسوجة غير الواردة ضمن
فئات أخرى

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

26

142103251

1431/05/21هـ

1441/05/20هـ

المالبس ولباس القدم
وغطاء الراس

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

27

143310116

1433/09/03هـ

1443/09/02هـ

المنسوجات  ،وأغطية
الفراش و الموائد واألصناف
المنسوجة غير الواردة ضمن
فئات أخرى

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

28

143310117

1433/09/03هـ

1443/09/02هـ

المالبس ولباس القدم
وغطاء الراس

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

29

142805213

1438/05/25هـ

1448/05/25هـ

المنسوجات  ،وأغطية
الفراش و الموائد واألصناف
المنسوجة غير الواردة ضمن
فئات أخرى

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

30

1437018795

1437/08/15هـ

1447/08/15هـ

المالبس ولباس القدم وغطاء
الراس

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

31

141802159

1438/05/25هـ

1448/05/25هـ

المالبس ولباس القدم ولباس
الرأس

شركة الجديعي

تحديث بيانات صاحب
العالمة التجارية

واألشمغه

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

لألقمشة

العالمة التجارية

الحالة
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 13-3أعداد العاملين بالشركة (توزيع حسب فئات النشاط الرئيسة ونسبة السعودة)
جدول ٩-٣أعداد العاملين بالشركة خالل األعوام 2013م – 2014م – 2015م و 2016م
البيان

 2014م

 2013م

 2016م

 2015م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

21

%16

25

%16

30

%17

72

%22

غير السعوديين

113

%84

127

%84

145

%83

253

%78

اإلجمالي

134

325

175

152

المصدر :الشركة

جدول  ١٠-٣أعداد موظفي الشركة موزعون على اإلدارات
اإلدارة

 2014م

 2013م

 2016م

 2015م

سعوديون غير سعوديين سعوديون غير سعوديين سعوديون غير سعوديين سعوديون غير سعوديين

المبيعات و التسويق

19

100

22

111

26

128

35

231

المالية

-

6

-

7

-

8

-

8

شئون العاملين

1

1

-

1

-

7

1

اإلدارية

1

4

2

5

3

5

30

8

اإلنتاج

-

3

اإلجمالي

21

113

4
25

127

4
30

145

5
72

253

المصدر :الشركة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط ،والذي من شأنه أن يحافظ على نشاط وسمعة الشركة واستمرار تحقيقها لألرباح.
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 .4هيكل الشركة وحوكمتها
شكل رقم  ١-٤الهيكل التنظيمي للشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت
(تحت التأسيس)

مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة
(تحت التأسيس)

المدير العام

المراجع الداخلي
(شاغر)

الرئيس التنفيذي
للشئون المالية

مدير التسويق

مدير المبيعات

سكرتير

مشرف المنطقة
الوسطى و الشمالية

مشرف المنطقة
الغربية و الجنوبية

مشرف المنطقة
الشرقية

مدراء فروع المنطقة
الوسطى و الشمالية

مدراء فروع المنطقة
الغربية و الجنوبية

مدراء فروع المنطفة
الشرقية

بائعين ومندوبي
مبيعات

بائعين ومندوبي
مبيعات

بائعين ومندوبي
مبيعات

أخصائي أبحاث
التسويق

أخصائي دعاية
واعالن

اإلدارة المالية

التخطيط
واألداء

إدارة تقنية
المعلومات

رئيس الحسابات

محاسب فروع
محاسب المركز
الرئيسي

مدير الشئون
اإلدارية

مدير الموارد
البشرية

مشرف موارد
بشرية اقليمي

مشــرف استقبال
واستقبال

أخصائي عمليات
موارد بشرية

مسؤول مشتريات

مسؤول قياس
األداء

أخصائي الشئون
اإلدارية

أخصائي أجور
ومنافع

مشرف الصيانة

إدارة اإلمداد

مدير اإلنتاج

مكتب الصين

المخازن

المديــر التقني

مسؤول االعتمادات
والتخليصالجمركي

المنطقة الغربية
والجنوبية

مدير األنظمة

مسؤول مشتريات

المنطقة الشمالية
والشرقية

محاسب محاسب
مشتريات

المنطقة الوسطى

مساعد مدير
مخازن

محاسب البنوك
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 ١-٤أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس
يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من ( )5أعضاء ،ويمارس مجلس اإلدارة الحالي صالحياته بموجب النظام األساسي للشركة ونظام الشركات.
وفيما يلي ملخص لمسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرين:

رئيس مجلس اإلدارة
ضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله وأسس توزيع األدوار فيما بين األعضاء.
ضمان وضوح خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المواضيع التي تعرض على المجلس في اجتماعاته.
ضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق رسالة الشركة وأهدافها االستراتيجية.
قيادة المجلس في اختيار الرئيس التنفيذي المنوط به مسؤولية إدارة الشركة.
دعم اللجان من خالل تقديم التوجيهات اإلدارية وتقييم األداء.
إجراء تصويت فيما يتعلق بتعيين اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة.

أعضاء مجلس اإلدارة
الموافقة على مهام الشركة ورؤيتها.
المساهمة في وضع التوجهات العامة للشركة وخططها االستراتيجية المستقبلية.
االشراف على اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتحقق من تنفيذ سياسات الشركة وتحقيق أهدافها بكفاءة.
الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين.
توثيق المناقشات والق اررات الصادرة من مجلس اإلدارة من خالل محاضر االجتماعات التي يوقع عليها األعضاء.
إدراج أي معامالت مع أطراف ذوو العالقة على جدول أعمال مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للموافقة عليها.
الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.

جدول  ١-٤أعضاء مجلس اإلدارة الحالي
المنصب

الجنسية

العمر

فيصل بن عبدهللا الجديعي

رئيس

سعودي

46

غير تنفيذي غير مستقل

محمد بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

54

غير تنفيذي غير مستقل

720,000

إبراهيم بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

38

غير تنفيذي غير مستقل

720,000

576,000

عمر بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

33

غير تنفيذي غير مستقل

720,000

576,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

عبدالرحمن بن عبدهللا الجديعي

عضو

سعودي

45

غير تنفيذي غير مستقل

720,000

576,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

أحمد بن إبراهيم العمر*

القائم بأعمال
أمين سر
المجلس

سعودي

26

-

-

-

االسم

المصدر :الشركة
*سيتم تعيين أمين سر المجلس في أقرب اجتماع ألعضاء مجلس اإلدارة.
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صفة
العضوية

-

االستقاللية

أسهم الملكية

تاريخ
العضوية

-

قبل الطرح

بعد الطرح

720,000

576,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

576,000

 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م
 ٢٠١٦/٠٩/٠٥م

وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:
1-1

1

م

١

نبذة مختصرة عن أعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة الحالي
االسم

فيصل بن عبدهللا الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

4٦

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م.
• يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ  ٢٠١٦/٩وحتى اآلن.
• شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثوب األصيل وشركة الجديعي لألقمشة الرجالية عام 2016م.

الخبرات العملية

٢

• يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة نسك للمشاريع التجارية ،منذ عام 1999م وحتى اآلن.
• شغل منصب المدير العام لشركة الجديعي للمالبس الرجالية عام 1989م ،وأشرف على الخطط التوسعية الفتتاح مائة
فرع في مختلف أنحاء المملكة ،والخليج ودول شمال أفريقيا.

االسم

محمد بن عبدهللا الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

54

المنصب

عضو

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من كلية علوم الحاسب والمعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض
عام 1990م.
• عضو بمجلس إدارة شركة ثوب األصيل منذ عام 2014م.
• شغل منصب مدير عام شركة الجديعي لألقمشة من عام 2008م وحتى عام 2015م.

الخبرات العملية

• شغل منصب مدير الشؤون المالية واإلدارية في مجموعة الجديعي التجارية من عام 2002م وحتى عام 2006م.
• شغل منصب مدير الشؤون المالية والحاسب اآللي في مؤسسة الجديعي للتجارة من عام 1998م وحتى عام 2002م.
• شغل منصب مدير قسم الحاسب اآللي في مؤسسة الجديعي للتجارة من عام 1990م وحتى عام 1998م.

٣

االسم

إبراهيم بن عبدهللا الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

38

المنصب

عضو

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الثانوية العامة.
• يشغل حالياً منصب المدير اإلقليمي لشركة الجديعي لألقمشة بالمنطقة الغربية – جدة منذ عام 2009م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

• شغل منصب مدير مبيعات شركة الجديعي للمفروشات بالرياض من عام 2004م وحتى عام 2008م.
• شغل منصب مسؤول فروع شركة الجديعي للمفروشات بالرياض من عام 2001م وحتى عام 2003م.

23

1-1

1
نبذة مختصرة عن أعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة الحالي

م
االسم

عمر بن عبدهللا الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

33

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

4
المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الثانوية العامة.
• يشغل حالياً منصب مدير مبيعات شركة الجديعي لألقمشة بمنطقة القصيم منذ عام 2009م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

5

• شغل منصب مسؤول مبيعات شركة الجديعي لألقمشة بالمنطقة الوسطى – القصيم من عام 2004م وحتى عام 2008م.

االسم

عبدالرحمن بن عبدهللا الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

45

المنصب

عضو

المؤهالت العلمية

حاصل على شهادة الثانوية العامة.
• يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة الجديعي ألقمشة المفروشات منذ عام 2010م وحتى اآلن.
• شغل منصب نائب المدير العام لمؤسسة الجديعي ألقمشة المفروشات من عام 2001م وحتى عام 2010م.

الخبرات العملية

• شغل منصب مدير شركة نسك بالمنطقة الشرقية من عام 1998م وحتى عام 2001م.
• شغل منصب مسؤول معارض التجزئة لمؤسسة الجديعي لألقمشة الرجالية من عام 1995م وحتى عام 1997م.
• شغل منصب نائب مدير مؤسسة الجديعي ألقمشة المفروشات من عام 1990م وحتى عام 1994م.

6

االسم

أحمد بن إبراهيم العمر

الجنسية

سعودي

العمر

26

المنصب

القائم بأعمال أمين سر المجلس

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 2014م.
• التحق بشركة ثوب األصيل في قسم الشؤون القانونية والحكومية منذ مايو 2016م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

24

• شغل منصب مشرف شؤون إدارية في شركة سيركون للمقاوالت العامة لمدة سنة ونصف.
• بدأ حياته المهنية كمشرف للشؤون القانونية في شركة الخيالة لمدة ثالث سنوات.

 ٢-٤اإلدارة العليا
جدول  ٢-٤اإلدارة العليا
االسم

المسمى الوظيفي

الجنسية

العمر

تاريخ االلتحاق بالشركة

عبد العزيز عبدهللا إبراهيم الجديعي

مدير عام

سعودي

49

 ١٩٩١/٠١/٠١م

بندر عبدهللا سليمان السكيت

مدير تسويق

سعودي

44

 ٢٠١٦/٠١/١٠م

نورة إبراهيم محمد الحماد

مدير اداري

سعودي

35

 ٢٠١٦/٠٣/٠٦م

فهد تريحيب المطيري

مدير شؤون الموظفين

سعودي

39

 ٢٠١٦/١٠/٢٣م

محمد فؤاد إبراهيم محمود

مدير تجاري

اردني

52

 ١٩٩٢/٠٦/٠١م

نجاح محمد العسيلي

رئيس تنفيذي الشؤون المالية

مصري

50

 ٢٠١٦/٠٩/١٨م

المصدر :الشركة

نبذة عن أعضاء اإلدارة العليا
م

١

٢

نبذة مختصرة عن أعضاء اإلدارة العليا
االسم

عبد العزيز عبدهللا إبراهيم الجديعي

الجنسية

سعودي

العمر

49

المنصب

المدير العام

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود.

الخبرات العملية

شغل منصب مسؤول مبيعات في شركة ثوب األصيل بالرياض من عام  1987حتى عام ٢٠١٦م

االسم

بندر عبدهللا سليمان السكيت

الجنسية

سعودي

العمر

44

المنصب

مدير التسويق

المؤهالت العلمية

حاصل على درجة البكالوريوس في التصميم من جامعة أوديسا في أوكرانيا عام 2010م.
• شغل منصب مدير عام شركة السكيت أوكرانيا من عام 2006م وحتى عام 2015م.
• شغل منصب مدير الفرع الرئيسي لشركة إليانس  LTDأوكرانيا بالرياض من عام 2006م وحتى عام 2011م.

الخبرات العملية

• شغل منصب مشرف تسويق داري الصينية لالستيراد والتصدير من عام 2000م وحتى عام 2015م
• شغل منصب مشرف تسويق شركة األصدقاء التركية لالستيراد والتصدير من عام 2000م وحتى عام 2006م.
• شغل منصب مدير عام شركة الرسالة الدعائية للدعاية واإلعالن من عام 1995م وحتى عام 2016م.

25

م

٣

نبذة مختصرة عن أعضاء اإلدارة العليا
االسم

نورة إبراهيم محمد الحماد

الجنسية

سعودية

العمر

35

المنصب

مدير إداري

المؤهالت العلمية

حالياً تدرس للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال – عن بعد – من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية في الرياض.

الخبرات العملية

• شغلت منصب مديرة شؤون الموظفين للقسم النسائي في مؤسسة عبيد علي السلمي التجارية وفروعها من عام 2011م
وحتى عام 2016م.
• شغلت منصب محصلة ديون في شركة األمثل للتمويل من عام 2008م وحتى عام 2009م.

االسم

فهد تريحيب المطيري

الجنسية

سعودي

العمر

39

المنصب

مدير شؤون الموظفين

٤
المؤهالت العلمية

• حالياً منتسب للحصول على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعه الملك فيصل.
• حاصل على مؤهل تقنية التطبيقات المكتبية والسكرتارية من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في القصيم
عام 2004م.
• شغل منصب أخصائي شؤون موظفين في شركة هرفي للخدمات الغذائية من عام 2010م وحتى عام 2016م.

٥

الخبرات العملية

• شغل منصب مساعد إداري في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من عام 2004م وحتى عام 2010م.

االسم

محمد فؤاد إبراهيم محمود

الجنسية

أردني

العمر

52

المنصب

مدير العمليات والتجارة والدعم اللوجستي

المؤهالت العلمية

عمان عام 1986م.
حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة األردن في ّ
• شغل منصب مدير العمليات والتجارة والدعم اللوجستي في شركة ثوب األصيل بالرياض منذ عام 1996م وحتى اآلن.
• شغل منصب الممثل الرئيسي ومدير العمليات لشركة ثوب األصيل في الصين من عام 1993م وحتى العام 1996م.

الخبرات العملية

• شغل منصب مدير المبيعات في شركة تجارة المنتوجات العامة في األردن من عام 1992م وحتى عام 1993م.
• شغل منصب مدير إدارة العمليات والتشغيل في شركة  Sino- Arabللتجارة في الصين من عام 1990م وحتى عام
1992م.
• شغل منصب مساعد المدير العام في شركة  Sino- Arabللتجارة في الصين من عام 1989م وحتى عام .1990

26

نبذة مختصرة عن أعضاء اإلدارة العليا

م
االسم

نجاح محمد العسيلي

الجنسية

مصري

العمر

50

المنصب

رئيس تنفيذي الشئون المالية
• حاصل على دبلوم في االقتصاد العالمي من جامعة عين شمس في مصر عام 1995م.

المؤهالت العلمية

• حاصل على دبلوم في المراجعة والتدقيق الداخلي من جامعة عين شمس في مصر عام 1991م.
• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلوان في مصر عام 1989م.
• يشغل حاليا منصب الرئيس المالي ( )CFOفي شركة ثوب األصيل منذ العام 2016م وحتى اآلن.
• شغل منصب المدير العام للمالية والعمليات في شركة داماس للمجوهرات من عام 2012م وحتى عام 2016م.

6

• شغل منصب الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة التويجري من عام 2011م وحتى عام 2012م.
• شغل منصب المدير المالي للسعودية ولبنان في مجموعة شبكة اتصاالت الشرق األوسط ( )MCNمن عام 2008م
وحتى عام 2011م.
• شغل منصب المدير المالي واإلداري لشركة العبيكان إلوباك من عام 2006م وحتى عام 2008م.
الخبرات العملية

• شغل منصب المدير اإلقليمي المكلف في شركة باريس قاليري في المملكة العربية السعودية من عام 2002م وحتى
عام 2006م.
• شغل منصب مدير االئتمان في فندق وبرج سونستا القاهرة من عام 2000م وحتى العام 2003م.
• شغل منصب رئيس حسابات (مصر والسودان) في شركة  DHLمن عام 1998م وحتى العام 2000م.
• شغل منصب رئيس الحسابات في فندق وبرج سونستا القاهرة من عام 1993م وحتى عام 1998م.
• شغل منصب مراجع في شركة ديلويت مصر من عام 1990م وحتى عام 1993م.

 ٣-٤لجان مجلس اإلدارة
تتمثــل سياســة الشــركة فــي تبنــي معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل لمســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والسياســات التــي تضمــن
عمــل مجلــس إدارة الشــركة بمــا يحقــق مصالــح المســاهمين .وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية وليســت إلزاميــة علــى الشــركة حتــى اآلن إال
أن الشــركة ســتعمل علــى االلتـزام بكافــة األحــكام الـواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بشــكل تدريجــي خــال الفتـرة القادمــة ،كمــا أنهــا
ســتقوم بإعــداد نظــام حوكمــة خــاص بهــا يتوافــق مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وبمــا يضمــن التـزام الشــركة بكافــة بنودهــا ،وســيتم اعتمــاده
مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة فــور االنتهــاء منــه.

27

 .5سياسة توزيع األرباح
تمنــح األســهم حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى األربــاح التــي تعلــن عنهــا الشــركة .ووفقـاً للنظــام األساســي للشــركة ،فــإن أي قـرار بتوزيــع أربــاح نقديــة ،يجــب أن يصــدر
ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار عنــد إصــداره لهــذه التوصيــة مختلــف العوامــل الســائدة وقتهــا ،بمــا فيهــا
مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ً
أربــاح الشــركة ،والوضــع المالــي ،والقيــود التــي تخضــع لهــا عمليــة توزيــع األربــاح بموجــب اتفاقيــات التمويــل والديــن ،ونتائــج نشــاطات الشــركة ،واحتياجــات الشــركة مــن النقــد
حاليـاً ومســتقبالً ،وخطــط التوســع ومتطلبــات اســتثمارات الشــركة.
ال تقــدم الشــركة أي ضمانــات بأنهــا ســتدفع أرباحـاً ،وال تضمــن قيمــة تلــك األربــاح التــي تعتــزم توزيعهــا فــي أي ســنة محــددة ،وتخضــع عمليــة توزيــع األربــاح إلــى قيــود معينــة
وفق ـاً لنظــام الشــركة األساســي ،حيــث نصــت المــادة  46مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن يتــم توزيــع أربــاح ســنوية صافيــة بعــد خصــم كافــة المصاريــف والتكاليــف
األخــرى علــى النحــو التالــي:
 .1يجنــب ( )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى مــا بلــغ االحتياطــي المذكــور
( )%30من رأس المال المدفوع.
 .2للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين.
وللجمعيــة العامــة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمـاً مــن هــذه المؤسســات.
 .3يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة تمثــل ( )%5مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات
التــي يحضرهــا العضــو.
هــذا ويســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفق ـاً لق ـرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن الق ـرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح
لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق.
توزيعات األرباح خالل الفترة من 2014م وحتى  04سبتمبر 2016م :
جدول :١-٥توزيعات األرباح من عام 2014م وحتى  ٠٤سبتمبر 2016م
البيان

 2014م

 2015م

القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير
2016م وحتى  4سبتمبر 2016م

صافي الربح (ريال سعودي)

84,589,604

87,298,380

74,452,333

إجمالي توزيعات األرباح (ريال سعودي)

91,206,697

76،130،644

**0

األرباح الموزعة للسهم/الحصة

 1,824ريال  /حصة
عدد الحصص 50,000

 1،523ريال  /حصة
عدد الحصص 50,000

0

ربحية السهم (ريال سعودي) ***

5.64

5.82

4.96

المصدر :الشركة

* القوائم المالية للفترة من تاريخ  1يناير 2016م وحتى  4سبتمبر 2016م .

ـادة مــا يكــون فــي حــدود الربــع األول مــن العــام الــذي يليــه ،ونظ ـ اًر لوفــاة الســيد /علــي بــن عبــد هللا الجديعــي ونقــل ملكيــة
** يتــم إق ـرار توزيــع األربــاح بعــد صــدور القوائــم الماليــة للشــركة عــن العــام المالــي ،والــذي عـ ً
األســهم لورثتــه والحاجــة إلــى إنهــاء إجـراءات قانونيــة أخــذت وقتـاً طويـاً ،باإلضافــة إلــى تغيــر الشــكل القانونــي للشــركة ثــم االندمــاج مــع شــركة الجديعــي ،فقــد أدى ذلــك إلــى تأخــر إقـرار توزيــع األربــاح عــن هــذا العــام،
وســيتم اعتمــاد توزيــع األربــاح عــن هــذا العــام الحقـاً.

*** تم احتساب القيمة على أساس أن عدد األسهم  15,000,000سهم.
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 .6استخدام متحصالت الطرح
تبلــغ القيمــة المتوقعــة إلجمالــي متحصــات الطــرح مبلــغ ( )255,000,000مائتــان وخمســة وخمســون مليــون ريــال ،ســيدفع منهــا ( )١٢,٠٩٥,٠٠٠إثناعشــر مليــون
وخمســة وتســعون ألــف ريــال ســعودي كمصاريــف وتكاليــف تــم تحملهــا للطــرح ،والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ،والمستشــار القانونــي ،والمحاســب القانونــي،
ومصاريــف فتــح حســاب األمانــة ،وتكاليــف التســويق والطباعــة  ،والمصاريــف والتكاليــف األخــرى المتعلقــة بالطــرح.
هــذا وســيتم توزيــع صافــي متحصــات الطــرح والمقــدرة بحوالــي ( )٢٤٢,٩٠٥,٠٠٠مائتــان إو�ثنــان وأربعــون مليــون وتســعمائة وخمســة أالف ريــال ســعودي علــى المســاهمين
البائعيــن كل حســب النســبة التــي يمتلكهــا فــي رأس مــال الشــركة ،ولــن تســتلم الشــركة أي مبلــغ مــن متحصــات الطــرح الســتخدامها فــي تمويــل أي مشــاريع مســتقبلية.
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 .7اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بما يلي:
المصــدر أو شــركته التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثي ـ اًر ملحوظ ـاً فــي الوضــع المالــي خــال االثنــي عشــر ()12
 .1لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال ُ
شــه اًر األخي ـرة.
المصــدر أو شــركته التابعــة خــال الســنة الســابقة مباشـرة لتاريــخ تقديــم طلــب
 .2لــم تمنــح أي عمـوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل ُ
التســجيل وقبــول اإلدراج فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم.

المصــدر أو شــركته التابعــة خــال الســنة الســابقة مباشـرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وقبــول
 .3لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري ُ
اإلدراج.
 .4بخــاف مــا ذكــر فــي الصفحــات (د ،ل )٢٢ ،١٤ ،مــن هــذه النش ـرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ٍ
ألي مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي
المصــدر أو شــركته التابعــة.
ُ
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 .8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وقبــول تســجيل األســهم فــي الســوق الموازيــة ،وتمــت الموافقــة علــى نشـرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة التــي
طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية الالزمــة لعمليــة طــرح األســهم.
يجــب علــى جميــع المســتثمرين ق ـراءة شــروط وأحــكام الطــرح بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال تعبئــة نمــوذج طلــب االكتتــاب ،حيــث أن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب االكتتــاب
وتســليمه إلــى المستشــار المالــي ومديــر الطــرح أو الشــركة يعتبــر بمثابــة إق ـرار بالقبــول والموافقــة علــى شــروط وأحــكام الطــرح المذكــورة.

 1-8الطرح
يتكــون الطــرح مــن ( )3,000,000ثالثــة مالييــن ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشـرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،تمثــل ( )%20مــن رأس مــال الشــركة،
والتــي يتــم طرحهــا بســعر ( )٨٥خمســة وثمانــون ريــال للســهم الواحــد وبقيمــة إجماليــة قدرهــا ( )255,000,000مائتــان وخمســة وخمســون مليــون ريــال ســعودي ،ويقتصــر
الطــرح علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن ،وهــم كمــا يلــي:
 .1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
 .2عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة ش ـريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ الق ـ اررات الخاصــة بقبــول

المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

 .3حكومة المملكة ،أو أي جهات حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
 .4الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
 .5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 .6صناديق االستثمار.
 .7مستثمرون أجانب مؤهلون.
 .8أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
 .9أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
أ .أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة
خالل االثني عشر شه اًر الماضية.
ب .أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل االثني عشر شه اًر الماضية.
ج .أن يكون حاصالً على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
 .10أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة التقدم بطلب االكتتاب
يطلــب المســاهمون البائعــون مــن المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن تقديــم طلباتهــم لالكتتــاب فــي األســهم المطروحــة فــي األوقــات والتواريــخ المحــددة ووفــق اآلليــة المنصــوص
عليهــا فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب .ويعتبــر أي طلــب اكتتــاب موقــع ومقــدم مــن المســتثمر المؤهــل إلــى المستشــار المالــي ومديــر الطــرح أو الشــركة بمثابــة اتفاقيــة ملزمــة
بيــن المســاهمين البائعيــن والمســتثمر.
يمتلــك المســاهمون البائعــون حالي ـاً  %100مــن رأس مــال الشــركة ،وســتكون ملكيتهــم ل ـ  %80مــن رأس مــال الشــركة بعــد انتهــاء الطــرح ،ويمكــن للمســتثمرين الحصــول

علــى نســخة إلكترونيــة مــن نشـرة اإلصــدار هــذه ونمــوذج طلــب االكتتــاب مــن المستشــار المالــي ومديــر الطــرح أو الشــركة بالتواصــل حســب معلومــات االتصــال المتاحــة

فــي هــذه النشـرة.
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شركة ثوب األصيل

شركة فالكم للخدمات المالية

الرياض – طريق الملك فهد – أمام مجمع التأمينات

الرياض – شارع العليا العام

ص.ب  23236الرياض 11426
المملكة العربية السعودية

ص.ب  ،884الرياض 11421
المملكة العربية السعودية

هاتف+ 966 11 4652000 :

هاتف+ 966 11 ٢١١٨٤٨٧ / ٨٤٩٢ - ٨٠٠٤٢٩٨٨٨٨ :

فاكس+ 966 11 4653000 :

فاكس+ 966 11 ٢٠٥٤٨٢٧ :

البريد اإللكترونيinfo@alaseel.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.alaseel.com :

البريد اإللكترونيrami.atwan@falcom.com.sa :
الموقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

فترة الطرح وشروطه
سيتم البدء باستالم نماذج طلبات االكتتاب من يوم األحد ١٤٣٨/٠٨/١1هـ (الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م) إلى يوم الخميس ١٤٣٨ /٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م.
عنــد توقيــع وتقديــم نمــوذج طلــب االكتتــاب ســيقوم مديــر الطــرح بمراجعــة الطلــب ومراجعــة المســتندات المطلوبــة ،وفــي حــال اكتمــال الطلــب يقــوم بختــم النمــوذج وتزويــد
المســتثمر بصــورة مــن نمــوذج االكتتــاب المســتوفي ،وفــي حــال عــدم اكتمــال أو عــدم صحــة المعلومــات المقدمــة فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب أو لــم يتــم ختمهــا مــن قبــل
مديــر الطــرح فيعتبــر نمــوذج طلــب االكتتــاب الغيـاً.
يجــب علــى المســتثمر أن يوضــح فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب عــدد األســهم التــي يرغــب االكتتــاب بهــا بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ االكتتــاب هــو حاصــل ضــرب عــدد األســهم
التــي يرغــب االكتتــاب بهــا فــي ســعر الطــرح البالــغ ( )٨٥خمســة وثمانــون ريــاالً ســعودياً للســهم .الحــد األدنــى لالكتتــاب هــو ( )10أســهم ،بينمــا الحــد األقصــى لالكتتــاب
هــو ( )749,990ســبعمائة وتســعة وأربعــون ألــف وتســعمائة وتســعين ســهم لــكل مســتثمر.
يجب تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات اآلتية (حسبما ينطبق الحال) ،على أن مطابقة األصل مع الصورة إو�عادة األصل للمكتتب أو للوكيل:
أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمستثمر الفرد).
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب االكتتاب مقدماً من الوكيل بالنيابة عن المستثمر).
صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المستثمر شركة).
صورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بالتوقيع وصورة تراخيص هيئة السوق المالية (في حال المستثمر صندوق استثماري أو شركة مرخصة من
هيئة السوق المالية ،ويضاف صورة من االتفاقية بين المستثمر والشركة المرخصة في حال المحافظ أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة).
أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.

يجــب أن تســدد كامــل قيمــة األســهم المكتتــب بهــا لــدى أحــد فــروع البنــك المســتلم لمتحصــات الطــرح أو إجـراء حوالــة مباشـرة إلــى حســاب األمانــة لــدى نفــس البنــك ،ويحــق
للشــركة أن ترفــض نمــوذج طلــب االكتتــاب كليـاً أو جزئيـاً إذا لــم يســتوف الطلــب شــروط وأحــكام الطــرح ،وســيقبل المكتتــب عــدد األســهم المخصصــة لــه مــا لــم تــزد هــذه
األســهم عــن األســهم التــي طلــب االكتتــاب بهــا.
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اإلشعار بالتخصيص ورد الفائض
ســيقوم مديــر الطــرح والبنــك المســتلم لمتحصــات الطــرح بفتــح حســاب أمانــة يســمى« :الطــرح األولــي فــي الســوق الموازيــة لشــركة ثــوب األصيــل» ،ويقــوم المســتثمرين
المؤهليــن المحتمليــن بإيــداع أو التحويــل المباشــر للمبالــغ المكتتــب بهــا فــي حســاب األمانــة المذكــور والــذي ســيتم توضيحــه فــي نمــوذج طلــب االكتتــاب.

يجــب علــى المســتثمرين المؤهليــن أن يقدمـوا إلــى المستشــار المالــي ومديــر الطــرح أو الشــركة شــخصياً ،باليــد أو بالبريــد اإللكترونــي أو الفاكــس (مــع االلتـزام بتســليم النســخ
ٍ
ـاء
األصليــة للمســتندات عــن طريــق البريــد) طلــب االكتتــاب موقعـاً يثبــت عرضهــم لالســتثمار فــي أســهم الطــرح علــى أن يتــم تســليمها فــي موعــد أقصــاه الســاعة الثالثــة مسـ ً
مــن تاريــخ يــوم اإلقفــال .يجــب أن يرفــق بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الطــرح جميــع المســتندات الداعمــة المطلوبــة حســب التعليمــات .وبإكمــال طلــب االكتتــاب ،يقــر كل

ـاء عليــه يقــر برغبتــه فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة حســب مــا هــو مبيــن فــي طلــب االكتتــاب.
مســتثمر بأنــه اســتلم هــذه النشـرة وق أرهــا ،وبنـ ً

ســيكون االكتتــاب فــي أســهم الطــرح مــن خــال تقديــم طلــب االكتتــاب وتحويــل األمـوال إلــى حســاب األمانــة الخــاص بعمليــة الطــرح مباشـرة حســب نمــوذج االكتتــاب ،وســوف

يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم الطــرح فــي موعــد أقصــاه يــوم اإلثنيــن ١٤٣٨/٠٨/٢٦ه ـ (الموافــق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م) ،وســيكون رد الفائــض خــال

يومــي العمــل التالييــن لعمليــة التخصيــص ،ولــن يكــون هنــاك أي عمـوالت أو اســتقطاعات مــن الجهــة المســتلمة لمتحصــات الطــرح.

أحكام متفرقة
 .1يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات
والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من ِقبل األطراف في االكتتاب دون
الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األخر.

 .2تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
 .3سيتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.

 2-8األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح
تعليق اإلدراج أو إلغائه
ـاء علــى تقديرهــا المحــض إلغــاء طلــب تســجيل أســهم وقبــول إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة متــى مــا رأت أن ذلــك الطلــب ظــل معلقـاً .ويترتــب علــى إلغــاء الطلــب
للهيئــة بنـ ً
فــي هــذه الحالــة أن يقــدم المصــدر طلبـاً جديــداً وفقـاً لإلجـراءات المنصــوص عليهــا فــي قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة إذا رغــب فــي تســجيل إو�دراج األســهم
محــل الطلــب الملغــي .ووفقـاً لالئحــة قواعــد التســجيل واإلدراج المنظمــة للتســجيل واإلدراج فــي الســوق الرئيســي والتــي تنطبــق علــى التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة
وحســب المــادة ( )28مــن قواعــد التســجيل واالدراج فــي الســوق الموازيــة فإنــه:
أ .يجوز للهيئة تعليق اإلدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحاالت اآلتية:
• إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
• إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في التزام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيده.
• إذا لم تستوف متتطلبات السيولة المحددة في الفقرة (أ) من المادة ( )11من قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية.
• إذا رأت أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها ال تسوغ التداول المستمر ألوراقه المالية في السوق.
• إذا رأت أن الشركة أو أعمالها لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
• إذا علق أو ألغي إدراج أوراق مالية للشركة األجنبية في سوق مالية أخرى في حالة اإلدراج المزدوج لألوراق المالية.
ب .إذا استمر التعليق لمدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر اإلجراءات المناسبة الستئناف التداول  ،جاز للهيئة أن تلغي اإلدراج.
ج .عند إعالن موافقة الجمعية العامة غير العادية للمصدر على زيادة رأس ماله الذي ينتج عنه استحواذ عكسي يلغي إدراج أسهم المصدر ،وعليه تقديم طلب
جديد لتسجيل األسهم وقبول إدراجها وفقاً لقواعد التسجيل واإلدراج إذا رغب في ذلك.
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اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج
 -١ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج أو تعليقه إال بموافقه سابقة من الهيئة ،ويجب على المصدر تزويد الهيئة بالمعلومات اآلتية:
األسباب المحددة لطلب اإللغاء أو التعليق.
نسخة من اإلعالن عن سبب اإللغاء.
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة لعملية استحواذ أو أي إجراء أخر يتخذه المصدر.
 -٢يجب على المصدر بعد الحصول على موافقة الهيئة على إلغاء اإلدراج ،الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن عن سبب التعليق أو اإللغاء والمدة المتوقعة
 -٣عندما يتم تعليق أو إلغاء اإلدراج ً
 -٤للتعليق وطبيعة الحدث سبب التعليق أو اإللغاء الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
 -٥يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو اإللغاء حسب تقديرها.

التعليق المؤقت
 -١يجوز للمصدر أن يطلب التعليق المؤقت عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير ،وال يستطيع المصدر تأمين سريته
حتى نهاية فترة التداول.
 -٢لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك ،يجب تأييد الطلب باآلتي:
األسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة.
نسخة من اإلعالن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث سبب التعليق.
بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن ،سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة الحدث
 -٣عندما يتم التعليق المؤقت ً
سبب التعليق الذي يؤثر في نشاطات المصدر.
 -٤يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
 -٥يجوز للهيئة أن تفرض التعليق المؤقت من دون طلب من المصدر عندما تطلع على معلومات أو ظروف تؤثر في نشاطات المصدر وترى أن تلك الظروف
من المحتمل أن تؤثر في السوق أو حماية المستثمرين ،ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت االستمرار في التزام نظام السوق
المالي ولوائحه التنفيذية.
 -٦يرفع التعليق المؤقت بعد انتهاء المدة المحددة في اإلعالن المشار إليه في الفقرة ( )3أعاله ،مالم ترى الهيئة خالف ذلك.
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رفع التعليق
 -١عندما يعلق اإلدراج يجب لرفع التعليق توافر اآلتي:
أن تعالج األوضاع التي أدت إلى التعليق ،وأال يكون التعليق ضرورياً لحماية المستثمرين.
التزام المصدر ألي شروط أخرى تراها الهيئة.
 -٢للهيئة رفع التعليق إو�ن لم يطلب المصدر ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
يشترط لتسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها تقديم المصدر لطلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراج جديد.

 3-8القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
تتمثل الق اررات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها مايلي:

أ .قرار مجلس إدارة الشركة بطرح األسهم لالكتتاب في السوق الموازية
أوصــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1438/04/11ه ـ (الموافــق 2017/01/09م) بطــرح  %20مــن أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وذلــك بعــد
الحصــول علــى الموافقــات النظاميــة الالزمــة.

ب .موافقة هيئة السوق المالية:
تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها على موقعها الرسمي يوم 16/05/1438هـ
(الموافق 13/02/2017م).

 4-8الترتيبات القائمة لمنع التصرف في األسهم:
يحظــر علــى المســاهمين الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي هــذه النشـرة (الرجــاء مراجعــة «المســاهمون فــي الشــركة قبــل وبعــد الطــرح (المســاهمون البائعــون)» فــي صفحــة (ل))
التصــرف فــي مــا يملكونــه مــن أســهم قبــل مضــي اثنــي عشــر شــه اًر علــى تســجيل إو�دراج أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة.
بخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة على المساهمين الكبار ،ال يوجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف في أسهم معينة.
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 .9التعهدات الخاصة باالكتتاب:
 1-9إقرارات المكتتبين:
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
أ) يوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه.
ب) يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
ج) يوافــق علــى النظــام األساســي للشــركة وعلــى كافــة تعليمــات وأحــكام الطــرح والشــروط الـواردة فــي نشـرة اإلصــدار هــذه ونمــوذج طلــب االكتتــاب ،ويكتتــب فــي األســهم
ـاء علــى ذلــك.
بنـ ً
د) يعلــن أنــه لــم يســبق لــه وال ألي مــن أفـراد عائلتــه المشــمولين فــي طلــب االكتتــاب التقــدم بطلــب االكتتــاب فــي أســهم الشــركة وأن للشــركة الحــق فــي رفــض أي مــن أو
جميــع طلباتــه فــي حالــة تكـرار طلــب االكتتــاب.
ه) يقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب.
و) يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير الطرح أو للجهة المستلمة.

 2-9سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل المساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.

 3-9السوق المالية السعودية
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م ،كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي ،وكان قــد بــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 1990م.
ـاء بالتســوية ،ويتــم التــداول يوميـاً علــى فتـرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحـاً وحتــى
وتتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
 3عصـ اًر ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا إو�لغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحـاً وحتــى الســاعة  10صباحـاً.
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقـاً للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوالً (وهــي األوامــر المشــتملة
علــى أفضــل األســعار) ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفق ـاً لتوقيــت اإلدخــال .يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع
نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنـوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل
رويتــرز .وتتــم تســوية الصفقــات خــال يومــي عمــل ( ،)2+tأي أن نقــل الملكيــة لألســهم يتــم بعــد تنفيــذ الصفقــة بيوميــن.
وينبغــي علــى مصــدري األســهم اإلفصــاح عــن جميــع الق ـ اررات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق إدارة تــداول مســؤولية مراقبــة
الســوق بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

 4-9تداول األسهم في السوق الموازية
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل إو�دراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لتلــك األســهم ،وســتعلن تــداول تاريــخ تــداول األســهم فــي حينــه ،وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه
النشـرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ،ويمكــن تغييرهــا أو تمديدهــا بموافقــة هيئــة الســوق الماليــة.
وال يمكــن التــداول فــي األســهم المطروحــة إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المســاهمين فــي تــداول ،وتســجيل الشــركة فــي القائمــة الرســمية ،إو�دراج أســهمها
فــي تــداول ،ويحظــر التــداول فيهــا حظـ اًر تام ـاً قبــل التــداول الرســمي ،ويتحمــل المســتثمرون الذيــن يتعاملــون فــي تلــك األنشــطة المحظــورة مــن التــداول المســؤولية الكاملــة
عنهــا ،ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضالً راجع قسم «التعريفات والمصطلحات»).
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 .10إجراءات عدم اكتمال الطرح
إذا لــم يكتمــل الطــرح فــي التاريــخ المحــدد النتهــاء عمليــة الطــرح المبيــن فــي نش ـرة اإلصــدار هــذه (فض ـاً ارجــع «التواريــخ المهمــة إو�ج ـراءات الطــرح» مــن هــذه النش ـرة)،
ســيقوم المستشــار المالــي خــال عش ـرة أيــام مــن انتهــاء فت ـرة الطــرح بإشــعار الهيئــة كتابي ـاً ومــن ثــم ســيقوم بإشــعار المســتثمرين المكتتبيــن ،وبالتنســيق مــع البنــك المســتلم
لمتحصــات االكتتــاب ســيتم إعــادة المبالــغ التــي تــم جمعهــا مــن المســتثمرين (إن وجــدت) مــن دون خصــم أي عم ـوالت أو رســوم.
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 .11المستندات المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المقــر الرئيــس للمستشــار المالــي ومديــر الطــرح خــال أيــام العمــل (مــن األحــد إلــى الخميــس) بيــن الســاعة  09:00صباحـاً
ـاء خــال فتـرة الطــرح:
إلــى الســاعة  04:00مسـ ً
النظام األساسي للشركة.

السجل التجاري الرئيس للشركة.
عقد تأسيس الشركة وآخر تعديل له بموجب قرار الشركاء بتحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
تقرير تقويم األوراق المالية.
أي تقارير أو خطابات أخرى.
القوائــم الماليــة المدققــة لألع ـوام 2013م و2014م و 2015م باإلضافــة إلــى القوائــم الماليــة للفت ـرة مــن تاريــخ  1ينايــر 2016م وحتــى  4ســبتمبر 2016م (تاريــخ
تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة).
القوائم المالية المعدة داخلياً المنتهية في  31ديسمبر 2016م.
علم ـاً بأنــه ســيكون هنــاك إمكانيــة لطلــب أي معلومــات إضافيــة ،وســيكون فريــق عمــل المستشــار المالــي متواجــد لمســاعدة المســتثمرين واإلجابــة عــن أي تســاؤالت
واستفســارات.
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