
متعهد التغطيةالمستشار المالي

بتاريخ 1411/03/13هـ  )253( رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تأسست  المعادن هي شركة مساهمة سعودية  لتصنيع وسبك  الوطنية   الشركة 
)الموافق 1990/10/02م( وبسجل تجاري رقم )2055002251( الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1411/05/16هـ )الموافق 1990/12/04م(.

طرح )12,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 
)120,000,000( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )51.3%( تقريبا ليصبح رأس مال الشركة )354,000,000( ريال سعودي.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

فترة التداول: تبدأ من يوم •• ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( وتنتهي في يوم •• ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(.

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم •• ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( وتنتهي في يوم •• ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(.

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )»معدنية« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تم تأسيس الشركة بموجب القرار 
الوزاري رقم )253( بتاريخ 1411/03/13هـ )الموافق 1990/10/02م( وبسجل تجاري رقم )2055002251( الصادر من مدينة 
الجبيل بتاريخ 1411/05/16هـ )الموافق 1990/12/04م(. ويبلغ رأس مال الشركة مائتان وأربعه وثالثون مليون )234,000,000( 
 )»األسهم«( بقيمة اسمية قدرها عشرة 

ً
 عاديا

ً
ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهما

)10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ »سهم حالي« ومجتمعة بـ »األسهم الحالية«(. وكما في 
تاريخ هذه النشرة )»النشرة«(، المساهمون الكبار في الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( هم: شركة التصنيع 
الوطنية التي تملك )35.46%(. أو�صى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1442/07/16هـ )الموافق 2021/02/28م( بزيادة رأس 
مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي مشروطة بموافقة 
الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة 

وتسعون )281,120,890( ريال سعودي إلى مائتان وأربعه وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي.

وفي يوم •• ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل 
إصدار أسهم حقوق أولوية )»االكتتاب«(، ويتمثل االكتتاب في طرح إثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي جديد )»أسهم 
حقوق األولوية« أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد )»سعر الطرح«(، وبقيمة 
اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتان وأربعه وثالثون مليون )234,000,000( 
 إلى ثالثمائة وأربعة وخمسون مليون 

ً
 عاديا

ً
ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهما

 وأربعمائة ألف )35,400,000( سهم عادي، وذلك بعد موافقة 
ً
)354,000,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة وثالثون مليونا

الجمعية العامة غير العادية في نفس االجتماع على تخفيض رأس مال الشركة من مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف 
وثمانمائة وتسعون )281,120,890( ريال سعودي إلى مائتان وأربعه وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ »حقوق أولوية« ومنفردة بـ »حق أولوية«( 
للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
)»تاريخ األحقية«( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( )ويشار إليهم مجتمعين 
بـ »المساهمين المقيدين« ومنفردين بـ »المساهم المقيد«( على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد 
 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد )0.513( حق تقريبا لكل )1( سهم من أسهم الشركة 

ً
انعقاد الجمعية العامة غير العادية أخذا

ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( – الذين يجوز لهم تداول الحقوق 
واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. 
وتبدأ فترة التداول و فترة االكتتاب في يوم ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/••••ه 
)الموافق ••/••/••••م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( )»فترة 
االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء 

اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء 
 عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. كما 

ً
منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق كما يحق لهم أيضا

سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها 
خالل فترة التداول. 

 لما يلي:
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. 	.1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه  	.2
 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

ً
حقوقا

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.  	.3

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها  	.4
إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين 
ذوي الطابع المؤس�صي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك 
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة 
 يوم ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( 

ً
صباحا

)»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط 
أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما 
بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية 
الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( 

على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن 

ً
التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

 راجع القسم 
ً
عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال

)12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وبعد اكتمال عملية االكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة ثالثمائة وأربعة وخمسون 
مليون )354,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى خمسة وثالثون مليونا وأربعمائة ألف )35,400,000( سهم عادي. وسيتم 
 راجع القسم 

ً
استخدام صافي متحصالت الطرح لرفع مالءتها المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها. )فضال

)6( »استخدام متحصالت الطرح«(. إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون 
األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل 
مساهم في الشركة )»المساهم«( حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( )سواء العادية أو غير العادية( 

والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت(. 

تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد )2,000,000( إثنان مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها خمسون )50( ريال للسهم 
النقد  التجارة ومؤسسة  )الموافق 2000/09/26م( وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة  بتاريخ 1421/06/28هـ  الواحد( 
العربي السعودي. وبتاريخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )100,000,000( 
ريال  مليون  مائة وخمس عشرون   )125,000,000( إلى  مليون سهم عادي  إثنان   )2,000,000( إلى  ريال مقسم  مليون  مائة 
مقسم إلى )2,500,000( إثنان مليون وخمسمائة ألف سهم عادي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. كما قامت الشركة 
بزيادة رأس مالها بتاريخ 1427/05/11هـ )الموافق 2006/06/07م( من )125,000,000( مائة وخمس وعشرون مليون ريال 
سعودي إلى )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مقسم 
إلى )16,356,125( ستة عشر مليون سهم وثالثمائة وست وخمسون ألف ومائة وخمس عشرون سهم وذلك عن طريق إصدار 
أسهم لإلستحواذ على الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار. وبتاريخ 1429/04/01هـ )الموافق 2008/04/07م( 
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون 
ريال سعودي إلى )204,451,560( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي مقسم 
إلى )20,445,156( سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(، كما قامت الشركة بتاريخ 1430/05/01هـ 
)الموافق 2009/04/26م( بزيادة رأس مالها من )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد خمسون ألف وخمسمائة 
وستون ريال سعودي إلى )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال 
سعودي مقسم إلى )25,556,445( خمس وعشرون مليون وخمسمائة وست وخمسون ألف وأربعمائة وخمس وأربعون سهم وذلك 
عن طريق إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(. كما قامت الشركة بتاريخ 1433/06/03ه )الموافق 2012/04/24م برفع 
رأس مالها من )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة وأربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي 
إلى )281,120,890( مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي مقسم إلى )28,112,089( 
ثمانية وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل عشرة أسهم(. وذلك 

 والجمعية العامة غير العادية.
ً
بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

مائتان واحد وثمانون  ••/••/••••م( من )281,120,890(  )الموافق  ••/••/••••ه  بتاريخ  مالها  بتخفيض رأس  الشركة  قامت 
مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي إلى )234,000,000( مائتان وأربعه وثالثون مليون ريال سعودي، 
وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )28,112,089( ثمانية وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم إلى 
)23,400,000( ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف سهم عادي سهم عن طريق إلغاء )4,712,089( أربع ماليين وسبعمائة وإثني 
عشر ألف وتسعه وثمانون سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها حوالي )16.76%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل 

)5.966( سهم.

يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة 
العربية السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت طلب إلى تداول لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع 
المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن 
 
ً
يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال
راجع الصفحة رقم )ط( »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول 
إدراجها - متاحا لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها إقامة نظامية ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون 
القواعد  المؤهلين بموجب  المستثمرين األجانب  إلى  باإلضافة  السعودية والخليجية  الخليجي والشركات وصناديق االستثمار 
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من 
المستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص 
المرخص لهم من قبل الهيئة )»الشخص المرخص له«(، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه الحالة المالك 

القانوني المسجل لألسهم.

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعـــار هــــام« في الصفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في 
هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة. 

 لتوصية مجلس اإلدارة 
ً
إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين بزيادة رأس المال وفقا

وحصول الشركة على الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار 
أسهم حقوق األولوية بتاريخ ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة 
، وفي ذلك الوقت سوف تعتبر هذه 

ً
المساهمين على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
ُ
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية )تداول(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات 
الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أّي مسؤولية عن 
محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على 

أّي جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/02/07ه )الموافق 2021/09/14م(.

مدير االكتتاب
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إشعـــار هــــام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند 
التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن 
الحصـول على نسخة منها من المقر الرئي�صي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.maadaniyah.com( والمستشار 

 .)www.cma.org.sa( وموقع هيئة السوق المالية )www.wasatah.com.sa( المالي

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وفي 
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوما

حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( وشركة مجموعة النفيعي لإلستثمار كمدير االكتتاب 
)»مدير االكتتاب«(. كما قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( للعمل كمتعهد تغطية فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس 

 راجع قسم )10( »تغطية االكتتاب« من هذه النشرة(.
ً
مال الشركة بموجب هذه النشرة )فضال

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ 
)الموافق 2003/07/31م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-07-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(. ويتحمل أعضاء مجلس 
اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم 
واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو 

اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

 من المعلومات 
ً
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من 
مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة )د( )»المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة 

مستقلة من هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم االكتتاب يمكن أن تتأثر بشكل 
سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن 
 راجع القسم )2( »عوامل المخاطرة«(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار هذه أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو 

ً
سيطرة الشركة )فضال

تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية. وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي 
أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار 
مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع 

واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - 
التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق 
••/••/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ 
)الموافق ••/••/••••م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم 

السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق 
السوق، كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها - 2
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا

)يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 3

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى - 4
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

http://www.cma.org.sa
http://www.wasatah.com.sa
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وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )ويشار إليهم 
بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/••/••••هـ 

ً
استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

)الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل 
عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم 
المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما 
 بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، 

ً
يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. علما

وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق 

ً
الطرح )فضال

••/••/••••م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«(.

المعلومات المالية
 )IFRS( للمعايير الدولية للتقرير المالي 

ً
عدت القوائم المالية للشركة لألعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م وفقا

ُ
أ

المعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات للشركة )شركة 
الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون ومستشارون(، وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف ظروف التشغيل 
عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه 

النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة استخدام بعض 
الكلمات مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية 
من هذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث 
 لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة، 

ً
مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل 
ً
 أو ضمنا

ً
مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

 في أقسام أخرى من هذه النشرة )راجع القسم )2( »ة«(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو 
ً
التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه 
النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد 
تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب 
تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات 
إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، واالفتراضات، 
، وعليه فإنه يجب على 

ً
فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطالقا

المستثمرين المحتملين دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير الالزم على بيانات التطلعات المستقبلية.
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دليل الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة*: 

الصفةاإلستقاليةالجنسيةالمنصباالسم
األسهم المملوكة كما بتاريخ النشرة **، ****

تاريخ العضوية 
نسبةمباشر***

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقل سعوديالرئيسالمهندس/ مطلق بن حمد المريشد

2020/06/11م8320.0035571تنفيذيغير مستقل سعودينائب الرئيسالمهندس/ شاكر بن نافل العتيبي

2020/06/11م830.0003557مستقلمستقل سعوديعضوالمهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني

2020/06/11م830.0003557مستقلمستقل سعوديعضواألستاذ/ عاصم بن عبد الوهاب العي�صى

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقلسعوديعضواألستاذ/ طالل بن عبد الكريم النافع

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقل سعوديعضوالمهندس/ عمر بن خالد الباللي

المصدر: إدارة الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنقعد بتاريخ 1441/10/19هـ )الموافق 2020/06/11م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورة أسماؤهم أعاله لعضوية مجلس اإلدارة التي تبدأ من تاريخ 

2020/06/11م ولمدة ثالث سنوات ميالدية حتى تاريخ 2023/05/24م.

** تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء.

مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة.

*** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

**** األسهم المملوكة بعد تخفيض رأس المال في حال اكتتبت أعضاء مجلس اإلدارة بكامل نسبة أحقيتهم في األسهم الجديدة.

عنوان الشركة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

ص ب 10882 الجبيل 31961

مدينة الجبيل الصناعية – طريق 198

هاتــــف: 3438211 13 966+

فاكس: 1131853 13 966+ 

 www.maadaniyah.com :موقع إلكتروني

info@maadaniyah.com :بريد إلكتروني

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

االسم: شاكر بن نافل العتيبي 

المنصب: الرئيس التنفيذي – نائب رئيس مجلس اإلدارة

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

مدينة الجبيل الصناعية - طريق 198

ص ب 10882 الجبيل 31961

هاتــــف: 133588000 966+ 

فاكس: 966133583831+

www. maadaniyah.com :موقع إلكتروني

s.otaibi@maadaniyah.com :بريد إلكتروني

االسم: فتح الرحمن عبدالله عثمان

المنصب: المدير المالي 

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

مدينة الجبيل الصناعية - طريق 198

ص ب 10882 الجبيل 31961

هاتــــف: 133588000 966+

فاكس: 966133583831+

www.maadaniyah.com :موقع إلكتروني

f.othman@maadaniyah.com :بريد إلكتروني

سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول( 

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211 – 3388 

المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 920001919 966+

فاكس: 2181220 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع إلكتروني

csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

http://www.tadawul.com.sa
mailto:csc@tadawul.com.sa
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المستشارون

المستشار المالي ومتعهد التغطية

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال(

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

مدير اإلكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار

جدة - شارع التحلية – مركز بن حمران 

ص.ب 17381، الرياض 21484

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 6655071 12 966+

فاكس: 6655723 12 966+

www.nefaie.com.sa :الموقع اإللكتروني

ipo@nefaie.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

مكتب رقم 11- مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة

ص.ب 245555 الرياض 11312

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4844448 11 966+

فاكس: 2816611 11 966+

www.aldhabaan.eversheds.com :الموقع اإللكتروني

aldehais@aldhabaan-es.com :البريد اإللكتروني

تنويه: جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وإفاداتها في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 

مراجع الحسابات للشركة لألعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون ومستشارون 

الدمام - طريق األمير محمد بن فهد 

ص.ب 2590 الدمام 32415-4120

الدمام - المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 8344311 13 966+

فاكس: 8338553 13 966+

www.bdoalamri.com :الموقع اإللكتروني

info@bdoalamri.com :البريد اإللكتروني

تنويه: أعطى مراجع الحسابات للشركة المذكور أعاله موافقته الكتابية على نشر اسمه وشعاره وإفاداته في السياق الذي ورد في نشرة اإلصدار هذه، كما لم يتم سحب تلك الموافقة كما في تاريخ هذه النشرة. 

http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
http://www.nefaie.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
mailto:info@bdoalamri.com
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ملخص الطرح 
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، 

حيث أن ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

الشركة أو معدينة 
تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )253( بتاريخ 1411/03/13هـ )الموافق 1990/10/02م( وبسجل تجاري رقم )2055002251( الصادر من مدينة الجبيل 
بتاريخ 1411/05/16هـ )الموافق 1990/12/03م(. وبتاريخ 1421/06/28هـ )الموافق 2000/09/26م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية 

)تداول - السوق الرئيسية(.

أنشطة الشركة

 لنظامها األسا�صي في:
ً
تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا

إنتاج أسالك الحديد المسحوبة، األسالك المجدولة للخراسنة مسبقة الشد، سلك النوابض والسست، الهياكل الحديدية للمراتب، أسالك تقوية مجدولة أ- 
للكهرباء، أسالك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، مسامير متنوعة، براغي حديد، اسالك لحام

إنتاج المسبوكات المعدنية التجارية والعسكرية بمختلف أنواعهاب- 

صناعة السيارات والمقطورات وتجميعها، وإنتاج المحاور بانواعها )أكسات متنوعة(، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحانات والمركبات ج- 
والمعدات

صناعة المركبات البرية والبرمائية العسكرية، وقطع غيار المركبات العسكرية، وتصفح المركبات العسكرية، وصناعة المالجئ العسكرية المتنقلةد- 

صناعة المحابس )الصمامات( وملحقاتها بجميع االحجامه- 

تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك إستيرادها وتصديرها للخارجو- 

تملك األرا�صي والعقارات وإقامة المباني عليهاز- 

تملك براءة اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكةح- 

الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو األجنبية داخل وخارج المملكةط- 

المناقصات والتعهدات التجاريةي- 

إنشاء مشروعات صناعية وخدمات تجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ك- 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.ل- 

كبار المساهمين

إن كبار المساهمين في الشركة، الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وحتى تاريخ هذه النشرة هم شركة التصنيع الوطنية والتي تملك ثمانية ماليين 
، أي مانسبته )35.46%( قبل الطرح. 

ً
ومائتان وسبعة وتسعون وستمائه وأربعون )8,297,640( سهما

بعد الطرح** 
بشكل مباشر

قبل الطرح 
بشكل مباشر المساهم

نسبة الملكية عدد األسهم نسبة الملكية عدد األسهم*

%35.46 12,552,840 %35.46 8,297,640 شركة التصنيع الوطنية

* عدد األسهم بعد عملية تخفيض رأس المال.

** في حال اكتتبت شركة التصنيع الوطنية بكامل حصتها من األسهم الجديدة.

الجمهور

تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:

تابعي المصدر.- 1

المساهمين الكبار في المصدر.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.- 3

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله. أو- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
ً
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى رفع مالءتها المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها.الغرض من الطرح

إجمالي عدد أسهم الشركة 
القائمة والمصدرة قبل الطرح

 وأربعمائة ألف )23,400,000( سهم عادي.
ً
ثالثة وعشرون مليونا

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

مائتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم الجديدة 
المطروحة لالكتتاب

أثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح
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السعر المعدل
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )••( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 

رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )••( ريال سعودي للسهم الواحد.

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل الشركة بنهاية تداول ثاني يوم 

تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – غير المساهمين المقيدين- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. المستثمرون المستهدفون

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين. 
ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية في 
محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت 

رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

أثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنح كل مساهم مقيد )0.513( حق تقريبا عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية

أثنا عشر مليون )12,000,000( حق.  عدد حقوق األولوية المصدرة

عدد األسهم الجديدة المتعهد 
بتغطيتها

أثنا عشر مليون )12,000,000( سهم عادي.

إجمالي قيمة األسهم الجديدة 
المتعهد بتغطيتها

مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي.

عدد األسهم المصدرة بعد 
زيادة رأس المال

 وأربعمائة ألف )35,400,000( سهم عادي.
ً
خمسة وثالثون مليونا

رأس مال الشركة بعد زيادة 
رأس المال

ثالثمائه وأربعة وخمسون مليون )354,000,000( ريال سعودي.

نسبة األسهم المطروحة من 
رأس مال الشركة

)51.3%( تقريبا.

إجمالي المتحصالت المتوقع 
الحصول عليها وتحليل ووصف 

االستخدام المقترح لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي.

وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل رأس المال العامل وسداد جزء من القروض وتمويل للمشاريع 
 راجـع قسـم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

ً
المستقبلية. ولمزيد من التفاصيل، فضـال

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

بالريال السعودي
الربع الرابع 

2021م

الربع األول 
2022م

الربع الثاني
2022م

الربع الثالث 
2022م

الربع الرابع 
2022م

النسبةاإلجمــالي

مصنع إلنتاج محابس 
الضغط العالي

04,000,00010,000,00010,000,0006,000,00030,000,000%25

20.8%025,000,00000025,000,000سداد القروض

20.4%10,000,00010,000,0004,500,0000024,500,000رأس المال العامل

مشروع خط أنتاج األسالك 
المجدولة للخرسانة سابقة 

الشد
05,000,0006,000,0006,000,0003,000,00020,000,000%16.7

12.5%04,000,0004,000,0004,000,0003,000,00015,000,000مصنع لسبك األلومنيوم

4.6%5,500,00000005,500,000مصاريف الطرح

100%15,500,00048,000,00024,500,00020,000,00012,000,000120,000,000اإلجمالي

تكاليف الطرح
تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي خمسة ماليين وخمسمائة ألف )5,500,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(. 

صافي متحصالت الطرح بعد 
خصم تكاليف الطرح

من المتوقع أن تبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي مائة وأربعة عشر مليون وخمسمائة ألف )114,500,000( ريال سعودي ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع 
تكاليف الطرح والبالغة خمسة ماليين وخمسمائة ألف )5,500,000( ريال سعودي، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت 

الطرح«(.

استخدام متحصالت الطرح
تهدف الشركة بشكل أسا�صي من زيادة رأس المال إلى رفع مالءتها المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها. )فضال راجع القسم )6( »استخدام 

متحصالت الطرح«(.

تاريخ األحقية
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول 

ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولوية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة 

حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.
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األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي )المؤسسات 
 يوم •• 

ً
االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 

المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

 دفع مبالغ التعويض
)إن وجدت(

سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من 
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(، علما بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي 

متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة 
تداول.

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من خالل السوق 
أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق 

السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع 
انتهاء تلك الفترة. 

طريقة االكتتاب
يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 

هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 
هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن - 1
طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم - 2
عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فسيتم طرح األسهم 
المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 

قيمة الحق اإلرشادية

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا مزودو خدمات معلومات 
السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية 

)مدن(

تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم )235( وتاريخ 27/8/1422هـ.، واهتمت »مدن« بتطوير األرا�صي 
الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وأخرى تحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، باإلضافة إلى إشرافها على المجمعات 

والمدن الصناعية الخاصة.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.تاريخ التخصيص

تخصيص األسهم

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم 
طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي متحصالت الطرح المتبقي بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات 
)أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام 

وتعليمات االكتتاب«(.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة 

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحد، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم 
القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( 

والتصويت فيه.

القيود المفروضة على تداول 
األسهم 

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.

القيود المفروضة على تداول 
الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.
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األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

تم إدراج أسهم الشركة في السوق بعدد )2,000,000( إثنان مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها خمسون )50( ريال سعودي للسهم الواحد( بتاريخ 1421/06/28هـ 
)الموافق 2000/09/26م( وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. وبتاريخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( 
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )100,000,000( مائة مليون ريال مقسم إلى )2,000,000( أثني مليون سهم عادي إلى )125,000,000( مائة وخمس عشرون 
مليون ريال مقسم إلى )2,500,000( أثني مليون وخمسمائة ألف سهم عادي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. كما قامت الشركة بزيادة رأس مالها بتاريخ 
1427/05/11هـ )الموافق 2006/06/07م( من )125,000,000( مائة وخمس وعشرون مليون ريال سعودي إلى )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون 
وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مقسم إلى )16,356,125( ستة عشر مليون سهم وثالثمائة وست وخمسون ألف ومائة وخمس 
عشرون سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم لالستحواذ على الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار. وبتاريخ 1429/04/01هـ )الموافق 2008/04/07م( 
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي إلى )204,451.56( 
مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد خمسون الف وخمسمائة وستون ريال سعودي مقسم إلى )20,445,156( سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل 
أربعة أسهم(، كما قامت الشركة بتاريخ 1430/05/01هـ )الموافق 2009/04/26م( بزيادة رأس مالها من )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد 
خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي إلى )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال 
سعودي مقسم إلى )25,556,445( خمس وعشرون مليون وخمسمائة وست وخمسون ألف وأربعمائة وخمس وأربعون سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة 
)سهم لكل أربعة أسهم(. كما قامت الشركة بتاريخ 1433/06/03ه )الموافق 2012/04/24م( برفع رأس مالها من )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون 
مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي إلى )281,120,890( مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون 
ريال سعودي مقسم إلى )28,112,089( ثمانية وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل عشرة 

 والجمعية العامة غير العادية.
ً
أسهم(. وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

عوامل المخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )2( مخاطر تتعلق بالسوق 
والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته 

بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.

إجمالي المتحصالت التي سبق 
الحصول عليها في آخر عملية 

إصدار أسهم اإلكتتاب وتحليلها 
ووصفها واستخداماتها

بلـغ إجمالـي المتحصـالت التـي حصلـت عليهـا الشـركة فـي آخـر عمليـة إصـدار أسهم االكتتاب بتاريـخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( مبلـغ25,000,000 
ريـال سـعودي.

حيـث قامـت الشـركة بزيـادة رأس مالهـا من )100,000,000( مائة مليون ريال سعودي إلى )125,000,000( مائة وخمسة وعشرون مليون ريال وذلك مقابل إصدار 
)500,000( خمسمائة ألف سهم وبقيمـة اسـمية تبلغ )50( خمسون ريـال للسهم، وقد تم استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي:

نسبة اإلنفاق الفعلي 
لإلنفاق المخطط له

االستخدام الفعلي
)ريال سعودي(

المبلغ المعلن 
)ريال سعودي(

الوصف م

%100 25,000,000 25,000,000 تمويل توسعة استثمارية * 1

%100 25,000,000 25,000,000 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

* مشروع توسعة خط إنتاج األسالك المجدولة وأسالك النوابض، وتشمل التكاليف تكلفة المكائن وتوسعات البنية األساسية والمستودعات، الخاصة بعملية التوسعة.

لمزيد من التفاصيل، فضال راجع قسم 6 »استخدام متحصالت الطرح«.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب 
يرجى مراجعة القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب«.

تنويه: ينبغي دراسة قسم »إشعـــار هــــام« في الصفحة »أ« والقسم »2« )عوامل المخاطرة( من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار استثماري في الحقوق 
أو األسهم الجديدة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
 
ً
رأس المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين علما

بأن المساهمين المستحقين هم المساهمون المقيدون في سجل 
الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( 

ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول 
حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر حتى نهاية يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( 

ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم 
باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

فترة الطرح المتبقي
 من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وتستمر إلى الساعة الخامسة مساًء من يوم •• 

ً
تبدأ الساعة العاشرة صباحا

••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم 
يشاركوا في االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة على موقع تداولالتاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )»معدنية(

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال 
يرغبون في االكتتاب ببيع الحقوق الذي يملكونها 

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركة

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب 	

تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة  	
الطرح المتبقي

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركة

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول )www.tadawul.com.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( لتحديد تاريخ 
إيداع الحقوق واألسهم.

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 1( اسم الُمصدر ورقم سجله 
التجاري و2( األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها و3( العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على 
 المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها و6( اسم 

ً
 أو طرحا

ً
نشرة اإلصدار و4( تاريخ نشر نشرة اإلصدار و5( بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( والمستشار المالي والمستشار القانوني و7( إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق 
 من أّي مسؤولية مهما 

ً
المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي جزء منه«.

http://www.tadawul.com.sa
http://www.tadawul.com.sa
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية 
الخاصة باألشخاص المستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في 
فترة الطرح المتبقي، ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها 

الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا أو جزئيا، في حالة 
عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين 

الشركة والمساهم المستحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد 

خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 
عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.513( حق تقريبا لكل سهم 
)1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له خمسمائة وثالثة 

عشر )513( حق تقريبا مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر 
إغالق سهم الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت 

سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة 
على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع خمسمائة وثالثة عشر )513( حق على 

اعتبار أن لكل سهم )0.513( حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع أربعمائة وعشرة )410( حق في محفظة )أ( ومائة وثالثة )103( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 
الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 
وإذا أكملت رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

ملخص المعلومات الرئيسية 
 ألنه ملخص، فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تهم المساهمين 

ً
يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة. ونظرا

وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الرشكة 
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )»معدنية« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )253( بتاريخ 1411/03/13هـ 
وبتاريخ  1990/12/03م(.  )الموافق  1411/05/16هـ  بتاريخ  الجبيل  مدينة  من  الصادر   )2055002251( رقم  تجاري  وبسجل  1990/10/02م(  )الموافق 

1421/06/28هـ )الموافق 2000/09/26م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول - السوق الرئيسية(. 

ملخص أنشطة الرشكة
تتلخص األغراض الرئيسة للشركة وفقا لنظامها األسا�صي في إنتاج وتسويق المواد التالية ومشتقاتها:

إنتاج أسالك الحديد المسحوبة، األسالك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد، سلك النوابض والسست، الهياكل الحديدية للمراتب، أسالك تقوية مجدولة أ. 
للكهرباء، أسالك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، مسامير متنوعة، براغي حديد، أسالك لحام

إنتاج المسبوكات المعدنية التجارية والعسكرية بمختلف أنواعهاب. 

صناعة السيارات والمقطورات وتجميعها، وإنتاج المحاور بأنواعها )أكسات متنوعة(، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحانات والمركبات ج. 
والمعدات

صناعة المركبات البرية والبرمائية العسكرية، وقطع غيار المركبات العسكرية، وتصفح المركبات العسكرية، وصناعة المالجئ العسكرية المتنقلةد. 

صناعة المحابس )الصمامات( وملحقاتها بجميع األحجامه. 

تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك استيرادها وتصديرها للخارجو. 

تملك األرا�صي والعقارات وغاقمة المباني عليهاز. 

تملك براءة االختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكةح. 

الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو األجنبية داخل وخارج المملكةط. 

المناقصات والتعهدات التجاريةي. 

إنشاء مشروعات صناعية وخدمات تجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ك. 

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.
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وتمتلك شركة معدنية 3 مصانع يقعون في مدينتي الجبيل الصناعية والدمام كما يلي:

مصنع سحب األسالك »أسالك« •

، ويقوم المصنع بإنتاج األسالك المجدولة للخرسانة 
ً
مصنع )أسالك( من المصانع الرائدة في تصنيع سحب األسالك عالية الكربون منذ أكثر من )20( عاما

مسبقة الشد وأسالك النوابض للمراتب ومصنع )أسالك( مجهز بخطوط إنتاج حديثة لتقديم منتجات عالية الجودة ومطابقة ألفضل المواصفات العالمية، 
كما استثمرت الشركة في توفير مختبرات متكاملة لفحص وإختبار المواد األولية أثناء مراحل التصنيع والمنتج النهائي لتقديم منتجات عالية الجودة.

ويعتبر منتج األسالك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد أحد أهم منتجاتنا والذي يستخدم في تسليح مشاريع الجسور واألنفاق والخزانات وقواعد السكك 
 
ً
الحديدية، وأسقف الهلوكور في مصانع الخرسانة مسبقة الصب. وقد حاز المصنع على شهادات اعتماد التصنيع والمنتجات من جهات اعتماد متعددة داخليا

وعالميا.

، وبلغت المبيعات السنوية للمصنع 346 مليون، 195 مليون، 136 مليون، و48 مليون لألعوام 2018م، 
ً
 110 طن سنويا

ً
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع تقريبا

2019م، 2020م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

مصنع سبك المعادن »مسابك« •

استطاعت مسابك أن تضع لها بصمة قوية في منطقة الخليج وماجاورها حيث دخلت بقوة وتميزت في قطاع سبك المعادن من خالل الخبرة العالمية والتميز 
والبحوث وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية.

ومصنع مسابك من أفضل مصانع الصب في المملكة ومجهز بأحدث اآلليات والمعدات على الصعيد المحلي والعالمي، ويخدم عدد كبير من العمالء في الشرق 
األوسط، وآسيا، وأوروبا وباألخص في مجال النقل والزراعة والمياه، والكسارات والمناجم ومصانع األسمنت والبترول، وقطع غيار هندسية وصناعية.

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع تقريبا 7 أالف طن سنويا, وبلغت المبيعات السنوية للمصنع 25 مليون، 38 مليون، 33 مليون، و7 مليون لألعوام 2018م، 
2019م، 2020م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

مصنع المحاور وقطع الغيار »المحاور العربية« •

مصنع المحاور العربية يعتبر المصنع األول على مستوى الخليج في صنع مختلف أنواع المحاور وقطع الغيار لقطاع النقل الثقيل وهو مجهز بأحدث األجهزة 
حسب التقنية األوروبية التي تمكنه من إنتاج أفضل المحاور وقطع الغيار ذات المواصفات العالمية, وأصبع مصنع المحاور العربية إسم رائد في سوق تصنيع 

المقطورات على مستوى منطقة الخليج والشرق األوسط.

، وبلغت المبيعات السنوية للمصنع 20 مليون، 30 مليون، 37 مليون، و11 مليون لألعوام 2018م، 
ً
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع تقريبا 7 أالف وحده سنويا

2019م، 2020م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

هيكل رأس مال الرشكة
تم إدراج أسهم الشركة في السوق )بعدد )2,000,000( أثنان مليون سهم وبقيمة اسمية قدرها خمسون )50( ريال للسهم الواحد( بتاريخ 1421/06/28هـ )الموافق 
2000/09/26م( وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. وبتاريخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( قامت الشركة 
بزيادة رأس مالها من )100,000,000( مائة مليون ريال مقسم إلى )2,000,000( أثنان مليون سهم عادي إلى )125,000,000( مائة وخمس عشرون مليون ريال 
مقسم إلى )2,500,000( أثني مليون وخمسمائة ألف سهم عادي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. كما قامت الشركة بزيادة رأس مالها بتاريخ 1427/05/11هـ 
)الموافق 2006/06/07م( من )125,000,000( مائة وخمس وعشرون مليون ريال سعودي إلى )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون 
ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي مقسم إلى )16,356,125( ستة عشر مليون سهم وثالثمائة وست وخمسون ألف ومائة وخمس عشرون سهم وذلك عن طريق 
إصدار أسهم لالستحواذ على الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار. وبتاريخ 1429/04/01هـ )الموافق 2008/04/07م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها 
من )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي إلى )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد 
خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي مقسم إلى )20,445,156( سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(، كما قامت الشركة بتاريخ 
1430/05/01هـ )الموافق 2009/04/26م بزيادة رأس مالها من )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي 
إلى )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي مقسم إلى )25,556,445( خمس وعشرون 
مليون وخمسمائة وست وخمسون ألف وأربعمائة وخمس وأربعون سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(. كما قامت الشركة بتاريخ 
1433/06/03ه )الموافق 2012/04/24م برفع رأس مالها من )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون 
ريال سعودي إلى )281,120,890( مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي مقسم إلى )28,112,089( ثمانية وعشرون 
 
ً
مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل عشرة أسهم(. وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة نظاما

والجمعية العامة غير العادية.

قامت الشركة بتخفيض رأس مالها بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من )281,120,890( مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة 
وتسعون ريال سعودي إلى )234,000,000( مائتان وأربعة وثالثون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من )28,112,089( ثمانية وعشرون 
مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم إلى )23,400,000( ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف سهم عادي سهم عن طريق إلغاء )4,712,089( أربع ماليين 

وسبعمائة وإثني عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها حوالي )16.76%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )5.966( سهم.
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رؤية الرشكة 
أن نكون رواد في مجالنا الصناعي وتحقيق الكفاءة التنافسية والنمو المتواصل والريادة في السوق المحلي والتواجد في األسواق العالمية.

رسالة الرشكة 
االلتزام بأفضل الممارسات المهنية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة تنال رضا عمالءنا، وتحقيق النتائج المتوخاة ألصحاب المصالح.

اسرتاتيجية الرشكة 
تهدف إستراتيجية الشركة على التركيز على توسيع حجم أعمالها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق اإلقليمية، وكذلك التنويع في قطاعات أكثر ربحية من خالل عمليات 
االستحواذ وبناء التحالفات االستراتيجية والشراكات والمشاريع المشتركة، وتركز إستراتيجية الشركة خالل السنوات الخمس المقبلة على األهداف الرئيسية التالية:

تحقيق الريادة السوقية للمنتجات القائمة. 	

رفع الطاقة اإلنتاجية لمواكبة النمو في السوق. 	

التوسع في منتجات جديدة ذات قيمة مضافة. 	

استكشاف فرص التوسع األفقي والعمودي. 	

النمو المستدام لكافة متطلبات األعمال. 	

النظرة المتكاملة لكل أنشطة الشركة لتحقيق رؤية الشركة. 	

نوايح القوة والمزيات التنافسية للرشكة 

تمتلك الشركة ثالث )3( مصانع متخصصة في الصناعات المعدنية. 	

تعتبر الشركة من أحد الشركات الرائدة في إنتاج األسالك المجدولة مسبقة الصنع. 	

تنتج الشركة قواعد الشاحنات والمقطورات والمركبات العسكرية من خالل مصنع المحاور العربية وهو المصنع الوحيد في الشرق األوسط. 	

كما تتمتع الشركة بخبرة تشغيلية وفنية كبيرة في هذا القطاع، حيث تمتلك الشركة شبكة تسويق وتوزيع راسخة تصل من خاللها إلى قاعدة عمالء في حوالي  	
أكثر من 6 دول، وهذا ما يساعد الشركة في تطوير استراتيجيتها بشكل دوري لتتوائم مع متطلبات وتوجهات السوق واستكشاف منتجات جديدة وفرص 

أعمال إضافية يكون لها مردود إيجابي على أداء الشركة.

مقدمة عن السوق 
إن التنوع الصناعي واالقتصادي بعيدا عن النفط والغاز هو أحد أهم محاور رؤية 2030.

 على المعادن والمنتجات المعدنية، من الجهات الداخلية إلى جانب الجهات اإلقليمية، التي لديها احتياطي مثالي من إمكانات التعدين غير 
ً
وتشهد السوق طلًبا هائال

المستغلة، والتي يمكن أن تعوض عن التنوع االقتصادي.

 من الطلب المتزايد والمرافق المحلية والمواد الخام والموردين والمقاولين وطاقة الكفاءات 
ً
وتستفيد شركات المعادن والتعدين بمزايا كبيرة بتكلفة زهيدة، مستفيدة

للقوى العاملة بالقطاع. ومع التزام الحكومة ودعمها الكبير لتمكين القطاع، يمكن للمستثمرين الشعور بالثقة في النمو المستقبلي لصناعة التعدين والمعادن في 
المملكة العربية السعودية.

وتنعم المملكة العربية السعودية باحتياطي وفير ومتنوع من إمكانات التعدين غير المستغلة بقيمة 4.88 تريليون ريال سعودي )1.3 تريليون دوالر أمريكي(، مع 20 
 على نسبة كبيرة تبلغ 37.9% من سوق المعادن والتعدين في الشرق األوسط وإفريقيا 60 مليار 

ً
مليون أوقية من احتياطي الذهب تحت األرض. وتستحوذ المملكة حاليا

ريال سعودي )16 مليار دوالر(.

قطاع الحديد والصلب هو األكثر ربحية في هذه الصناعة، حيث بلغ إجمالي عائداته 17.6 مليار ريال سعودي )4.7 مليار دوالر أمريكي(، وهو ما يمثل 75.3% من إجمالي 
الناتج المحلي لصناعة التعدين في المملكة العربية السعودية. ويتبعه قطاع األلومنيوم بعائدات بلغت 4.5 مليار ريال سعودي )1.2 مليار دوالر أمريكي( في عام 2016م.

ُيضاف إلى ذلك ما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وصناعي، يدفع إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع التعدينية التي تخدم القطاعات النامية 
الرئيسة.

 في الشرق األوسط وتحتّل المرتبة 13 في العالم من حيث وفرة وتنوع المعادن والموارد المعدنية التي تزيد عن 48 نوعا 
ً
عد المملكة العربية السعودية األكبر مساحة

ُ
وت

مختلفا من المعادن، وتضم ما ال يقل عن 15 معدًنا يمكن استغاللها اقتصادًيا. كما يوجد بها أكبر احتياطيات الفوسفات والتنتالوم في العالم، وقد أصبحت المملكة 
ا مهمة الستخراج المعادن وتعدينها.

ً
العربية السعودية سوق

ا، وخامس أكبر مستوردي منتجات  ا، ورابع أكبر مستورد لمنتجات األلومنيوم عالميًّ كما تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مستورد لمنتجات النحاس عالميًّ
ا، باإلضافة إلى ذلك، كان الحديد والصلب من بين أكبر الواردات إلى المملكة  ا، وفي المرتبة الثانية عشر كأكبر مستورد لكربونات الصوديوم عالميًّ السيراميك عالميًّ

العربية السعودية. وتؤدي فجوة العرض من المنتجات المعدنية / المعادن إلى فرص متعددة بمليارات الدوالرات من أجل اإلنتاج المحلي.
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وتتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي هام كونها قرب أسواق المستخدم النهائي في المناطق الجغرافية الرئيسة )منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وأوروبا وآسيا(.

 لما له من تأثير اقتصادي كبير، ولذلك فإن 
ً
 في رؤية 2030 نظرا

ً
 أساسيا

ً
ويساهم قطاع التعدين في االقتصاد الوطني بكامل طاقته حيث يعتبر قطاع التعدين ركنا

األولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع االقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتدعم الحكومة السعودية - بشكل كبير - التعدين ومعالجة المعادن من خالل مشاريع عمالقة ومتعددة من ضمنها إنشاء السكة الحديدية بطول 2,750 كيلومتر 
بين الشمال والجنوب لتربط منجم الجالميد مع مرافق المعالجة في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي »مدينة عالمية للمعادن والتعدين« مع المجمعات الصناعية 
المتكاملة والموانئ ومناخ األعمال المتكاملة وتقدم مدينة »وعد الشمال« التوسع بتعدين فوسفات شركة معادن، والعديد من المرافق العالمية الكبيرة األخرى التي 
تسمح بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 مليون طن / سنة. ُيضاف إلى ذلك استثمار أكثر من 90 مليار ريال سعودي )25 مليار دوالر أمريكي( في مشاريع تعدين جديدة ومصانع 

لمعالجة الخامات الصناعية.

ونتيجة لذلك، يستعد قطاع التعدين لمرحلة جديدة ونمو كبير في السنوات القليلة المقبلة. كما يتوسع دور القطاع الخاص، حيث تعتبر الحكومة مشاركته وسيلة 
أساسية لتحسين اإلنتاج وتطوير الصناعات ذات الصلة. 

ملخص عوامل المخاطرة
يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة. 	

مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع. 	

مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة. 	

ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية للشركة الواردة أدناه كما في وللسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2021م، وينبغي قراءة ملخص المعلومات المالية باالقتران مع المعلومات المقدمة في قسم »عوامل المخاطرة« وقسم »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع 

المالي للشركة ونتائج عملياتها« وغير ذلك من البيانات المالية الواردة في أي جزء آخر من هذه النشرة.

فترة الثالثة أشهر المنتهية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر قائمة المركز المالي
في 31 مارس 2021م  2020م2019م2018مألف ريال سعودي

الموجودات

340,126252,744223,745213,479الموجودات المتداولة

243,307199,612190,811186,797الموجودات غير المتداولة

583,434452,35٦414,55٦400,2٧5إجمالي الموجودات

المطلوبات

123,01559,62167,67965,979المطلوبات المتداولة

87,65284,22478,74073,244المطلوبات غير المتداولة

210,٦٦٧143,84514٦,419139,223إجمالي المطلوبات

3٧2,٧٦٧308,5112٦8,13٧2٦1,052إجمالي حقوق الملكية

583,434452,35٦414,55٦400,2٧5إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

المصدر: القوائم المالية 
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فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبرقائمة الدخل

2021م2020م2020م2019م2018مألف ريال سعودي

391,170263,248205,96279,54965,256إيرادات 

)61,633()75,923()194,559()246,005()343,262(تكلفة اإليرادات 

4٧,9081٧,24311,4033,٦253,٦24إجمالي الربح 

)3,376()5,141()12,775()13,292()16,726(مصاريف بيع وتوزيع 

)3,741()3,786()18,790()17,316()18,036(مصاريف إدارية وعمومية 

)1,973()429()12,136()42,785()466(مصاريف أخرى 

2,1461,442797218183إيرادات أخرى

)5,283()5,513()31,502()54,٧08(14,82٦الربح / )الخسارة( التشغيلية 

)701()849()3,634()4,910()4,481(تكلفة تمويل 

)5,985()٦,3٦2()35,13٦()59,٦18(10,34٦الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 

)1,100()1,100()5,679()5,491()5,816(الزكاة

)٧,085()٧,4٦2()40,815()٦5,109(4,529صافي الربح / )الخسارة(

المصدر: القوائم المالية

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر قائمة التدفق النقدي

2021م2020م2020م2019م2018مألف ريال سعودي

15,57241,43833,139375)45,061(صافي النقد )الصادر من( الوارد من األنشطة التشغيلية

)460()1,657()9,622()9,901()4,376(صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية 

)8,982()16,051()14,920()24,286(41,805صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

)9,0٦٧(1٦,89٦15,432)18,٦15()٧,٦32(صافي التغير في النقد وما يماثله

45,94338,31119,69619,69636,592نقد وما يماثله في بداية الفترة

38,31119,٦9٦3٦,59235,1282٧,52٦نقد وما يماثله في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية

وحدة العرضمؤشرات األداء الرئيسية
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارسالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م2020م2020م2019م2018م

)18.0%()1.4%()21.8%()32.7%(33.3%%معدل نمو المبيعات 

)5.1%()3780%()37.3%()1,537.6%(ال ينطبق%معدل نمو صافي الربح / )الخسارة(

5.6%4.6%5.5%6.6%12.2%%هامش إجمالي الربح 

)10.9%()9.4%()19.8%()24.7%(1.2%%هامش صفي الربح / )الخسارة(

)5.2%()7.0%()6.2%()5.0%()4.3%(%مصروفات بيع وتوزيع كنسبة من اإليرادات 

)5.7%()4.8%()9.1%()6.6%()4.6%(%مصاريف عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات 

)1.8%()1.6%()9.8%()14.4%(0.8%%العائد على حقوق األصول 

)2.7%()2.5%()15.2%()21.1%(1.2%%العائد على حقوق الملكية 

2.84.23.31.83.2مرةالموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

2.83.12.82.92.9مرةإجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات 

0.60.50.50.50.5مرةمعدل الدين إلى إجمالي حقوق الملكية 

المصدر: معلومات اإلدارة 
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جدول المحتويات

1 التعريفات والمصطلحات    -1
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6 المخاطر المتعلقة بالسيولة    9-1-2

6 مخاطر االئتمان    10-1-2

6 المخاطر المتعلقة بالتغيرات يف المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة    11-1-2

6 المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين غير السعوديين    12-1-2

7 مخاطر إدارة رأس المال    13-1-2
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10 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة    29-1-2
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12 المخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع    2-2
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21 مجلس اإلدارة    2-4

21 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين    3-4

21 لجان مجلس اإلدارة    4-4

21 لجنة المراجعة    1-4-4
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التعريفات والمصطلحات 

التعريفات والمصطلحات -  1

التعريفالمصطلح

»الشركة« أو »معدنية« أو »المصدر«
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )»معدنية« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )253( بتاريخ 
)الموافق  بتاريخ 1411/05/16هـ  الجبيل  مدينة  من  الصادر   )2055002251( رقم  تجاري  وبسجل  )الموافق 1990/10/02م(  1411/03/13هـ 
1990/12/03م(. وبتاريخ 1421/06/28هـ )الموافق 2000/09/26م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول - السوق الرئيسية(.

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحتين )د(.المستشارون

إدارة الشركة.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.المجلس أو مجلس اإلدارة

المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم: شركة التصنيع الوطنية والتي يملك )35.46%(. كبار المساهمين

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم:

تابعي الشركة.- 1

المساهمين الكبار في الشركة.- 2

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.- 3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.- 4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5،أو 6( أعاله.- 7

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

كبار التنفيذيين
 )وحده أو مع آخرين( من قبل الجهاز اإلداري للشركة أو من قبل عضو في الجهاز اإلداري للشركة بمهام إشراف وإدارة، 

ً
أي شخص طبيعي يكون مكلفا

وتكون مرجعيته إلى أي من اآلتي بيانهم: )1( الجهاز اإلداري مباشرة و)2( عضو في الجهاز اإلداري و)3( الرئيس التنفيذي. 

مجموعة األفراد الذين بتخذون القرارات االستراتيجية للشركة، ويعد مجلس إدارة الشركة المساهمة الجهاز اإلداري لها.الجهاز اإلداري 

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

النظام األسا�صي للشركة.النظام األسا�سي

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
هيئة سعودية تأسست بالمرسوم الملكي رقم م/75 في 16 رمضان 1395ه )1975م( تعنى بتطوير مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في المملكة العربية 

السعودية وتم توسعتها في رأس الخير التعدينية التي أضيفت عام 2009م، ثم مدينة جازان االقتصادية التي أضيفت عام 2015م.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية أو مدن 

هيئة سعودية تأسست عام 2001م وتتمثل مسؤولياتها في تطوير أرا�صي صناعية متكاملة الخدمات وخلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات 
شركاءها وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة.

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

نظام الشركات
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والذي 
دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق2016/05/02م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 

2018/04/11م(.

السوق المالية السعودية )تداول(. سوق األسهم

المساهمون المؤسسون للشركة.المساهمون المؤسسون

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�صي للشركة.الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األسا�صي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.مجلس التعاون الخليجي

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.الناتج المحلي

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

الئحة حوكمة الشركات 
الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ 
)الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/1/28هـ )الموافق 2015/11/10م( المعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021وتاريخ 1442/6/1هـ )الموافق 2021/1/14م( وأي تعديالت تليها حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

الحقوق أو حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس مال. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين. المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. 

وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/08/01م(.نظام السوق المالية

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/4/9هـ 
)الموافق 2017/12/27م( بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 

)1-07-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.
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التعريفات والمصطلحات 

التعريفالمصطلح

قواعد اإلدراج
بتاريخ   2017-123-3 رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  )تداول(  السعودية  المالية  السوق  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-104-2019( بتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م( والمعدلة 

بموجب قرار رقم )1-22-2021( بتاريخ 1442/07/12ه )الموافق 2021/02/24م(.

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو - حيث يسمح سياق النص بذلك - تقديم طلب إدراج إلى السوق المالية السعودية )تداول(.اإلدراج

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار.مدير االكتتاب

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح, والبالغة )114,500,000(.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

12,000,000 سهم عادي. أسهم مطروحة لالكتتاب

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية

الفترة التي تبدأ من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( إلى يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.فترة الطرح 

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.الطرح المتبقي

فترة الطرح المتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي 
)ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها 
 يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وحتى الساعة 

ً
لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

الخامسة مساءا من يوم •• ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية 
ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم 

نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

جميع حملة حقوق األولوية سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.األشخاص المستحقون

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني 

يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار

الريال السعوديـ ـ العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال

الريال السعودي والتي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة الرئيسية

العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.دوالر أمريكي

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

إثنا عشر مليون )12,000,000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. إجمالي عدد األسهم المطروحة

شركة الوساطة المالية أو وساطة كابيتال
شركة الوساطة المالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )37-08125( والذي يجيز لها التعامل 

بصفة أصيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

شركة مجموعة النفيعي لالستثمار 
شركة مجموعة النفيعي لالستثمار وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية بترخيص رقم )37-07082( والذي يجيز لها 

التعامل بصفة أصيل، ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والمشورة والحفظ في األوراق المالية. 

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، - 1
وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا عاما إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة - 2
في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق 

االستثمار. 

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- 3

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات - 4
الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا باالعتبار ضوابط استثمار الشركات - 5
المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 6

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.- 8

)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين.)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 )IFRS( المعايير الدولية للتقرير المالي
المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

السنة المالية للشركة والتي تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة مالية.السنة المالية

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، 2019م، 2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.القوائم المالية
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التعريفات والمصطلحات 

التعريفالمصطلح

شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، مراجع الحسابات الخارجي المستقل للشركة.مراجع الحسابات

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«(.وزارة التجارة 

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

نظام آلي لبيع وشراء األسهم السعودية. تداول

صندوق التنمية الصناعية السعودي.الصندوق الصناعي 

القوى العاملة المستأجرة من شركات تزويد األيدي العاملة المحلية عن طريق نظام أجير.القوى العاملة الخارجية

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي 
بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في 
المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 
5% إلى 15% وذلك ابتداء من شهر يوليو 2020م، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )اإليجارات السكنية، والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية 

والتعليم(.

شركة الوساطة المالية.متعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

الخسائر المتراكمة

 إليها نتائج الشركة المرحلة من فترات سابقة والتي تمثل في مجموعها خسارة، والتي تظهر كبند مستقل ضمن حقوق 
ً
نتائج الشركة للفترة الحالية مضافا

المساهمين في قائمة المركز المالي. بتاريخ 2021/03/31م بلغت الخسائر المتراكمة 47,241,637 ريال سعودي والتي تعادل 16.80% من رأس مال 
الشركة البالغ 281,120,890 ريال سعودي.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

اللجوء إلى المحاكم أو اللجان القضائية وشبه القضائية للوصول إلى تسوية نزاع.التقا�سي

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات 
المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

وهي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار )1-42-2015( وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )3-65-2019( وتاريخ 

1440/10/14هـ )الموافق 2019/06/17م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها

)الموافق  1435/01/15هـ  وتاريخ   )2013-48-4( القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  صادرة  المتراكمة  الخسائر  ذات  بالشركات  خاصة  قواعد 
2013/11/18م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/5هـ )الموافق 2018/07/18م(.
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عوامل المخاطرة 

عوامل المخاطرة -  2
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل كافة 

ً
نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، ومن الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية بتاريخ نشرة 
اإلصدار هذه وقد يتغير أثرها أو مدى جوهريتها الحًقا. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي 

وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة - بحسب علمهم واعتقادهم - بعدم علمهم بوجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين 
والمستثمرين المحتملين قد تكون معلومة لديهم بتاريخ هذه النشرة؛ غير ما تم بالفعل اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم.

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة 
ً
وال يكون االستثمار في األسهم المطروحة مناسبا

قد تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة 
السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، أو التي 
تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

 قد يكون لها نفس اآلثار أو 
ً
إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

العواقب الواردة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   2-1

مخاطر االعتماد عىل مواد أولية رئيسية  2-1-1
يعتبر لفات أسالك الحديد المادة الخام الرئيسية للمنتجات الرئيسية في الشركة، وقد بلغ متوسط سعر لفات أسالك الحديد مبلغ )2,225( و)2,311( و)2,066( 
و)2,325( للطن الطولي لألعوام 2018م و2019م و2020م ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. تعتمد الشركة بشكل أسا�صي على توفر تلك المواد، 
وقد تتأثر عملياتها بشكل مباشر وسلبي في حال حدوث أي تأخير في تلك اإلمدادات أو أي تغير في شروط توفيرها أو إنقطاعها. كما أن تغير أسعار المواد الخام الرئيسية 
المستخدمة في اإلنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة، فقد تتأثر ربحية الشركة بارتفاع أسعار المواد الخام إذا لم تنجح الشركة في رفع أسعار بيع 
منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق خفض التكاليف التشغيلية األخرى مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية، وعلى سبيل 
المثال أدى إرتفاع سعر لفات أسالك الحديد بنسبة 4% في العام 2019م إلى زيادة تكاليف اإلنتاج لمنتج األسالك المجدولة، وأسالك النوابض حيث أن لفات أسالك 
الحديد هي المكون األسا�صي لكال المنتجين, وهذا أدى إلى إنخفاض مجمل الربح لكال المنتجين من 15.1% في عام 2018م إلى 6.6% في عام 2019م، وإرتفع سعر لفات 

الحديد أيضا خالل الربع األول من عام 2021م بنسبة 13% مما أدى إلى إنخفاض مجمل الربح إلى %4.7. 

وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في األسواق المحلية والعالمية. وفي حال وجود أي 
اضطراب )سواء كانت األسباب متعلقة بالمورد، أو نقص في السوق، أو كوارث طبيعة، أو ارتفاع أسعار المواد أو تغيرات في السياسة التجارية أو االشتراطات البيئية( 
ستكون الشركة غير قادرة على إنتاج منتجاتها أو ستكون ليست في ذات الميزة التنافسية التي هي عليها اليوم. ونتيجة لذلك ستتأثر عمليات الشركة بشكل سلبي وبالتالي 
أسعار منتجات الشركة ومبيعاتها وقدرتها على تلبية طلبات العمالء بالجودة والسعر والوقت المناسب األمر الذي سيكون له األثر بشكل جوهري على وضعها المالي أو 

نتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات  2-1-2
تتكون منتجات الشركة من األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد وأسالك النوابض وقواعد الشاحنات والمقطورات والمسبوكات المعدنية غير الثمينة، وتمثل 
مبيعات المنتجات الرئيسية والمتمثلة في األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد وأسالك النوابض ما نسبته )88%( و)74%( و)66%( و)71.4%( و)73.8%( من 
إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 2021م، على التوالي. وقد يتغير الطلب على منتجات الشركة نتيجة لتغير العرض والطلب 
والمنافسة على بيع هذه المنتجات، إن انخفاض الطلب على منتجات الشركة الرئيسية سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغير يف أسعار منتجات الشركة الرئيسية  2-1-3
تتكون منتجات الشركة الرئيسية من األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد وأسالك النوابض, وقد بلغ متوسط سعر بيع األسالك المجدولة للخرسانة سابقة 
الشد وأسالك النوابض مبلغ )3,511( و)3,364( و)3,108( و)3,378( للطن الطولي لألعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 2021م على 
التوالي. وقد تتغير أسعار منتجات الشركة نتيجة لتغير العرض والطلب والمنافسة على هذه المنتجات، إن انخفاض األسعار السوقية لمنتجات الشركة سيكون له تأثير 

سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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عوامل المخاطرة 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة عىل تنفيذ االستراتيجية  2-1-4
تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح على سبيل المثال ال الحصر، تحسين 
األنشطة الحالية التي تعمل فيها الشركة أو الدخول في أنشطة جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ 
وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها والمحافظة عليها. 
 على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج 

ً
عالوة

 للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم 
ً
الشركة إلى تمويل إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك 
سيؤثر بشكل سلبي على الوضع التناف�صي للشركة، وبالتالي نتائج أعمالها وربحيتها.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها، وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع 
مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة أو النظم واإلجراءات والضوابط التي تعتمدها ستكون كافية لدعم النمو 
والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح، وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  2-1-5
ال تستطيع الشركة أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها 
والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، 
أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلًبا على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل 

جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )الئحة تنظيم العمل( وتم عرضها على وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( ألخذ موافقتهم عليها 
وتم اعتمادها بقرار رقم 1/1168 تاريخ 1430/04/01ه )الموافق 2009/03/28م(. وتشمل الالئحة السياسات والضوابط الرقابية الداخلية ذات الصلة بالعمل 

والعمال.

وقد تم اطالع كافة منسوبي الشركة على الالئحة من خالل وضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل. ولكن على الرغم من ذلك فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي 
 عنها دون الحصول 

ً
سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة

على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر 
 على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها.

ً
سلبا

المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  2-1-6
تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص 
المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدمات 
 
ً
موظفيها، كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا
 
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل األعمال  2-1-7
إن لدى الشركة آالت ومعدات متخصصة تستخدمها في إنتاج منتجاتها، وهي مهمة للغاية لنجاح تشغيل مرافقها. لذلك تعتمد الشركة في إستمرار عملياتها على فعالية 
تلك المعدات واآلالت وأنظمة العمل فيها من أجل تحقيق أهدافها وتوقعاتها المالية. إن أي عطل غير متوقع يطرأ على اآلالت أو المعدات أو أي صيانة مطولة لها من 
شأنه أن يعطل إنتاج الشركة ويضعف قدرتها على إنتاج كميات كافية من المنتجات بصورة مستمرة أو على تأمين جودة المنتجات بالشكل الذي يلبي مطالب عمالئها. 

وقد يكون لهذا اإلخفاق تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها. 

إن أي تأخير في إصالح وصيانة المعدات أو أي نقص في إمدادات المياه أو الكهرباء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل عمليات الشركة إلى حد كبير وهذا بدوره قد يكون له 
أثر سلبي على توقعات الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 

تتألف مصانع الشركة من عدة خطوط إنتاج وآالت. لم يحصل أي انقطاع في أعمال الشركة في الفترة الماضية، وفي حال حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ 
 على أعمال الشركة 

ً
في عمل هذه الخطوط، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو اإلنقطاع، وبالتالي التأثير سلبا

وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف اإلنتاج.

 سواء ألسباب 
ً
وعليه، فإن أعمال ونتائج الشركة تعتمد بشكل كامل على أعمال مصانعها واستمراريتها، وبالتالي فإذا ما طرأ أي أمر من شأنه التأثير على أعمالها سلبا

فنية )كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه( أو تعرضه ألي حادث أو طارئ يؤثر على استمرارية أعماله سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أو أي من الكوارث 
الطبيعية )كالسيول( فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري على نتائج الشركة التشغيلية والمالية.
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المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  2-1-8
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها مما ُيعّرض الشركة أو أي من شركاتها التابعة لمخاطر تعطل هذه األنظمة، كانهيار النظام أو فشل 
أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة الالزمة لتشغيل 
هذه األنظمة وإدارتها، فإن فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق 

متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها، ولمواكبة التطور في الصناعات األساسية يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام 
التقنيات المتطورة. وال تضمن الشركة تعطل هذه األنظمة أو قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق األنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت والشكل 
المناسب كما أنها ستتكبد تكاليف عالية في هذا المجال مما سيؤثر على إنتاج المنتجات المطلوبة من عمالئها في المواعيد المحددة، وسيكون لذلك أثر سلبي على 

نتائج عملياتها وأدائها المالي والتشغيلي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة  2-1-9
تواجه الشركة مخاطر السيولة عندما تعجز عن توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن األنشطة التشغيلية والمطلوبات في الوقت المحدد. وقد 
بلغ معدل السيولة للشركة )2.76( مرة كما في ديسمبر 2018م، و)4.24( مرة كما في ديسمبر 2019م، و)3.3( مرة كما في ديسمبر 2020م، و)3.2( مرة كما في 31 
 عن عدم مقدرة الشركة على بيع 

ً
مارس 2021م. وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها في مواعيد اإلستحقاق ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا

موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، مما قد يؤثر على أداء التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.

مخاطر االئتمان  2-1-10
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها 
وجود أرصدة مدينة من العمالء، وعلى الرغم من وجود ضمانات مقابل التزامات الغير مع الشركة على سبيل المثال وليس الحصر سندات ألمر واعتمادات بنكية إال 
 راجع القسم الفرعي )5-5-2-2-2( من قسم »الموجودات 

ً
أن الشركة ال تضمن فشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها. تقدمها )فضال

المتداولة« )5-5-2-2( في قسم »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(، وارتفع رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 
957.6% ليصل إلى 2.7 مليون ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى التحوط لتقادم بعض أرصدة الذمم المدينة وضعف التحصيل خالل عام 2020م بسبب 
 الرصيد بنسبة 360.1% من 0.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 

ً
جائحة كورونا. وارتفع أيضا

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

وقد بلغ رصيد صافي الذمم المدينة التجارية للشركة مبلغ )122.5( مليون ريال و)103.9( مليون ريال و)76.2( مليون ريال و)90.7( مليون ريال كما في 31 ديسمبر 
 حوالي )%23( 

ُ
2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م على التوالي. وتمثل الذمم المدينة التي مضت فترة استحقاقها أكثر من )90( يوما

و)42%( و)40%( و)39%( من إجمالي الذمم كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م على التوالي. وتقـوم الشـركة 
بمتابعـة الذمـم المدينة بشـكل مسـتمر مـع عمالئها وقدرتهم على السداد وبالتالي لدى الشركة قدرة على تحصل الذمم المدينة. إذا لم تتمكن الشركة من تخفيض 

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
مديونيتها أو تأخرت في تحصيل الذمم المدينة فسوف يؤثر ذلك سلبا

 توقع قدرتهم المستقبلية باإللتزام بشكل دقيق. وفي حالة 
ً
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلبا

المخاطر المتعلقة بالتغيرات يف المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة  2-1-11
تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بهم وفًقا للمعايير الدولية 
 ،)SOCPA( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IFRS( للتقرير المالي
والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق 

 على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي. 
ً
بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة باالعتماد عىل الموظفين غير السعوديين  2-1-12
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )67.84%( من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو حدث 
 
ً
تغير في سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع. وبالرغم من إلتزام الشركة بنسبة التوطين المطلوبة )فضال
راجع القسم الفرعي )9-7( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة( إال أن اعتماد الشركة على 
نسبة مرتفعة من الموظفين غير السعوديين يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات، األمر 

 على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.
ً
الذي يؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي يؤثر سلبا

 على الموظفين غير 
ً
والجدير بالذكر، بلغ إجمالي عدد موظفي الشركة )423( من بينهم عدد )287( موظف أجنبي كما في 2021/03/31م، وتعتمد الشركة كثيرا

 لنظام العمل وأنظمة اإلقامة، 
ً
السعوديين. وال بد من اإلشارة أن حكومة المملكة اتخذت تدابير وإجراءات أكثر صرامة لتنظيم عمل الموظفين غير السعوديين وفقا

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بزيارات تفتيشية وتفرض إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي 
 لرخص إقاماتهم. 

ً
يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا
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إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد أفادت الشركة بأنه حتى إعداد هذه النشرة ال توجد على الشركة مخالفات بهذا الشأن. 

مخاطر إدارة رأس المال  2-1-13
تهدف الشركة عند إدارة رأس المال إلى ضمان قدرتها على االستمرار حتى تتمكن من االستمرار في توفير العوائد للمساهمين، والحفاظ على رأس مال أسا�صي مناسب 
لدعم أعمالها، وقد تتعرض الشركة إلى مخاطر سوء إدارة رأس المال وفقدان قدرتها على االستمرار في توفير العوائد للمساهمين، ودعم أعمالها. وتقوم إدارة الشركة 
بإدارة رأس المال عن طريق مراقبة العوائد على صافي الموجودات ومراقبة نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي أصولها، وقد تقوم بإجراء التعديالت على رأس 
 بما يضمن 

ً
، ولغرض الحفاظ أو التعديل على رأس المال قد تقوم الشركة بزيادة رأس مالها مستقبال

ً
المال بما يتناسب مع التغيرات في الظروف االقتصادية مستقبال

تحقيق أهدافها وخططها االستراتيجية، وفي حال عدم تمكن إدارة الشركة من إجراء التعديالت الالزمة على رأس المال فإن ذلك سيؤثر سلًبا على أعمال الشركة 
ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

زيادة التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشاريع المستقبلية عن القيمة المتوقعة  2-1-14
 راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من 

ً
على الرغم من أن الشركة قامت بالدراسات الالزمة لتحديد التكاليف الرأسمالية للمشاريع المستقبلية )فضال

هذه النشرة(، إال أنه من الممكن ولظروف خارجة عن إرادة الشركة أن ترتفع تلك التكاليف عن القيمة المتوقعة مما قد يؤثر على الجدوى المالية لتلك المشاريع، 
 على ربحية الشركة ومركزها المالي. وإن عدم تحقيق المشاريع الحالية أو التي تنوي الشركة 

ً
وبالتالي ستتأثر ربحية هذه المشاريع بشكل سلبي مما سينعكس سلبا

الدخول فيها مستقبال للنتائج المرجوة واألرباح المتوقعة أو في حالة تعرضها لخسائر، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

الدعاوي والمطالبات  2-1-15
تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوي تتعلق بعملياتها العامة ونزاعات ومطالبات تتعلق بأنشطتها. وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين 
أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة 
لذلك، قد تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في المملكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في 
حال حدوثها، كما ال تضمن الشركة أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما إن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل 
دقيق حجم تكلفة الدعاوي أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوي أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من 
 ألي 

ً
تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلًبا على الشركة. ومع هذا فال يمكن للشركة أن تضمن أنها لن تتعرض مستقبال

قضايا أو دعاوي. وكما بتاريخ إعداد هذه النشرة؛ فلم تقم الشركة برفع أي قضايا أو دعاوي مطالبات ضد الغير فيما عدا ما ورد في هذه النشرة )ولمزيد من التفاصيل 
 راجع القسم الفرعي )9-9( »المنازعات والدعاوي القضائية« من القسم 9 »المعلومات القانونية«(.

ً
فضال

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة  2-1-16
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب، باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة 
 على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

ً
كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا

 وستمائة 
ً
وفي خالل العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2020م، إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات 2017م و2018م بمبلغ ثمانمائة وستة وسبعون ألفا

 وثمانمائة وخمسة وأربعون )384,845( ريال سعودي تم سدادها إلى الهيئة العامة للزكاة 
ً
وواحد وتسعون )876,691( ريال سعودي، منها ثالثمائة وأربعة وثمانون ألفا

 ومائة 
ً
والدخل, وتم تقديم إعتراض عن المبلغ المتبقي خالل عام 2020م، وتوصلت الشركة إلى تسويه نهائية خالل العام 2021م بمبلغ مائة وتسعة وسبعون ألفا

وسبعون )179,170( ريال سعودي, والتي تم سدادها بالكامل. وبناء علية حصلت الشركة على شهادة نهائية حتى عام 2018م، وال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتها الزكوية عن السنوات المالية 2019م و2020م، وفي حال قامت الهيئة بمطالبة الشركة بدفع أي فروقات زكوية 
مستقبال وكانت أكبر من مخصص الزكاة التي تم تكوينه من قبل الشركة، فإن ذلك سيعرض الشركة لدفع مبالغ إضافيه، وبالتالي سيؤثر سلبا على أرباح الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. مع العلم بأن الشركة لديها مخصص زكاه بقيمة )6.1( مليون ريال سعودي بتاريخ 31 مارس 2021م.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  2-1-17
تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التناف�صي وتمنحها 
 راجع القسم الفرعي )9-8( »العالمات 

ً
 في السوق بين العمالء. وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات المختصة )فضال

ً
 واضحا

ً
تميزا

التجارية وحقوق الملكية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمة التجارية للشركة 
سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود بعض موظفيها اإلداريين لهذه اإلجراءات وذلك من 
أجل حماية عالمتها التجارية. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك 

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
سيؤثر سلبا

أخطار تذبذب نسب الفائدة وتكاليف التمويل  2-1-18
أبرمت الشركة عدة تسهيالت بمعدل فائدة متغير. إن ارتفاع معدالت األرباح سواء الثابتة أو المتغيرة )أي األرباح التي تتخذ من االقتراض فيما بين البنوك السعودية 
أساًسا الحتسابه أو ما يعرف بالـ »سايبور« ))SAIBOR( والتي تستحق للجهات الممولة للشركة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه الشركة في تمويل 

أعمالها، مما سوف يؤثر سلًبا على معدل ربحيتها ونتائجها المالية.
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مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة  2-1-19
نظًرا ألن أعمال الشركة تخضع للعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية األخرى، فإن الشركة عرضة للعقوبات 
والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها أو ما يتم من استحداثه وال تواكبه الشركة. وقد تتعرض الشركة 
لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل هيئة السوق المالية ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على 
أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. بناًء عليه؛ في حال قامت أحد الجهات المختصة بزيارات تفتيشية ورصدت أي من المخالفات أو التقصير في تطبيق 
األنظمة واللوائح التي تخضع لها الشركة؛ فقد يترتب على الشركة مخالفات وغرامات وسيحمل الشركة نفقات تشغيلية سيؤثر جوهرًيا على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة  2-1-20
تعد سمعة الشركة أمًرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة في المستقبل 
نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر: تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة أو سلوك أحد موظفيها الذي 
قد يتسبب في إخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلًبا على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية 

سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

كفاية التغطية التأمينية المناسبة  2-1-21
لدى الشركة اتفاقيات تأمين شاملة وثيقة تأمين ممتلكات الممتلكات واآلالت والشحن البحري والمسؤولية العامة واألموال وأخطاء الموظفين القياديين وقد تم 

تعيين شركة مارش السعودية كوسيط ما بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني.

من الممكن أن تتعرض أعمال الشركة أو فروعها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير 
 ،

ً
أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

باإلضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن 
سوء األحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة.

وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية إضافية ال تكون مشمولة في وثيقة التأمين وتتعلق بالملكية المتضررة، وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد الشركة 
بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير 
سلبي على األعمال المستقبلية للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات للمستثمرين بعدم وقوع أي من هذه األحداث 
 على 

ً
 بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلبا

ً
 أو كليا

ً
التي يمكن أن ينتج عنها أضرار تؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا

 سيكون لذلك أثر على نتائجها المالية وأرباحها.
ً
 إلى توقف عملياتها مؤقتا

ً
عمليات الشركة وعلى قدرتها في تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافة

قامت الشركة بالتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم من خالل وثيقة الضمان الصحي بتاريخ 2021/04/01م والتي تنتهي في 2022/03/31م الموقعة مع بوبا العربية 
للتأمين التعاوني ويتضمن عقد تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم 
التفاوض عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها 
على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود 
وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم 
 على أعمال الشركة وتوقعاتها 

ً
رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا

المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير  2-1-22
 راجع القسم الفرعي )9-7-4( »ملخص العقود الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه 

َ
أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقية )فضال

النشرة(، تعتمد خطة عمل الشركة على إعادة جدولة ديونها لتعزيز الوضع المالي والتشغيلي للشركة. وعليـه تتعـرض الشـركة لخطـر عـدم قـدرة الجهـات المتعاقدة معهـا 
أو عـدم رغبتهـا بالوفـاء بالتزاماتهـا التعاقديـة. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجة إلفالسها أو عدم مالءتها 
المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة. كما ال يمكن التأكيـد بـأن تلـك األطراف 
سـوف تكـون علـى مسـتوى تطلعـات الشـركة، وفـي حـال عـدم قـدرة الشـركة واألطراف المتعاقدة معهـا علـى االلتزام ببنـود تلـك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات 

 على مركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ً
مستقبلية أو قضايا وخسـارة الشـركة لتلك المنازعات فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

خضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة  2-1-23
تتطلب أعمال الشركة على اختالف أنواعها االلتزام بالتشريعات والتعليمات الصادرة من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ومدن واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة 
في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة في سعيها للحد من هذه المخاطر، تقوم باتباع أعلى معايير السالمة واألمن الصناعي فيما يتعلق بتخزين ونقل 
المنتجات والمواد الخام، وفي سبيل ذلك تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في مجاالت السالمة واألمن الصناعي، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع 
أصولها وأعمالها. وااللتزام باألنظمة البيئية منها المعايير البيئية والصحة والمهنية وسالمة المنشئات الصناعية والعاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن 
عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح إلى خطر تلوث بيئي مما 

سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان. 
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إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو تراخيصها، وسوف يؤثر ذلك على 

ً
أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها المالية وربحيتها. 
ً
مقدرتها على مزاولة أعمالها، وبالتالي التأثير سلبا

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات  2-1-24
تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة ألحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(، والمعدل بالمرسوم 
الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25ه )الموافق 2018/04/11م(. كما أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-127-2016( وتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 
 لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2019-

ً
2016/10/17م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

57-3( وتاريخ 1440/09/15ه )الموافق 2019/05/20م(. وباإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2017-16-8( وتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 
2017/2/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01ه )الموافق 2021/01/14م(. ويفرض نظام الشركات 
والئحة حوكمة الشركات بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. كما فرض نظام الشركات عقوبات 
أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها 
التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو 
مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 5 سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي( في حال عدم 

التزامها بتلك األحكام والقواعد. 

تم تحديث دليل الحوكمة الخاص بالشركة وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/10/17هـ )الموافق 
2019/06/20م(. في حال عدم تمكن الشركة من االمتثال لالئحة حوكمة الشركات فقد تتعرض لعقوبات مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

، أو في حال أصبحت بعض أو كل المواد 
ً
في حال إخفاق الشركة بااللتزام بجميع مواد نظام الشركات وجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات مستقبال

االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات إلزامية، ولم تقم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها، فإن ذلك سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية، األمر الذي سيكون له تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر وجود بعض أصول الشركة عىل أراض مستأجرة  2-1-25
 راجع القسم الفرعي )9-7-4( »ملخص العقود 

َ
تعتمد الشركة على مواقع أغلبها مستأجرة، حيث تبلغ نسبة المواقع المستأجرة 99% من إجمالي مواقع الشركة )فضال

الجوهرية« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، بعضها مستأجر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«، واألخرى 
مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث إن عقود إيجار هذه المواقع هي عقود محددة المدة بطبيعتها إذ ال يمكن ضمان أال تصدر قرارات سيادية أو من 
الجهات الحكومية أو من المؤجرين بتعديل الشروط واألحكام المتعلقة بتأجير األرا�صي خاصة المتعلقة منها ببدل اإليجار المستحق، سواء خالل مدة سريانها أو عند 
تجديدها، والتي لها تأثير على وضع الشركة من ناحية التكاليف في حال تم فرض تكاليف إضافية غير متوقعة من قبل الجهة المؤجرة لتتكبدها الشركة فسيكون له أثر 
سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي. باإلضافة إلى ذلك، قد ال تتمكن الشركة من تجديد عقود إيجار المواقع المستأجرة على اإلطالق أو أن يتم تجديدها 
ولكن بشروط غير تفضيلية للشركة مقارنة بالشروط الحالية التي تتضمنها عقود اإليجار. كما تخضع هذه العقود لتغيرات في غرض العقار وفي حال قررت الشركة 
أو أجبرت على االنتقال لموقع آخر نتيجة لعدم تجديد عقود اإليجار على النحو الموضح أعاله، فإن الشركة ال تضمن بأنه سيكون بمقدورها نقل مرافقها إلى مواقع 
جديدة خالل فترة قصيرة أو مالئمة، كما ستؤدي عملية النقل هذه إلى تكبد الشركة نفقات رأسمالية غير متوقعة، مما سيؤدي إلى التأثير سلًبا على استمرارية أعمالها 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء  2-1-26
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها وخدماتها. ولكن في حال عدم القدرة على االستمرار بتقديم 
منتجاتها وخدماتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلًبا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي على مبيعات 

الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة  2-1-27
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على عدد من 
المنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% وذلك ابتداًء من تاريخ 01 يوليو 2020م، وبناًء على ذلك، يتعين 
على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة التي طرأت عليها. إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة 
 من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن 

ً
الشركة أو من شركاتها التابعة، سوف ُيعرضهم لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما سيزيد أيضا

أن يقلل من الوضع التناف�صي للشركة ومستوى الطلب على خدماتهم، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2-1-28
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص على سبيل 
المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادة تسجيل العالمة التجارية وشهادات السعودة 
 راجع القسم 

ً
وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة، فضال

الفرعي )9-7-1( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« )9-7( من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.
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إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها 
أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد 
طلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو إغالق فروعها أو تجميد جميع الخدمات التي 

ُ
ت

تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ً
وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظمة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة  2-1-29
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي قد ال تتوفر تغطية تأمينية كافية 
عليها، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما یؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملیاتھا وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية وااللتزام بمتطلبات 
عمالئها. وفي حالة حدوث كوارث طبیعیة وإضرارها بمرافق وأصول الشركة ولم تتوفر عليها تغطية تأمينية كافية، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملیاتھا ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجائحة فايروس كورونا )كوفید- ۱۹(  2-1-30
اجتاح فيروس كورونا )Covid-19( العالم خالل عام 2020م. وعصفت آثاره السلبية بتكاليفه الباهظة بمعظم قطاعات األعمال في أنحاء العالم. ومع تف�صي الفيروس 
قامت العديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في اتخاذ عدة إجراءات احترازية 
لمنع انتشار الفيروس، وعليه تأثرت معظم األنشطة في المملكة العربية السعودية ودول العالم بتلك التدابير االحترازية على سبيل المثال ال الحصر: اإلغالق الجزئي 
والكامل، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو منعه، وصعوبة التنقل، وإصابات الموظفين بفيروس كورونا، وما تبعه من ركود االقتصاد العالمي في مختلف القطاعات 
 على حركة التجارة العالمية بشكل عام، وبسبب ذلك تأثر حجم مبيعات الشركة ألغلب دول العالم باإلضافة إلى انخفاض أسعار العديد من منتجات الشركة 

ً
أثر سلبا

 
ً
 على أعمال ونتائج الشركة. خالل الربع الثالث بدأت أسعار المنتجات في تحسن باإلضافة إلى زيادة الطلب وذلك انعكاسا

ً
الرئيسية خالل تلك الفترة، وهو ما أثر سلبا

 في التعافي بعد االتجاه إلى رفع القيود على حركة التجارة بين الدول. إال أن نتائج أعمال الشركة ظلت متأثره حتى الربع الرابع 
ً
للتحسن االقتصادي الذي بدأ تدريجيا

لعام 2020م وذلك مع ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وكذلك المخزون بطئ الحركة، وتطور أداء الشركة خالل الربع األول من عام 2021م، وذلك 
مع تطور الطلب ورفع القيود على حركة التجارة بين الدول، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 38% حيث بلغت إيرادات الشركة خمسة وستون مليون )65 
مليون( ريال سعودي مقارنه ب سبعة وأربعون مليون )47 مليون( ريال سعودي في الربع الرابع 2020م. وال شـيء يضمـن مدى استمرار الجائحة وتأثيرها. وقد يتطلب 
 على أعمال الشركة ونتائج 

ً
األمر تطبيق المزيد من اإلجراءات االحترازية، وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شأنه التأثير على استمرارية أعمال الشركة فإن ذلك سيؤثر سلبا

عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة  2-1-31
بلغت صادرات الشركة إلى خارج المملكة العربية السعودية حوالي ما نسبته 77.4% و55.6% و42.2% و54.9% و51.9% من إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م 
و2020م وفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م على التوالي، وتركزت صادرات الشركة على دول الخليج بشكل خاص، ويوضح الجدول التالي 

نسبة الصادرات حسب الدول:

31 مارس 2021م2020م2019م2018مالدولة

80%47%57%54%اإلمارات العربية المتحدة

4%15%18%16%الكويت

140%4%14%الواليات المتحدة األمريكية

6%7%10%6%البحرين

4%9%6%4%جمهورية مصر العربية

6%7%5%6%دول أخرى

 إيرادات التصدير بنسبة 40.6% لتصل إلى 86.8 مليون ريال سعودي في 2020م بسبب اإلغالق واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا 
ً
وانخفضت أيضا

وتوقف معظم المشاريع. وانخفضت أيًضا إيرادات التصدير بنسبة 22.4% من 43.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 33.9 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك بشكل رئي�صي إلى عدم وجود مبيعات إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية خالل 
الربع األول من عام 2021م. إن أي تغير في قوانين أي دولة أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية بشأن تصدير 
منتجات الشركة سيؤثر على مقدرة الشركة على توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع تكلفة منتجاتها والتأثير على هوامش صافي الربح مما سيكون له تأثري 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بتوفير الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي  2-1-32
استفادت الشـركة مـن الخدمات للمنشـآت الصناعيـة التـي تقـع فـي الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدن لتجهيـزات المرافق المناسبة لهـا وبتكلفـة أقـل مـن ناحيـة اإليجار 
السـنوي مقارنـة بتلـك التـي يتـم تقدميهـا للمنشـآت الصناعيـة خـارجها. كما حصلت الشركة على إعفاءات من الرسوم الجمركية الستيراد الماد الخام الرئيسية للشركة 
)لفات أسالك الحديد( وبعض المكائن وقطع الغيار لمدة خمس )5( سنوات تنتهي بنهاية عام 2021م. كما استفادت الشركة من قرار مجلس الوزراء رقم )74( وتاريخ 
 من 01 أكتوبر 2019م. ال�صي يضمن استمرار الهيئة الملكية للجبيل 

ً
)1441/01/25( من إعفاء المنشآت الصناعية من المقابل المالي لمدة خمس سنوات اعتبارا
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 راجع القسم الفرعي )9-7-4-2( »العقود الجوهرية« من القسم 
َ
وينبع ومدن بتقديم هذه الحوافز للمنشآت الصناعية من حيث قيمة اإليجارات التي تقدمها )فضال

)9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(، وال تستطيع الشركة أن تضمن استمرار اإلعفاءات الجمركية والمقابل المالي مما سيؤثر سلبيا أعمال الشركة ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر الحصول عىل التمويل  2-1-33
تعتمد االحتياجات التمويلية للشركة على رأسمالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة 
 راجع 

َ
 على تنفيذ أعمالها )فضال

ً
لها، وال تضمن الشركة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة لذلك مما سيؤثر سلبا

القسم الفرعي )5-5-2-3( »المطلوبات غير المتداولة« من القسم )5( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(.

 على تنفيذ أعمالها. 
ً
وال تضمن الشركة الحصول على التمويل الالزم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة الشركة لذلك مما سيؤثر سلبا

كما من الممكن أن تتحمل الشركة نفقات رأسمالية إلجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها وذلك إما بهدف االلتزام بأي متطلبات قانونية أو 
تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه األعمال، أو بهدف االلتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في اإلنتاج.

 على تنفيذ 
ً
وفي حال عدم الحصول أو التأخير في تأمين هذا التمويل عند الحاجة، أو توفر التمويل ولكن بشروط غير مناسبة ألوضاع الشركة سوف يؤثر ذلك سلبا

مشاريعها وأداء الشركة المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة  2-1-34
 وتسعمائة وإثنان وتسعون )40,156,992( ريال سعودي كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م 

ً
 ومائة وستة وخمسون ألفا

ً
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة أربعون مليونا

 وأربعمائة وسبعة وخمسون )54,624,457( ريال سعودي بتاريخ 30 يونيو 2021م، ويوضح الجدول 
ً
 وستمائة وأربعة وعشرون ألفا

ً
كما بلغت أربعة وخمسون مليونا

التالي التطور الزمني لتراكم الخسائر المتراكمة وأسبابها:

الخسائر المتراكمةصافي الخسارةالفترة
نسبة الخسائر المتراكمة 

إلى رأس المال
سبب إرتفاع / إنخفاض الخسائر المتراكمة

2.58%7.25 مليون7.46 مليونالربع األول 2020م

الكميات  إلنخفاض  نتيجة  المبيعات  انخفاض  إلى  الخسائر  ارتفاع  أسباب  تعود 
البيع  وارتفاع مصاريف  المنتجات  بيع بعض  أسعار  وانخفاض متوسط  المباعة 
فيها  مشكوك  ديون  مخصص  وتسجيل  النقل  تكاليف  إلرتفاع  نتيجة  والتوزيع 

وانخفاض اإليرادات األخرى.

5.32%14.95 مليون7.71 مليونالربع الثاني 2020م

كورونا  لجائحة  نتيجة  المبيعات  انخفاض  إلى  الخسائر  ارتفاع  أسباب  تعود 
)كوفيد-19( واإلجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الفايروس وارتفاع المصاريف 
تكاليف  في  اإلرتفاع  بسبب  والتوزيع  البيع  مصاريف  وارتفاع  واإلدارية  العمومية 
الشحن إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية وزيادة مخصص ديون مشكوك في 

تحصيلها وانخفاض في اإليرادات األخرى.

7.40%20.81 مليون5.86 مليونالربع الثالث 2020م

تعود أسباب انخفاض الخسائر إلى ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن الطلب وانخفاض 
تكلفة بعض مدخالت اإلنتاج وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع نتيجة إلنخفاض 
تكاليف النقل وتحصيل جزء من مخصص ديون مشكوك فيها وانخفاض األعباء 
المالية وارتفاع اإليرادات األخرى، باإلضافة إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة 

الشهرة بمبلغ 40.1 مليون ريال خالل الفترة المماثلة من العام السابق.

14.28%40.16 مليون19.34 مليون الربع الرابع 2020م

كورونا  لجائحة  نتيجة  المبيعات  انخفاض  إلى  الخسائر  ارتفاع  أسباب  تعود 
واإلحترازات التي وضعت للحد من انتشار الفايروس وكذلك لعمل مخصصات ديون 
مشكوك في تحصيلها ومخزون بطيئ الحركة بمبلغ 12.1 مليون ريال سعودي مقارنة 

بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي خالل العام الما�صي.

16.8%47.24 مليون7.08 مليونالربع األول 2021م

تعود أسباب الخسائر إلى انخفاض المبيعات وانخفاض مستويات تشغيل المصانع 
مع ثبات التكاليف الثابتة، بالرغم من تحسن المبيعات خالل الربع األول من عام 
2021م مقارنة بمتوسط مبيعات الربع الواحد خالل العام الما�صي إال أن المبيعات 
المحققة منخفضة عن المستويات التي تحقق نقطة التعادل وذلك لتراجع الطلب 
على منتجات الشركة األساسية والمرتبطة بمشاريع البنية التحتية والبناء والتشييد 
ويعزى ذلك في المقام األول على استمرار آثار جائحة كورونا وأيضا عمل مخصص 
ديون مشكوك في تحصليها بمبلغ 2 مليون ريال يعد من أسباب الخسائر خالل اربع 

األول 2021م.

والتوزيع  البيع  مصاريف  انخفاض  إلى  الخسائر  انخفاض  أسباب  تعود  كما 
والمصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة التمويل.

19.43%54.62 مليون7.38 مليونالربع الثاني 2021م
تعود أسباب الخسائر إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية 
وزيادة  فيها  مشكوك  ديون  مخصص  لتكوين  نتيجة  األخرى  المصاريف  وارتفاع 

طفيفية في األعباء المالية.
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عوامل المخاطرة 

مائتان واحد وثمانون مليون  المال من )281,120,890(  العادية على تخفيض رأس  العامة غير  الجمعية  ••/••/••••م وافقت  )الموافق  ••/••/••••هـ  وبتاريخ 
ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي إلى )234,000,000( مائتان وأربعة وثالثون مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 
)28,112,089( ثمانية وعشرون مليون ومائة وأثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم إلى )23,400,000( ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف سهم عادي سهم عن 
طريق إلغاء )4,712,089( أربع ماليين وسبعمائة واثني عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها حوالي )16.76%(، وبمعدل تخفيض 
سهم واحد عن كل )5.966( سهم. إن تكبد الشركة لخسائر إضافية في المستقبل سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال الشركة وخططها التوسعية وسينعكس 

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
سلبا

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة  2-1-35
تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذوي عالقة متمثلة في أحد كبار المساهمين )شركة التصنيع الوطنية(، وقد بلغ حجم التعامالت مع الطرف 
ذا العالقة حوالي )76,200( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، و)3,189,946( ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، و)2,769,768( ريال سعودي كما في 
 راجع القسم الفرعي )9-7-4-1( من قسم »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« )9-7( في قسم »المعلومات القانونية« من 

َ
31 ديسمبر 2020م. )فضال

هذه النشرة. 

إن جميع المعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة وفي حال عدم موافقتها على هذه التعامالت فستضطر 
الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال وقد تنقطع مصالح الشركة ذات الصلة في هذا الشأن لحين إتمام االتفاقيات، 
باإلضافة إلى أنه إذا لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك يعد مخالفة ألحكام نظام الشركات ولوائح الحوكمة 

مما سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها.

المخاطر ذات الصلة بالسوق والقطاع   2-2

التقلبات يف أسعار المواد الخام  2-2-1
إن الشركة ال تتحكم بالعوامل التي تؤثر على أسعار السلع األساسية، وبالتالي فإن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، وعدم استقرار السوق، والمضاربة من قبل 
المتداولين بالسوق، واألوضاع والسياسية قد تؤثر على األسعار أو دقة االفتراضات أو اآلفاق المستقبلية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعار المواد الخام ستؤدي إلى تكبد 

الشركة لتكاليف إنتاجية إضافية والتي سيكون لها تأثير سلبي على اآلفاق المستقبلية للشركة وأعمالها ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة  2-2-2
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، وبالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في المملكة. 
وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة 
مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير 
متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال 

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
ً
عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

مخاطر التقلبات يف العرض والطلب يف األسواق المحلية واإلقليمية  2-2-3
إن تقلبات األوضاع االقتصادية في المملكة والبلدان المجاورة تعتبر عامل رئي�صي للتقلبات في مستويات العرض والطلب في مجال عمل الشركة. تأثر قطاع اإلنشاءات 
 رئيسًيا في زيادة مستوى الطلب على منتجات الشركة المصنعة، سيؤثر ذلك على حجم 

ً
والبنية التحتية وقطاع النقل والتعدين وغيرها من القطاعات التي تشكل عامال

إنتاج الشركة ومبيعاتها في حال انخفاض الطلب على مواد اإلنشاءات والبنية التحتية والتي من شأنها الحد من توسع تلك القطاعات في إنشاء نقاط بيع أو توزيع 
جديدة والتي تحتاج إلى تجهيزات التخزين والمستودعات مثل األرفف أو حتى توسيع استيعاب المخازن والمستودعات الحالية.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي يف المملكة  2-2-4
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، عوامل 
التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أسا�صي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال 
تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو 
 لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها 

ً
 على أداء الشركة المالي، نظرا

ً
اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلبا

بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي 
تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط  2-2-5
 على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم معها، وعدم 

ً
إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط وأفريقيا قد تؤثر سلبا

قدرتها على الحصول على عمالء جدد، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على إيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق 
المال وبالتالي ستؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء من قيمة استثماره. وقد بلغت مبيعات الشركة إلى الشرق األوسط 
وأفريقيا ما نسبته )62%( و)50%( و)33%( و)49%( من إجمالي المبيعات لألعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م على 

التوالي.
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مخاطر أسعار صرف العمالت  2-2-6
تتمثل مخاطر أسعار صرف العمالت في تذبذب سعر صرف العمالت األجنبية. وتواجه الشركات مخاطر أسعار صرف العمالت في معظم األحيان عندما تربطها عالقات 
تجارية مع أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم. يتم التعامل مع الموردين الخارجيين للشركة بالعمالت األجنبية. وبالتالي، فإن الشركة تواجه مخاطر 
أسعار صرف العمالت األجنبية. وسوف تؤثر أي تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف على تكاليف المواد المستوردة والتي ستؤثر بدورها بشكل سلبي على 

األداء المالي للشركة.

مخاطر تعديل أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه والخدمات ذات الصلة  2-2-7
أصدر مجلس الوزراء قراره في 2015/12/28م برفع أسعار الطاقة )بما في ذلك الوقود( وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه واإلرتقاء بخدمات الصرف الصحي 
للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة مما أثر على مصاريف متعلقة بتشغيل الشركة. وال يوجد 
ضمانات بأال يكون هناك قرارات متعلقة برفع األسعار مرة أخرى مما سيؤثر ذلك سلًبا على تكاليف اإلنتاج وأعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألنظمة والمعايير البيئية  2-2-8
تتطلب أعمال الشركة على اختالف أنواعها االلتزام بالتشريعات والتعليمات الصادرة من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ومدن واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة 
في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة في سعيها للحد من هذه المخاطر، تقوم باتباع أعلى معايير السالمة واألمن الصناعي فيما يتعلق بتخزين ونقل 
المنتجات والمواد الخام، وفي سبيل ذلك تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في مجاالت السالمة واألمن الصناعي، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع 
أصولها وأعمالها. وااللتزام باألنظمة البيئية منها المعايير البيئية والصحة والمهنية وسالمة المنشئات الصناعية والعاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن 
عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح إلى خطر تلوث بيئي مما 

سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان. 

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشئات الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات 
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو تراخيصها، وسوف يؤثر ذلك على 

ً
أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا

 على نتائجها المالية وربحيتها. 
ً
مقدرتها على مزاولة أعمالها، وبالتالي التأثير سلبا

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة   2-3

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  2-3-1
 ومركزها المالي واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة 

ً
تعتمد أرباح األسهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة مستقبال

االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشركة من وقت آلخر على قدر كبير من األهمية. على الرغم من 
، كما ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق 

ً
أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها في حال تحقيق أرباح، إال أنها ال تضمن بأن أية أرباح على األسهم سوف توّزع فعليا

بالمبلغ الذي سيوّزع في أية سنة معينة. يخضع توزيع أرباح األسهم لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األسا�صي للشركة.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية  2-3-2
 لما سيكون عليه األداء مستقبال. وتنطوي تلك البيانات المستقبلية على مخاطر 

ً
تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو 
اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقًعا صراحة أو ضمنيا في البيانات المذكورة. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه 
المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه 

النشرة.

بيع عدد كبير من األسهم يف السوق بعد عملية الطرح  2-3-3
إن بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد استكمال عملية الطرح أو وجود اعتقاد أو تصور بحدوث مثل ذلك البيع يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على سعر األسهم في 
السوق. وسيخضع المؤسسون لفترة حظر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم في السوق. وسيحظر عليهم خالل هذه الفترة التصرف في أي من األسهم المملوكة لها. وفي 

 على سعر األسهم في السوق.
ً
حال قيام المساهمون المؤسسون ببيع عدد كبير من أسهمها بعد انقضاء فترة الحظر، فسيؤثر ذلك سلبا

المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل يف سعر حقوق األولوية  2-3-4
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيًرا بسبب الفرق بين نسبة 
ا من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها 

ً
التذبذب اليومي المسموح بها )والتي تتمثل في )10%( ارتفاع وهبوط

بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. إن هذه العوامل من الممكن أن تؤثر سلبا 
على سعر تداول الحقوق.
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المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة يف سعر السهم  2-3-5
 وقد يتأثر 

ً
 على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا

ً
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا

 عن العديد من العوامل منها دون 
ً
بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا

الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات 
الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

 على سعر أسهم الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد 
ً
وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا

 على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من 
ً
ال يتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا

 
ً
سعر الطرح، وإذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فإنه ال يمكن إلغاء االكتتاب أو تعديله. وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة

 على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
لذلك. عالوة

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية  2-3-6
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى، ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما ينوه إلى عدم وجود ما يضمن 
الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبيع حقوقه، وأصحاب کسور األسهم، قد 

ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  2-3-7
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من تحدد 
النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره 
االستثماري، حيث أنه في حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفا جوهريا عن ما هو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك، سيؤدي إلى خسارة المساهمين 

جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  2-3-8
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(، وعدم ممارسة المساهمون الحاليين حقوقهم عند إصدار حقوق 
أولوية جديدة فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة وما يلحقها من حق التصويت وحق الحصول على األرباح مما سيؤثر على السعر السوقي للسهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب عىل حقوق األولوية وأسهم الشركة  2-3-9
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول، وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد أو مستثمر 
جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كافي على أسهم الشركة 
من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك 
تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم. وعالوة على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب 

كاٍف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية  2-3-10
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها، كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال 
رغب حامل حقوق األولوية المقيد، ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافية لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة 
ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها، كما ال يوجد ضمان بأن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم 
باالكتتاب أو ألصحاب کسور األسهم في حال لم تقم المؤسسات االستثمارية في فترة الطرح المتبقي بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، أو ان يكون مبلغ 

التعويض )إن وجد( كافًيا للتعويض عن انخفاض نسبة الملكية في رأس مال الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية يف الوقت المناسب  2-3-11
تبدأ فترة االكتتاب في ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م( وستنتهي في ••/••/••••ه )الموافق ••/••/••••م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين 
يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب 
بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين 

غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة يف حقوق األولوية  2-3-12
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق التذبذب 
 من سعر اإلغالق لليوم السابق(، كما توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق 

ً
 وهبوطا

ً
اليومي المسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل في 10% ارتفاعا

اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المساهم 
للحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب، أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال 
عدم ممارسة الحقوق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح المتبقي بسعر أعلى 
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من سعر الطرح. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل 
 راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« في هذه النشرة(.

ً
المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين. )فضال

المخاطر المتعلقة بعدم نشر القوائم والمعلومات المالية  2-3-13
 لمعايير المحاسبة 

ً
طبقا للمادة الثالثة والستون من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة : يجب على الُمصدر إعداد قوائمه المالية األولية وفحصها وفقا

 من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك 
ً
والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة ال تتجاوز 30 يوما

 لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 
ً
القوائم. كما يجب على الُمصدر إعداد قوائمه المالية السنوية ومراجعتها وفقا

وأن يفصح عنها للجمهور خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على الُمصدر أن يفصح عن هذه القوائم 
 قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للُمصدر. وطبقا للمادة السادسة والثالثون من قواعد اإلدراج فإنه يجوز 

ً
 تقويميا

ً
المالية خالل مدة ال تقل عن 21 يوما

للسوق المالية السعودية تعليق تداول األوراق المالية للمصدر عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق اللوائح 
التنفيذية ذات العالقة وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة )6( أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء 
 على إكمال عملية الطرح وبالتالي على وضع الشركة المالي وتوقعاتها 

ً
إدراج األوراق المالية. وفي حال تم تعليق تداول األوراق المالية للمصدر سوف يؤثر ذلك سلبيا

المستقبلية.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية16 |

خلفية عن الرشكة وطبيعة أعمالها 

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها -  3

نبذة عن الشركة   3-1

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )»معدنية« أو »الشركة«( شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )253( بتاريخ 1411/03/13هـ 
وبتاريخ  1990/12/03م(.  )الموافق  1411/05/16هـ  بتاريخ  الجبيل  مدينة  من  الصادر   )2055002251( رقم  تجاري  وبسجل  1990/10/02م(  )الموافق 

1421/06/28هـ )الموافق 2000/09/26م( تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول - السوق الرئيسية(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهم عادي 
بقيمة أسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

 ،
ً
لدى الشركة مساهم كبير واحد فقط وهي: الشركة الوطنية للتصنيع والذي يملك ثمانية ماليين ومائتان وسبعة وتسعون ألف وستمائة وأربعون )8,297,640(* سهما

أي ما نسبته )35.46%( قبل الطرح.

* عدد األسهم بعد عملية تخفيض رأس المال 

تاريخ الشركة وأهم التطورات يف هيكل رأس مالها   3-2

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )253( بتاريخ 1411/03/13هـ )الموافق 1990/10/02م( وبسجل تجاري  	
رقم )2055002251( الصادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1411/05/16هـ )الموافق 1990/12/04م(

إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 1421/06/28هـ )الموافق 2000/09/26م(، برأس مال يبلغ مائة  	
مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى )2,000,000( سهم وبقيمة أسمية قدرها خمسون )50( ريال سعودي للسهم الواحد

بتاريخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )100,000,000( مائة مليون ريال مقسم إلى )2,000,000(  	
إثنان مليون سهم عادي إلى )125,000,000( مائة وخمس عشرون مليون ريال مقسم إلى )2,500,000( إثنان مليون وخمسمائة ألف سهم عادي 
عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. كما قامت الشركة بزيادة رأس مالها بتاريخ 1427/05/11هـ )الموافق 2006/06/07م( من )125,000,000( 
مائة وخمس وعشرون مليون ريال سعودي إلى )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال 
سعودي مقسم إلى )16,356,125( ستة عشر مليون سهم وثالثمائة وست وخمسون ألف ومائة وخمس عشرون سهم وذلك عن طريق إصدار 

أسهم لالستحواذ على الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار

بتاريخ 1429/04/01هـ )الموافق 2008/04/07م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )163,561,250( مائة وثالث وستون مليون وخمسمائة  	
واحد ستون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي إلى )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال 

سعودي مقسم إلى )20,445,156( سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(

بتاريخ 1430/05/01هـ )الموافق 2009/04/26م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من )204,451.56( مائتين وأربع مليون وأربعمائة واحد  	
خمسون ألف وخمسمائة وستون ريال سعودي إلى )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة واربع وستون ألف وأربعمائة 
وخمسون ريال سعودي مقسم إلى )25,556,445( خمس وعشرون مليون وخمسمائة وست وخمسون ألف وأربعمائة وخمس وأربعون سهم وذلك 

عن طريق إصدار أسهم منحة )سهم لكل أربعة أسهم(

قامت الشركة بتاريخ 1433/06/03ه )الموافق 2012/04/24م( برفع رأس مالها من )255,564,450( مائتان وخمس وخمسون مليون وخمسمائة  	
واربع وستون ألف وأربعمائة وخمسون ريال سعودي إلى )281,120,890( مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون 
ريال سعودي مقسم إلى )28,112,089( ثمانية وعشرون مليون ومائة وإثنا عشر ألف وتسعة وثمانون سهم وذلك مقابل إصدار أسهم منحة )سهم 

لكل عشرة أسهم(

بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال  	
الشركة من مائتان واحد وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي )281,120,890( ريال سعودي إلى مائتان وأربعة 
وثالثون مليون ريال سعودي )234,000,000( ريال سعودي. عن طريق إلغاء )4,712,089( أربع ماليين وسبعمائة وإثني عشر ألف وتسعة وثمانون 
سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها حوالي )16.76%(، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )5.966( سهم. ليصبح عدد األسهم ثالثة 

وعشرون مليون وأربعمائة ألف )23,400,000( سهم.



17 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

خلفية عن الرشكة وطبيعة أعمالها 

الرؤية والرسالة واالستراتيجية   3-3

رؤية الشركة 

أن نكون رواد في مجالنا الصناعي وتحقيق الكفاءة التنافسية والنمو المتواصل والريادة في السوق المحلي والتواجد في األسواق العالمية.

رسالة الشركة 

االلتزام بأفضل الممارسات المهنية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة تنال رضا عمالءنا، وتحقيق النتائج المتوخاة ألصحاب المصالح.

استراتيجية الشركة 

تهدف إستراتيجية الشركة على التركيز على توسيع حجم أعمالها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق اإلقليمية، وكذلك التنويع في قطاعات أكثر ربحية من خالل عمليات 
االستحواذ وبناء التحالفات االستراتيجية والشراكات والمشاريع المشتركة، وتركز إستراتيجية الشركة خالل السنوات الخمس المقبلة على األهداف الرئيسية التالية:

تحقيق الريادة السوقية لمنتجاتنا القائمة 	

رفع الطاقة اإلنتاجية لمواكبة النمو في السوق 	

التوسع في منتجات جديدة ذات قيمة مضافة 	

استكشاف فرص التوسع األفقي والعمودي 	

النمو المستدام لكافة متطلبات األعمال 	

النظرة المتكاملة لكل أنشطة الشركة لتحقيق رؤية الشركة 	

فروع الشركة   3-4

يقدم هذا الجزء ملخص عن فروع الشركة المتفرعة عن الشركة بموجب ترخيص صناعي أو سجل تجاري أو كالهما، بحيث تكون مملوكة للشركة بنسبة 100%. وال 
 عن الكيان القانوني للشركة كما أنها ليس لها رؤوس أموال أو أدوات دين تصدر عنها:

ً
 مستقال

ً
 قانونيا

ً
تملك تلك الفروع كيانا

مكان التأسيس / الدولةالنشاطاسم الفرع

الجبيل الصناعة – السعودية إنتاج وبيع أسالك مسبقة الشد للخرسانة، إنتاج أسالك النوابض وهياكل النوابضمصنع أسالك 

مصنع المحاور العربية
إنتاج وبيع المسبوكات المعدنية الغير ثمينة وصناعة المحاور وقطع الغيار 

للشاحنات وقطع غيار المركبات العسكرية
المدينة الصناعية الثانية بالدمام - السعودية

المنطقة الصناعية )السلي( – الرياض - السعوديةبيع محاور المقطورات وقطع الغيارفرع الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

مدينة الملك سليمان للطاقة - الدمام - السعوديةإنتاج محابس البترول والغاز والبتروكيماويات - مشروعشركة باس الخليج للصناعة

الشركات التابعة   3-5

ال تملك الشركة أي حصص بشكل مباشر أو غير مباشر في شركات تابعة.

كبار مساهمي الشركة   3-6

يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

كبار مساهمي الشركة (: 1الجدول رقم )

*االسمرقم القيمة االسمية )ريال سعودي(عدد األسهم للملكية المباشرة**نسبة الملكية المباشرة تقريباً

35.468,297,64082,976,400%شركة التصنيع الوطنية1

* ليس لدى كبار المساهمين أسهم غير مباشرة في الشركة

** بعد تخفيض رأس المال
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نشاط الشركة   3-7

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسالك النوابض، أسالك التسليح للكابالت، أسالك تقوية مبرومة لحمل الموصالت 
الكهربائية، أسالك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة، قواعد الشاحنات والمقطورات والمركبات العسكرية 
والمسبوكات المعدنية )غير الثمينة( وذلك من خالل )3( مصانع متخصصة تملكها الشركة. كما لدى الشركة خطط توسعية مستقبلية حيث وقعت الشركة مذكرة 
تفاهم مع مجموعة آي جي ال – مشروع مشترك - إلنشاء مصنع لسبك األلومنيوم، قامت الشركة باالنتهاء من الدراسات والتصاميم الالزمة إلنشاء المشروع بمدينة 
 وأن 

ً
الجبيل الصناعية والعمل جاري لتخصيص قطعة أرض إلقامة المصنع، ومن المتوقع بان تبلغ السعة اإلنتاجية للمصنع ستة آالف )6,000( طن متري سنويا

يتم اإلنتهاء من تركيب المصنع والبدء في اإلنتاج التجاري في بداية عام 2023م. كما تعمل الشركة على إنشاء مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي والتي تستخدم في 
مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تم تخصيص أرض للمشروع تبلغ مساحتها 21,408 متر مربع بمدينة الملك سلمان للطاقة ومن المتوقع بان تبلغ السعة 
 وأن يتم االنتهاء من المصنع والبدء في اإلنتاج التجاري في بداية عام 2023م باإلضافة إلى ذلك ساهمت الشركة بنسبة %10 

ً
اإلنتاجية للمصنع 14,000 محبس سنويا

من رأس مال شركة سنام للمركبات للصناعة وهي شركة متخصصة في صناعة وتجميع السيارات تم تأسيسها بالتعاون مع شركة سانج ينج الكورية، وتم تخصيص 
 على الحصول على موافقة الجهات التمويلية لتمويل 

ً
أرض إلقامة المصنع في مدينة الجبيل الصناعية على مساحة أرض تبلغ )84,174( متر مربع، وجاري العمل حاليا

جزء من تكلفة المشروع ويعتبر المشروع من المشاريع اإلستراتيجية والتي تهدف إلى نقل وتوطين التقنية في المملكة العربية السعودية.

مصانع الشركة وطاقتها اإلنتاجية  3-7-1

مصانع الشركة وطاقتها اإلنتاجية (: 2الجدول رقم )

الطاقة اإلنتاجية السنويةالنشاطاسم المصنع

مصنع أسالك 
إنتاج وتسويق األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسالك النوابض، أسالك التسليح 
للكابالت، أسالك تقوية مبرومة لحمل الموصالت الكهربائية، أسالك اللحام، براغي وصواميل 

متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير ذات أشكال متعددة

ً
110,000 طن سنويا

 إنتاج قواعد الشاحنات والمقطورات والمركبات العسكرية وقطع الغيارمصنع المحاور العربية
ً
7,000 وحدة سنويا

متخصصة في سبك المعادن غير الثمينة مصنع مسابك 
ً
7,000 طن سنويا

مبيعات الشركة حسب المصنع (: 3الجدول رقم )

المصنع

المبيعات السنوية – بالريال السعودي 

2020م 2019م2018م 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2021م

346,006,771194,779,772136,249,65148,180,673مصنع أسالك 

19,744,99230,095,49936,543,70310,534,401مصنع المحاور العربية

25,418,44538,373,09533,168,7486,541,204مصنع مسابك 

391,1٧0,2082٦3,248,3٦٦205,9٦2,102٦5,25٦,2٧8اإلجمالي 

منتجات الشركة ونسبتها من المبيعات (: 4الجدول رقم )

نوع المنتج

كنسبة من المبيعات

2020م 2019م2018م 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2021م

69%60%69%85%األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد

5%6%5%4%أسالك النوابض

16%18%11%5%قواعد الشاحنات والمقطورات وقطع الغيار

10%16%15%6%مسبوكات معدنية

100%100%100%100%اإلجمالي 
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التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة  3-7-2

التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة (: 5الجدول رقم )

2020م2019م2018مالمنطقة / الدولة#
فترة الثالثة أشهر المنتهيه 

في 31 مارس 2021م

48%58%44%23%المملكة العربية السعودية1

50%30%48%61%دول مجلس التعاون2

2%5%5%4%الشرق األوسط3

60%2%11%الواليات المتحدة األمريكية4

10%1%1%دول أخرى5

المزايا التنافسية   3-8

تمتلك الشركة ثالث )3( مصانع متخصصة في الصناعات المعدنية 	

تعتبر الشركة من أحد الشركات الرائدة في إنتاج األسالك المجدولة مسبقة الصنع 	

تنتج الشركة قواعد الشاحنات والمقطورات والمركبات العسكرية من خالل مصنع المحاور العربية وهو المصنع الوحيد في الشرق األوسط. 	

كما تتمتع الشركة بخبرة تشغيلية وفنية كبيرة في هذا القطاع، حيث تمتلك الشركة شبكة تسويق وتوزيع راسخة تصل من خاللها إلى قاعدة عمالء  	
في حوالي أكثر من 14 دولة، وهذا ما يساعد الشركة في تطوير استراتيجيتها بشكل دوري لتتوائم مع متطلبات وتوجهات السوق واستكشاف منتجات 

جديدة وفرص أعمال إضافية يكون لها مردود إيجابي على أداء الشركة.

انقطاع األعمال   3-9

 في الوضع المالي خالل الثالث سنوات األخيرة باستثناء بعض اجراءات الصيانة 
ً
لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظا

المجدولة والتي تتم بشكل دوري.

الموظفون والسعودة   3-10

بلغ عدد الموظفين السعوديين )136( وغير السعوديين )287( كما 31 مارس 2021م، وبلغت نسبة التوطين للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )%32.16( 
 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

ً
ومصنفة ضمن النطاق )األخضر المرتفع( لبرنامج نطاقات، وذلك وفقا

برنامج أسهم الموظفين   3-11

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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الهيكل التنظيمي للرشكة 

الهيكل التنظيمي للشركة -  4

الهيكل التنظيمي   4-1

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

مجلس اإلدارة

سكرتري المجلس

تطوير األعمال

جلنة المكافآت والرتشيحاتالرئيس التنفيذي

التسويق واإلسرتاتيجياتالشؤون المالية واإلدارية تكنولوجيا المعلومات

اإلنتاج

المبيعات وا�وجستيك

المشرتيات

اجلودة

اإلنتاج

المبيعات وا�وجستيك

المشرتيات

اجلودة

اإلنتاج

المبيعات وا�وجستيك

المشرتيات

اجلودة

مدير عام
مصنع المسابك

مدير عام
مصنع المحاور العربية

مدير عام
مصنع سحب األسالك

جلنة المراجعة

المراجعة الداخلية



21 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

الهيكل التنظيمي للرشكة 

مجلس اإلدارة   4-2

وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/10/19هـ )الموافق 2020/06/11م( على تعيين )9( أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان 
التعيين في تاريخ 2020/06/11م لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/05/24م، ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة ويوضح 

الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة:

أعضاء مجلس اإلدارة (: 6الجدول رقم )

 لـالمنصباالسم
ً
الصفةاإلستقاليةالجنسيةممثال

األسهم المملوكة كما 
تاريخ العضويةبتاريخ النشرة *، ***

نسبةمباشر**

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقل سعودي-الرئيسالمهندس/ مطلق بن حمد المريشد

2020/06/11م8320.0035571تنفيذيغير مستقل سعودي-نائب الرئيسالمهندس/ شاكر بن نافل العتيبي

2020/06/11م830.0003557مستقلمستقل سعودي-عضوالمهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني

2020/06/11م830.0003557مستقلمستقل سعودي-عضواألستاذ/ عاصم بن عبد الوهاب العي�صى

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقلسعودي-عضواألستاذ/ طالل بن عبد الكريم النافع

2020/06/11م00غير تنفيذيمستقل سعودي-عضوالمهندس/ عمر بن خالد الباللي

المصدر: إدارة الشركة

* تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة أو األسهم المملوكة من قبل أقرباء أعضاء مجلس اإلدارة سواء بشكل مباشر أو من خالل 

ملكيتهم في شركات تملك أسهم في الشركة

** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة بالشركة.

*** األسهم المملوكة بعد تخفيض رأس المال في حال اكتتبت أعضاء مجلس اإلدارة بكامل نسبة أحقيتهم في األسهم الجديدة.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة أخر ثالث سنوات

2020م2019م2018مالجهة اإلدارية

333أعضاء مجلس اإلدارة

المصدر: إدارة الشركة 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   4-3

تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ضمن إطار عمل لجنة المكافآت والترشيحات. ويوضح الجدول 
التالي )قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة( خالل الثالثة أعوام الماضية:

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (: 7الجدول رقم )

2020م2019م2018مبآالف الرياالت السعودية

1,3601,319101أعضاء مجلس اإلدارة

5,0564,8064,833المدراء التنفيذيين

المصدر: إدارة الشركة 

لجان مجلس اإلدارة   4-4

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية لمساعدة المجلس في إدارة مهامه 
بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

لجنة المراجعة  4-4-1
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقا لمتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركة. وتختص لجنة المراجعة باآلتي:

مراقبة أعمال وأنشطة الشركة للتحقق من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شانها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 	

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات. 	
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اإلشراف على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مسئول المراجعة الداخلية. 	

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. 	

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزله وتحديد أتعابه والتحقق من استقالليته وتقييم أدائه. 	

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة. 	

مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. 	

مراجعة الئحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس اإلدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة  	
للمساهمين باعتماد التعديل.

أعضاء لجنة المراجعة (: 8الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2020/06/11مرئيسطالل عبد الكريم النافع 

2020/06/11معضوريان وضاح طرابزوني

2020/06/11معضوعبد العزيز سيف العار�صي 

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2020م2019م2018مالجهة اإلدارية

445لجنة المراجعة

المصدر: إدارة الشركة 

لجنة المكافآت والترشيحات  4-4-2
تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقا لمتطلبات الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت اآلتي:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات وكالمعايير المعتمدة. 	

المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة من قدرات ومؤهالت، بما في ذلك تحديد الوقت  	 المهارات  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من 
المخصص ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 	

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 	

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. 	

تقديم االقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس. 	

مراجعة حوكمة الشركة سنويا واقتراح أي تعديالت. 	

مراجعة القوانين واإلجراءات التي يجب إتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم االقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس. 	

مراجعة واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض. 	

تقييم فعالية إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في إنجاز األهداف االستراتيجية. 	

تحديد تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه. 	

تقييم أداء الرئيس التنفيذي على أساس األهداف والغايات المحددة. 	

المصادقة على تعويض اإلدارة التنفيذية المحدد من قبل الرئيس التنفيذي. 	

رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة. 	
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أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات (: 9الجدول رقم )

تاريخ العضويةالمنصباالسم

2020/06/11مرئيسريان وضاح طرابزوني

2020/06/11معضوعاصم بن إبراهيم العي�صى

2020/06/11معضوعمر بن خالد الباللي

المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة أخر ثالث سنوات

2020م2019م 2018مالجهة اإلدارية

122لجنة المكافآت والترشيحات

المصدر: إدارة الشركة 

اإلدارة التنفيذية   4-5

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية* للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركة (: 10الجدول رقم )

تاريخ التعيينالجنسيةالمؤهل العلميالمنصباالسم

2005/12/03مسعوديبكالوريوس هندسةالرئيس التنفيذيشاكر بن نافل العتيبي

1990/06/05مسودانيبكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية تخصص محاسبةالمدير الماليفتح الرحمن عبدالله عثمان

2015/04/01مسعوديبكالوريوس هندسةمدير عام مصنع مسابكفيصل بن دخيل الدخيل

1999/05/16مسودانيبكالوريوس هندسةمدير مصنع المحاور وقطع الغيار )باإلنابة(ضياء الدين ساتي

1990/10/29مسعوديبكالوريوس هندسةمدير مصنع أسالكعبدالهادي بن عوض الحداد

المصدر: إدارة الشركة 

* ليس لإلدارة التنفيذية أو الموظفين أي ملكية في الشركة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها -  5

المقدمة   5-1

يستند ما يلي من مناقشة وتحليل للوضع المالي ونتائج العمليات إلى القوائم المالية المدققة للشركة واإليضاحات المرفقة بها عن السنوات المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م، والتي تمت مراجعتها وتدقيقها من قبل شركة الدكتور محمد العمري 

وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون(.

أعدت الشركة قوائمها المالية عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م وفًقا للمعاير 
.)SOCPA( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IFRS( الدولية للتقارير المالية

ال تمتلك شركة الدكتور محمد العمري وشركاه )محاسبون ومراجعون قانونيون( وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، 
كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجع حسابات للشركة لألعوام المذكورة أعاله.

بة إلى أقرب رقم عشري، ولذلك  ُيرجى العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص على خالف ذلك، كما أن النسب المئوية مقرَّ
 
ً
 تاما

ً
قد ال يعطي حساب النسبة المئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام الموجودة في الجداول )معروضة بآالف الرياالت وتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح( تطابقا

مع النسب المئوية المذكورة في الجداول. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية   5-2

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق - 1
أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م - 2
و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م واإليضاحات المرفقة بهم دون أي تغير جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات 

.)IFRS( بحسب المعايير الدولية للتقارير المالية 
ً
مالية مقدمة على أساس موحد في شكل يتفق مع القوائم المالية التي تقرها الشركة سنويا

أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م، وباستثناء ما - 3
تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق 

المالية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

أن الشركة ليس لديها معلومات عن أّي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أّي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل - 4
جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. 

باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار هذه، لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة - 5
ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات المالية الثالث المنتهية في 
31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م، والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب إصدار 

أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.

أن الشركة ال تملك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما قد - 6
يؤثر بشكل سلبي على تقييم الموقف المالي. 

أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما تم اإلفصاح عنه في - 7
قسم )»أحداث طارئة وإلتزامات«(.

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بخالف ما تم اإلفصاح عنه في قسم )»قروض طويلة األجل«( وقسم )»قروض قصيرة - 8
األجل«(، كما يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخ�صي أو غير المشمولة بضمان شخ�صي أو المضمونة برهن أو غير 
المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الخاص بالقروض.

أنه – وعلى حد علمهم – ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في هذا القسم - 9
وقسم »المعلومات القانونية« من هذه النشرة. 

 بحق خيار اعتبارا من تاريخ هذه النشرة.- 10
ً
أنه ال يوجد في الشركة أي رأس مال مشموال

أن الشركة لم تشهد أي تعديالت في رأس المال خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية - 11
الخاضعة لهذه النشرة.

أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة باستثناء - 12
ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.



25 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائج عملياتها 

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في قسم )»قروض طويلة األجل«( اليوجد لدى الشركة أية أدوات دين صادرة أو قائمة أو رهونات أو حقوق أو أعباء - 13
على ممتلكات الشركة، كما في تاريخ نشرة اإلصدار الحالية. 

السياسات المحاسبية المهمة    5-3

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تم اعتمادها وتطبيقها إلعداد القوائم المالية للشركة:

ممتلكات، مصنع ومعدات  5-3-1
تدرج الممتلكات، المصنع والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة و/ أو خسائر الهبوط المتراكمة )إن وجدت(. تتضمن التكلفة كل النفقات 
المنسوبة مباشرة إلنشاء أو شراء بند الممتلكات، المصنع والمعدات. تشمل مثل هذه التكلفة تكلفة أجزاء إحالل الممتلكات، المصنع والمعدات وتكاليف اإلقتراض 
لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل إذا إستوفت معايير اإلعتراف. عندما يتطلب األمر إحالل األجزاء األساسية للممتلكات، المصنع والمعدات على فترات، تعترف الشركة 
بهذه األجزاء كموجودات احادية بأعمار إنتاجية محددة وبالتالي تقوم بإستهالك هذه الموجودات. يتم اإلعتراف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو 
الخسارة عند تكبدها. ترسمل التحسينات التي تزيد القيمة أو تؤدي بشكل مادي إلى إطالة عمر الموجودات ذات العالقة. تدرج المشاريع تحت اإلنشاء بالتكلفة وال 
تستهلك وتحول إلى ممتلكات، مصنع ومعدات متى ما كانت الموجودات متاحة للغرض المرجو منها. يتم إحتساب اإلستهالك على اساس القسط الثابت على مدى 

االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. ويتم إستهالك التحسينات على المباني المستأجرة على اساس عمرها اإلنتاجي أو فترة اإليجار أيهما اقل.

يتم إلغاء اإلعتراف ببند من بنود الممتلكات، اآلالت والمعدات عند اإلستبعاد أو عندما ال يتوقع منه منافع إقتصادية مستقبلية من إستخدامه أو إستبعاده. يتم 
إدراج أي ربح أو خسارة تنتج من إلغاء اإلعتراف باألصل )تحسب كفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء 

اإلعتراف باألصل. 

، إذا لزم األمر.
ً
تتم مراجعة القيم التخريدية، االعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك للممتلكات، المصنع والمعدات في نهاية كل سنة مالية وتعدل مستقبال

االعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات إلحتساب اإلستهالك هي كما يلي:

33 سنةمباني وتحسينات على المأجور

25 سنة - 33 سنةمصنع، آالت ومعدات

5 سنوات - 10 سنواتأثاث، تركيبات ومعدات مكتبية

4 سنوات – 8 سنواتسيارات، رافعات شوكية ومقطورات

3 سنوات - 13 سنةعدد وأداوت أخرى

موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار  5-3-2
 أو يحتوي على إيجار إذا كان العقد يمنح الحق في 

ً
عند بداية العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. يكون العقد إيجارا

التحكم في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل تعويض مالي. ولتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في إستخدام أصل محدد، تستخدم الشركة 
تعريف عقد اإليجار المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. حاليا، الشركة ليس لديها عقد إيجار تكون فيه كمؤجر.

عند بداية أو عند تعديل عقد يحتوي على عنصر إيجار، تقوم الشركة بتوزيع التعويض المالي في العقد على كل عنصر من عناصر اإليجار على أساس أسعارها النسبية 
 وغير ايجاري.

ً
 إيجاريا

ً
القائمة بذاتها. حاليا، ليس لدي الشركة عقد إيجار يتضمن عنصرا

 بالتكلفة، التي تمثل المبلغ 
ً
تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا

المبدئي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ البداية.

 باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البداية حتى نهاية مدة اإليجار، إال إذا حول عقد اإليجار ملكية األصل 
ً
يتم إستهالك موجودات حق االستخدام الحقا

األسا�صي إلى الشركة بحلول نهاية مدة اإليجار أو أن تكلفة موجودات حق االستخدام تظهر أن الشركة سوف تمارس خيار الشراء. وفي تلك الحالة، سيتم إستهالك 
موجودات حق اإلستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األسا�صي، الذي يتم تحديده على نفس األساس كالذي ينطبق على الممتلكات، المصنع والمعدات. باإلضافة 

لذلك، يتم تخفيض موجودات حق اإلستخدام بصورة دورية بخسائر الهبوط، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض إعادات قياس إلتزامات اإليجار.

 بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البداية، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار 
ً
يتم قياس إلتزامات اإليجار مبدئيا

، تستخدم الشركة معدل االقتراض التزايدي 
ً
أو، إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة، تخصم بإستخدام معدل االقتراض التزايدي للشركة. عموما

كمعدل خصم.

تحدد الشركة معدل االقتراض التزايدي من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر التمويل الخارجية المختلفة لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل 
المؤجر.

تتكون مدفوعات اإليجار المضمنة في قياس إلتزامات اإليجار بشكل رئي�صي من مدفوعات اإليجار الثابتة.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية26 |

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائج عملياتها 

يتم قياس إلتزامات اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة 
عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة التخريدية، إذا غيرت الشركة تقييمها لمعرفة ما إذا 

كانت ستقوم بممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك دفعة إيجار فعلية ثابتة ومعدلة.

عندما تتم إعادة قياس إلتزامات اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تعديل مساوي للقيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يسجل في الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض 
القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

إختارت الشركة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود الموجودات منخفضة القيمة وعقود اإليجار قصيرة األجل. تعترف الشركة 
بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمصروف على أساس ثابت على مدى فترة اإليجار.

ممتلكات استثمارية  5-3-3
 بدال من:

ً
( محتفظ بها لكسب إيجارات أو لرفع القيمة الرأسمالية أو االثنين معا

ً
الممتلكات اإلستثمارية هي ممتلكات )أرض أو مبني أو جزء من مبنى أو اإلثنان معا

لإلستخدام في اإلنتاج أو إمدادات البضاعة أو تقديم الخدمات أو ألغراض إدارية.أ. 

البيع في سياق االعمال العادية.ب. 

 بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. في أعقاب اإلعتراف المبدئي، تقوم الشركة بقياس ممتلكاتها اإلستثمارية بإستخدام 
ً
يتم قياس الممتلكات اإلستثمارية مبدئيا

 اإلستهالك المتراكم والهبوط المتراكم إن وجد. إن العمر اإلنتاجي للممتلكات اإلستثمارية هو 33 سنة.
ً
: التكلفة ناقصا

ً
نموذج تكلفة، مثال

يتم إلغاء اإلعتراف بالممتلكات اإلستثمارية إما عندما يتم إستبعادها أو عند سحبها من الخدمة بشكل دائم ويكون من غير المتوقع الحصول على منافع إقتصادية 
مستقبلية نتيجة إلستبعادها. يتم اإلعتراف بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة في سنة إلغاء اإلعتراف.

الموجودات غير الملموسة  5-3-4

البرمجيات اإللكترونية

 اإلطفاء المتراكم وخسائر الهبوط المتراكمة إن وجدت، ويتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها 
ً
تقاس البرمجيات اإللكترونية بالتكلفة ناقصا

اإلنتاجية المقدرة بـ 5 سنوات. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق منافع مستقبلية متعلقة بالنفقات إلى الشركة، ويمكن قياس المبلغ 
.
ً
 إذا أعتبر ذلك ضروريا

ً
بصورة موثوقة. تتم مراجعة القيم التخريدية للبرمجيات، األعمار اإلنتاجية ومؤشرات الهبوط في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبليا

هبوط قيمة الموجودات غير المالية  5-3-5
تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية )بخالف المخزون( لتحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشر يدل على هبوط القيمة. 

 لمعرفة الهبوط في القيمة.
ً
إذا اتضح وجود مثل ذلك المؤشر ،فمن ثم يتم تقدير قيمة االصل القابلة لإلسترداد. يتم إختبار الشهرة سنويا

ألجل إختبار الهبوط في القيمة، يتم تجميع الموجودات مع بعضها البعض في شكل مجموعات أصغر تولد تدفقات نقدية داخلة من اإلستخدام المتواصل مستقلة 
بشكل واسع عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو وحدات توليد النقد األخرى. 

يتم تخصيص الشهرة الناتجة عن تجميع االعمال على وحدات توليد نقد أو مجموعات وحدات توليد نقد يتوقع أن تستفيد من تآزر اإلندماج.

 تكاليف البيع أيهما أكبر. تستند قيمة المنفعة على اساس 
ً
القيمة القابلة لإلسترداد ألصل ما أو وحدة توليد نقد ما هي عبارة عن قيمة المنفعة أوالقيمة العادلة ناقصا

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية بإستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقد 
والمخاطر الخاصة باألصل أو وحدة توليد النقد. يتم اإلعتراف بخسارة الهبوط في القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة 

لإلسترداد لكل منهما.

 لتنزيل القيمة الدفترية ألي شهرة خصصت لوحدة توليد النقد، ومن ثم تنزيل القيم 
ً
يتم اإلعتراف بخسائر الهبوط في قائمة الربح أو الخسارة ويتم تخصيصها أوال

الدفترية للموجودات األخرى على أساس التناسب. ال يتم عكس خسارة هبوط الشهرة. أما بالنسبة للموجودات األخرى فيتم عكس خسارة الهبوط فقط للحد الذي ال 
تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي يتم تحديدها بالصافي بعد اإلستهالك أواإلطفاء إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة هبوط.
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األدوات المالية  5-3-6
ا في االحكام التعاقدية لألداة. األداة المالية هي عبارة عن أي عقد ينتج عنه أصل مالي ألحد المنشآت وإلتزام مالي 

ً
يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح الشركة طرف

أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

الموجودات المالية

تحدد الشركة تصنيف موجوداتها المالية عند اإلعتراف المبدئي. يعتمد التصنيف على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية 
للتدفقات النقدية.

اإلعتراف المبدئي والقياس  •

، في حالة أن األصل المالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
ً
عند اإلعتراف المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائدا

تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة لإلستحواذ على األصل المالي. تحمل تكاليف معامالت الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر عند تكبدها.

القياس االلحق •

تصنف الموجودات المالية ضمن فئات القياس التالية ألغراض القياس الالحق:

 بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو من خالل قائمة الربح أو الخسارة(، وأ. 
ً
تلك التي سيتم قياسها الحقا

تلك التي ستقاس بالتكلفة المطفأة.ب. 

بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما في قائمة الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لالستثمارات 
 بالقيمة 

ً
في أدوات حقوق الملكية، سوف يعتمد ذلك على ما إذا كانت الشركة قد أجرت أنتقاء غير قابل للنقض في وقت االعتراف المبدئي لقيد االستثمار حسابيا

العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة على نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية لألصل. تقوم الشركة 
بتصنيف الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بناًء على ما يلي:

أن يكون األصل محتفظ به ضمن نموذج عمل بهدف جمع التدفقات النقدية التعاقدية، وأ. 

أن الشروط التعاقدية تعطي الحق في تواريخ محددة لتدفقات نقدية هي فقط عبارة عن تسديدات أصل وفائدة على األصل غير المسدد.ب. 

 لطريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم 
ً
حتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االستحواذ وأي أتعاب أو تكاليف تعتبر جزًءا مكمال

ُ
وت

تسجيل قروض المساهمين للمشاريع المشتركة بالتكلفة المطفأة.

تشتمل الموجودات المالية للشركة المقيمة بالتكلفة المطفأة على االستثمار في أدوات حقوق الملكية المقومة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
والذمم المدينة األخرى، والنقد وما في حكمه.

 لها فترة من 60 إلى 90 
ً
 تساوي القيمة االسمية )مبلغ الفاتورة األصلية( وال تحمل فائدة، وعموما

ً
يتم قيد الذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة، والتي عموما

 أي هبوط. يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بناًء على أفضل تقدير تقوم به الشركة للخسائر اإلئتمانية المتوقعة المتعلقة بهذه 
ً
يوماً ، ناقصا

الذمم المدينة. يستند مثل هذا التقدير على الوضع المالي للعمالء وخبرة الشطب التاريخية. يتم شطب أرصدة الحسابات مقابل هذا المخصص بعد إستنفاذ 
كافة وسائل التحصيل وأن احتمال االسترداد بعيد. يتم تسجيل الديون المعدومة في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية •

تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات، أو عندما تحول الشركة الموجودات 
المالية وبشكل كبير كافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة بالتحويل أو باإلحتفاظ بشكل كبير بكافة مخاطر ومنافع الملكية 
وتستمر في التحكم على الموجودات المحولة، فإن الشركة تعترف بفوائدها المحتفظ بها في الموجودات والمطلوبات المرتبطة بها للمبالغ التي قد تضطر إلى 
 
ً
دفعها. إذا إحتفظت الشركة بشكل كبير بكافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر الشركة في اإلعتراف بالموجودات المالية وتعترف أيضا

باإلقتراض المضمون للمتحصالت المستلمة.

هبوط قيمة الموجودات المالية •

تطبق الشركة نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة لقياس وإثبات خسارة هبوط الموجودات المالية والتعرض لمخاطر اإلئتمان والتي هي أدوات دين وتقاس 
بالتكلفة المطفأة.

خسارة اإلئتمان المتوقعة هي تقدير اإلحتمال المرجح للخسائر اإلئتمانية )أي القيمة الحالية للعجز النقدي( على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل المالي. 
 للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة إستالمها. تأخذ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

ً
العجز النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة وفقا
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في اإلعتبار مبلغ وتوقيت التسديدات، ومن ثم تنشأ الخسارة اإلئتمانية حتى إذا كانت الشركة تتوقع إستالم التسديدات بالكامل ولكن في موعد متأخر عن 
. تتطلب طريقة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر اإلئتمان، التعثر ووقت التحصيل منذ اإلعتراف المبدئي. يتطلب ذلك إثبات 

ً
الموعد المستحق تعاقديا

.
ً
مخصص للخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر حتى بالنسبة للذمم المدينة التي تم إنشاؤها أو اإلستحواذ عليها حديثا

 أو خسائر إئتمانية متوقعة مدى الحياة، باإلعتماد على ما إذا كانت هنالك زيادة 
ً
يتم قياس هبوط الموجودات المالية إما كخسائر إئتمانية متوقعة خالل 12 شهرا

« الخسائر اإلئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث إعسار 
ً
كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. تمثل »الخسائر اإلئتمانية المتوقعة خالل 12 شهرا

 بعد تاريخ التقرير. تمثل »الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مدى الحياة« الخسائر اإلئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث اإلعسار 
ً
محتملة خالل 12 شهرا

المحتملة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.

، وبالتالي فإن مخصص الخسارة الذي تم قياسه كخسائر إئتمانية متوقعة مدى 
ً
الذمم المدينة التجارية هي عبارة عن ذمم لفترة قصيرة، عادة اقل من 12 شهرا

 لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة 
ً
 مبسطا

ً
. تطبق الشركة أسلوبا

ً
الحياة ال يختلف عن ذلك الذي تم قياسه كخسائر إئتمان متوقعة لـ 12 شهرا
التجارية بإستخدام جدول مخصص مقسم على أساس تعمير الذمم المدينة.

المطلوبات المالية •

تقوم الشركة بتحديد تصنيف مطلوباتها المالية عند اإلعتراف المبدئي.

يتم إثبات جميع المطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. يتم إحتساب المطلوبات المالية التي تم إحتسابها بالتكلفة المطفأة مثل القروض بالقيمة العادلة 
على أساس طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد األخذ في اإلعتبار تكاليف المعاملة المباشرة.

يتم تصنيف المطلوبات المالية في فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياسها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وأ. 

تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.ب. 

 بالتكلفة المطفأة، باستثناء المطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
ً
تصنف الشركة جميع المطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقا

الخسارة. يتم قياس تلك المطلوبات، بما في ذلك المشتقات التي هي عبارة عن مطلوبات، بالقيمة العادلة.

تقوم طريقة معدل الفائدة الفعلي بحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين من خالل تخصيص رسوم فائدة على مدى فترة معدل الفائدة الفعلية ذات الصلة. 
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة 
أو المستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى( خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو، عندما 
، من خالل فترة أقصر، لصافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي. تنطبق هذه الفئة بشكل عام على اإلقتراضات والذمم الدائنة التجارية.

ً
يكون ذلك مالئما

تتضمن المطلوبات المالية للشركة الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، والمقترضات. تقوم الشركة بقياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. 

يتم إلغاء اإلعتراف بااللتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام أو إلغاؤه أو إنقضاؤه. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم مكان آخر من نفس المقرض بشروط 
مختلفة إلى حد كبير، أو أن شروط اإللتزام الحالي قد تم تعديلها بشكل جوهري، تتم معاملة مثل ذلك التبادل أو التعديل كإلغاء لإلعتراف بااللتزام األصلي 

واالعتراف بإلتزام جديد ويتم إثبات الفرق في القيم الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة.

تعويض الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 لتعويض المبالغ المعترف بها، 
ً
يتم تعويض الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويفصح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ قانونا

ا بأحداث 
ً
 مشروط

ً
وهنالك نية بتسويتها على أساس الصافي أو يتم تحقق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. يجب أن ال يكون الحق القابل للتنفيذ قانونا

 للتنفيذ في سياق العمل االعتيادي وفي حالة التعثر عن السداد أو اإلعسار المالي أو اإلفالس للشركة أو الطرف المقابل.
ً
مستقبلية ويجب أن يكون قابال

قياس القيمة العادلة  5-3-7
تمثل القيمة العادلة السعر الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل ما أو الذي يمكن دفعه لتحويل إلتزام ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 

يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض إجراء معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما :

في السوق الرئي�صي لألصول أو المطلوبات، أو 	

في ظل غياب سوق رئيسية، في أكثر األسواق منفعة لألصول أو المطلوبات. 	

يأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي بعين اإلعتبار قدرة المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة 
أو عن طريق بيعه لمشارك آخر في السوق والذي سيستخدم األصل على نحو أفضل وبأعلى فائدة ممكنة.

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياس قيمتها العادلة أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية ضمن هرم القيمة العادلة الموضح أدناه بناًء على مدخالت 
المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.
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المستوى األول : أسعار سوق مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة. 	

المستوى الثاني : أساليب تقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 	

المستوى الثالث : أساليب تقييم فنية تكون فيها مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة. 	

تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرًيا عن قيمها الدفترية.

المخزون  5-3-8
 
ً
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. صافي القيمة القابلة للتحقق هي عبارة عن سعر البيع المقدر في سياق االعمال العادية ناقصا

أي تكلفة إلتمام عملية البيع. تحدد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح. تشتمل تكلفة المخزون على تكلفة الشراء، وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى 
المتكبدة لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. 

عند بيع المخزون، يتم اإلعتراف بالقيم الدفترية لذلك المخزون كمصروف في السنة التي يتم فيها اإلعتراف باإليرادات ذات العالقة. يتم اإلعتراف بمبلغ أي تنزيل 
للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق وكافة خسائر المخزون كمصروف في السنة التي يحصل فيها التنزيل أو تحصل فيها الخسارة. عندما ال توجد الظروف 
التي تسببت في السابق في تنزيل قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، أو عندما يكون هنالك دليل واضح على زيادة صافي القيمة القابلة للتحقق بسبب تغير الظروف 
اإلقتصادية، يتم عكس مبلغ التنزيل )العكس محدد بمبلغ التنزيل األسا�صي(، لتكون القيمة الدفترية هي عبارة عن التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق المعدلة 

أيهما أقل. 

النقد وما يف حكمه  5-3-9
يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق وفي البنوك واإلستثمارات السائلة األخرى قصيرة األجل بفترات إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء. وتتضمن 

 ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقد، والتي من المحتمل أن تتذبذب بين سحب على المكشوف إلى أرصدة إيجابية.
ً
 السحوبات على المكشوف والتي تمثل جزءا

ً
أيضا

إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  5-3-10
 لشروط واحكام نظام العمل المطبق في الشركة عند إنهاء عقود توظيفهم. يتم إحتساب إلتزام 

ً
تستحق مكافأة نهاية الخدمة الدفع لكافة الموظفين العاملين وفقا

الشركة فيما يخص خطة المزايا المحددة عن طريق تقدير مبلغ المكافآت المستقبلية التي إكتسبها الموظفون في السنوات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ 
للوصول إلى القيمة الحالية.

تضع الشركة اإلفتراضات التي تستخدم لتحديد العناصر الرئيسية لتستوفي تلك اإللتزامات المستقبلية. ويتم وضع هذه اإلفتراضات بعد التشاور مع الخبراء 
اإلكتواريين للشركة وتتضمن تلك التي تستخدم لتحديد تكاليف الخدمة المنتظمة اإلعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. تتم عملية إحتساب 

إلتزام المزايا المحددة بواسطة إكتوراي مؤهل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

إعادة قياس إلتزام المزايا المحددة والذي يتكون من مكاسب وخسائر إكتوارية، يتم اإلعتراف بها مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر. تحدد الشركة صافي مصروف 
الفائدة على إلتزام المزايا المحددة للسنة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس إلتزام المزايا المحددة في بداية السنة إلى صافي المزايا المحددة مع األخذ 
في الحسبان أي تغير في صافي إلتزام المزايا المحددة خالل السنة نتيجة للمساهمات ودفعيات المزايا. يتم اإلعتراف بصافي مصروف الفائدة والمصاريف األخرى 

المتعلقة بخطط المزايا المحددة في قائمة الربح أو الخسارة.

اإلعتراف باإليرادات  5-3-11
تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند التحكم في المنتجات المباعة والتحويالت إلى العمالء بعد إعتبار شروط الشحن المطبقة.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للتعويض المالي المستلم أو المستحق القبض، مع االخذ في الحسبان شروط السداد المحددة تعاقدًيا واستبعاد الضرائب أو 
الرسوم. 

تكلفة اإلقتراض  5-3-12
 لإلستخدام المرجو منه أو 

ً
تكاليف اإلقتراض المتعلقة بشكل مباشر باإلستحواذ على، إنشاء، إنتاج أصل مؤهل يأخذ بالضرورة سنة من الزمن حتى يصبح جاهزا

بيعه، تتم رسملتها كجزء من تكلفة االصل المعني. تحمل جميع تكاليف اإلقتراض األخرى كمصاريف في السنة التي تحدث فيها. تتكون تكاليف اإلقتراض من فوائد 
وتكاليف أخرى تتكبدها الشركة فيما يتعلق بإقتراض األموال.

المصاريف  5-3-13
 لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات أو تكلفة البيع والتوزيع أو المصاريف اإلدارية. تصنف تكاليف اإلنتاج وتكاليف التصنيع المباشرة 

ً
تصنف المصاريف وفقا

كتكلفة مبيعات. تتكون مصاريف البيع والتوزيع بصفة رئيسية من التكاليف المتكبدة في توزيع وبيع منتجات الشركة. تصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف 
 من تكاليف المبيعات. يتم توزيع البنود 

ً
عمومية وإدارية. تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تكون بشكل مباشر جزءا

بين مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة مبيعات عندما يتطلب ذلك بناًء على أساس متناسق.
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المعامالت بالعمالت األجنبية  5-3-14
تتم ترجمة المعامالت المسجلة بعمالت أجنبية إلى العملة الرئيسية للشركة لكل معاملة على حدة باألسعار السائدة في تاريخ تلك المعامالت. تترجم الموجودات 
والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت االجنبية إلى العملة الرئيسية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ التقرير. الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي تم قياسها 
بالقيمة العادلة بالعملة االجنبية تترجم إلى العملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة عند تحديد القيمة العادلة. تترجم البنود غير النقدية التي تم قياسها على أساس 

 في قائمة الربح أو الخسارة. 
ً
التكلفة التاريخية المقومة بالعملة االجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ المعاملة. يتم إثبات فروقات العملة األجنبية عموما

الزكاة  5-3-15
تخضع الشركة لنظام الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم تقديم الزكاة على أساس اإلستحقاق وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة. 

تحتسب الزكاة على وعاء الزكاة أو صافي الدخل المعدل أيهما أعلى. يسجل أي فرق في التقدير عند الموافقة على الربط النهائي وعندها تتم تسوية المخصص.

القطاع التشغيلي  5-3-16
القطاع التشغيلي هو مكون من مكونات الشركة مرتبط بأنشطة تجارية قد تكتسب منها الشركة إيرادات وتتكبد مصاريف، بما في ذلك إيرادات ومصاريف متعلقة 
بمعامالت مع أي من المكونات األخرى للشركة. تتم مراجعة نتائج عمليات كافة القطاعات التشغيلية بشكل منتظم بواسطة متخذ القرارات التشغيلية الرئيس في 
الشركة التخاذ قرارات عن موارد يتوجب تخصيصها للقطاع ولتقييم أدائه والذي تتاح له معلومات مالية متميزة. تتضمن نتائج القطاع التي يتم رفع تقرير عنها إلى 

متخذ القرارات التشغيلية الرئي�صي في الشركة البنود المنسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

توزيعات األرباح  5-3-17
 للقوانين المتعلقة بالشركات في المملكة 

ً
تعترف الشركة باإللتزام بتوزيعات أرباح نقدية عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد يتوقف على تقدير الشركة. وفقا

العربية السعودية فقد تمت الموافقة على التوزيع عند المصادقة عليه بواسطة المساهمين. يتم اإلعتراف بالمبلغ المماثل مباشرة في حقوق الملكية. يتم إدراج 
توزيعات األرباح المرحلية إن وجدت عند الموافقة عليها بواسطة أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ً المعايير، التعديالت والتفسيرات عىل المعايير الموجودة حاليا

المعايير الجديدة، التعديالت والتفسيرات السارية على المعايير الحالية

فيما يلي التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي إما ال تؤدي إلى تغييرات جوهرية أو أنها غير مطبقة للسياسات المحاسبية 
للشركة:

سريان المعيارمسمى المعياررقم المعيار

معيار المحاسبة الدولي رقم 1
1 يناير 2020متجميع األعمال – تعديالت لتوضيح تعريف األعمال

1 يناير 2020معرض القوائم المالية – التعديالت المرتبطة بتعريف األهمية النسبية

معيار المحاسبة الدولي رقم 41
الزراعة – يزيل التعديل متطلبات المنشآت الستبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة 

لألصل الحيوي بإستخدام تقنية القيمة الحالية. سيضم ذلك التوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 13

1 يناير 2020م

1 يناير 2020مالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاءمعيار المحاسبة الدولي رقم 8

1 يناير 2020مالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

1 يناير 2020مومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 

1 يناير 2020مإصالحات معدل الفائدة المرجعيوالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

 لعقد 
ً
التعديالت – لمنح المستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان إمتياز اإليجار المرتبط بـ )كوفيد 19( يعد تعديال

اإليجار 
1 يونيو 2020م

1 يناير 2020ماإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير المالية
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتعديالت التي لم تصبح سارية بعد

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولي والتي تعتبر سارية المفعول في الفترات المحاسبية 
. المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي لم تصبح سارية بعد وهي كما يلي:

ً
المستقبلية التي قررت الشركة عدم اعتمادها مبكرا

سريان المعيارمسمى المعياررقم المعيار

1 يناير 2022متجميع األعمال – تحديث تعديالت مرجع اإلطار المفاهيميالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3

1 يناير 2022معرض القوائم المالية – التعديالت المرتبطة بتصنيف اإللتزامات معيار المحاسبة الدولي رقم 1

معيار المحاسبة الدولي رقم 16
الممتلكات، المصنع والمعدات – تعديالت تمنع الشركة من خصم المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة 

كعينات من تكلفة الممتلكات، المصنع والمعدات أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام المرجو منه 
1 يناير 2022م

معيار المحاسبة الدولي رقم 37
المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة – تعديالت متعلقة بالتكاليف التي يجب أن تتحملها 

المنشأة عند تقييم إذا ما كان العقد مرهقا أم ال
1 يناير 2022م

1 يناير 2023معقود التامين – التعديالت المرتبطة بتاريخ انتهاء صالحية النهج التأجيليالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4

1 يناير 2023مالتعديالت المتعلقة بالتداخل بين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17
عقود التأمين – تعديالت لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم 17
1 يناير 2023م

مؤشرات األداء الرئيسية   5-4

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م. 

مؤشرات األداء الرئيسية (: 11الجدول رقم )

وحدة العرض 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

)18.0%()21.8%()32.7%(33.3%%معدل نمو المبيعات 

)5.1%()37.3%()1,537.6%(ال ينطبق%معدل نمو صافي الربح / )الخسارة(

5.6%5.5%6.6%12.2%%هامش إجمالي الربح 

)10.9%()19.8%()24.7%(1.2%%هامش صفي الربح / )الخسارة(

)5.2%()6.2%()5.0%()4.3%(%مصروفات بيع وتوزيع كنسبة من اإليرادات 

)5.7%()9.1%()6.6%()4.6%(%مصاريف عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات 

)1.8%()9.8%()14.4%(0.8%%العائد على حقوق األصول 

)2.7%()15.2%()21.1%(1.2%%العائد على حقوق الملكية 

2.84.23.33.2مرةالموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة

2٫83٫12٫82٫9مرةإجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات 

0.60.50.50.5مرةمعدل الدين إلى إجمالي حقوق الملكية 

المصدر: معلومات اإلدارة
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نتائج العمليات   5-5

قائمة الدخل  5-5-1
يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2020م و2021م. 

قائمة الدخل (: 12الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)27.4%()18.0%()21.8%()32.7%(391,170263,248205,96279,54965,256إيرادات 

)24.7%()18.8%()20.9%()28.3%()61,633()75,923()194,559()246,005()343,262(تكلفة اإليرادات 

)51٫2%()0٫1%()33٫9%()٦4٫0%(4٧,9081٧,24311,4033,٦253,٦24إجمالي الربح 

)12.6%()34.3%()3.9%()20.5%()3,376()5,141()12,775()13,292()16,726(مصاريف بيع وتوزيع 

2.1%)1.2%(8.5%)4.0%()3,741()3,786()18,790()17,316()18,036(مصاريف إدارية وعمومية 

410.1%360.1%)71.6%(9,073.9%)1,973()429()12,136()42,785()466(مصاريف أخرى 

)39.1%()15.9%()44.7%()32.8%(2,1461,442797218183إيرادات أخرى

الينطبق)4٫2%()42٫4%()4٦9٫0%()5,283()5,513()31,502()54,٧08(14,82٦الربح / )الخسارة( التشغيلية 

)9.9%()17.4%()26.0%(9.6%)701()849()3,634()4,910()4,481(تكلفة تمويل 

الينطبق)5٫9%()41٫1%()٦٧٦٫3%()5,985()٦,3٦2()35,13٦()59,٦18(10,34٦الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 

)1.2%(-3.4%)5.6%()1,100()1,100()5,679()5,491()5,816(الزكاة

الينطبق)5٫1%()3٧٫3%()1,53٧٫٦%()٧,085()٧,4٦2()40,815()٦5,109(4,529صافي الربح / )الخسارة(

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

تولد الشركة إيراداتها من منتجات األسالك المسحوبة وأيضا من المحاور والمسابك وقطع الغيار، وشكلت اإليرادات المحققة من منتجات األسالك المسحوبة ما 
نسبته 88.5% و74.0% و66.2% من إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م و2020م، على التوالي. انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 32.7% من 391.2 مليون ريال 
سعودي في 2018م إلى 263.2 مليون ريال سعودي في 2019م وذلك بسبب انخفاض منتجات األسالك المسحوبة بمقدار151.2 مليون ريال سعودي مابين عامي 
2018م و2019م. وانخفضت اإليرادات بنسبة 21.8% من 263.2 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 206.0 مليون ريال سعودي في 2020م، نتج عن ذلك بشكل 
رئي�صي انخفاض اإليرادات من منتجات األسالك المسحوبة بمقدار 58.5 مليون ريال سعودي. وانخفضت اإليرادات بنسبة 18.0% من 79.5 مليون ريال سعودي في 
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 65.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك بشكل رئي�صي إلى انخفاض 
اإليرادات من منتجات األسالك المسحوبة بمقدار 8.6 مليون ريال سعودي وانخفاض اإليرادات من المحاور والمسابك وقطع الغيار بمقدار 5.7 مليون ريال سعودي. 

تشمل تكلفة اإليرادات بشكل رئي�صي تكاليف المواد الخام وتكاليف العمال المباشرة وتكاليف الصيانة واإلصالحات والتكاليف األخرى. وانخفضت تكلفة اإليرادات 
 تكلفة اإليرادات بنسبة 20.9% لتصل إلى 194.6 

ً
بنسبة 28.3% من 343.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 246.0 مليون ريال سعودي في 2019م، وانخفضت أيضا

 مع انخفاض اإليرادات خالل نفس األعوام المذكورة. وانخفضت تكلفة اإليرادات 
ً
مليون ريال سعودي في 2020م. وجاء االنخفاض في عامي 2019م و2020م متماشيا

بنسبة 18.8% من 75.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 61.6 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة لعام 2021م. يعود 
ذلك بشكل رئي�صي إلى انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة. 

تتضمن مصاريف البيع والتوزيع التكاليف المتعلقة بالموظفين ومصاريف النقل والتوزيع واالستهالك، ومصاريف اإليجار والتأمين والمصاريف األخرى. انخفضت 
مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 20.5% من 16.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 13.3 مليون ريال سعودي في 2019م. ويعود ذلك بشكل رئي�صي إلى انخفاض 
مصاريف النقل والتوزيع ومصاريف اإليجار من 2018م إلى 2019م. ولم تشهد مصاريف البيع والتوزيع تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. انخفضت مصاريف 
البيع والتوزيع بنسبة 34.3% من 5.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 3.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض مصاريف النقل والتوزيع بمقدار 1.8 مليون ريال سعودي. 

تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية من التكاليف المتعلقة بالموظفين واألتعاب المهنية، واالستهالك واإلطفاءات، ومصاريف اإلصالح والصيانة، ومصاريف سفر 
 ما بين 2018م و2019م. وارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة %8.5 

ً
 جوهريا

ً
باإلضافة إلى المصاريف األخرى. لم تشهد المصاريف اإلدارية والعمومية تغيرا

من 17.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 18.8 مليون ريال سعودي في 2020م وذلك بسبب ارتفاع تكاليف األتعاب المهنية بنسبة 112.7% في عام 2020م. ولم 
تشهد المصاريف اإلدارية والعمومية تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر المنتهية خالل 31 مارس 2021م مقارنة مع الفترة المتمثلة لعام 2020م. 

تشمل المصاريف األخرى مخصص مخزونات بطيئة الحركة، وتسويات لصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزونات، وهبوط شهرة باإلضافة إلى هبوط ذمم مدينة 
تجارية. ارتفعت المصاريف األخرى من 0.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 42.8 مليون ريال سعودي في 2019م، وانخفضت المصاريف األخرى بنسبة %71.6 
من 42.8 مليون ريال سعودي كما في 2019م إلى 12.1 مليون ريال سعودي كما في 2020م، يعزى االرتفاع في عام 2019م واالنخفاض في 2020م إلى تسجيل هبوط 
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شهرة بمقدار 40.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م بسبب إعادة تقييم القيمة القابلة لإلسترداد لوحدات توليد النقد الخاصة بالشهرة )مصنعي المحاور العربية 
والمسابك وقطع الغيار( نظرا لتكبد خسائر تشغيلية مستمرة، من خالل إجراء تقييم هبوط في القيمة نتج عنه هبوط بمبلغ 40.1 مليون ريال سعودي، حيث تم 
اإلعتراف به كهبوط في قيمة الشهرة بالكامل وتسجيله في قائمة الدخل في عام 2019م. ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 360.1% من 0.4 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م بسبب تسجيل هبوط ذمم مدينة تجارية 

بمقدار 2.0 مليون ريال سعودي خالل فتر الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. 

تتضمن اإليرادات األخرى مبيعات خردة، ودخل إيجار، والربح أو الخسارة من تحويل عمالت أجنبية، وتعويضات من موردين وسداد مطالبات التأمين، باإلضافة إلى 
اإليرادات األخرى. انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 32.8% من 2.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى انخفاض 
 بنسبة 44.7% لتصل إلى 0.8 مليون ريال سعودي 

ً
مبيعات الخردة باإلضافة إلى انخفاض الربح المحقق من تحويل عمالت أجنبية. انخفضت اإليرادات األخرى أيضا

في 2020م. نتج عن ذلك انخفاض مبيعات الخردة باإلضافة إلى تسجيل خسارة من تحويل العمالت األجنبية بمقدار 0.3 مليون ريال سعودي في 2020م. انخفضت 
اإليرادات األخرى بنسبة 15.9% من 218.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 183.0 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة لعام 

2021م. يرجع ذلك في المقام األول إلى تسجيل خسارة تحويل عمالت أجنبية باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات األخرى. 

ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 9.6% من 4.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 4.9 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى زيادة استخدام قروض قصيرة األجل 
من التسهيالت الممنوحة من البنوك المحلية إلعادة تمويل اعتمادات مستندية الستيراد مواد خام. وانخفضت تكلفة التمويل بنسبة 26.0% لتصل إلى 3.6 مليون 
ريال سعودي في 2020م. نتج ذلك عن انخفاض استخدام قروض قصيرة األجل وانخفاض أرصدة القروض بشكل عام خالل عام 2020م وذلك لسداد أقساط 
القروض حسب جداول السداد المتفق عليها. وانخفضت تكلفة التمويل بنسبة 17.4% من 0.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 

إلى 0.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى سداد األقساط حسب جداول السداد وانخفاض أرصدة القروض.

اإليرادات حسب المنتج  5-5-1-1

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م و2021م.

اإليرادات حسب المنتج (: 13الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

 التصنيف حسب المنتج 

منتجات األسالك المسحوبة 
والمنتجات ذات صلة 

346,007194,780136,25056,80048,181)%43.7()%30.0()%15.2()%37.2(

المحاور والمسابك وقطع 
الغيار 

45,16368,46969,71222,74917,076%51.6%1.8)%24.9(%24.2

)2٧٫4%()18٫0%()21٫8%()32٫٧%(391,1٧02٦3,248205,9٦2٧9,549٦5,25٦اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات 

73.8%71.4%66.2%74.0%88.5%منتجات األسالك المسحوبة 

المحاور والمسابك وقطع 
الغيار 

%11.5%26.0%33.8%28.6%26.2

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

تركز الشركة على منتجات األسالك المسحوبة، حيث شكلت اإليرادات المحققة من هذه المنتجات ما نسبته 88.5% و74.0% و66.2% و71.4% و73.8% من إجمالي 
اإليرادات في 2018م و2019م و2020م وفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م، على التوالي. وانخفضت إيرادات منتجات األسالك والمنتجات 
ذات الصلة بنسبة 43.7% من 346.0 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 194.8 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى إنخفاض مبيعات منتج األسالك 
للخرسانة بسوق الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغت المبيعات حوال 2 ألف طن في عام 2019م مقارنة بحوالي 14 ألف طن خالل عام 2018م. وانخفضت 
 بنسبة 30.0% لتصل إلى 136.3 مليون ريال سعودي في 2020م. يعزى ذلك في المقام األول إلى إنخفاض الطلب في السوق المحلي 

ً
إيرادات منتجات األسالك ايضا

وأسواق التصدير على منتجات الشركة وذلك لتوقف معظم المشاريع نتيجة لإلجراءات المصاحبة لفايروس كورونا- كوفيد 19. وانخفضت إيرادات منتجات األسالك 
والمنتجات ذات الصلة بنسبة 15.2% من 56.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية خالل 31 مارس 2020م إلى 48.2 مليون ريال سعودي في فترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك بشكل رئي�صي إلى اإليرادات المحققة من بيع منتج األسالك المسحوبة والتي تمت للواليات المتحدة األمريكية 
بمقدار 12.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م، حيث لم تسجل الشركة مبيعات منتجات األسالك المسحوبة للواليات المتحدة 

األمريكية في فترة الثالثة أشهر المنتهي في 31 مارس 2021م. 

شكلت إيرادات المحاور والمسابك وقطع الغيار ما نسبة 11.5% و26.0% و33.8% و28.6% و26.2% من إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م و2020م وفترتي الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م، على التوالي. وارتفعت إيرادات المحاور والمسابك وقطع الغيار بنسبة 51.6% من 45.2 مليون ريال سعودي في 2018م 
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إلى 64.5 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى تحسن الطلب وزيادة الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار البيع. ولم تشهد إيرادات المحاور والمسابك 
وقطع الغيار تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. انخفضت إيرادات المحاور بنسبة 24.9% من 22.7 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 
2020م إلى 17.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك في المقام األول إلى تراجع الطلب وانخفاض مبيعات محاور المقطورات 

وكذلك تراجع الطلب على منتجات مصنع المسابك.

اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية  5-5-1-2

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

اإليرادات حسب المنطقة الجغرافية (: 14الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

التصنيف حسب المنطقة الجغرافية 

16.2%)12.6%(1.8%32.5%88,311116,983119,14235,88831,381محلي 

)46.5%()22.4%()40.6%()51.7%(302,860146,26586,82043,66133,875تصدير

)2٧٫4%()18٫0%()21٫8%()32٫٧%(391,1٧02٦3,248205,9٦2٧9,549٦5,25٦اإلجمالي

كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات 

48.1%45.1%57.8%44.4%22.6%محلي 

51.9%54.9%42.2%55.6%77.4%تصدير

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

تحقق الشركة إيراداتها من خالل تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، حيث شكلت اإليرادات المحلية ما نسبته 22.6% و44.4% و57.8% و45.1% و%48.1 
من إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م و2020م وفترتي الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م، على التوالي. بينما شكلت إيرادات التصدير ما نسبته 
77.4% و55.6% و42.2% و54.9% و51.9% من إجمالي اإليرادات في 2018م و2019م و2020م وفترتي الثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م، على 

التوالي. 

ارتفعت اإليرادات المحلية بنسبة 32.5% من 88.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 117.0 مليون ريال سعودي في 2019م. يعزى ذلك إلى تحسن الطلب وزيادة 
الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات المحاور والمسابك باإلضافة إلى ارتفاع كمية مبيعات منتجات األسالك بنسبة 9%. ولم تشهد اإليرادات 
المحلية تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. وانخفضت اإليرادات المحلية بنسبة 12.6% من 35.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2020م إلى 31.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض مبيعات محاور المقطورات وكذلك انخفاض 

مبيعات مصنع المسابك في السوق المحلي.

 بانخفاض 
ً
انخفضت إيرادات التصدير بنسبة 51.7% من 302.9 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 146.3 مليون ريال سعودي في 2019م. وجاء االنخفاض مدفوعا

 
ً
المبيعات في سوق الواليات المتحدة األمريكية حيث بلغ االنخفاض حوالي 86% من 14 ألف طن في عام 2018م إلى 2 ألف طن في عام 2019م. وانخفضت أيضا

إيرادات التصدير بنسبة 40.6% لتصل إلى 86.8 مليون ريال سعودي في 2020م بسبب اإلغالق واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا وتوقف معظم 
 إيرادات التصدير بنسبة 22.4% من 43.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 33.9 مليون ريال 

ً
المشاريع. وانخفضت أيضا

سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك بشكل رئي�صي إلى عدم وجود مبيعات إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية خالل الربع األول من 
عام 2021م.



35 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائج عملياتها 

مصاريف بيع وتوزيع  5-5-1-3

يوضح الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2020م و2021م.

مصاريف بيع وتوزيع (: 15الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)4.1%()2.0%()4.6%()3.6%(5,4855,2855,0431,3871,359تكاليف متعلقة بالموظفين 

)17.8%()57.4%(2.4%)34.0%(8,8625,8495,9913,2071,365نقل وتوزيع 

)15.4%(1.1%)10.7%()19.8%(3753012696667إستهالك 

)41.1%(37.0%)12.1%()60.5%(3871531342534أيجار 

)3.4%()41.2%(0.0%)6.6%(2902702709757تأمين 

)12.3%()3.1%()4.3%()19.6%(7359561515منافع 

)54.4%()95.2%()65.9%()39.2%(350213731206دعاية 

)31.0%()47.3%()35.5%()26.1%(2942171406735سفر

14.4%179.5%)15.5%(54.8%611945799157438أخرى 

)12٫٦%()34٫3%()3٫9%()20٫5%(1٦,٧2٦13,29212,٧٧55,1413,3٧٦اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة 

ارتبطت التكاليف المتعلقة بالموظفين بالرواتب، والبدالت، والمكافآت، ومصاريف أخرى مرتبطة بالموظفين. ولم تشهد التكاليف المتعلقة بالموظفين تقلبات 
جوهرية ما بين 2018م و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م )الفترة قيد التحليل(. 

تتعلق مصاريف النقل والتوزيع بتكلفة شحن المبيعات إلى عمالء الشركة حسب شروط البيع. وانخفضت مصاريف النقل والتوزيع بنسبة 34.0% من 8.9 مليون 
ريال سعودي في 2018م إلى 5.8 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى انخفاض الكميات المباعة خالل عام 2019م. ولم تشهد مصاريف النقل والتوزيع 
تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. وانخفضت مصاريف النقل والتوزيع بنسبة 57.4% من 3.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2020م إلى 1.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك إلى انخفاض المبيعات في األسواق الخارجية خاصة سوق الواليات 

المتحدة األمريكية.

ارتبط مصروف االستهالك لمصاريف البيع والتوزيع باستهالك األصول من سيارات واألثاث المكتبي واألصول أخرى المرتبطة بإدارات البيع والتوزيع. وانخفض 
 مصروف االستهالك بنسبة %10.7 

ً
مصروف االستهالك بنسبة 19.8% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2019م، وانخفض أيضا

في 2020م. يرجع ذلك إلى االستهالك السنوي للسيارات. ولم يشهد مصروف االستهالك تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة 
بالفترة المماثلة لعام 2020م. 

تتعلق مصاريف اإليجار بمصروف إيجار أرا�صي مقام بها المصانع وسكن العاملين المحمل على مصاريف البيع. وانخفضت مصاريف اإليجار من 0.4 مليون ريال 
سعودي في 2018م إلى 0.1 مليون ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى تحويل السياسة من تسجيل اإليجار كمصروف إيجار إلى استهالك موجودات حق استخدام 
وتحميلها إلى تكلفة المبيعات. ارتفعت مصاريف اإليجار بنسبة 37.0% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م. يرجع 

ذلك إلى إيجار مكتب مبيعات بالمنطقة الوسطى. 

ارتبطت مصاريف التأمين بمصروف التأمين على أصول من سيارات وأخرى تستخدم من قبل إدارات المبيعات وتأمين المبيعات أثناء النقل. ولم تشهد مصاريف 
التأمين تقلبات جوهرية ما بين 2018م و2020م. وانخفضت مصاريف التأمين بنسبة 41.2% من 97.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
 بانخفاض 

ً
2020م إلى 57.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض التأمين على المبيعات أثناء النقل مدفوعا

اإليرادات خالل الربع األول من عام 2021م مقارنة بإيرادات الربع األول من عام 2020م. 

تشمل مصاريف المنافع مصاريف الهاتف والفاكس والبريد. وانخفضت مصاريف المنافع بنسبة 19.6% من 73 ألف ريال سعودي في 2018م إلى 59 ألف ريال 
 هذه 

ً
سعودي في 2019م. يرجع ذلك إلى انخفاض مصاريف الهاتف والبريد. ولم تشهد مصاريف المنافع تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. ولم تشهد أيضا

المصاريف تقلبات جوهرية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م.

 مصاريف الدعاية بنسبة 
ً
انخفضت مصاريف الدعاية بنسبة 39.2% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في 2019م. وانخفضت أيضا

65.9% لتصل إلى 0.1 مليون ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف المشاركة في المعارض المحلية والخارجية. انخفضت مصاريف الدعاية 
بنسبة 95.2% من 0.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 6.0 آالف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2021م. يعود ذلك إلى عدم المشاركة في الحمالت الدعائية خالل الربع األول من عام 2021م.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية36 |

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائج عملياتها 

تتعلق مصاريف السفر ببدالت وتذاكر سفر لمهمات عمل داخلية وخارجية. وانخفضت مصاريف السفر من 0.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.1 مليون ريال 
سعودي في 2020م ويعزى ذلك في المقام األول إلى قلة التنقالت والسفر خالل عام 2020م، وذلك نتيجة لالحترازات المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا. 
وانخفضت مصاريف السفر بنسبة 47.3% من 67.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 35.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك في األساس إلى انخفاض السفر والتنقالت خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.

تشمل المصاريف األخرى مصاريف الصيانة وأتعاب استشارات ووقود وأدوات كتابية ومطبوعات ورسوم اشتراكات ومصاريف حكومية أخرى ومصاريف تغليف 
وسالمة ومصاريف ضيافة وغيرها من المصاريف األخرى. وارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 54.8% من 0.6 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.9 مليون ريال 
سعودي في 2019م. يرجع ذلك إلى بشكل أسا�صي إلى ارتفاع أتعاب االستشارت ومصاريف الصيانة في عام 2019م. وانخفضت المصاريف األخرى بنسبة %15.5 
لتصل إلى 0.8 مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض أتعاب االستشارات خالل عام 2020م. وارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 179.5% من 0.2 مليون 
ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 0.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. وارتبط االرتفاع بشكل 

رئي�صي بارتفاع مصاريف االستشارات واألتعاب المهنية لتسويق منتج مسبوكات الحديد بسوق الواليات المتحدة األمريكية. 

مصاريف إدارية وعمومية  5-5-1-4

يوضح الجدول التالي المصاريف اإلدارية والعمومية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

مصاريف عمومية وإدارية (: 16الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

6.2%14.8%3.2%9.3%9,74010,65010,9922,2972,636تكاليف متعلقة بالموظفين 

50.3%53.2%112.7%6.2%7668141,732165253أتعاب مهنية 

)9.7%()4.5%()7.0%()12.4%(1,102965898232222استهالك 

2.6%--5.2%576606606151151إطفاءات 

)2.9%()20.2%(0.3%)6.1%(2912732744032إصالح وصيانة 

)38.2%()65.3%()50.9%()22.3%(4003111537225مصاريف سفر 

)17.8%()0.8%()18.4%()17.2%(4313572914949هاتف ومرافق 

1.1%)6.5%()8.7%(11.9%1361521383634تأمين 

0.2%7.1%)1.5%(1.8%405412406141151امن وحراسة 

1.4%)15.1%(10.2%)6.6%(1,4371,3411,4795748مصاريف مجلس اإلدارة 

1.3%)78.3%(5.3%)2.6%(1,0841,0561,11139486مصاريف تقنية معلومات 

)100.0%(--)100.0%(----456مخصص مخزون بطيء الحركة 

)100.0%(--)100.0%(----448إيجارات 

)3.6%()64.1%(87.2%)50.4%(76437971015255أخرى

2٫1%)1٫2%(8٫5%)4٫0%(18,03٦1٧,31٦18,٧903,٧8٦3,٧41اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ارتفعت التكاليف المتعلقة بالموظفين بنسبة 9.3% من 9.7 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 10.7 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى الزيادات 
 ما بين العامين 2019م و2020م. وارتفعت التكاليف المتعلقة 

ً
 جوهريا

ً
السنوية في الرواتب والبدالت والتأمين الطبي. ولم تشهد التكاليف المتعلقة بالموظفين تغييرا

بالموظفين بنسبة 14.8% من 2.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 2.6 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2021م بسبب الزيادة السنوية لرواتب الموظفين. 

لم تشهد األتعاب المهنية تقلبات جوهرية ما بين 2018م و2019م. وارتفعت األتعاب المهنية بنسبة 112.7% من 0.8 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 1.7 مليون 
ريال سعودي في 2020م ويعزى ذلك في المقام األول إلى الزيادة في أتعاب االستشارات القانونية وأتعاب إعداد دراسات جدوى لمشاريع مستقبلية. وارتفعت األتعاب 
المهنية بنسبة 53.2% من 0.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنهية في 31 مارس 2020م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2021م. يرجع ذلك إلى تسجيل أتعاب مهنية للمراجعة الداخلية وذلك بعد تكليف مراجع خارجي للقيام بالمراجعة الداخلية. 

يتعلق مصروف االستهالك باستهالك األصول من مباني وسيارات وأثاث مكتبي وأصول أخرى مرتبطة بإدارات الشئون المالية واإلدارية. وانخفض مصروف االستهالك 
 مصروف االستهالك بنسبة 7.0% ليصل إلى 0.9 مليون 

ً
بنسبة 12.4% من 1.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.0 مليون ريال سعودي في 2019م. وانخفض أيضا

ريال سعودي في 2020م. يرجع االنخفاض في مصروف االستهالك في عامي 2019م و2020م إلى االستهالك السنوي لألصول. ولم يشهد مصروف االستهالك تقلبات 
جوهرية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م. 
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ارتبطت مصاريف االطفاءات بالبرمجيات اإللكترونية. ولم تشهد مصاريف اإلطفاءات تقلبات جوهرية ما بين 2018م و2020م. وظلت مصاريف اإلطفاءات ثابتة في 
الفترة المنتهية في 31 مار 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م. 

تشمل مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف صيانة المباني والسيارات والمعدات المكتبية. ولم تشهد هذه المصاريف تقلبات جوهرية مابين 2018م و2020م. 
وانخفضت مصاريف اإلصالح والصيانة بنسبة 20.3% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م. يعود ذلك إلى انخفاض 

صيانة السيارات. 

تعلقت مصاريف السفر ببدالت وتذاكر السفر لمهمات العمل الداخلية والخارجية لمكتب المدير العام والشئون اإلدارية والمالية. وانخفضت مصاريف السفر بنسبة 
22.3% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2019م. يرجع ذلك إلى انخفاض متطلبات السفر وذلك في سياق األعمال االعتيادية. 
وانخفضت أيضا مصاريف السفر بنسبة 50.9% لتصل إلى 0.2 مليون ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى عدم القدرة على التنقالت والسفر خالل عام 2020م 
نتيجة لالحترازات المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا. وانخفضت مصاريف السفر بنسبة 65.3% من 0.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 
 بقلة السفر والتنقالت لمهمات العمل الداخلية والخارجية. 

ً
في 31 ماس 2020م إلى 25.0 ألف ريال سعودي في الفترة المماثلة لعام 2021م. وجاء االنخفاض مدفوعا

ارتبطت مصاريف الهاتف والمرافق بمصاريف الهاتف والفاكس والبريد. وانخفضت مصاريف الهاتف والمرافق بنسبة 17.2% من 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م 
إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2020م. يرجع ذلك إلى انخفاض مصاريف الهاتف والبريد وذلك في سياق األعمال االعتيادية للشركة. وظلت هذه المصاريف ثابتة في 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2020م. 

ارتبطت مصاريف التأمين بمصاريف التأمين على األصول المتعلقة بمكتب المدير العام والشئون اإلدارية والمالية. وارتفعت مصاريف التأمين بنسبة 11.9% من 136 
ألف ريال سعودي في 2018م إلى 152 ألف ريال سعودي وانخفضت بعد ذلك بنسبة 8.7% لتصل إلى 138 ألف ريال سعودي في 2020م. ويعزى التقلب في مصاريف 
التأمين ما بين 2018م و2020م إلى انخفاض مصاريف التأمين على السيارات النخفاض عدد السيارات المؤمن عليها. ولم تشهد مصاريف التأمين تقلبات جوهرية في 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م. 

ارتبطت مصاريف األمن الحراسة بقيمة العقود مع شركات الحراسات األمنية التي تقوم بتوفير عمالة لحراسة منشآت الشركة. ولم تشهد هذه المصاريف تقلبات 
جوهرية خالل فترة قيد التحليل. 

تشمل مصاريف مجلس اإلدارة بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمكافآت السنوية ألعضاء المجلس 
واللجان. وانخفضت مصاريف مجلس اإلدارة بنسبة 15.1% من 57.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنهية في 31 مارس 2020م إلى 48.0 ألف ريال سعودي 
في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. نتج عن ذلك انخفاض عدد اجتماعات لجان مجلس اإلدارة في الربع األول من عام 2021م مقارنة بعدد اإلجتماعات 

التي تمت خالل الربع األول من عام 2020م.

تتضمن مصاريف التقنية والمعلومات المصاريف الخاصة بالحاسب اآللي من برامج وخالفه. ولم تشهد مصاريف التقنية والمعلومات تقلبات جوهرية ما بين 2018م 
و2020م. وانخفضت مصاريف تقنية المعلومات بنسبة 78.3% من 0.4 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 0.1 مليون ريال سعودي 
خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك في المقام األول إلى عدم تسجيل مصاريف لبعض خدمات نظام الحاسب اآللي لعدم ورود فاتورة مقدم الخدمة. 

سجلت مخصص مخزون بطيء الحركة بمقدار 0.5 مليون ريال سعودي في عام 2018م وتم إعادة تصنيف المخصص إلى بند المصاريف األخرى من قبل المدقق 
الخارجي خالل عام 2020م. 

سجلت الشركة مصاريف إيجار بمقدار 0.4 مليون ريال سعودي في 2018م والتي ارتبطت بنسبة اإليجار السنوي ألرا�صي المصانع المحملة على الشئون اإلدارية. 

تتضمن المصاريف األخرى مصاريف المطبوعات، ومستهلكات الحاسب اآللي، النظافة، المحروقات، الضيافة، رسوم اشتراكات، رسوم حكومية وتصديقات، ضريبة 
القيمة المضافة، ضريبة على جهات غير مقيمة، مصاريف نشر وإعالن وغيرها. وانخفضت المصاريف األخرى بنسبة 50.4% من 0.8 مليون ريال سعودي في 2018م 
إلى 0.4 مليون ريال سعودي في 2019م بسبب عكس مصروف سنوات سابقة بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي. وارتفعت المصاريف األخرى بنسبة 87.2% لتصل إلى 
0.8 مليون ريال سعودي في 2020م. يعزى ذلك إلى تسجيل فروق ضريبة القيمة المضافة عند إعادة الربط الضريبي من الهيئة العامة للزكاة والدخل باإلضافة إلى 
ارتفاع ضريبة على جهات غير مقيمة. وانخفضت المصاريف األخرى بنسبة 64.1% من 0.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنهية في 31 مارس 2020م إلى 
0.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى انخفاض مصاريف المحروقات واسترداد ضريبة قيمة مضافة وانخفاض 

رسوم حكومية وتصديقات. 
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مصاريف أخرى  5-5-1-5

يوضح الجدول التالي المصاريف األخرى للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2020م و2021م.

مصاريف أخرى (: 17الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

مخصص مخزونات بطيئة 
الحركة 

ال ينطبق-185.5%ال ينطبق--2,4416,969-

تسويات لصافي القيمة القابلة 
للتحقق للمخزونات 

ال ينطبق-ال ينطبق---2,432--

ال ينطبق-)100.0%(ال ينطبق---40,085-هبوط شهرة 

142.2%360.1%957.6%)44.5%(4662592,7364291,973هبوط ذمم مدينة تجارية 

410٫1%3٦0٫1%)٧1٫٦%(9,0٧3٫9%4٦٦42,٧8512,13٦4291,9٧3اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ارتفع مخصص المخزونات بطيئة الحركة بنسبة 185.5% من 2.4 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 7.0 مليون ريال سعودي في 2020م بسبب تكوين مخصص 
إضافي لمخزون بطيئة الحركة لتقادم بعض مكونات المخزون. 

تتعلق التسويات لصافي القيمة القابلة للتحقق للمخزونات بمقدار 2.4 مليون ريال سعودي في 2020م بتخفيض تكلفة إنتاج تام بالمخازن إلى القيمة القابلة للتحقق 
)سعر البيع المتوقع(. 

سجلت الشركة هبوط شهرة بمقدار 40.1 مليون ريال سعودي في 2019م وذلك بسبب إعادة تقييم القيمة القابلة لإلستراد لوحدات توليد النقد الخاصة بالشهرة 
)مصنعي المحاور العربية والمسابك وقطع الغيار( نظرا لتكبد خسائر تشغيلية مستمرة، وذلك من خالل إجراء تقييم هبوط في القيمة والذي نتج عنه هبوط بمبلغ 

40.1 مليون ريال سعودي حيث تم اإلعتراف به كهبوط في قيمة الشهرة بالكامل.

انخفض رصيد الهبوط في الذمم المدينة بنسبة 44.5% من 0.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.3 مليون ريال سعودي في 2019م نتيجة لتحصيل بعض الذمم 
المدينة وذلك بعد تقييم أرصدة الذمم المدينة باستخدام معدالت خسائر اإلئتمان المتوقعة خالل عام 2019م. وارتفع الرصيد بنسبة 957.6% ليصل إلى 2.7 مليون 
 الرصيد 

ً
ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى التحوط لتقادم بعض أرصدة الذمم المدينة وضعف التحصيل خالل عام 2020م بسبب جائحة كورونا. وارتفع أيضا

بنسبة 360.1% من 0.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2021م بسبب رفع المخصص للخسائر المتوقعة حسب السياسة المتبعة بإستخدام معدل خسائر اإلئتمان. 

إيرادات أخرى 5-5-1-6

يوضح الجدول التالي اإليرادات األخرى للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2020م و2021م.

إيرادات أخرى (: 18الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)44.5%(34.2%)58.4%()25.9%(1,18087436496129مبيعات خردة 

10.9%)23.4%()2.7%(26.4%2393032959271دخل إيجار 

)خسارة(\ ربح تحويل عمالت 
أجنبية 

ال ينطبق%499.9)%717.7()%88.3()18()3()263(36343

تعويضات من موردين وسداد 
مطالبات تأمين 

447---)%83.6()%100.0(-)%100.0(

)خسارة(\ ربح من إستبعاد\
شطب ممتلكات مصنع 

ومعدات 
604.5%-)134.2%(ال ينطبق--)13(38)0(
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ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

13.7%)96.7%(133.2%)44.6%(320178414321أخرى 

)39٫1%()15٫9%()44٫٧%()32٫8%(2,14٦1,442٧9٧218183اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

 مبيعات الخردة بنسبة 
ً
انخفضت مبيعات الخردة بنسبة 25.9% من 1.2 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.9 مليون ريال سعودي في 2019م. وانخفضت أيضا

 مع انخفاض اإلنتاج حيث أن الخردة 
ً
58.4% لتصل إلى 0.4 مليون ريال سعودي في 2020م. وجاء اإلنخفاض في مبيعات الخردة في عامي 2019م و2020م متماشيا

تمثل مخلفات اإلنتاج. وارتفعت مبيعات الخردة بنسبة 34.2% من 96.0 ألف ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 129.0 ألف ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى ارتفاع كميات وسعر بيع الخردة.

سجلت الشركة دخل إيجار بمقدار 0.2 مليون ريال سعودي و0.3 مليون ريال سعودي و0.3 مليون ريال سعودي و71.0 ألف ريال سعودي في 2018م و2019م 
و2020م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م، على التوالي. وتعلق دخل اإليجار خالل األعوام والفترة المذكورة بقيمة إيجار شقق مملوكة للشركة مؤجرة 

للغير.

ارتبط الربح والخسارة من تحويل العمالت األجنبية باألرباح والخسائر بعد تغير سعر العمالت األجنبية خالل فترة قيد التحليل. 

سجلت الشركة تعويضات من موردين وسداد مطالبات التأمين بمقدار 44.0 ألف ريال سعودي و7.0 آالف ريال سعودي في 2018م و2019م، على التوالي. وكانت 
هذه التعويضات مرتبطة بقيمة التعويضات المحصلة على المطالبات من شركات التأمين حسب شروط وثائق التأمين. 

وتم تسجيل ربح وخسارة من إستبعاد أو شطب ممتلكات مصنع ومعدات طفيفة خالل فترة قيد التحليل. 

تشمل اإليرادات األخرى بشكل أسا�صي األرباح من ودائع ومرابحات وتسوية وشطب أرصدة دفعات مقدمة من عمالء غير متحركة. وانخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 
44.6% من 0.3 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 0.2 مليون ريال سعودي في 2019م بسبب انخفاض أرباح الودائع وانخفاض شطب أرصدة دفعات مقدمة عمالء 
غير متحركة. وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 133.2% لتصل إلى 0.4 مليون ريال سعودي في 2020م. يرجع ذلك إلى ارتفاع شطب أرصدة دائنة غير متحركة وتحصيل 
مبلغ من عمالء تم شطبه في السابق. وانخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 96.7% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م مقارنة بالفترة المماثلة لعام 

2020م بسبب تحصل الشركة على مبلغ من عميل خالل الربع األول من عام 2020م كان مسجل من ضمن الديون المعدومة.

تكلفة التمويل  5-5-1-7

ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 9.6% من 4.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 4.9 مليون ريال سعودي في 2019م. يعود ذلك إلى زيادة إستخدام قروض قصيرة األجل 
من التسهيالت الممنوحة من البنوك المحلية إلعادة تمويل إعتمادات مستندية إلستيراد مواد خام. وانخفضت تكلفة التمويل بنسبة 26.0% لتصل إلى 3.6 مليون 
ريال سعودي في 2020م. نتج ذلك عن انخفاض استخدام قروض قصيرة األجل وانخفاض أرصدة القروض بشكل عام خالل عام 2020م لسداد أقساط القروض 
حسب جداول السداد المتفق عليها. وانخفضت تكلفة التمويل بنسبة 17.4% من 0.8 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 0.7 

مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض أرصدة القروض.

الزكاة 5-5-1-8

موقف الربط الزكوي 

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وحصلت على الشهادات المطلوبة وااليصاالت الرسمية. كما أنهت الشركة ربوطها الزكوية 
مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى 2018م. وخالل عام 2020م، استلمت الشركة الربوط للسنوات 2017م و2018م بمبلغ 876.691 ريال سعودي منها 
384.845 ريال سعودي تم سدادها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وبالنسبة للمبلغ المتبقي، تم تقديم إعتراض في عام 2020م، وفي عام 2021م اتفقت الشركة 
مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية نهائية بمبلغ 179.170 ريال سعودي والتي تم سدادها بالكامل، وتم إدراج هذه المبالغ التي تم قبولها وسدادها من قبل 

الشركة ضمن مصروف الزكاة للسنة. 
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قائمة المركز المالي  5-5-2
يقدم الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

قائمة المركز المالي (: 19الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

        الموجودات غير المتداولة 

)4.3%()1.9%()3.2%()5.3%(194,491184,102178,135174,828ممتلكات مصنع ومعدات 

ال ينطبق)4.7%()15.9%(-4,7123,9613,774-موجودات حق استخدام 

)74.9%()16.0%()39.1%()89.6%(46,3804,8122,9312,461موجودات غير ملموسة 

)8.6%()2.5%()9.0%()8.3%(2,4362,2352,0341,984ممتلكات استثمارية 

استثمارات حقوق ملكية مصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
ال ينطبق---3,7503,7503,750-

)11٫4%()2٫1%()4٫4%()18٫0%(243,30٧199,٦12190,81118٦,٧9٧إجمالي الموجودات الغير متداولة 

الموجودات المتداولة 

)21.7%()17.2%()13.4%()29.2%(172,267121,933105,57587,384مخزون 

)21.1%(19.0%)26.7%()15.1%(122,527103,96876,21390,693ذمم مدينة تجارية 

)12.6%(46.8%)24.9%(1.8%7,0217,1465,3657,876مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى 

)2.3%()24.8%(85.8%)48.6%(38,31119,69636,59227,526نقد وما في حكمه 

)18٫9%()4٫٦%()11٫5%()25٫٧%(340,12٦252,٧44223,٧45213,4٧9إجمالي الموجودات المتداولة 

)15٫٧%()3٫4%()8٫4%()22٫5%(583,434452,35٦414,55٦400,2٧5إجمالي الموجودات 

حقوق الملكية

----281,121281,121281,121281,121رأس المال 

----27,17327,17327,17327,173احتياطي نظامي

ال ينطبق17.6%ال ينطبق)99.7%()47,242()40,157(64,472217)خسائر متراكمة( \ أرباح مبقاة 

)15٫2%()2٫٦%()13٫1%()1٧٫2%(3٧2,٧٦٧308,5112٦8,13٧2٦1,052إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات الغير متداولة 

ال ينطبق1.1%)11.8%(ال ينطبق4,0353,5573,598-إلتزامات عقود اإليجار 

)13.0%()15.0%()11.5%()14.5%(62,35453,32447,16740,079قروض طويلة األجل 

إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين 

25,29826,86528,01629,567%6.2%4.3%5.5%5.2

)5٫2%()٧٫0%()٦٫5%()3٫9%(8٧,٦5284,224٧8,٧40٧3,244إجمالي المطلوبات الغير متداولة 

ال ينطبقالمطلوبات المتداولة 

)40.6%()5.8%(70.7%)79.3%(67,52913,95523,81622,433ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى 

ال ينطبق2.3%4.7%-547573587-إلتزامات عقود إيجار - جزء متداول 

22.1%4.8%24.2%20.1%11,20013,45016,70017,500قروض طويلة األجل - جزء متداول 

)55.0%()34.4%()62.2%()46.4%(24,70413,2445,0003,282قروض قصيرة األجل 

10.3%)2.0%(27.5%)4.5%(13,48212,87516,41016,077مستحقات ومطلوبات أخرى 

)7.8%(17.8%)6.7%()9.0%(6,1005,5505,1806,101مخصص زكاة 

)25٫8%()2٫5%(13٫5%)51٫5%(123,01559,٦21٦٧,٦٧9٦5,9٧9إجمالي المطلوبات المتداولة 

)1٦٫٦%()4٫9%(1٫8%)31٫٧%(210,٦٦٧143,84514٦,419139,223إجمالي المطلوبات 

إجمالي حقوق المساهمين 
والمطلوبات 

583,434452,35٦414,55٦400,2٧5)%22٫5()%8٫4()%3٫4()%15٫٧(

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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انخفض إجمالي الموجودات غير المتداولة بنسبة 18.0% من 234.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 199.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 إجمالي الموجودات غير المتداولة بنسبة 4.4% ليصل إلى 190.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع ذلك بشكل رئي�صي إلى 

ً
2019م. وانخفض أيضا

انخفاض صافي القيمة الدفترية لممتلكات المصنع والمعدات باإلضافة إلى انخفاض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة. وانخفض إجمالي الموجودات 
غير المتداولة بنسبة 2.1% من 190.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 186.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض 

صافي القيمة الدفرية لممتلكات المصنع والمعدات. 

انخفض إجمالي الموجودات المتداولة بنسبة 25.7% من 340.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 252.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 إجمالي الموجودات المتداولة بنسبة 11.5% ليصل إلى 223.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزى االنخفاض كما في 31 

ً
2019م. وانخفض ايضا

 إجمالي الموجودات المتداولة بنسبة 4.6% ليصل إلى 213.5 مليون ريال 
ً
ديسمبر 2019م و2020م إلى انخفاض المخزون والذمم المدينة التجارية. وانخفض أيضا

سعودي كما في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك إلى انخفاض صافي المخزون والنقد وما في حكمة. 

انخفض إجمالي حقوق الملكية بنسبة 17.2% من 372.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 308.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
بسبب انخفاض األرباح المبقاة. وانخفض إجمالي حقوق الملكية بنسبة 13.1% من 308.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 268.1 مليون ريال 
 إجمالي حقوق الملكية بنسبة 2.6% ليصل إلى 261.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك 

ً
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وانخفض أيضا

إلى تسجيل خسائر متراكمة بمقدار 40.2 مليون ريال سعودي و47.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م، على التوالي. 

انخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بنسبة 3.9% من 87.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 84.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. يعود ذلك إلى انخفاض إلتزامات عقود اإليجار. وانخفض إجمالي المطلوبات غير المتداولة بنسبة 6.5% من 84.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م إلى 78.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزى ذلك إلى انخفاض إلتزامات عقود اإليجار والقروض طويلة األجل. وانخفض إجمالي المطلوبات 

غير المتداولة بنسبة 7.0% ليصل إلى 73.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك إلى انخفاض رصيد القروض طويلة األجل. 

انخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 51.5% من 123.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 59.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. يرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى. وارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 13.5% ليصل إلى 67.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعود ذلك إلى ارتفاع الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى وارتفاع الجزء المتداول من القروض طولية األجل باإلضافة 
إلى ارتفاع المستحقات والمطلوبات األخرى. وانخفض إجمالي المطلوبات المتداولة بنسبة 2.5% من 67.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 66.0 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب انخفاض الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى وانخفاض رصيد القروض قصيرة األجل. 

الموجودات غير المتداولة 5-5-2-1

 للموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

الموجودات غير المتداولة (: 20الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)4.3%()1.9%()3.2%()5.3%(194,491184,102178,135174,828ممتلكات مصنع ومعدات 

ال ينطبق)4.7%()15.9%(-4,7123,9613,774-موجودات حق إستخدام 

)74.9%()16.0%()39.1%()89.6%(46,3804,8122,9312,461موجودات غير ملموسة 

)8.6%()2.5%()9.0%()8.3%(2,4362,2352,0341,984ممتلكات إستثمارية 

إستثمارات حقوق ملكية مصنفة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
ال ينطبق---3,7503,7503,750-

)11٫4%()2٫1%()4٫4%()18٫0%(243,30٧199,٦12190,81118٦,٧9٧إجمالي الموجودات الغير متداولة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت ممتلكات المصنع والمعدات ما نسبته 79.9% و92.2% و93.4% و93.6% من إجمالي الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
وكما في 31 مارس 2021م، على التوالي. 
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ممتلكات مصنع ومعدات  5-5-2-1-1

 لصافي القيمة الدفترية لممتلكات المصنع والمعدات الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

ممتلكات مصنع ومعدات (: 21الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)5.5%()3.2%()7.1%()3.9%(43,48441,77438,82337,574مباني وتحسينات على المأجور 

)6.6%()1.8%()7.5%()5.7%(142,889134,722124,633122,436مصنع آالت ومعدات 

)6.4%()5.0%(9.9%)20.2%(848677743706أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

)13.4%()8.1%()23.0%()2.7%(1,7371,6901,3021,197سيارات , رافعات شوكية ومقطورات 

)32.5%()11.5%()35.5%()29.4%(2,9412,0761,3381,184عدد ومعدات 

108.7%3.9%257.1%22.0%2,5933,16311,29511,731أعمال رأس مالية قيد التنفيذ 

)4٫3%()1٫9%()3٫2%()5٫3%(194,491184,1021٧8,1351٧4,828صافي القيمة الدفترية 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تشمل المباني والتحسينات على المأجور مباني المصانع والمنافع التابعة. وانخفض صافي القيمة الدفترية للمباني والتحسينات على المأجور بنسبة 3.9% من 43.5 
 صافي القيمة الدفترية للمباني والتحسينات 

ً
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 41.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وانخفض أيضا

على المأجور بنسبة 7.1% ليصل إلى 38.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، يعود ذلك في المقام األول إلى اإلهالك السنوي. ولم يشهد صافي القيمة 
الدفترية للمباني والتحسينات على المأجور تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م. 

يتضمن المصنع واآلالت والمعدات خطوط اإلنتاج في المصانع والمعدات األخرى المرتبطة باإلنتاج. وانخفض صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات 
بنسبة 5.7% من 142.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 134.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعود ذلك إلى اإلهالك السنوي. 
 صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات بنسبة 7.5% ليصل إلى 124.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. نتج ذلك عن 

ً
وانخفض أيضا

االستهالك السنوي. ولم يشهد صافي القيمة الدفترية للمصنع واآلالت والمعدات تقلبات جوهرية ما بين31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م.

وانخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية بنسبة 20.2% من 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يرجع ذلك إلى اإلهالك السنوي. وارتفع صافي القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية بنسبة 9.9% ليصل إلى 0.7 
 باإلضافات المتعلقة بالتحسينات في المكيفات المركزية ومراوح شفط. ويعزى انخفاض صافي 

ً
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وكان االرتفاع مدفوعا

القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات والمعدات المكتبية بنسبة 5.0% كما في 31 مارس 2021م إلى استهالك فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. 

لم يشهد صافي القيمة الدفترية للسيارات والرافعات الشوكية والمقطورات تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2018م و2019م على الرغم من االستهالك السنوي 
وذلك لوجود إضافات سيارات ورافعات شوكية خالل عام 2019م. وانخفض صافي القيمة الدفترية للسيارات والرافعات الشوكية والمقطورات بنسبة 23.0% من 
1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعود ذلك إلى اإلهالك السنوي. وانخفض صافي القيمة 
الدفتري للسيارات والرافعات الشوكية والمقطورات بنسبة 8.1% من 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م. يعود ذلك إلى االستهالك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

تتكون العدد والمعدات من قطع غيار رأسمالية وعدد تستخدم في الخدمات اإلنتاجية. وانخفض صافي القيمة الدفترية للعدد والمعدات بنسبة 29.4% من2.9 مليون 
 صافي القيمة الدفترية 

ً
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019مز يعزى ذلك إلى اإلهالك السنوي. وانخفض أيضا

 
ً
للعدد والمعدات بنسبة 35.5% من 2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وانخفض أيضا
صافي القيمة الدفترية للعدد والمعدات بنسبة 11.5% ليصل إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. ويعزى االنخفاض في صافي القيمة الدفترية للعدد 

والمعدات كما في 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م إلى اإلهالك السنوي. 

تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ مدفوعات تمت بواسطة الشركة مقابل إنشاءات قيد التنفيذ لتوسعة المصانع وتطوير خطوط اإلنتاج.
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موجودات حق إستخدام  5-5-2-1-2

 لموجودات حق اإلستخدام كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

موجودات حق إستخدام (: 22الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

ال ينطبق)15.9%()13.7%(ال ينطبق5,4634,7123,961-الرصيد في 1 يناير

ال ينطبق)75.1%(-ال ينطبق)187()751()751(-استهالك 

ال ينطبق)4٫٧%()15٫9%(ال ينطبق4,٧123,9٦13,٧٧4-الرصيد في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 خالل عام 2019م. تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم 
 بالتكلفة، التي تمثل المبلغ المبدئي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ البداية. يتم 

ً
قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا

 باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البداية حتى نهاية مدة اإليجار، إال إذا حول عقد اإليجار ملكية األصل األسا�صي 
ً
إستهالك موجودات حق االستخدام الحقا

إلى الشركة بحلول نهاية مدة اإليجار أو أن تكلفة موجودات حق االستخدام تظهر أن الشركة سوف تمارس خيار الشراء. وفي تلك الحالة، سيتم إستهالك موجودات حق 
اإلستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األسا�صي، الذي يتم تحديده على نفس األساس كالذي ينطبق على الممتلكات، المصنع والمعدات. باإلضافة لذلك، يتم 

تخفيض موجودات حق اإلستخدام بصورة دورية بخسائر الهبوط، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض إعادات قياس إلتزامات اإليجار.

تقوم الشركة بإيجار أرا�صي، حيث تتراوح مدة عقد اإليجار على مختلف عقود اإليجار بين 10 إلى 23 سنة.

موجودات غير ملموسة  5-5-2-1-3

يقدم الجدول التالي موجزا لصافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

موجودات غير ملموسة (: 23الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

تكلفة 

1.7%)12.2%(3.4%-10,35710,35710,7149,406الرصيد في 1 يناير

ال ينطبق-)100.0%(ال ينطبق--303-إضافات 

ال ينطبق----)1,308(--مشطوبات 

ال ينطبق-)100.0%(ال ينطبق--53-تحويالت 

)4٫٧%()0٫0%()12٫2%(3٫4%10,35٧10,٧149,40٦9,40٦الرصيد في 31 ديسمبر

إطفاء 

61.9%9.7%45.3%80.4%2,2524,0625,9026,475الرصيد في 1 يناير

2.0%)75.0%(2.2%1.7%1,8101,8401,881470محمل السنة 

ال ينطبق---)1,308(--مشطوبات 

2٦٫3%٧٫3%9٫٧%45٫3%4,0٦25,902٦,4٧5٦,945الرصيد في 31 ديسمبر

)31٫8%()1٦٫0%()39٫1%()23٫٦%(٦,2954,8122,9312,4٦1صافي القيمة الدفترية 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تتضمن الموجودات غير الملموسة بشكل رئي�صي البرمجيات اإللكترونية وتكلفة برنامج اإلنتاج المميز. وانخفض صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة 
بنسبة 23.6% من 6.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. نتج عن ذلك تسجيل إطفاءات خالل 
 صافي القيمة الدفترية 

ً
السنة بمقدار 1.8 مليون ريال سعودي والتي ارتبطت باإلطفاء السنوي لبرنامج الحاسب اآللي وتكلفة برنامج اإلنتاج المميز. وانخفض أيضا

للموجودات غير الملموسة بنسبة 39.1% ليصل إلى 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وذلك بسبب اإلطفاءات بمقدار 1.9 مليون ريال سعودي 
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باإلضافة إلى تسجيل مشطوبات بمقدار 1.3 مليون ريال سعودي، حيث كانت المشطوبات مرتبطة ببرنامج حاسب آلي الذي تم إطفاءه بالكامل. وانخفض صافي القيمة 
الدفترية للموجودات غير الملموسة بنسبة 16.0% من 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعود 

ذلك إلى اإلطفاءات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. 

ممتلكات استثمارية  5-5-2-1-4

يقدم الجدول التالي موجزا للممتلكات االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

ممتلكات استثمارية (: 24الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

----6,7846,7846,7846,784في بداية السنة 

االستهالك المتراكم 

4.7%4.4%4.6%4.9%4,1464,3474,5494,750في بداية السنة 

-)75.0%(--20120120150محمل السنة 

4٫5%1٫1%4٫4%4٫٦%4,34٧4,5494,٧504,800في نهاية السنة 

)8٫٦%()2٫5%()9٫0%()8٫3%(2,43٦2,2352,0341,984صافي القيمة الدفترية 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تشمل الممتلكات االستثمارية مباني سكنية تؤجر للغير. وانخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات االستثمارية بنسبة 8.3% من 2.4 مليون ريال سعودي كما في 
 صافي القيمة الدفترية للممتلكات االستثمارية 

ً
31 ديسمبر 2018م إلى 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م بسبب اإلستهالك السنوي. وانخفض أيضا

بنسبة 9.0% ليصل إلى 2.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع ذلك إلى اإلستهالك السنوي لهذه الممتلكات. ولم يشهد صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات االستثمارية تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م. 

الجدير بالذكر أن الشركة قامت بإجراء تقييم مستقل لممتلكاتها اإلستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020م وحددت القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية بمبلغ 9.8 
مليون ريال سعودي حيث تم إجراء التقييم بواسطة مقيم مستقل هو السيد/ حمد عبد العزيز أحمد الحمود والذي تم ترخيصه من قبل الهيئة السعودية للمقيمين 

المعتمدين لتحديد القيمة العادلة للممتلكات اإلستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020م.

استثمارات حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  5-5-2-1-5

في 2019م، قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 27 أكتوبر 2019م على اإلستثمار بنسبة 10% في رأس مال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، الشركة 
 إلى 37.5 مليون 

ً
المستثمر فيها، بمبلغ 3.8 مليون ريال سعودي. كان رأس المال المبدئي للشركة الوطنية للسيارات الصناعية 0.1 مليون ريال سعودي تم زيادته الحقا

ريال سعودي من قبل مساهميها في 2019م كما تم الحقا تعديل إسم الشركة إلى شركة سنام للمركبات للصناعة.

وقامت الشركة بتصنيف هذا االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي، نسبة إلى أن الشركة الوطنية لصناعة السيارات في 
مرحلة التكوين، وتعتقد الشركة أن التكلفة هي أفضل تقدير لقيمتها العادلة وبالتالي سجلت هذا االستثمار بالتكلفة.

الموجودات المتداولة 5-5-2-2

يقدم الجدول التالي موجًزا للموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

الموجودات المتداولة (: 25الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)21.7%()17.2%()13.4%()29.2%(172,267121,933105,57587,384مخزون 

)21.1%(19.0%)26.7%()15.1%(122,527103,96876,21390,693ذمم مدينة تجارية 

)12.6%(46.8%)24.9%(1.8%7,0217,1465,3657,876مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى 

)2.3%()24.8%(85.8%)48.6%(38,31119,69636,59227,526نقد وما في حكمه 

)18٫9%()4٫٦%()11٫5%()25٫٧%(340,12٦252,٧44223,٧45213,4٧9إجمالي الموجودات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة
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شكل المخزون والذمم المدينة التجارية ما نسبته 86.7% و89.4% و81.2% و83.4% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
وكما في 31 مارس 2021م، على التوالي. 

المخزون  5-5-2-2-1

يقدم الجدول التالي موجزا للمخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

المخزون (: 26الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)28.8%()28.7%()16.4%()39.4%(51,08630,96025,88718,469مواد خام 

)8.8%()26.8%()3.0%()14.4%(80,53168,97366,91248,983بضاعة تامة الصنع 

)11.8%()16.8%()20.0%()2.9%(9,7769,4927,5976,323بضاعة تحت التصنيع 

ال ينطبق)1.9%(15.1%ال ينطبق7,7468,9148,743-قطع غيار 

)68.8%(242.5%)31.6%()85.8%(34,0794,8373,30811,330مواد مستهلكة ومخزون آخر 

)19٫9%()1٦٫٧%()٧٫٧%()30٫5%(1٧5,4٧2122,008112,٦1993,848اإلجمالي 

48.3%)8.2%(9,326.3%)97.7%()6,464()7,044()75()3,205(مخصص مخزون بطيء الحركة 

)21٫٧%()1٧٫2%()13٫4%()29٫2%(1٧2,2٦٧121,933105,5٧58٧,384صافي المخزون

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يتضمن مخزون المواد الخام بشكل أسا�صي لفات أسالك الحديد وحديد خردة وأبيام - المواد األولية األساسية لمنتجات الشركة. وانخفض رصيد مخزون المواد 
 رصيد مخزون 

ً
الخام بنسبة 39.4% من 51.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 31.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وانخفض أيضا

المواد الخام بنسبة 16.4% ليصل إلى 25.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وجاء اإلنخفاض في رصيد المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2019م 
 بإنخفاض لفات أسالك الحديد. وانخفض رصيد مخزون المواد الخام بنسبة 28.7% من 25.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 

ً
و2020م مدفوعا

18.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك بشكل رئي�صي إلى انخفاض مخزون لفات أسالك الحديد.

تتعلق البضاعة تامة الصنع بمنتج األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد وأسالك النوابض ومحاور المقطورات والمسبوكات وقطع غيار معدة للبيع. وانخفض 
رصيد مخزون البضاعة تامة الصنع بنسبة 14.4% من 80.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 69.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
بسبب إنخفاض اإلنتاج النخفاض المبيعات. ولم يشهد رصيد البضاعة تامة الصنع تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2019م و2020م. وانخفض رصيد مخزون 
البضاعة تامة الصنع بنسبة 26.8% من 66.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 49.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى 

انخفاض مخزون منتج األسالك المجدولة النخفاض اإلنتاج مقارنة بالكميات المباعة خالل الفترة. 

ارتبطت البضاعة تحت التصنيع بالمنتجات في المراحل قبل النهائية وهي غير تامة الصنع. ولم يشهد رصيد مخزون البضاعة تحت التصنيع تقلبات جوهرية مابين 31 
ديسمبر 2018م و2019م. وانخفض الرصيد بنسبة 20.0% من 9.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 بنسبة 16.8% من 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.3 

ً
2020م. يعود ذلك إلى إنخفاض اإلنتاج بسبب جائحة كورونا. وانخفض الرصيد أيضا

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب انخفاض مواد تحت التصنيع بمصنع سحب األسالك لعدم توفر لفات أسالك الحديد لتأخر شحنة االستيراد 
عن المدة المحددة.

تتكون قطع الغيار من قطع غيار مستهلكة والتي تستخدم في صيانة اآلالت والمعدات اإلنتاجية. وارتفع رصيد مخزون قطع الغيار بنسبة 15.1% من 7.7 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 8.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. نتج عن ذلك شراء قطع غيار ضرورية غير متوفرة في المخازن كما أن 
انخفاض تشغيل المصانع لظروف جائحة كورنا أدى إلى انخفاض استخدام قطع الغيار خالل عام 2020م. ولم يشهد رصيد مخزون قطع الغيار تقلبات جوهرية ما 

بين 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م.

تتضمن المواد المستهلكة والمخزون اآلخر بضائع بالطريق ومواد مساعدة ومواد التغليف ومستهلكات أخرى تستخدم في المكائن والعمليات اإلنتاجية. وانخفض 
رصيد المواد المستهلكة والمخزون اآلخر بنسبة 85.8% من 34.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م. يعزى ذلك في المقام األول إلى إنخفاض قيمة بضاعة بالطريق والمواد األخرى من 21.6 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 2.0 مليون ريال سعودي في 2019م 
 الرصيد بنسبة 31.6% ليصل إلى 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 

ً
باإلضافة إلى إعادة تصنيف قطع الغيار كبند مستقل في عام 2019م. وانخفض أيضا

2020م. يرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة بضاعة بالطريق في عام 2020م. وارتفع الرصيد بنسبة 242.5% من 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 
11.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك في المقام األول إلى قيمة شحنة لفات أسالك حديد بالطريق.

يمثل مخصص المخزون بطيء الحركة المخصص المكون للتحوط في هبوط قيمة المخزون عن القيمة القابلة لإلسترداد. وانخفض مخصص المخزون بطيء 
الحركة بنسبة 97.7% من 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. ونتج هذا باألساس بسبب 
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استخدام المخصص وشطب المخزون. وارتفع مخصص المخزون بطيء الحركة من 0.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 7.1 مليون ريال سعودي 
 بتكوين مخصص إضافي لمخزون إنتاج تام بطيء الحركة حسب السياسة المعتمدة. وانخفض المخصص 

ً
كما في 31 ديسمبر 2020م. وكان هذا االرتفاع مدفوعا

بنسبة 8.2% من 7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 6.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب بيع بعض المنتجات التي كون لها 
مخصص في السابق وعكس قيد المخصص.

الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة 

يقدم الجدول التالي موجزا للحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

الحركة يف مخصص مخزون بطيء الحركة (: 27الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)83.5%(9,326.3%)97.7%(16.6%2,7483,205757,044الرصيد في 1 يناير 

290.8%)108.3%(185.5%434.8%)580(4562,4416,969محمل السنة 

ال ينطبق-)100.0%(---)5,571(-مشطوبات 

48٫3%)8٫2%(9,32٦٫3%)9٧٫٧%(3,205٧5٧,044٦,4٦4الرصيد في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ذمم مدينة تجارية  5-5-2-2-2

يقدم الجدول التالي موجزا للذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

ذمم مدينة تجارية (: 28الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)17.6%(17.9%)21.4%()13.6%(135,466117,09492,074108,527ذمم مدينة تجارية 

10.7%12.4%20.8%1.4%)17,834()15,861()13,125()12,939(هبوط ذمم مدينة تجارية 

)21٫1%(19٫0%)2٦٫٧%()15٫1%(122,52٧103,9٦8٧٦,21390,٦93صافي الذمم المدينة التجارية 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

انخفضت الذمم المدينة التجارية بنسبة 13.6% من 135.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 117.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
 الذمم المدينة التجارية بنسبة 21.4% لتصل إلى 92.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. وجاء اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية 

ً
وانخفضت أيضا

 بانخفاض اإليرادات خالل نفس األعوام المذكورة. وارتفعت الذمم المدينة التجارية بنسبة 17.9% من 92.1 مليون ريال 
ً
كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م مدفوعا

 بتحسن المبيعات.
ً
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 108.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. وجاء االرتفاع مدفوعا
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الحركة في هبوط الذمم المدينة 

يقدم الجدول التالي موجزا للحركة في هبوط الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

الحركة يف هبوط الذمم المدينة (: 29الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

0.1%20.8%1.4%)1.1%(13,08712,93913,12515,861الرصيد في 1 يناينر 

142.2%)24.1%(957.6%)44.5%(4662592,7362,075محمل السنة 

)100.0%(ال ينطبق)100.0%()88.2%()102(-)73()614(مشطوبات / تحصيل

10٫٧%12٫4%20٫8%1٫4%12,93913,12515,8٦11٧,834الرصيد في 31 ديسمبر 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

لم يشهد هبوط الذمم المدينة التجارية تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2018م و2019م. وارتفع رصيد الهبوط في الذمم المدينة التجارية بنسبة 20.8% من 
13.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 15.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب ارتفاع المخصص باستخدام معدالت الخسائر 
المتوقعة لتجاوز أرصدة بعض العمالء مدة االئتمان المتفق عليها. وارتفع المخصص بنسبة 12.4% من 15.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 17.8 

مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى زيادة مخصص ديون مشكوك فيها حسب السياسة المتبعة للشركة.

مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى  5-5-2-2-3

 والذمم المدينة األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا للمدفوعات مقدما

مدفوعات مقدماً وذمم مدينة أخرى (: 30الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)14.0%(92.0%)2.8%()24.0%(3,0682,3332,2684,354مدفوعات مقدمة

11.9%)1.8%()37.9%(101.7%2,2394,5152,8052,754دفعات لموردين 

)58.7%(162.9%)2.1%()82.6%(1,714298292768ذمم مدينة أخرى

)12٫٦%(4٦٫8%)24٫9%(1٫8%٧,021٧,14٦5,3٦5٧,8٧٦اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

 بنسبة 24.0% من 3.1 
ً
 مصاريف مدفوعة مقدما قبل االستحقاق يتم تسويتها عند االستحقاق. وانخفض رصيد المدفوعات مقدما

ً
يشمل رصيد المدفوعات مقدما

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض بدل سكن الموظفين 
 لتخلى الشركة عن 

ً
المدفوع مقدما حيث تم تعديل سياسية بدل السكن للموظفين ليصبح كل 3 شهور بدال من كل 6 شهور وكذلك انخفاض اإليجار المدفوع مقدما

 تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2019م و2020م. وارتفع 
ً
مواقع مؤجرة وتحويل اإليجار المدفوعة إلى ممتلكات حق استخدام. ولم يشهد رصيد المدفوعات مقدما

 بنسبة 92.0% من 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب سداد 
ً
رصيد المدفوعات مقدما

دفعة مقدمة للتأمين الطبي على الموظفين. 

تتألف الدفعات إلى موردين من المبالغ المدفوعة للموردين مقدما قبل توريد السلعة أو تقديم الخدمة حيث تتم التسوية عند إتمام عملية التوريد أو تقديم 
الخدمة. وارتفعت هذه الدفعات بنسبة 101.7% من 2.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعزى 
ذلك بشكل رئي�صي إلى سداد دفعات مقدمة لموردين لتوريد مكائن وقطع غيار خط إنتاج السلك الفردي. وانخفضت الدفعات إلى موردين بنسبة 37.9% لتصل إلى 
2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع ذلك إلى إعادة تصنيف الدفعات المقدمة لتوريد مكائن وقطع غيار خط إنتاج السلك الفردي إلى مشروعات 
تحت التنفيذ باإلضافة إلى تسوية أرصدة بعض الموردين لتوريد قطع غيار. ولم يشهد رصيد الدفعات إلى موردين تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2020م و31 

مارس 2021م.

تتضمن الذمم المدينة األخرى ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد، وتأمين مسترد، وسلف موظفين، ومصاريف اعتمادات مستندية لإلستيراد. وانخفضت 
الذمم المدينة األخرى بنسبة 82.6% من 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وكان االنخفاض 
 بعدم وجود رصيد ضريبة قيمة مضافة مستحق السداد في نهاية عام 2019م، مقارنة بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي في 2018م. ولم تشهد الذمم المدينة 

ً
مدفوعا

األخرى تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2019م و2020م. وارتفع رصيد الذمم المدينة األخرى بنسبة 162.9% من 0.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
إلى 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يرجع ذلك في األساس إلى سداد قيمة إيجار أرض إلقامة مشروع محابس الغاز بمدينة الملك سلمان للطاقة.
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نقد وما يف حكمة 5-5-2-2-4

 للنقد وما في حكمة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

نقد وما يف حكمة (: 31الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

45.7%327.2%311.3%)48.4%(731461نقد بالصندوق 

38.9%19.5%152.7%)23.7%(11,3838,69021,95826,230نقد بالبنوك 

)26.3%()91.6%(32.9%)59.1%(26,92211,00314,6201,234ودائع ألجل

)2٫3%()24٫8%(85٫8%)48٫٦%(38,31119,٦9٦3٦,5922٧,52٦اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

يعزى االرتفاع واالنخفاض في النقد بالصندوق خالل فترة قيد التحليل إلى سياق األعمال العادية للشركة.

انخفض النقد بالبنوك بنسبة 23.7% من 11.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 8.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. نتج عن ذلك 
إنخفاض اإليرادات وارتفاع النقد المستخدم في العمليات اإلستثمارية والعمليات التمويلية. وارتفع النقد بالبنوك بنسبة 152.7% ليصل إلى 22.0 مليون ريال سعودي 
 النقد بالبنوك بنسبة 

ً
كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزى ذلك إلى تحسن النقد من العمليات التشغيلية وإنخفاض النقد المستخدم في عمليات التمويل. وارتفع أيضا

19.5% من 22.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 26.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى تحسن المبيعات والتحصيل. 

تمثل الودائع ألجل في الودائع لدى البنوك المحلية التي تحمل فترة استحقاق أقل من ثالثة أشهر، ويتراوح معدل الربح ما بين 1.0% إلى 2.65%. انخفضت الودائع 
ألجل بنسبة 59.1% من 26.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 11.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعود ذلك إلى استحقاق بعض 
الودائع. وارتفعت الودائع ألجل بنسبة 32.9% لتصل إلى 14.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع ذلك إلى الودائع اإلضافية خالل عام 2020م. 
وانخفضت الودائع ألجل بنسبة 91.6% من 14.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب عدم 

ربط وديعة ألجل خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

المطلوبات غير المتداولة 5-5-2-3

 للمطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

المطلوبات غير المتداولة (: 32الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

ال ينطبق1.1%)11.8%(ال ينطبق4,0353,5573,598-التزامات عقود اإليجار 

)13.0%()15.0%()11.5%(-62,35453,32447,16740,079قروض طويلة األجل 

التزامات مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين 

25,29826,86528,01629,567%6.2%4.3%5.5%5.2

)5٫2%()٧٫0%()٦٫5%()3٫9%(8٧,٦5284,224٧8,٧40٧3,244إجمالي المطلوبات الغير متداولة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت القروض طويلة األجل والتزامات مكافأة الخدمة للموظفين ما نسبته 100% و95.2% و95.5% و95.1% من إجمالي المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م، على التوالي. 
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التزامات عقود إيجار  5-5-2-3-1

يقدم الجدول التالي التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

التزامات عقود إيجار (: 33الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

ال ينطبق)9.8%()10.2%(ال ينطبق5,1014,5824,131-الرصيد في 1 يناير 

ال ينطبق)77.9%()10.2%(ال ينطبق27324554-مصروف فائدة 

ال ينطبق)100.0%()12.1%(ال ينطبق-)697()792(-مدفوعات 

ال ينطبق1٫3%)9٫8%(ال ينطبق4,5824,1314,185-الرصيد في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

انخفضت قيمة التزامات عقود اإليجار من 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 4.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و4.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 مارس 2021م نتيجة اإلطفاء المستمر )سداد دفعات اإليجارات السنوية(. يجب اإلشارة إلى أّن عقود اإليجار المرتبطة باإللتزامات المفصح عنها 

في الجدول أعاله هي عقود إيجار أرا�صي ومباني المصانع وسكن العمال حصلت عليها الشركة ما بين العام 2019م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م.

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 خالل عام 2019م. تعترف الشركة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم 
 بالتكلفة، التي تمثل المبلغ المبدئي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار يتم سدادها في أو قبل تاريخ البداية. يتم 

ً
قياس موجودات حق االستخدام مبدئيا

 باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البداية حتى نهاية مدة اإليجار، إال إذا حول عقد اإليجار ملكية األصل األسا�صي 
ً
إستهالك موجودات حق االستخدام الحقا

إلى الشركة بحلول نهاية مدة اإليجار أو أن تكلفة موجودات حق االستخدام تظهر أن الشركة سوف تمارس خيار الشراء. وفي تلك الحالة، سيتم إستهالك موجودات حق 
اإلستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األسا�صي، الذي يتم تحديده على نفس األساس كالذي ينطبق على الممتلكات، المصنع والمعدات. باإلضافة لذلك، يتم 

تخفيض موجودات حق اإلستخدام بصورة دورية بخسائر الهبوط، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض إعادات قياس إلتزامات اإليجار.

قروض طويلة األجل  5-5-2-3-2

يقدم الجدول ملخص بالقروض الممنوحة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

ملخص بالقروض الممنوحة للشركة (: 34الجدول رقم )

ألف ريال 
سعودي

نوع 
القرض

مجموع 
القرض

رصيد القرض 
كما في 31 

مارس 2021م

نوع 
الضمان

سعر 
الفائدة

تاريخ بداية 
القرض

تاريخ نهاية 
القرض

غرض 
القرض

التعهدات 
المالية

حالة 
اإللتزام 

بالتعهدات

صندوق التنمية 
الصناعية السعودي 

26,55024,950طويل األجل

أصول 
مرهونة 

وسندات 
تعهد

رسوم مقدمة 
%1.1+

مارس 
2018م

أبريل 2025م
تمويل 

مشاريع 
توسعية

اإللتزام بعدد 
من التعهدات 

المالية
التزام كامل

البنك السعودي 
البريطاني

سندات تعهد50,00024,000طويل األجل
سايبور 
%1.75+

7 يناير 
2018م

7 يناير 
2023م

تمويل 
مشاريع 
توسعية

اإللتزام بعدد 
من التعهدات 

المالية
التزام كامل

البنك السعودي 
البريطاني

سايبور + 2%سندات تعهد10,0002,000قصير األجل
19 يوليو 
2019م

19 مايو 
2021م

تمويل 
متطلبات 

رأس المال 
العامل

ال يوجدال يوجد

البنك األهلي 
السعودي

سندات تعهد12,0009,600طويل األجل
سايبور 
%2.25+

24 يناير 
2021م

4 يناير 
2025م

تمويل 
مشاريع 
توسعية

اإللتزام بعدد 
من التعهدات 

المالية
التزام كامل

البنك األهلي 
السعودي

سايبور +3%سندات تعهد1,2821,282قصير األجل
9 مارس 
2021م

9 سبتمبر 
2021م

تمويل 
متطلبات 

رأس المال 
العامل

ال يوجدال يوجد

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
https://www.alahli.com/ar-sa/Pages/RB-NCB-Home-New.aspx
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يقدم الجدول تفاصيل أرصدة القروض الممنوحة للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

قروض طويلة األجل (: 35الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)0.5%(-)2.3%(1.3%25,42025,75025,15025,150صندوق التنمية الصناعية السعودي 

)26.0%()3.4%()29.3%()22.6%()1,045()1,083()1,531()1,979(أعباء مالية مؤجلة 

103.1%)6.1%(61.0%156.3%)3,100()3,300()2,050()800(جزء متداول 

)4٫2%(1٫1%)٦٫3%()2٫1%(22,٦4122,1٦920,٧٦٧21,005اإلجمالي 

)10.9%()15.6%()6.5%()15.1%(50,11242,55539,80033,600قروض أخرى من بنوك محلية 

13.5%7.5%17.5%9.6%)14,400()13,400()11,400()10,400(جزء متداول 

)18٫5%()2٧٫3%()15٫3%()21٫5%(39,٧1231,1552٦,40019,200اإلجمالي 

إجمالي القروض طويلة األجل - جزء 
غير متداول 

٦2,35453,3244٧,1٦٧40,205)%14٫5()%11٫5()%14٫8()%13٫0(

إجمالي القروض طويلة األجل - جزء 
متداول 

11,20013,4501٦,٧001٧,500%20٫1%24٫2%4٫8%22٫1

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

صندوق التنمية الصناعي السعودي 

في 2018م، حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل جزء من مشروع التوسعة للشركة. هذا القرض قابل للسداد على اقساط 
نصف سنوية غير متساوية إبتداًء من ديسمبر 2019م وهو مضمون بسندات إذنية ورهن على بعض ممتلكات، مصنع ومعدات الشركة. تتضمن األصول المرهونة 
أصول مصنع سحب األسالك ومنتجاتها والتي تتضمن مباني وأعمال مدنية، أنظمة السالمة والوقاية من األخطار، آالت ومعدات، وسائل النقل - رافعة شوكية ورافعة 
متحركة للصيانة وأثاث ومعدات مكتبية. كما تتضمن األصول المرهونة أصول مصنع المسابك والتي تتضمن نفس أنواع أصول مصنع سحب اإلسالك. القرض قابل 
للسداد بالكامل بحلول أبريل 2025م. ومن مبالغ األقساط المستحقة في 2020م مبلغ 2.0 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ 0.6 مليون ريال سعودي 
في اكتوبر2020م، كما تمت إعادة جدولة المبلغ المتبقي على مدى فترة القرض المتبقية. ويحتوى القرض على بعض التعهدات التي تتطلب من بين أمور أخرى 

المحافظة على نسب مالية معينة. 

قروض أخرى من بنوك محلية

 تم الحصول على هذه القروض من بنكين، هما البنك السعودي البريطاني والبنك األهلي التجاري لتمويل تكاليف مشروع التوسعة للشركة.

في 2018م، حصلت الشركة على تسهيل في شكل قرض جديد بمبلغ 12.0 مليون ريال سعودي من البنك األهلي التجاري لتمويل مشروع التوسعة للشركة والذي تم 
 هامش وهو مضمون بسندات إذنية. ويحتوى على بعض التعهدات 

ً
استخدامه بالكامل كما في 31 مارس 2021م. يخضع هذا القرض لهامش ربح بمعدل سايبور زائدا

التي تتطلب من بين أمور أخرى المحافظة على نسب مالية معينة.

تم تقديم قرض البنك السعودي البريطاني وفق شروط صيغة المرابحة بحد 50.0 مليون ريال سعودي، تم إستخدام مبلغ 39.0 مليون ريال سعودي منه كما في 31 
 
ً
مارس 2021م. هذا القرض قابل للسداد على أقساط نصف سنوية على مدى خمسة سنوات ابتداًء من 2018م. يخضع هذا القرض لهامش ربح بمعدل سايبور زائدا

هامش وهو مضمون بسندات إذنية.
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استحقاق القروض طويلة األجل

يقدم الجدول التالي استحقاق القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2020م.

استحقاق القروض طويلة األجل (: 36الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

اإلجمالي
2025م2024م2023م2022م2021م

قروض طويلة األجل من بنوك محلية

29,000--11,00012,0006,000البنك السعودي البريطاني

2,4002,4002,4002,4001,20010,800البنك األهلي التجاري

3,3004,4005,8007,1004,55025,150صندوق التنمية الصناعية السعودي

1٦,٧0018,80014,2009,5005,٧50٦4,950اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

إلتزامات مكافآت الموظفين  5-5-2-3-3

يقدم الجدول التالي إلتزامات مكافآت الموظفين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.

إلتزامات مكافآت الموظفين (: 37الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

7.3%4.3%6.2%8.4%23,34625,29826,86528,016الرصيد في 1 يناير 

2.7%)50.2%()5.5%(11.7%3,2183,5953,3971,692محمل للسنة - ربح أو خسارة 

ربح إعادة قياس التزامات مزايا 
محددة - دخل شمل آخر

)2,034()853()441(-)%58.0()%48.3()%100.0()%53.4(

ال ينطبق)92.2%(53.9%)252.8%()140()1,806()1,174(768مدفوعات خالل السنة 

5٫2%5٫5%4٫3%٦٫2%25,2982٦,8٦528,01٦29,5٦٧الرصيد في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

حدد المستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة تقدير 
ُ
تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. ت

المبالغ المستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات المكافآت عند استحقاقها. وارتفعت إلتزامات مكافآت الموظفين بنسبة 6.2% من 25.3 مليون 
 إلتزامات مكافآت الموظفين بنسبة 4.2% لتصل إلى 

ً
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 26.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وارتفعت أيضا

28.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزى ذلك ف المقام األول إلى الزيادات السنوية لرواتب الموظفين وزيادة مدة الخدمة للموظفين. وارتفعت 
التزامات مكافآت الموظفين بنسبة 5.5% من 28.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 29.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك 

إلى زيادة رواتب الموظفين وكذلك مدة خدمة الموظفين.
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المطلوبات المتداولة  5-5-2-4

 للمطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

المطلوبات المتداولة (: 38الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)40.6%()5.8%(70.7%)79.3%(67,52913,95523,81622,433ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى 

ال ينطبق2.3%4.7%-547573587-إلتزامات عقود إيجار - جزء متداول 

22.1%4.8%24.2%20.1%11,20013,45016,70017,500قروض طويلة األجل - جزء متداول 

)55.0%()34.4%()62.2%()46.4%(24,70413,2445,0003,282قروض قصيرة األجل 

10.3%)2.0%(27.5%)4.5%(13,48212,87516,41016,077مستحقات ومطلوبات أخرى 

)7.8%(17.8%)6.7%()9.0%(6,1005,5505,1806,101مخصص زكاة 

)25٫8%()2٫5%(13٫5%)51٫5%(123,01559,٦21٦٧,٦٧9٦5,9٧9إجمالي المطلوبات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

شكلت الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى والجزء المتداول من القروض طويلة األجل والمستحقات والمطلوبات األخرى ما نسبته 75.0% و67.6% و84.1% و%84.9 
من إجمالي المطلوبات المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2020م، على التوالي. 

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى  5-5-2-4-1

 للذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م. وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى (: 39الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)12.1%(12.8%2.7%)24.7%(15,13711,39911,70713,211ذمم دائنة تجارية 

)51.9%()23.8%(373.8%)95.1%(52,3922,55612,1089,222أوراق دفع

)40٫٦%()5٫8%(٧0٫٧%)٧9٫3%(٦٧,52913,95523,81٦22,433اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

انخفضت الذمم الدائنة التجارية بنسبة 24.7% من 15.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 11.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
يعزى ذلك في المقام األول إلى سداد مستحقات موردين. ولم تشهد الذمم الدائنة التجارية تقلبات جوهرية مابين 31 ديسمبر 2019م و2020م. وارتفعت الذمم 
الدائنة التجارية بنسبة 12.8% من 11.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب تسجيل فواتير 

تأمين العالج الطبي في حساب الموردين ويتم السداد على أقساط متفق عليها.

تتضمن أوراق الدفع قيمة مواد خام مستوردة وقطع غيار بموجب إعتمادات مستندية آجلة من بنوك محلية. وانخفض رصيد أوراق الدفع بنسبة 95.1% من 52.4 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعود ذلك إلى عدم وجود إعتمادات مستندية للمواد الخام في 
نهاية عام 2019م. وارتفع الرصيد بنسبة 373.8% ليصل إلى 12.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب توريد مواد خام بإعتماد مستندي لم يحل 
تاريخ السداد للمورد عند إقفال حسابات السنة المالية 2020م. وانخفض رصيد أوراق الدفع بنسبة 23.8% من 12.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 

إلى 9.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021مز يعزى ذلك إلى سداد أوراق دفع مستحقة. 

قروض قصيرة األجل  5-5-2-4-2

قامت الشركة بعمل ترتيبات تسهيالت بنكية من بنوك محلية لمتطلبات رأس المال العامل في شكل فتح خطابات إعتمادات مستندية وإعادة تمويل خطابات إعتماد 
 هامش معين، 

ً
وقروض قصيرة األجل. القروض قصيرة األجل تستحق الدفع خالل سنة واحدة، وتحمل هذه التسهيالت مبلغ مضاف فوق التكلفة )سايبور( زائدا

 راجع الجدول رقم 34 )ملخص بالقروض الممنوحة للشركة(.
ً
ومضمونة بسندات إذنية. لمزيد من المعلومات فضال
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مستحقات ومطلوبات أخرى  5-5-2-4-3

 للمستحقات والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

مستحقات ومطلوبات أخرى (: 40الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

18.5%)9.3%(19.3%17.7%3,9084,5995,4844,975مستحقات متعلقة بالموظفين 

)38.9%(--)62.7%(1,822680680680رسم جمركية مستحقة 

)6.7%()3.7%(30.0%)33.0%(4,9333,3054,2954,138مصاريف مستحقة 

)8.4%(15.6%)3.6%()12.9%(1,2251,0671,0281,189دفعات مقدمة من عمالء 

)6.0%(--)11.7%(861760760760توزيعات أرباح مستحقة الدفع

ال ينطبق)3.4%(423.0%-1971,032997-ضريبة القيمة المضافة 

106.5%6.6%38.0%209.0%7342,2673,1293,337مطلوبات أخرى 

10٫3%)2٫0%(2٧٫5%)4٫5%(13,48212,8٧51٦,4101٦,0٧٧اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ارتفعت المستحقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 17.7% من 3.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
 هذه المستحقات بنسبة 19.3% لتصل إلى 5.5 

ً
2019م بسبب ارتفاع مستحقات الموظفين من مكافآت سنوية لم تدفع في تاريخ إقفال الحسابات. وارتفعت أيضا

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يرجع ذلك إلى ارتفاع رصيد المكافآت السنوية المستحقة عن العام 2019م وكذلك ارتفاع رصيد اإلجازات السنوية 
المستحقة لعدم استفادة الموظفين من اإلجازات السنوية بسبب جائحة كورونا. وانخفضت المستحقات المتعلقة بالموظفين بنسبة 9.28% من 5.5 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 5.0 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م بسبب سداد مكافآت الموظفين المستحقة.

تتعلق الرسوم الجمركية المستحقة برسوم جمركية مستحقة على إستيراد مواد خام مربوطة بضمانات بنكية. وانخفضت الرسوم الجمركية المستحقة بنسبة 
62.7% من 1.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعود ذلك إلى سداد الضمانات البنكية بعد 

حلول موعد اإلستحقاق. وظلت الرسوم الجمركية المستحقة ثابتة مابين 31 ديسمبر 2019م و31 مارس 2021م. 

تمثل المصاريف المستحقة بشكل أسا�صي مصاريف كهرباء ومياه وغاز مستحقة، ومصاريف إيجار مستحق، ومصاريف نقل مبيعات مستحقة، ومكافآت مستحقة 
ألعضاء مجلس اإلدارة، ومصاريف هاتف مستحق، وأتعاب مراجعة وإستشارات مستحقة، ومصاريف تأمين مستحق ومصاريف بنكية مستحقة. وانخفضت 
المصاريف المستحقة بنسبة 33.0% من 4.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. وجاء االنخفاض 
 بإنخفاض مصاريف الكهرباء والمياه المستحقة وإنخفاض المصاريف البنكية المستحقة. وارتفع رصيد المصاريف المستحقة بنسبة 30.0% ليصل إلى 4.3 

ً
مدفوعا

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعزى ذلك إلى ارتفاع رصيد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في نهاية عام 2020م الي 1.4 مليون ريال سعودي مقابل 
صفر في عام 2019م. ولم تشهد المصاريف المستحقة تقلبات جوهرية ما بين 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م. 

انخفضت الدفعات المقدمة من عمالء بنسبة 12.9% من 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. 
يعوى ذلك إلى شحن بضاعة مقابل الدفعات المقدمة وإجراء التسويات الالزمة. ولم تشهد الدفعات المقدمة من عمالء تقلبات جوهرية مابين 31 ديسمبر 2019م 
و2020م. وارتفعت الدفعات المقدمة من عمالء بنسبة 15.6% من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 1.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2021م بسبب تسجيل دفعات مقدمة من بعض العمالء لم يتم تنفيذ طلباتهم عند إقفال الربع األول من عام 2021م. 

تتعلق توزيعات األرباح المستحقة الدفع بمقدار 0.9 مليون ريال سعودي و0.8 مليون ريال سعودي و0.8 مليون ريال سعودي و0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م، على التوالي بتوزيعات أرباح اسهم في سنوات سابقة لم تدفع لمستحقيها لعدم كفاية البيانات في سجل 

المساهمين المستلمة من تداول ولم يتقدم المستحقين إلى البنوك المتعاقد معها لتوزيع أرباح األسهم. 

ارتفعت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 423.0% من 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
ارتفاع نسبة القيمة المضافة من 5.0% إلى 15.0% باإلضافة إلى ارتفاع المبيعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. ولم يشهد رصيد ضريبة القيمة المضافة تقلبات 

جوهرية مابين 31 ديسمبر 2020م و31 مارس 2021م.

تشمل المطلوبات األخرى مستحقات موردين تحت التسوية التي لم تقدم الفواتير الخاصة بها باإلضافة إلى مستحقات موظفين. وارتفعت المطلوبات األخرى بنسبة 
209.0% من 0.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 2.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يرجع ذلك إلى ارتفاع مستحقات الموردين 
 المطلوبات األخرى بنسبة 38.0% لتصل إلى 3.1 مليون 

ً
تحت التسوية من 0.5 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 1.8 مليون ريال سعودي في 2019م. وارتفعت أيضا

ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م. يعود ذلك إلى ارتفاع مستحقات موردين تحت التسوية إلى 2.9 مليون ريال سعودي في عام 2020م حيث تم توريد السلعة 
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أو الخدمة ولم تقدم الفواتير الخاصة بها حتى تاريخ إقفال السنة. وارتفعت المطلوبات األخرى بنسبة 6.6% من 3.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 
3.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م. يعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة موردين تحت التسوية لعدم تقديم الفواتير. 

مخصص الزكاة 5-5-2-4-4

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وحصلت على الشهادات المطلوبة واإليصاالت الرسمية. كما أنهت الشركة ربوطها الزكوية 
مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى 2018م. وخالل عام 2020م، استلمت الشركة الربوط للسنوات 2017م و2018م بمبلغ 876.691 ريال سعودي منها 
384.845 ريال سعودي تم سدادها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بالنسبة للمبلغ المتبقي، تم تقديم إعتراض في عام 2020م، وفي عام 2021م اتفقت الشركة 
مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تسوية نهائية بمبلغ 179.170 ريال سعودي والتي تم سدادها بالكامل، وتم إدراج هذه المبالغ التي تم قبولها وسدادها من 

قبل الشركة ضمن مصروف الزكاة للسنة.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  5-5-2-4-5

 للمعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (: 41الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)1.4%()66.0%(0.9%)3.7%(4,4064,2424,2811,454مدراء اإلدارة التنفيذيين 

1.4%)96.8%(10.2%)6.6%(1,4371,3411,47948مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة 

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تشمل المعامالت مع مدراء اإلدارة التنفيذيين بشكل رئي�صي مصاريف موظفي الشركة التنفيذيين من رواتب وبدالت ومكافآت وتعويضات حسب الشروط المتفق 
عليها وإعتماد صاحب الصالحية.

تمثل مصاريف وبدالت مجلس اإلدارة بدالت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لحضور إجتماعات مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المكافآت السنوية 
ألعضاء المجلس واللجان التابعة. 

حقوق الملكية 5-5-2-5

 لحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م.
ً
يقدم الجدول التالي موجزا

حقوق الملكية (: 42الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

----281,121281,121281,121281,121رأس المال 

----27,17327,17327,17327,173احتياطي نظامي

ال ينطبق17.6%ال ينطبق)99.7%()47,242()40,157(64,472217أرباح مبقاة / خسائر متراكمة

)15٫2%()2٫٦%()13٫1%()1٧٫2%(3٧2,٧٦٧308,5112٦8,13٧2٦1,052إجمالي حقوق الملكية

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

رأس المال 5-5-2-5-1

يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 281.1 مليون ريال سعودي مقسم إلى 28.1 مليون سهم وقيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

احتياطي نظامي  5-5-2-5-2

 لعقد تأسيس الشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتخصيص نسبة 10% من صافي الدخل حتى يساوي هذا االحتياطي نسبة 30% من رأس المال. أن 
ً
وفقا

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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أرباح مبقاة / )خسائر متراكمة( 5-5-2-5-3

انخفضت األرباح المبقاة بنسبة 99.7% من 64.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 0.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. يعزى ذلك في 
األساس إلى تسجيل صافي خسارة بمقدار 65.1 مليون ريال سعودي في عام 2019م. وسجلت الشركة خسائر متراكمة بمقدار 40.2 مليون ريال سعودي و47.2 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وكما في 31 مارس 2021م، على التوالي، وذلك بسبب صافي الخسارة والذي بلغ 40.8 مليون ريال سعودي و7.1 مليون ريال 

سعودي في عام 2020م وفي الربع األول من عام 2021م، على التوالي. 

قائمة التدفقات النقدية  5-5-3
يعرض الجدول التالي موجزا عن قائمة التدفقات النقدية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م باإلضافة إلى فترتي الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية (: 43الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

صافي نقد ناتج / )مستخدم( من 
العمليات التشغيلية 

ال ينطبق)%98.9(%166.1)%134.6(15,57241,43833,139375)45,061(

صافي نقد ناتج / )مستخدم( من 
العمليات االستثمارية 

)4,376()9,901()9,622()1,657()460(%126.3)%2.8()%72.2(%48.3

صافي نقد ناتج / )مستخدم( من 
العمليات التمويلية 

ال ينطبق)%44.0()%38.6()%158.1()8,982()16,051()14,920()24,286(41,805

ال ينطبق)158٫8%()190٫8%(143٫9%)9,0٦٧(1٦,89٦15,432)18,٦15()٧,٦32(صافي التغير في النقد وما في حكمه 

)34.5%(85.8%)48.6%()16.6%(45,94338,31119,69619,69636,592نقد وما في حكمه في 1 يناير 

)2٫3%()21٫٦%(85٫8%)48٫٦%(38,31119,٦9٦3٦,59235,1282٧,52٦نقد وما في حكمه في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 5-5-3-1

يعرض الجدول التالي موجزا عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية (: 44الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

التدفقات النقدية الناتج من العمليات التشغيلية 

ال ينطبق)5.9%()41.1%()676.2%()5,985()6,362()35,136()59,618(10,346صافي خسارة قبل الزكاة 

تسويات لبنود غير نقدية لمطابقة الخسارة قبل الزكاة إلى صافي التفقدات النقدية 

استهالك ممتلكات, مصنع 
ومعدات

17,44516,22015,5774,0343,767)%7.0()%4.0()%6.6()%5.5(

استهالك موجودات حق 
استخدام

ال ينطبق---751751187187-

----2012012015050استهالك ممتلكات استثمارية 

2.0%)0.0%(2.2%1.7%1,8101,8401,881470470إطفاء موجودات غير ملموسة 

ال ينطبق-)100.0%(----40,085-هبوط شهرة 

)9.9%()17.4%()26.0%(9.6%4,4814,9103,634849701تكلفة التمويل 

مخصص / )عكس( مخزون 
بطيء الحركة

290.8%ال ينطبق%434.8%185.5)580(-4562,4416,969

إعادة تقييم المخزون إلى صافي 
القيمة القابلة للتحقق 

ال ينطبق-----2,432--
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ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

142.2%360.1%957.6%)44.5%(4662592,7364291,973هبوط ذمم مدينة تجارية 

خسارة\ )ربح( من إستبعاد 
ممتلكات, مصنع ومعدات 

604.5%)100.0%()134.2%(ال ينطبق-135)38(0

مخصص إلتزامات مكافأة نهاية 
الخدمة للموظفين 

3,2183,5953,3978761,692%11.7)%5.5(%93.0%2.7

 38,42410,٦4٦2,4555392,2٧%(٧٦2٫3()%٧٦٫9(%322٫2)%٧4٫٧(

التغيرات في بنود رأس المال العامل 

ال ينطبق)19.8%()85.5%()174.1%(47,8936,95823,39318,770)64,659(مخزون 

ال ينطبق14.9%36.7%)204.8%()16,453()14,321(18,30025,020)17,467(ذمم مدينة تجارية 

مدفوعات مقدما وذمم مدينة 
تجارية 

ال ينطبق%41.1)%1.521.8()%61.4()2,511()1,780(1,782)125()325(

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات 
أخرى 

13,352)53,574(9,86122,314)1,383()%501.2()%118.4()%106.2()%14.1(

ال ينطبق)100.1%()1.015.4%()94.7%()5(3,2183,599)352()6,627(مستحقات ومطلوبات أخرى

ال ينطبق)9٧٫9%(11٦٫3%)1٦1٫1%(22,٧8٧49,29333,٧45٦95)3٧,302(نقد ناتج من العمليات 

2.8%ال ينطبق0.1%5.5%)179(-)6,049()6,041()5,725(زكاة مدفوعة 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
مدفوعة

)2,034()1,174()1,806()605()140()%42.3(%53.9)%76.8()%5.8(

صافي النقد الناتج / 
)المستخدم( في األنشطة 

التشغيلية 
ال ينطبق)%98٫9(%1٦٦٫1)%134٫٦(15,5٧241,43833,1393٧5)45,0٦1(

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تحول صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية بمقدار 45.1 مليون ريال سعودي في 2018م إلى صافي نقد ناتج من األنشطة التشغيلية بمقدار 15.6 مليون ريال 
سعودي في 2019م. يعزى ذلك في المقام األول إلى تسجيل هبوط شهرة بمقدار 40.1 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى انخفاض المخزون والذمم المدينة التجارية 
خالل عام 2019م. وارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بنسبة 166.1% من 15.6 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 41.4 مليون ريال سعودي في 
2020م. يرجع ذلك في المقام األول إلى انخفاض الذمم المدينة التجارية وارتفاع الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى. وانخفض النقد الناتج من األنشطة 
التشغيلية بنسبة 98.9% من 33.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 0.4 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2021م. يعزى ذلك في المقام األول إلى انخفاض الذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى باإلضافة إلى ارتفاع المخزون. 
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 5-5-3-2

 عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
ً
يعرض الجدول التالي موجزا

باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية (: 45الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

إضافات للممتلكات، مصنع 
ومعدات 

)4,376()5,914()9,730()1,657()460(%35.2%64.5)%72.2(%49.1

متحصالت من استبعاد 
ممتلكات, مصنع ومعدات 

ال ينطبق-%61.0---67108-

إضافات إلى موجودات غير 
ملموسة 

ال ينطبق-)%100.0(----)303(-

ال ينطبق-)100.0%(----)3,750(-استثمار طويل األجل في أسهم 

صافي نقد مستخدم في 
العمليات االستثمارية 

)4,3٧٦()9,901()9,٦22()1,٦5٧()4٦0(%12٦٫3)%2٫8()%٧2٫2(%48٫3

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 126.3% من 4.4 مليون ريال سعودي في 2018م إلى 9.9 مليون ريال سعودي في 2019م بسبب تسجيل 
استثمار طويل األجل في أسهم بمقدار 3.8 مليون ريال سعودي في عام 2019م، والتي مثلت االستثمار بنسبة 10% في رأس مال شركة سنام للمركبات للصناعة. ولم 
يشهد صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية تقلبات جوهرية ما بين 2019م و2020م. وانخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بنسبة 
72.2% من 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م إلى 0.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنهية في 31 مارس 2021م 

بسبب انخفاض اإلضافات للممتلكات المصنع والمعدات. 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 5-5-3-3

 عن قائمة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م 
ً
يعرض الجدول التالي موجزا

باإلضافة إلى فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م و2021م.

قائمة لتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية (: 46الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

39.7%)77.3%()51.6%(302.9%)3,000()13,244()48,761()100,735()25,000(سداد قروض قصيرة األجل

متحصالت من قروض قصيرة 
األجل 

)9.7%(ال ينطبق)%54.6(49,70489,27540,518-1,282%79.6

)52.4%(57.2%)3.6%()76.5%()6,288()4,000()10,800()11,200()47,579(سداد قروض طويلة األجل

متحصالت من قروض طويلة 
األجل

75,1543,9727,8932,382-)%94.7(%98.7)%100.0()%67.6(

)7.2%()17.9%()34.7%(31.8%)976()1,189()3,072()4,706()3,570(تكلفة تمويل مدفوعة 

ال ينطبق-)12.1%(---)697()792(-سداد التزامات عقود إيجار 

)100.0%(-)100.0%()98.5%(---)100()6,905(توزيعات أرباح مدفوعة 

صافي نقد ناتج / )مستخدم( في 
العمليات التمويلية 

ال ينطبق)%44٫0()%38٫٦()%158٫1()8,982()051,1٦()14,920()24,28٦(41,805

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

تحول صافي الناتج من األنشطة التمويلية بمقدار 41.8 مليون ريال سعودي في 2018م إلى صافي نقد مستخدم بمقدار 24.3 مليون ريال سعودي في 2019م بسبب 
سداد القروض قصيرة األجل خالل عام 2019م. وانخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 38.6% من 24.3 مليون ريال سعودي في 2019م إلى 
14.9 مليون ريال سعودي في 2020م. يعود ذلك إلى انخفاض سداد القروض قصيرة األجل باإلضافة إلى ارتفاع المتحصالت من القروض طويلة األجل خالل عام 
2020م. وانخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية بنسبة 44.0% من 16.1 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020م 
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إلى 9.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. يعزى ذلك بشكل رئي�صي إلى انخفاض سداد القروض قصيرة األجل، وقد عوض هذا 
 ارتفاع سداد القروض طويلة األجل خالل الفترة المذكورة. 

ً
 جزئيا

ً
االنخفاض تعويضا

أحداث طارئة وإلتزامات   5-6

 عن األحداث الطارئة واإللتزامات كما في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وكما في 31 مارس 2021م. 
ً
يعرض الجدول التالي موجزا

أحداث طارئة وإلتزامات (: 47الجدول رقم )

ألف ريال سعودي 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

مارس 
2021م

2018م - 2020م

)15.4%(143.9%)30.8%(3.5%30,50031,57621,84353,280إعتمادات مستندية 

)28.1%(1,213.6%-)48.2%(1085656732خطابات ضمان 

)15٫4%(14٦٫٦%)30٫8%(3٫3%30,٦0831,٦3221,89954,012اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية ومعلومات اإلدارة

كما في 31 مارس 2021م، لدى الشركة التزامات رأسمالية قائمة بمبلغ 1.2 مليون ريال سعودي متعلقة بمشاريع التوسعة وتطوير خطوط اإلنتاج.

يمثل اإلعتماد المستندية بمقدار 53.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م إعتمادات مستندية من تسهيالت بنكية مع بنوك محلية لإلستيراد مواد خام 
وقطع غيار رأسمالية. وال تتبع هذه اإلعتمادات المستندية أي اتجاه معين فقد ارتفعت قيمتها من 30.5 مليون ريال سعودي في العام 2018م إلى 31.6 مليون ريال 
 إلى 21.8 مليون ريال سعودي في العام 2020م. تتأثر حركة هذه اإلعتمادات بحجم مشتريات مواد الخام وقطع 

ً
سعودي في العام 2019م قبل أن تنخفض مجددا
الغيار الرأسمالية المنتقاة لدعم متطلبات العمل.

تمتلك الشركة خطابات ضمان بمقدار 0.7 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2021م والتي ارتبطت بخطاب ضمان لشركة أرامكو السعودية مقابل توريد غاز 
 ما قبل مارس 2021م حيث تراوحت قيمتها ما بين 0.1 مليون ريال سعودي 

ً
وخطاب ضمان رسوم جمركية مستحقة. كانت قيمة خطابات الضمان منخفضة نسبيا

في العام 2018م و56 ألف ريال سعودي في العام 2020م حيث صدر عدد من خطابات الضمان لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لربط رسوم جمركيه مستحقة على 
مواد مستوردة. 
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استخدام متحصالت الطرح 

استخدام متحصالت الطرح -  6

صافي متحصالت الطرح   6-1

يقدر إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي، سيدفع منها مبلغ حوالي خمسة ماليين وخمسمائة ألف ريال 
سعودي )5,500,000( ريال سعودي لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني ومصاريف 

التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )114,500,000( ريال سعودي، والذي سيستخدم في التالي:

مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي بقيمة ثالثون مليون )30,000,000( ريال سعودي.- 1

تعمل الشركة على إنشاء مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي والتي تستخدم في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تم تخصيص أرض 
للمشروع تبلغ مساحتها21,408 متر مربع بمدينة الملك سلمان للطاقة والتابعة لشركة أرامكو السعودية ومن المتوقع بان تبلغ السعة اإلنتاجية 
، وحسب دراسة الجدوى المعدة من المتوقع بأن تبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي )54,000,000( ريال سعودي، 

ً
للمصنع 14,000 محبس سنويا

ومن المتوقع بأن تبلغ إيرادات المشروع )39,000,000( ريال سعودي خالل السنة األولى من تاريخ التشغيل التجاري. ويوضح الجدول التالي 
المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع..

الجدول الزمني إلنشاء مصنع محابس الضغط العالي (: 48الجدول رقم )

الربع الرابع 
2021م

الربع األول
2022م

الربع الثاني
2022م

الربع الثالث 
2022م

الربع الرابع
2022م

الربع األول
2023م

الربع الثاني
2023م

النصف الثاني
2023م

مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي
البدء في تنفيذ 

المشروع

االنتهاء من 
اإلنشاءات 

وتوريد 
المكائن

التركيب 
والتشغيل 
التجريبي

بدأ اإلنتاج التجاري

سداد القروض بقيمة خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي, حيث لدى الشركة قروض طويلة األجل مع البنك السعودي البريطاني - 2
والبنك األهلي السعودي بقيمة 29 مليون و10.8 مليون على التوالي كما بتاريخ 31 مارس 2021م، ولتخفيف األعباء المالية تخطط الشركة سداد 

األقساط التي تستحق بعد الربع األول من عام 2022م.

تمويل رأس المال العامل بقيمة أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف )24,500,000( ريال سعودي.- 3

مشروع خط أنتاج األسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد بقيمة عشرون مليون )20,000,000( ريال سعودي.- 4

تخطط الشركة للتوسع بإقامة خط إنتاج لألسالك المجدولة للخرسانة سابقة الشد في مملكة البحرين بطاقة إنتاجية قدرها 22,000 طن سنويا 
وذلك للتصدير إلى سوق الواليات المتحدة األمريكية، وحسب دراسة الجدوى المعدة من المتوقع بان تبلغ تكلفة المشروع )20,000,000( ريال 

سعودي، ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع.

الجدول الزمني إلنشاء خط أنتاج األسالك المجدولة للخرسانة سابقة (: 49الجدول رقم )

الربع األول 
2022م

الربع الثاني 
2022م

الربع الثالث 
2022م

الربع الرابع
2022م

الربع األول
2023م

خط أنتاج األسالك المجدولة للخرسانة سابقة
البدء في تنفيذ 

المشروع
االنتهاء من تركيب الخط والتشغيل 

التجريبي
بدأ اإلنتاج التجاري

مصنع لسبك األلومنيوم بقيمة خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي.- 5

حيث أن قواعد المقطورات والشاحنات وقطع الغيار والمسبوكات المعدنية من المنتجات األساسية للشركة, وقد بلغت إيرادات مصنعي المحاور 
والمسابك من هذه المنتجات 45.2 و68.5 و69.7 و17.1 مليون ريال سعودي خالل األعوام 2018م و2019م و2020م وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2021م على التوالى, وهو ما يعادل نسبة 11.5% و26% و33.8% و26.2% من إجمالي المبيعات خالل نفس الفترات. ولذلك 
فقد قررت الشركة التوسع بإنشاء مصنع لسبك األلومنيوم وعليه فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مجموعة آي جي ال – مشروع مشترك - 
إلنشاء مصنع لسبك األلومنيوم وذلك بنسبة ملكية تبلغ )51%( لصالح شركة معدنية و)49%( لصالح مجموعة آي جي ال، قامت الشركة باالنتهاء 
من الدراسات والتصاميم الالزمة إلنشاء المشروع بمدينة الجبيل الصناعية والعمل جاري لتخصيص قطعة أرض إلقامة المصنع، ومن المتوقع 
، وحسب دراسة الجدوى المعدة من المتوقع بان تبلغ التكلفة اإلجمالية 

ً
بأن تبلغ السعة اإلنتاجية للمصنع ستة آالف )6,000( طن متري سنويا

للمشروع )37,500,000( ريال سعودي، وأن تبلغ إيرادات المشروع )49,000,000( ريال سعودي خالل سنة من تاريخ التشغيل التجارية. وكان من 
المتوقع بأن يتم االنتهاء من المصنع والبدء في اإلنتاج التجاري بنهاية عام 2022م. وقد تأخرت إجراءات البدء في تنفيذ المشروع لتداعيات جائحة 

كورونا. ويوضح الجدول التالي المراحل الرئيسية والجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع وذلك حسب الخطة المعدلة. 
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الجدول مصنع لسبك األلومنيوم (: 50الجدول رقم )

الربع الرابع 
2021م

الربع األول
2022م

الربع الثاني
2022م

الربع الثالث
2022م

الربع الرابع
2022م

الربع األول
2023م

مصنع لسبك األلومنيوم 
البدء في تنفيذ 

المشروع

االنتهاء من اإلنشاءات وتوريد المكائن

التركيب والتشغيل التجريبي
بدأ اإلنتاج التجاري

وفي حال وجود اختالف بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار سيتم اإلفصاح للجمهور فور علم الشركة 
بذلك.

استخدام متحصالت الطرح   6-2

قامت الشركة بعمل دراسات الجدوى الالزمة لتك المشاريع والتي أثبتت جدواها والمشارة إليه أعاله في الفقرة 6-1 »صافي متحصالت الطرح«.

وفيما يلي الجدول المتوقع الستخدام متحصالت الطرح:

استخدام متحصالت الطرح (: 51الجدول رقم )

بالريال السعودي
الربع الرابع 

2021م

الربع األول 
2022م

الربع الثاني
2022م

الربع الثالث 
2022م

الربع الرابع 
2022م

النسبةاإلجمالي

25%04,000,00010,000,00010,000,0006,000,00030,000,000مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي

20.8%025,000,00000025,000,000سداد القروض

20.4%10,000,00010,000,0004,500,0000024,500,000رأس المال العامل

مشروع خط أنتاج األسالك المجدولة 
للخرسانة سابقة الشد

05,000,0006,000,0006,000,0003,000,00020,000,000%16.7

12.5%04,000,0004,000,0004,000,0003,000,00015,000,000مصنع لسبك األلومنيوم

4.6%5,500,00000005,500,000مصاريف الطرح

100%15,500,00048,000,00024,500,00020,000,00012,000,000120,000,000اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المذكورة أعاله في الجدول سيتم تمويلها وذلك حسب الجدول التالي:.

بند 
التكلفة اإلجمالية

)بالريال السعودي(
نسبة تمويلها

من متحصالت الطرح
توضيح

55.5%54,000,000 مصنع إلنتاج محابس الضغط العالي
متحصالت  من  سعودي  ريال   )30,000,000( مبلغ  تمويل  يتم  سوف 
الطرح، والمبلغ المتبقي والبالغ )24,000,000( ريال سعودي من المتوقع 

بأن يتم تمويله من خالل قروض وتسهيالت بنكية

100%25,000,000سداد القروض
من   

ً
حصريا سعودي  ريال   )25,000,000( مبلغ  سداد  يتم  سوف 

متحصالت الطرح وذلك لسداد جزء من القروض طويلة األجل لبنك 
ساب والبنك األهلي السعودي 

100%24,500,000رأس المال العامل
من   

ً
حصريا سعودي  ريال   )24,500,000( مبلغ  سداد  يتم  سوف 

متحصالت الطرح

مشروع خط أنتاج األسالك المجدولة للخرسانة 
سابقة الشد

20,000,000%100
من   

ً
حصريا سعودي  ريال   )20,000,000( مبلغ  سداد  يتم  سوف 

متحصالت الطرح

51%37,500,000مصنع لسبك األلومنيوم

مبلغ  المشروع  من   )%51( والبالغة  معدنية  شركة  حصة  تبلغ 
)19,125,000( ريال سعودي، على أن يتم سداد مبلغ )15,000,000( 
ريال سعودي من متحصالت الطرح والمبلغ المتبقي من خالل قروض 
وتسهيالت بنكية. على أن يتم تمويل الحصة المتبقية والبلغة )49%( من 

المشروع من قبل شركة آي جي ال

100%5,500,000مصاريف الطرح
 من متحصالت 

ً
سوف يتم سداد مبلغ )5,500,000( ريال سعودي حصريا

الطرح
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استخدام متحصالت الطرح 

إجمالي المتحصالت التي سبق الحصول عليها يف إصدار أسهم االكتتاب وتحليلها ووصفها واستخداماتها   6-3

بلـغ إجمالـي المتحصـالت التـي حصلـت عليهـا الشـركة فـي آخـر عمليـة إصـدار أسهم االكتتاب بتاريـخ 1425/04/10هـ )الموافق 2004/05/29م( مبلـغ خمسة وعشرون 
مليون )25,000,000( ريـال سـعودي. حيـث قامـت الشـركة بزيـادة رأس مالهـا من )100,000,000( مائة مليون ريال سعودي إلى )125,000,000( مائه وخمسه وعشرون 

مليون ريال سعودي وذلك مقابل إصدار )500,000( خمسمائة ألف سهم وبقيمـة اسـمية )50( ريـاالت للسهم، وقد تم استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي: 

استخدام متحصالت الطرح التي سبق الحصول عليها يف آخر عملية إصدار أسهم (: 52الجدول رقم )

نسبة اإلنفاق الفعلي 
لإلنفاق المخطط له

االستخدام الفعلي
)ريال سعودي(

المبلغ المعلن 
)ريال سعودي(

الوصف م

%100 25,000,000 25,000,000 تمويل توسعة استثمارية* 1

%100 25,000,000 25,000,000 اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة

* مشروع توسعة خط إنتاج األسالك المجدولة وأسالك النوابض، وتشمل التكاليف تكلفة المكائن وتوسعات البنيه األساسية والمستودعات، الخاصة بعملية التوسعة.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية62 |

إفادات ااداء 

إفادات الخبراء -  7
تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب للشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( 
على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة الكتابية من مراجعي الحسابات للشركة على إدراج أسمائهم 
وشعاراتهم وإفادتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب تلك الموافقات كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله – من الذين 

يشكلون فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة –أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة. كما في تاريخ هذه النشرة.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة -  8
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

 األخيرة. 	
ً
 في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  	
ُ
لم ت

طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في الفقرة الفرعية »2-1-32« من قسم )2( »عوامل المخاطرة« فيما يتعلق بتخفيض رأس مالها، لم يكن هناك أّي تغير سلبي  	
جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة 

لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

باستثناء ما تم ذكره في الصفحة )ج( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر. 	

ال يحتفظ المصدر بأسهم خزينه. 	

ال يوجد موافقة على عملية شراء أسهم الشركة من قبل الجمعية العامه غير العادية. 	
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المعلومات القانونية 

المعلومات القانونية -  9

اسم الشركة   9-1

تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات المساهمة بمدينة الجبيل تحت االسم التجاري »الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن معدنيه مساهمة عامة«.

تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال   9-2

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية« في عام 1410هـ )الموافق 1990م( بموجب ترخيص رقم 5/602. وهي مسجلة في - 1
مدينة الجبيل الصناعية بموجب سجل تجاري رقم )2055002251( وبتاريخ 1411/05/16ه )الموافق 1990/02/03م( كشركة مساهمة 
سعودية مملوكة للقطاع الخاص ذات نشاط صناعي في مجال الصناعات المعدنية وتمتلك مصنع »أسالك« المخصص في صناعة األسالك 

ومنتجاتها.

بتاريخ 1425/04/10ه )الموافق 2004/05/29م( صادقت الجمعية العمومية الغير عادية السابعة للشركة على قرار زيادة رأسمال الشركة بمبلغ - 2
)25( مليون ريال وذلك بإصدار )500( ألف سهم عادي ونقدي قيمة السهم الواحد )50( ريال. كما قررت الجمعية بأن السادة المساهمين 
والمسجلين في سجالت الشركة، وسجالت الشركة السعودية لتسجيل األسهم )تداول( لهم أحقية االكتتاب في األسهم المطروحة لزيادة رأس 

المال.

من - 3 الشركة  رأسمال  بزيادة  الشركة  إصدار  نشرة  على  2006/04/29م(  )الموافق  1437/02/29هـ  بتاريخ  المالية  السوق  هيئة  وافقت 
)125,000,000( ريال إلى )163,561,250( ريال بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في 

شركة معدنية.

بتاريخ 1427/05/11ه )الموافق 2006/06/07م( انعقدت جمعيتي معدنية غير العادية الثامنة، والعادية الخامسة عشر، حيث تمت الموافقة - 4
على بنود جدول أعمال الجمعيتين والتي من ضمنها زيادة رأسمال معدنية من )125,000,000( مليون ريال إلى )163,561,250( ريال وذلك بإصدار 
عدد )3,856,125( سهم جديدة بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في الشركة، وتعديل 

المادتين الخاصتين برأسمال الشركة وأغراضها في نظامها األساس بما يتفق مع قرارات الجمعية.

الشركة من - 5 زيادة رأسمال  )الموافق 2008/04/07م( على  بتاريخ 1429/04/01هـ  المنعقدة  التاسعة  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت 
)163,561,250( ريال إلى )204,451,560( ريال بنسبة قدرها )25%( وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد األسهم من 
)16,356,125( سهم إلى )20,445,156( ســهـم وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، 
بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/01/03هـ )الموافق 2008/01/12م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق 

مع ذلك.

وافقت الجمعية العامة غير العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 1430/05/01هـ )الموافق 2009/04/26م( على زيادة رأس مال الشركة من - 6
)204,451,560( ريال إلى )255,564,450( ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحـد مجاني لكل أربعـة أسهم ليرتفع عـدد األسهم من 
)20,445,156( سهم إلــى )25,556,445( سهم على أن يتم تمويل )38,334,668( ريال من بند عالوة اإلصدار و)12,778,222( ريال من بند األرباح 
المستبقاة وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجالت الشركة لـدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تـداول يوم انعقاد الجمعية، بناء على 
توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1430/02/14هـ )الموافق 2009/02/09م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق مع ذلك.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 1433/06/03هـ )الموافق 2012/04/24م( على زيادة رأس مال الشركة من - 7
)255,564,450( ريال إلى )281,120,890( ريال بنسبة قدرها 10% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم ليرتفع عدد أسهم رأس المال 
من )25,556,445( سهم إلى )28,112,089( سهم على أن يتم تغطية مبلغ )12,659,755( ريال من بند االحتياطي النظامي ومبلغ )12,896,685( 
ريال من بند األرباح المبقاة وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية، بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1433/03/21هـ )الموافق 2012/02/13م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي 

للشركة لتتوافق مع ذلك.

بتاريخ 1442/07/16ه )الموافق 2021/02/28م( و�ّصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مالها عن طريق طرح - 8
أسهم حقوق األولوية بقيمة )120,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية عددها )12,000,000( سهم.، وقرر المجلس 
بتاريخ 1442/08/19ه )الموافق 2021/04/01م( تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ليكون رأس مال الشركة قبل التخفيض 
)281,120,890( ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض )240,963,900( ريال سعودي،عن طريق تخفيض رأس المال وإلغاء )4,015,699( 
سهم من أسهم الشركة، وتخفيض )1( سهم لكل)001.7( سهم. حيث يكون عدد األسهم قبل التخفيض )28,112,089(سهم، وعدد األسهم 
بعد التخفيض )24,096,390( سهم. ثم قرر المجلس بتاريخ 1442/10/12ه )الموافق 2021/05/24م( تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض 
رأس مال الشركة ليكون رأس مال الشركة قبل التخفيض )281,120,890( ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض )234,000,000( ريال 
سعودي،عن طريق تخفيض رأس المال وإلغاء )4,712,089( سهم من أسهم الشركة، وتخفيض )1( سهم لكل)5.966( سهم. حيث يكون عدد 

األسهم قبل التخفيض )28,112,089(سهم، وعدد األسهم بعد التخفيض )23,400,000( سهم.
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المعلومات القانونية 

تعديل رأس المال   9-3

أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األسا�صي بعد موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

بتاريخ 1425/04/10ه )الموافق 2004/5/29م( صادقت الجمعية العمومية الغير عادية السابعة للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن  	
)معدنية( على قرار زيادة رأسمال الشركة بمبلغ )25( مليون ريال وذلك بإصدار )500( ألف سهم عادي ونقدي قيمة السهم الواحد )50( ريال. 
كما قررت الجمعية بأن السادة المساهمين والمسجلين في سجالت الشركة، وسجالت الشركة السعودية لتسجيل األسهم )تداول( لهم أحقية 

اإلكتتاب في األسهم المطروحة لزيادة رأس المال.

من  	 الشركة  رأسمال  بزيادة  معدنية  إصدار شركة  نشرة  على  )الموافق 2006/4/29م(  بتاريخ 1437/2/29هـ  المالية  السوق  هيئة  وافقت 
)125,000,000( ريال إلى )163,561,250( ريال بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في 
شركة معدنية. وبتاريخ 1427/5/11ه )الموافق 2006/6/7م( انعقدت جمعيتي معدنية غير العادية الثامنة، والعادية الخامسة عشر، حيث تمت 
الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعيتين والتي من ضمنها زيادة رأسمال معدنية من )125,000,000( مليون ريال إلى )163,561,250( ريال 
وذلك بإصدار عدد )3،856،125( سهم جديدة بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في شركة 

معدنية، وتعديل المادتين الخاصتين برأسمال الشركة وأغراضها في النظام األسا�صي للشركة بما يتفق مع قرارات الجمعية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 1429/4/1هـ )الموافق 2008/4/7م( على زيادة رأسمال الشركة من )163،561،250(  	
ريال إلى )204,451,560( ريال بنسبة قدرها )25%( وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد األسهم من )16,356,125( سهم 
إلى )20,445,156( ســهـم وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، بناء على توصية مجلس 

اإلدارة بتاريخ 1429/1/3هـ )الموافق 2008/1/12م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق مع ذلك.

من  	 الشركة  مال  رأس  زيادة  على  2009/4/26م(  )الموافق  1430/5/1هـ  بتاريخ  المنعقدة  العاشرة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
)204,451,560( ريال إلى )255,564,450( ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحـد مجاني لكل أربعـة أسهم ليرتفع عـدد األسهم من 
)20,445,156( سهم إلــى )25,556,445( سهم على أن يتم تمويل )38,334,668( ريال من بند عالوة اإلصدار و)12,778,222( ريال من بند األرباح 
المستبقاة وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجالت الشركة لـدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تـداول يوم إنعقاد الجمعية، بناء 
على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1430/2/14هـ )الموافق 2009/2/9م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق مع ذلك.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 1433/6/3هـ )الموافق 2012/4/24م( على زيادة رأس مال الشركة من  	
)255,564,450( ريال إلى )281,120,890( ريال بنسبة قدرها 10% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم ليرتفع عدد أسهم رأس المال 
من )25,556,445( سهم إلى )28,112,089( سهم على أن يتم تغطية مبلغ )12,659,755( ريال من بند االحتياطي النظامي ومبلغ )12,896,685( 
ريال من بند األرباح المبقاة وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم إنعقاد 
الجمعية، بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1433/3/21هـ )الموافق 2012/2/13م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة 

لتتوافق مع ذلك.

أغراض الشركة   9-4

وفًقا للسجل التجاري رقم )2055002251( وتاريخ 1411/05/16ه )الموافق 1990/12/03م(، وتتمثل أنشطة الشركة في: 	

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها. 	

صناعة مشابك تثبيت معدنية، يشمل )المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها(. 	

صناعة حنفيات ومحابس وصمامات وما يمثلها من أجهزة. 	

صناعة وتجميع السيارات الصغيرة. 	

صناعة قطع أجزاء وغيار السيارات. 	

صناعة المركبات البرية والبرمائية العسكرية. 	

وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األسا�صي في: 	

إنتاج أسالك الحديد المسحوبة، األسالك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد، سلك النوابض والسست، الهياكل الحديدية للمراتب، أسالك  	
تقوية مجدولة للكهرباء، أسالك تسليح مجلفنة، مسامير صلب، مسامير متنوعة، براغي حديد، أسالك لحام.

إنتاج المسبوكات المعدنية التجارية والعسكرية بمختلف أنواعها. 	

صناعة السيارات والمقطورات وتجميعها، وإنتاج المحاور بأنواعها )أكسات متنوعة(، سست تعليق بنوعيات مختلفة، قطع غيار الشاحنات  	
والمركبــات والمعدات.

صناعــة المركبــات البريــة والبرمائيــة العســكرية، وقطــع غيــار المركبــات العســكرية، وتصفيــح المركبــات العســكرية، وصناعــة المالجــئ العســكرية  	
المتنقلــة.

صناعة المحابس )الصمامات( وملحقاتها بجميع األحجام. 	
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تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء والمواد الصناعية بما في ذلك إستيرادها وتصديرها للخارج. 	

تملك األرا�صي والعقارات وإقامة المباني عليها. 	

تملك براءة اإلختراع واالستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة. 	

الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو األجنبية داخل وخارج المملكة. 	

المناقصات والتعهدات التجارية. 	

إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 	

مدة الشركة   9-5

نصت المادة )5( الخامسة من النظام األسا�صي للشركة على أن تكون مدة الشركة )99( تسعة وتسعين سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن 
تأسيسها، ويجوز دائًما إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

مجلس اإلدارة   9-6

تشكيل المجلس  9-6-1
 للمادة )17( السابعة عشر من نظامها األسا�صي مجلس إدارة مؤلف من )6( ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن )3( 

ً
يتولى إدارة الشركة وفقا

ثالث سنوات. ويجوز أن تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات على األكثر تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة، وقد تشكل مجلس اإلدارة 
للدورة المذكورة أدناه من السادة التالية أسماؤهم:

أعضاء مجلس اإلدارة (: 53الجدول رقم )

أعضاء مجلس اإلدارة الشركة

مجلس إدارة الشركة الُمعين بتاريخ 1441/10/19هـ )الموافق 2020/0٦/11م(*

العمرالجنسيةتاريخ التعيينصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

-66سعودي2021/6/11مغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالمهندس/مطلق بن حمد المريشد

 --0.0035571%551000سعودي2021/6/11متنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ شاكر بن نافل العتيبي

0.0003557%40100سعودي2021/6/11ممستقلعضو مجلس اإلدارةالمهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني

--48سعودي2021/6/11مغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ طالل بن عبدالكريم النافع

0.0003557%55100سعودي2021/6/11ممستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عاصم بن عبدالوهاب العي�صى

--37سعودي2021/6/11مغير تنفيذيعضو المجلساألستاذ/ عمر بن خالد الباللي

المصدر: الشركة 

* وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في 1441/10/19ه )الموافق 2020/06/11م( على تعيين )6( أعضاء في مجلس اإلدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثالث سنوات 

تنتهي في تاريخ 2023/05/24م.

وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية، حيث أن النظام األسا�صي للشركة ينص على أن عدد أعضاء المجلس 
يجب أن يكون من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات. كما تبين الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة بالمادة )16( من الئحة 
الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث 

أعضاء المجلس )أيهما أكثر(. 
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رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وسكرتير المجلس  9-6-2
الشركة ملتزمة بالنظام األسا�صي والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق من ناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة 
بتاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م( على تعيين المهندس / مطلق بن حمد المريشد رئيًسا للمجلس إدارة الشركة، كما وافق المجلس على تعيين 

المهندس/ شاكر بن نافل العتيبي نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة، وفيما يلي مناصب مجلس اإلدارة:

مناصب مجلس اإلدارة (: 54الجدول رقم )

المنصباسم الشخص المعين

رئيس مجلس اإلدارةم/ مطلق بن حمد المريشد

نائب رئيس مجلس اإلدارةم/ شاكر بن نافل العتيبي

سكرتير مجلس اإلدارةم/ فيصل بن دخيل الدخيل

المصدر: الشركة 

وبحسب النظام األسا�صي للشركة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها )مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية 
العامة(، وله: 

حق االشتراك في شركات أخرى وشراء وبيع أسهم في تلك الشركات وإقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيالت للشركة داخل المملكة العربية السعودية - 1
أو خارجها واالشتراك والمساهمة في أي من الشركات السعودية أو األجنبية داخل السعودية أو خارجها.

صالحية عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها والقروض التجارية التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، شريطة أن - 2
تكون القروض لصالح أغراض الشركة، وأن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده، ولمجلس اإلدارة صالحية تقديم ضمانات 

الشركة لقروضها وقروض الشركات التابعة لها.

صالحية البيع أو الرهن لممتلكات الشركة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وذلك مع مراعاة مصالح الشركة.- 3

الصالحية في بيع عقارات الشركة على أنه يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره بالتصرف شريطة أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب - 4
والمبررات له، وأن يكون البيع مقارًبا لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضًرا إال في الحاالت التي يقررها المجلس وبضمانات كافية، وأن ال يترتب على ذلك توقف 

بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

حق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض - 5
الشركة.

إعداد وإقرار سياسة حوكمة خاصة بالشركة وتحديثها متى دعت الحاجة شريطة أنه في حال وجود بنود تتطلب نظاًما لموافقة الجمعية العامة أن تعرض - 6
تلك البنود على الجمعية العامة للتصويت عليها.

كما يكون له في حدود اختصاصاته أن يفوض/ يوكل باألغلبية مرة بعد مرة واحًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.- 7

مكافآت المجلس  9-6-3
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المقررة في مادة )76( من نظام الشركات على أال يتجاوز ما يتقاضاه العضو في السنة مبلغ )500,000( ريال على أن يكون 
استحقاق هذه المكافأة متناسًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، كما يستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة يعقدها المجلس مبلغ )3,000( ريال، وفي 

حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات مكملة له، وأن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على التالي:

كل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدالت على سبيل المثال ال الحصر )رواتب ونصيب في األرباح وبدل - 1
حضور ومصروفات( وغير ذلك من المزايا.

كل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية - 2
العامة للشركة.

عدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو خالل كل سنة مالية.- 3

اجتماعات المجلس  9-6-4
وفق المادة الثانية والعشرون )22( من النظام األسا�صي للشركة يجتمع المجلس ثالث اجتماعات على األقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة كتابية، ويجب 

على رئيس المجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء.
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لجان المجلس  9-6-5
لدى مجلس اإلدارة )2( لجنتين فرعية تعاونه في مهامه. واللجان الفاعلة اليوم هي على النحو التالي:

لجنة المراجعة •

تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ 1441/10/19ه )الموافق 
2020/06/11م( للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 144/11/04هـ )الموافق 2023/05/24م(، وتم تعيين رئيس لجنة 

المراجعة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في 2020/6/17م، وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة المراجعة* (: 55الجدول رقم )

الوظيفةاالسم

رئيس اللجنةأ/ طالل بن عبدالكريم النافع

عضوم/ ريان بن وضاح طرابزوني

عضوأ/ عبدالعزيز بن سيف العار�صي

المصدر: الشركة 

*وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد في تاريخ 1441/10/19ه )الموافق 2020/06/11م(على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة ابتداًء من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 

2023/05/24م.

 راجع القسم 
ً
تم اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 1414/10/18هـ )الموافق 1994/3/30م( فضال

الفرعي )4-4-1( »لجنة المراجعة« من القسم الفرعي )4-4( »لجان مجلس اإلدارة« من القسم )4( »الهيكل التنظيمي للشركة«(.

وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، و4 اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، و5 اجتماعات 
خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

لجنة المكافآت والترشيحات •

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس  	
إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/11/10ه )الموافق 2020/07/01م(، وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 2023/05/24م.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (: 56الجدول رقم )

الوظيفةاالسم

رئيس اللجنةأ/ ريان بن وضاح طرابزوني

عضوم/ عمر بن خالد الباللي

عضوأ/ عاصم بن عبدالوهاب العي�صى

المصدر: الشركة 

اإلدارة التنفيذية  9-6-6
يشغل منصب الرئيس التنفيذي حالًيا األستاذ/ شاكر بن نافل العتيبي وذلك اعتباًرا من تاريخ 1435/12/07هـ )الموافق 2014/10/01م( ويوضح الجدول التالي 

تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة.

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير المباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

--0.0035571%2014/10/011,000م55سعوديالرئيس التنفيذيأ/شاكر بن نافل العتيبي

1990/1/60000م61سودانيالمدير الماليأ/فتح الرحمن عبدالله عثمان

41سعوديمدير عام مصنع مسابكم/فيصل بن دخيل الدخيل
2015/4/1م

0000

1999/5/160000م48سودانيمدير عام مصنع المحاور العربية وقطع الغيارم/ضياء الدين ساتي

1990/10/290000م56سعوديمدير مصنع أسالكأ/عبدالهادي بن عوض الحداد

المصدر: الشركة 
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حوكمة الشركات  9-6-7
وفًقا لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة بموجب 
القرار رقم )8-16-2017م( وتاريخ 05/16/ 1438ه )الموافق 02/13/ 2017م( بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/01/28ه 
)الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-2021–7( وتاريخ 1442/06/01ه )الموافق 2021/01/14م(؛ تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة 

وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/10/17هـ )الموافق 2019/06/20م(. 

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية   9-7

الموافقات والتراخيص  9-7-1
حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية، 
وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات المعتادة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها 
واالستمرار في ذلك، وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع تجديد أي مما انتهى منها. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي 

حصلت عليها الشركة:

التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة (: 57الجدول رقم )

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل الشركات 

التجارية )شركات المساهمة(
2055002251

1411/05/16هـ 
)الموافق 

1990/12/03م(

1443/05/15هـ 
)الموافق 

2021/12/19م(

وزارة التجارة – مكتب السجل 
التجاري بمدينة الجبيل

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 

التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 
نطاقات

20002106000089
1442/10/29ه 

)الموافق 
2021/06/10م(

1443/02/03ه 
)الموافق 

2021/09/10م(

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

نطاقات
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 

التوطين المطلوبة منها وفق برنامج 
نطاقات

6-977-72--
وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية

شهادة التأمينات االجتماعية
التزام الشركة تجاه أنظمة للمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية
39241954

1442/11/04ه 
)الموافق 

2021/06/14م(

1442/12/04ه 
)الموافق 

2021/07/14م(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

)الجبيل(

شهادة عضوية الغرفة التجارية 
الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك في 

الغرفة التجارية الصناعية
50221

1442/09/03ه 
)الموافق 

2021/04/15م(

1443/05/15ه 
)الموافق 

2021/12/19م(
غرفة الشرقية

شهادة تسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة

التزام الشركة بتسجيلها في ضريبة 
القيمة المضافة

3004613026
1438/12/02ه 

)الموافق 
2017/08/24م(

-
الهيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك )الهيئة العامة للزكاة 
والدخل سابًقا(

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بأن الشركة قدمت 

إقرارها عن الفترة المنتهية في 
2020/12/31م

1110741507
1442/09/24هـ 

)الموافق 
2021/05/06م(

1443/09/29هـ 
)الموافق 

2022/04/30م(

الهيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

3/07 – 707.1	EPOرخصة بيئية لتشغيل مرفق صناعيرخصة بيئية للتشغيل
1440/11/15ه 

)الموافق 
2019/07/18م(

1446/01/10ه 
)الموافق 

2024/07/16م(
الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المصدر: الشركة



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية70 |

المعلومات القانونية 

الفروع:

التراخيص والموافقات التي حصلت عليها فروع الشركة (: 58الجدول رقم )

العنوانتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل الشركات التجارية 

)فرع شركة(
2050016156

1406/05/29ه 
)الموافق 

1986/02/08م(

1443/07/07ه 
)الموافق 

2022/02/08م(
الدمام

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل الشركات التجارية 

)فرع شركة(
2050116884

1439/11/04ه 
)الموافق 

2018/07/17م(

1445/11/04ه 
)الموافق 

2024/05/12م(
الدمام

1001003425مزاولة األنشطة الصناعيةترخيص منشأة صناعية
1441/02/22ه 

)الموافق 
2019/10/21م(

1444/02/22ه 
)الموافق 

2022/09/18م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

411102103130مزاولة األنشطة الصناعيةترخيص منشأة صناعية
1441/07/02ه 

)الموافق 
2020/02/26م(

1444/07/02ه 
)الموافق 

2023/01/24م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

رخصة تشغيل
ترخيص تأهيل لممارسة أعمال المنشأة 
ضمن منطقة مملوكة للهيئة السعودية 

للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن«
5941441512010546-

1444/06/13هـ 
)الموافق 

2023/01/06م(

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق 

التقنية »مدن«

شهادة التأمينات االجتماعية
التزام الشركة تجاه أنظمة للمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية
39238327

1442/11/04ه 
)الموافق 

2021/06/14م(

1442/12/04ه 
)الموافق 

2021/07/14م( 

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

)الدمام(

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات
20002106000346

1442/10/28ه 
)الموافق 

2021/06/09م(

1443/02/02ه 
)الموافق 

2021/09/09م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات
20002105000184

1442/10/15ه 
)الموافق 

2021/05/27م(

1443/01/19ه 
)الموافق 

2021/08/27م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

المصدر: الشركة

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية عىل الشركة وشركاتها التابعة بصفتها »صاحب الترخيص«  9-7-2
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة:- 1

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الجبيل، حيث المقر الرئي�صي للشركة بموجب سجل تجاري  	
رقم )2055002251( وتاريخ 1411/05/16ه )الموافق 1990/12/03م( والتي تنتهي بتاريخ 1443/05/15ه )الموافق 2021/12/19م(.

كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات وقد تم تحديث النظام األسا�صي للشركة تماشًيا مع التعديالت االخيرة التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ  	
موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األسا�صي وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة )غير العادية(، وتم اعتماد آخر نظام أسا�صي 
من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1441/01/19هـ )الموافق 2020/09/07م(. التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية والسوق 

المالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األسا�صي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة. 

 راجع القسم  	
ً

كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية )لمزيد من المعلومات فضال
)9-7( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من قسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

كما أن فروع الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري واستخراج  	
 راجع القسم )9-7( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من 

ً
شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية لكل فرع )لمزيد من المعلومات فضال

قسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية- 2

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج الصادرة عن 
شركة السوق المالية السعودية )تداول( ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية واإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة 
ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيًضا تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية 

الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23ه )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم )6102-
031-1( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام 
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الشركات الجديد، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر 
من رأس مالها«، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة ابتداًء من تاريخ 1438/07/25ه )الموافق 2017/04/22م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح على موقع تداول قبل تاريخ 
1438/07/24ه )الموافق 2017/04/21م( عن خطتها حيال تطبيق المادة )150( من نظام الشركات.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية الصادرة 
بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )4- 8- 2017( وتاريخ 1438/04/26ه )الموافق 2017/01/24م(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس 
اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية والسوق المالية )تداول( حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون 

باستمرار االلتزام بها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)الهيئة العامة للزكاة والدخل سابًقا(:- 3

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية  	
وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب تقديم الشركة إقراراها الزكوي عن 
 راجع القسم 

ً
العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة زكاة من الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك )لمزيد من المعلومات فضال

)9-7( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من قسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. 

الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بموجب شهادة صادرة عن الهيئة  	
 راجع القسم )9-7( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من قسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

ً
)لمزيد من المعلومات فضال

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية- 4

 لشهادة السعودة المستخرجة منها. وكما بتاريخ  	
ً
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد 977-6 وفقا

نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )%16(.

فروع الشركة  9-7-3
نصت المادة )3( الرابعة من النظام األسا�صي للشركة على أنه يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( بشرط أال يقل رأس 
المال عن )5( مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تدمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة 

أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن وفق ما يلي:

قائمة الفروع:

الفروع (: 59الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم هوية المالكفروع الشركةم

1446/11/25ه1432/08/25ه 2055013867الجبيل1

1445/11/04هـ1439/11/04هـ2050116884الدمام2

1443/07/07هـ1406/05/29هـ2050016156الدمام3

1442/11/25ه1434/11/25ه1010389002الرياض4

المصدر: الشركة 
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ملخص العقود الجوهرية  9-7-4
التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات المشار إليها أدناه بأن تكون جميع التعامالت على أساس تناف�صي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين وأن يتم 
التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود، وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها 

التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.

لدى الشركة العديد من االتفاقيات الجوهرية التالية:

اتفاقيات وتعامالت األطراف ذات العالقة 9-7-4-1

تعاملت الشركة مع شركة التصنيع الوطنية، أحد المساهمين، والتي تشمل غالبيتها نفقات مدفوعة نيابة عن الشركة.

2020م2019م2018مبالريال السعودي

305,694381,894614,442الرصيد في 1 يناير

76,2003,189,9462,769,768مصاريف نيابة عن الشركة

)2,972,748()2,957,398(0المبلغ المدفوع نيابة عن الشركة

381,894٦14,442411,4٦2الرصيد في 31 ديسمبر 

المصدر: الشركة 

والجدير بالذكر، أن المعامالت المذكورة أعاله مع شركة التصنيع الوطنية تتعلق بالتأمين الطبي لكافة موظفي الشركة المشمولين ببوليصة تأمين الجماعية الخاصة 
بشركة التصنيع الوطنية وشركاتها التابعة والحليفة، بحيث تقوم الشركة بتسديد حصتها المتعلقة بموظفيها من بوليصة التأمين المذكورة لصالح شركة التصنيع 
الوطنية. وتتعلق باقي التعامالت مع ذوي العالقة بمكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة الذين يمثلون شركة التصنيع الوطنية والشركات التابعة 
لها في مجلس إدارة ولجنة مراجعة الشركة، حيث أن التعامالت السابقة كانت تتم من خالل قيام شركة التصنيع الوطنية بتسديد المكافآت لممثليها في مجلس اإلدارة 
واللجان وتقوم الشركة بدوها بتسديد قيمة هذه المكافآت، وتجدر اإلشارة بأن مكافآت ممثلي شركة التصنيع الوطنية في مجلس إدارة الشركة واللجان التابعة 

للمجلس تحتسب وفق نفس اآللية التي يتم بموجبها احتساب مكافآت باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان دون أي معاملة تفضيلية.

العقود الجوهرية 9-7-4-2

كما لدى الشركة عدة تعامالت، ومن أهم تلك التعامالت االتفاقيات التالية:

عقود نقل البضائع- 1

أبرمت الشركة اتفاقية مع مؤسسة سليمان علي الخلف في 2021/01/03م، لمدة سنة واحدة، وينتهي في 2021/12/31م، ويتم بموجب العقد تأمين شاحنات 
)مقطورات( أو حاويات حسب الطلب لنقل بضائع الشركة من الجبيل إلى مناطق أخرى، حسب األسعار التالية:

القيمة )ريال(إلىمن

1,250الرياضالجبيل

2,600)جدة، مكة المكرمة، الطائف، حائل(الجبيل

2,850)القريات، تبوك(الجبيل

2,750)المدينة المنورة، رابغ، ينبع(الجبيل

900)األحساء، الخفجي(الجبيل

2,625)الجوف، سكاكا(الجبيل

600الدمامالجبيل

3,200)جازان، نجران، عسير(الجبيل

3,200)الباحة، القنفذة، أبها، بيشة، خميس مشيط(الجبيل

1,625)القصيم، رفحاء(الجبيل
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كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة دلمون في 2021/01/03م، لمدة سنة واحدة، وينتهي في 2021/12/31م، ويتم بموجب العقد تأمين تريالت )مقطورات( أو 
حاويات حسب الطلب لنقل بضائع الشركة من الجبيل إلى مناطق أخرى، حسب األسعار التالية:

القيمة )ريال(إلىمن

1,750الكويتالجبيل

1,900قطرالجبيل

2,000قطر )مسيعيد(الجبيل

1,700)دبي، أبو ظبي، الشارقة، أم القيوين، عجمان( الجبيل

1,800رأس الخيمةالجبيل

3,400)األردن، عمان، سحاب، الزرقا(الجبيل

3,600المفرقالجبيل

2,900مسقطالجبيل

3,300صورالجبيل

6,200صاللةالجبيل

1,500البحرينالجبيل

عقود بيع- 2

أبرمت الشركة وفروعها عدة اتفاقيات مع شركة ).TOPTIP HOLDING PTE. LTD( ليتم بموجب هذه العقود بيع مواد صناعية للشركة، كما هو موضح بالجدول 
أدناه:

القيمة )دوالر(المادةالتاريخ

2021/08/02Newly produced hot rolled steel wire rod460,140م

2021/01/18Newly produced hot rolled steel wire rod4,407,420م

2021/03/23Newly produced hot rolled steel wire rod4,250,000م

عقود وتعامالت متعلقة بالعقارات التي تشغلها الشركة- 3

العقارات المملوكة من الشركة  	

لدى الشركة صك ملكية لقطعة أرض وفق اآلتي:

بيانات صك ملكية األرض المملوكة من قبل الشركة (: 60الجدول رقم )

الغرضالموقعرقم سند الملكيةالشركة

قطعة أرض مجموع مساحتها 400م2شارع األحزاب 4، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 981 بتاريخ 1422/01/08هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن1

قطعة أرض مجموع مساحتها 399.5م2شارع األحزاب 4، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 983 بتاريخ 1422/01/08هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن2

قطعة أرض مجموع مساحتها 400م2شارع األحزاب 4، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 996 بتاريخ 1422/01/14هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن3

قطعة أرض مجموع مساحتها 399.5م2شارع األحزاب 4، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 997 بتاريخ 1422/01/14هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن4

قطعة أرض مجموع مساحتها 399.5م2شارع األحزاب 3، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 182 بتاريخ 1422/01/08هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن5

قطعة أرض مجموع مساحتها 391م2شارع األحزاب 3، حي الدفي، الفردوسسند ملكية رقم 198 بتاريخ 1422/01/14هـالشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن6

المصدر: الشركة
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عقود اإليجار- 4

أبرمت الشركة وفروعها عدد من عقود اإليجار، وفيما يلي نبذة عنها:

نبذة عن عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة أو فروعها بصفتها مستأجر (: 61الجدول رقم )

مدة عقد اإليجارقيمة اإليجارالمستأجرالمؤجرالموقع

المدينة الصناعية الثانية بالدمام1
الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق التقنية
مصنع المحاور والمسابك 

وقطع الغيار
66,000 ريال سعودي سنوًيا

ينتهي في 1452/08/26ه )الموافق 
2030/12/21م(.

المدينة الصناعية الثانية بالدمام2
الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق التقنية 
مصنع المحاور والمسابك 

وقطع الغيار
95,500 ريال سعودي سنوًيا

ينتهي في 1452/08/26ه )الموافق 
2030/12/21م(.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع المدينة الصناعية في الجبيل الصناعية3
مصنع سحب األسالك 

ومنتجاتها )أسالك(
410,062 ريال سعودي سنوًيا

يبدأ من تاريخ 1434/12/1هـ 
)الموافق 2013/10/06م( ومدته 

)10( سنوات هجرية.

المصدر: الشركة

نبذة عن عقود اإليجار التي أبرمتها الشركة أو فروعها بصفتها مؤجر (: 62الجدول رقم )

مدة عقد اإليجارقيمة اإليجارالمستأجرالمؤجرالموقع

1
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )4( عقار 
رقم )103(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

أحمد محمد أحمد سعد
ً
خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنويا

تبدأ من 2019/11/5م، وتنتهي في 
2020/11/06م، ويجدد تلقائًيا ما لم 
يشعر أي من الطرفين عدم الرغبة في 

التجديد.

مدينة جبيل الصناعية 2
الشركة الوطنية لتصنيع 

وسبك المعادن
طارق إبراهيم العشماوي

ً
خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنويا

تبدأ من 2008/08/01م، وتنتهي في 
2009/07/31م.

ويجدد تلقائًيا ما لم يشعر أي من 
الطرفين عدم الرغبة في التجديد.

3
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )3( عقار 
رقم )102(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

عبدالرحيم بن سالم آل حيدر
ً
خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنويا

تبدأ من 2018/11/01م، وتنتهي في 
2019/10/31م، ويجدد تلقائًيا لمدة 

مماثلة ما لم يشعر أي من الطرفين 
برغبته في إنهاء العقد.

4
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )3( عقار 
رقم )100(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

عالء رجب 
ً
خمس وثالثون ألف 35,000 ريال سنويا

سنة، تبدأ من 2008/07/01م، وينتهي 
2009/06/30م.

ويجدد تلقائًيا ما لم يشعر أي من 
الطرفين عدم الرغبة في التجديد.

5
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )4( عقار 
رقم )103(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

علي حسن سليمان
ً
خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنويا

تبدأ من 2021/04/01م، وتنتهي في 
2022/03/31م، ويجدد تلقائًيا لمدة 

مماثلة ما لم يشعر أي من الطرفين 
برغبته في إنهاء العقد.

6
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )4( عقار 
رقم )100(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

فتح الرحمن عثمان
ً
خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنويا

تبدأ من 2017/06/01م، وتنتهي في 
2018/05/31م، ويجدد تلقائًيا ما لم 
يشعر أي من الطرفين عدم الرغبة في 

التجديد.

7
دينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )3( عقار 
رقم )100(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

ثالثون ألف )30,000( ريال سنوًياحيدر كمال شعبان

تبدأ من 2019/09/01م ، وتنتهي في 
2020/08/31م، ويجدد تلقائًيا ما لم 
يشعر أي من الطرفين عدم الرغبة في 

التجديد.

8
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )4( عقار 
رقم )100(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

خالد ساتي صالح
ً
ثالثون ألف )30,000( ريال سنويا

تبدأ من 2019/01/01م، وتنتهي في 
2019/12/31م، ويجدد تلقائًيا ما لم 
يشعر أي من الطرفين عدم الرغبة في 

التجديد.

9
مدينة جبيل الصناعية – حي 

الفردوس – األحزاب )4( عقار 
رقم )102(

الشركة الوطنية لتصنيع 
وسبك المعادن

خمس وثالثون ألف )35,000( ريال سنوًياقاسم يونس محمد يونس

سنة، تبدأ من 2019/03/15م، وتنتهي 
في 2020/03/14م، ويجدد تلقائًيا ما 
لم يشعر أي من الطرفين عدم الرغبة 

في التجديد.

المصدر: الشركة
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القروض والتسهيالت االئتمانية- 5

حصلت الشركة على قروض وتسهيالت ائتمانية من قبل عدة جهات تمويل محليه لتمويل أعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها. وفيما يلي نبذة حول اتفاقيات 
التسهيالت والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:

ملخص عن التسهيالت االئتمانية (: 63الجدول رقم )

مالحظاتمبلغ التمويلالفترةنوع التمويلالجهة المقرضة

اتفاقية التسهيالتبنك الجزيرة1

تمتد فترة التسهيالت من تاريخ 
1440/09/14هـ )الموافق 

2019/05/19م( 

 لحين انتهاء التعامل 
ً
وتجدد سنويا

القائم بين الطرفين.

50,000,000 ريال سعودي

تم تجديد االتفاقية بموجب ملحق - 1
عقد بتاريخ 1442/03/24هـ )الموافق 

2020/11/10م( حيث تم اتفاق البنك 
والعميل على تعديل الحدود االئتمانية 

ليصبح المبلغ المذكور في خانة مبلغ 
 

ً
التمويل50,000,000 ريال سعودي بدال

من 65,000,000 ريال سعودي.

منح البنك العميل حد بيع آجل يؤول إلى - 2
التورق )برنامج دينار( لتمويل مدفوعات 
خدمات )سداد – رسوم توصيل – رسوم 

جمركية(، حسب شروط متفق عليها 
وبمبلغ 3,000,000 ريال سعودي. ونسبة 

تمويل %70.

البنك األهلي السعودي
اتفاقية التمويل 

والخدمات المصرفية

تمتد فترة التسهيالت من تاريخ 
1442/03/23هـ )الموافق 

2020/11/09م( حتى 
1443/02/23ه )الموافق 

2021/09/30م(.

28,883,727 ريال سعودي
 تم تجديد االتفاقية بموجب ملحق عقد تجديد 

و/أو تعديل.

البنك السعودي البريطاني2
التسهيالت المصرفية 

اإلسالمية

تمتد فترة التسهيالت من تاريخ 
1441/02/16هـ )الموافق 

2019/10/15م( حتى 
1443/05/27هـ )الموافق 

2021/12/31م(.

69,000,000 ريال سعودي

تم تجديد االتفاقية بموجب خطاب واتفاقيات 
تسهيالت بتاريخ 1442/03/15هـ )الموافق 

2020/11/01م( حيث جرت تعديالت على حد 
التسهيالت ليصبح المبلغ المذكور بخانة مبلغ 

التمويل.

عقد قرضصندوق التنمية الصناعية السعودي3

تمتد الفترة من تاريخ 
1439/07/11هـ )الموافق 

2018/03/28م( حتى 
1446/10/15هـ )الموافق 

2025/04/13م(.

20,900,000 ريال سعودي

بموجب الخطاب الجانبي لصندوق التنمية 
الصناعي بتاريخ 1442/06/05هـ )الموافق 
2021/01/18م( فإن الرصيد المتبقي هو 

19,700,000 ريال.

قرض آجلصندوق التنمية الصناعية السعودي4

تمتد الفترة من تاريخ 
1439/04/07هـ )الموافق 

2017/12/25م( حتى 
1446/10/15هـ )الموافق 

2025/04/13م(

 5,650,000ريال سعودي

بموجب الخطاب الجانبي لصندوق التنمية 
الصناعي بتاريخ 1442/08/04هـ )الموافق 
2021/03/17م( فإن الرصيد المتبقي هو 

5,250,000 ريال.
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العالمات التجارية وحقوق الملكية   9-8

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم أعمالها ومركزها التناف�صي، 
ويمنحها تميًزا واضًحا في السوق بين العمالء.

ويوضح الجدول أدناه تفاصيل العالمات التجارية الخاصة بالشركة وفروعها:

العالمة التجارية (: 64الجدول رقم )

الشركة المالكةالمنتجات التي تشملها الفئةالفئةرقم الشهادةالعالمة
تاريخ 

التسجيل
نهاية الحمايةبداية الحماية

1435014535)37(
اإلنشاء، البناء، إنشاء المباني واإلصالح 

وخدمات التركيب أو التجميع.

الشركة الوطنية 
لتصنيع وسبك 

المعادن )معدنية(
1445/07/27هـ1435/07/28هـ1435/11/12هـ

1441008157)6(

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد 
بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد 

معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال 
وأسالك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، 

مصنوعات حدادة، خرداوات معدنية صغيرة، 
مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق 

واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من 
معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، 

خامات معادن.

مصنع المحاور 
والمسابك وقطع 

الغيار
1451/03/15هـ1441/03/16هـ1441/06/23هـ

1441007686)6(

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد 
بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد 

معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال 
وأسالك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، 

مصنوعات حدادة، خرداوات معدنية صغيرة، 
مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق 

واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من 
معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، 

خامات معادن.

مصنع المحاور 
والمسابك وقطع 

الغيار
1451/03/14هـ1441/03/15هـ1441/06/03ه

14360069446

معادن غير نفيسة وكل خليط منها، مواد 
بناء معدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد 

معدنية لخطوط السكك الحديدية، حبال 
وأسالك غير كهربائية من معادن غير نفيسة، 

مصنوعات حدادة، خرداوات معدنية صغيرة، 
مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق 

واألشياء الثمينة، منتجات مصنوعة من 
معادن غير نفيسة غير واردة في فئات أخرى، 

خامات معادن.

شركة بأس الخليج 
للصناعة

1446/03/28هـ1436/03/29هـ1436/07/17هـ

* انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية 

وال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة، وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية ممتلكات معنوية قيمة كالعالمات التجارية، وبراءات االختراع، وحقوق 
الطبع أو أية ملكيات فكرية أخرى.
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المنازعات والدعاوي القضائية   9-9

كما بتاريخ هذه النشرة، ال توجد أي قضية مرفوعة ضد الشركة, أما بالنسبة لعدد القضايا المرفوعة من ِقبل الشركة فإنها تمثل عدد )7( قضية والتي بلغت مبالغ 
المطالبة )48.2.716.943( ريال، ويوضح الجدول أدناه ملخص للقضايا المرفوعة من الشركة:

القضايا المرفوعة من قبل الشركة (: 65الجدول رقم )

القضايا المرفوعة من قبل الشركة

حالة الدعوى
مبلغ المطالبة 

)بالريال السعودي(
صفة المدعى عليه المدعى عليه المدعى

تاريخ
)رقم القضية(

العدد

جاري العمل عليها، مع المحامي 72,400.00 عميل تجاري مصنع الهياكل السعودي مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 1

جاري العمل عليها، مع المحامي 697,092.00 عميل تجاري مصنع المورقي - الرياض مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 2

جاري العمل عليها، مع المحامي 557,499.98 عميل تجاري مصنع النامي مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 3

جاري العمل عليها، مع المحامي 710,900.00 عميل تجاري مصنع هياكل التقنية مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 4

نظر في المحكمة
ُ
ت 306,841.50 عميل تجاري

فرع شركة أحمد عمارة 
وشركاه للصناعات

مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 5

نظر في المحكمة
ُ
ت 50,000.00 عميل تجاري

مجموعة الهزاع 
السعودية للمقاوالت

مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 6

نظر في المحكمة
ُ
ت 322,210.00 عميل تجاري

شركة ميزات للصناعات 
الثقيلة

مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار 7

المصدر: الشركة

كما أبرمت الشركة اتفاقية محكومة ببنود سرية محكمة لغرض تسوية مديونية في تاريخ 13 يناير 2020م، مع ريزاني دي اكشر اس بي ايه )فرع دبي( )»الطرف الثاني«( 
)»اتفاقية التسوية«(، حيث أبرم الطرفان سلسة من العقود التي تتعلق بمشروع نقل عام في إحدى دول الخليج العربي )»المشروع«(، حيث أنه يقع في ذمة الطرف 
 على المليون دوالر أمريكي، وفي تاريخ 2019/03/27م بدأ الطرف الثاني بإجراءات تحكيم ضد صاحب العمل في المشروع 

ً
الثاني مبلغ مستحق للشركة بقيمة تربو قليال

السترداد المبلغ الُمستحق للطرف الثاني والذي ُيقّدر بقيمة أقل من خمسين مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى رسوم هيئة التحكيم الُمعينة. وبحكم التكاليف المالية 
خفض مبلغ المديونية إلى مبلغ تسوية يتكون من مبلغ ثابت يقارب نصف المديونية الكاملة، باإلضافة إلى مبلغ متغير يتم حسابه 

ُ
طلب الطرف الثاني من الشركة أن ت

حسب ما يتم تحصيله من ديون الطرف الثاني لدى مدينه وتتم المقاصة بعدها حسب ما نصت عليه اتفاقية التسوية. ويتم ذلك عن طريق دفع من خالل تحويل 
بنكي دولي من حساب الطرف الثاني إلى حساب الشركة. كما تخضع اتفاقية التسوية ألنظمة أمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة عىل آخر نشرة إصدار   9-10

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم والتي صدرت بتاريخ 2006/03/09م: 

من  	 الشركة  رأسمال  بزيادة  الشركة  إصدار  نشرة  على  2006/04/29م(  )الموافق  1437/02/29هـ  بتاريخ  المالية  السوق  هيئة  وافقت 
)125,000,000( ريال إلى )163,561,250( ريال بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في 

شركة معدنية.

بتاريخ 1427/05/11ه )الموافق 2006/06/07م( انعقدت جمعيتي معدنية غير العادية الثامنة، والعادية الخامسة عشر، حيث تمت الموافقة  	
على بنود جدول أعمال الجمعيتين والتي من ضمنها زيادة رأسمال معدنية من )125,000,000( مليون ريال إلى )163,561,250( ريال وذلك بإصدار 
عدد )3,856,125( سهم جديدة بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في الشركة، وتعديل 

المادتين الخاصتين برأسمال الشركة وأغراضها في نظامها األساس بما يتفق مع قرارات الجمعية.

القوائم المالية: حتى السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م كانت الشركة تعد وتنشر قوائمها المالية وفًقا للمعايير المحاسبية المقبولة في  	
المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اعتباًرا من يناير 2017م تم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح وفق 

المعايير المحاسبية الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 

الشركة من  	 زيادة رأسمال  )الموافق 2008/04/07م( على  بتاريخ 1429/04/01هـ  المنعقدة  التاسعة  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت 
)163,561,250( ريال إلى )204,451,560( ريال بنسبة قدرها )25%( وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد األسهم من 
)16,356,125( سهم إلى )20,445,156( ســهـم وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، 
بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1429/01/03هـ )الموافق 2008/01/12م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق 

مع ذلك.

من  	 الشركة  مال  رأس  زيادة  على  2009/04/26م(  )الموافق  1430/5/1هـ  بتاريخ  المنعقدة  العاشرة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
)204،451،560( ريال إلى )255,564,450( ريال بنسبة قدرها 25% وذلك بمنح سهم واحـد مجاني لكل أربعـة أسهم ليرتفع عـدد األسهم من 
)20,445,156( سهم إلــى )25,556,445( سهم على أن يتم تمويل )38,334,668( ريال من بند عالوة اإلصدار و)12,778,222( ريال من بند األرباح 
المستبقاة وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجالت الشركة لـدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تـداول يوم انعقاد الجمعية، بناء على 
توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1430/02/14هـ )الموافق 2009/02/09م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي للشركة لتتوافق مع ذلك.
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المعلومات القانونية 

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 1433/6/3هـ )الموافق 2012/04/24م( على زيادة رأس مال الشركة من  	
)255,564,450( ريال إلى )281,120,890( ريال بنسبة قدرها 10% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم ليرتفع عدد أسهم رأس المال 
من )25,556,445( سهم إلى )28,112,089( سهم على أن يتم تغطية مبلغ )12,659,755( ريال من بند اإلحتياطي النظامي ومبلغ )12,896,685( 
ريال من بند األرباح المبقاة وذلك للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم إنعقاد 
الجمعية، بناء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 1433/03/21هـ )الموافق 2012/02/13م(، وعلى تعديل بعض من مواد النظام األسا�صي 

للشركة لتتوافق مع ذلك.

بتاريخ 1442/07/16ه )الموافق 2021/02/28م( و�ّصى مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مالها عن طريق طرح  	
أسهم حقوق األولوية بقيمة )120,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية عددها )12,000,000( سهم، وقرر المجلس 
بتاريخ 1442/08/19ه )الموافق 2021/04/01م( تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ليكون رأس مال الشركة قبل التخفيض 
)281,120,890( ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض )240,963,900( ريال سعودي،عن طريق تخفيض رأس المال وإلغاء )4,015,699( 
سهم من أسهم الشركة، وتخفيض )1( سهم لكل)001.7( سهم. حيث يكون عدد األسهم قبل التخفيض )28,112,089(سهم، وعدد األسهم بعد 
التخفيض )24,096,390( سهم. وقرر المجلس بتاريخ 1442/10/12ه )الموافق 2021/05/24م( تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال 
الشركة ليكون رأس مال الشركة قبل التخفيض )281,120,890( ريال سعودي، ورأس المال بعد التخفيض )234,000,000( ريال سعودي عن 
طريق تخفيض رأس المال وإلغاء )4،712،089( سهم من أسهم الشركة وذلك بتخفيض سهم واحد لكل )5.966( سهم. حيث يكون عدد األسهم 

قبل التخفيض )28,112,089(سهم، وعدد األسهم بعد التخفيض )23,400,000( سهم.

النظام األسا�صي: آخر تحديث طرأ على النظام األسا�صي للشركة كان في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشرة بتاريخ 1441/10/19  	
)الموافق 2020/06/11م(. شمل التحديث المواد المتعلقة بتأسيس الشركة واسمها، أغراضها، مركزها الرئي�صي، رأس مالها، شراء أسهمها، 
وإصدار أسهمها، وإدارتها، وصالحيات مجلس إدارتها ورئيسه، واجتماعات مجلس اإلدارة ونصابه، واختصاصات الجمعية العامة غير العادية، 

وتشكيل لجنة المراجعة، والوثائق المالية. 

 مع أحكام الئحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن  	
ً
الحوكمة: اقرار لوائح وسياسات داخلية للحوكمة ذات صلة بحوكمة الشركة تماشيا

الهيئة وقد تمت الموافقة على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1440/10/17ه 
)الموافق 2019/06/20م(.

اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية   9-11

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 

 فيها.ب. 
ً
ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في هذه النشرة.ج. 

 بخالف ما ورد في القسم )9-9( »المنازعات والدعاوي القضائية« والقسم )2( »عوامل المخاطرة«، إن الشركة ليست خاضعة ألي دعاوي أو د. 
 في أعمال الشركة أو في وضعها المالي.

ً
إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 على في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة ه. 
ً
أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوي أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

أو في وضعهم المالي.

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.و. 

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ز. 

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ح. 

أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية والسوق المالية )تداول( حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون ط. 
باستمرار االلتزام بها.



79 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

تغطية االكتتاب 

تغطية االكتتاب -  10

متعهد التغطية   10-1

شركة الوساطة المالية )وساطة كابيتال( 

الرياض - شارع العليا العام 

ص.ب 50315، الرياض 11523

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 11 966+

فاكس: 4944205 11 966+

www.wasatah.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@wasatah.com.sa :البريد اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية   10-2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:
ً
طبقا

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخص لمتعهدي التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها - 1
في هذا االكتتاب التي لم يكتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهدي تغطية االكتتاب لشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم - 2
االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�صى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 3

http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
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اإلعفاءات 

اإلعفاءات -  11
لم تحصل الشركة على أي إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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اوط وأحكام وتعليمات االكتتاب 

شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب -  12
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح 

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو 
تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة 

وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح   12-1

يتمثل االكتتاب في طرح إثنى عشر مليون )12,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت 
سعودية، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة وعشرون مليون )120,000,000( ريال، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( 

ريال سعودي إلى ثالثمائة وأربعة وخمسون مليون )354,000,000( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(   12-2

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات 
التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل 

فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب 	

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها 	

الموافقة على النظام األسا�صي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار 	

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب 	

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار 	

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 	

طلب االكتتاب   12-3

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة 
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب 
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي   12-4

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق 
••/••/••••م( وتنتهي ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم 
حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح إثنى عشر مليون )12,000,000( سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل حوالي )51.3%( من 
رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد شامال قيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت وبقيمة طرح مائه وعشرون 
مليون )120,000,000( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 
المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق 
••/••/••••م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية 

إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك 
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية 
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ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت 
رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.- 1

مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/••••هـ - 2
)الموافق ••/••/••••م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م( من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي - 3
بتاريخ ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�صي 
)ويشار إليهم بـ«المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية 
التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في السهم 
الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( 

كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم وأصحاب كسور األسهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي - 4
كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح 
األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر 

الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل - 5
األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى السوق المالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض   12-5

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي 
متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(. 

وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات 
المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 

عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية 
)إن وجدت( من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

نشرة اإلصدار التكميلية   12-6

يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي وقت 
بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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تعليق أو إلغاء الطرح   12-7

 بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 
ً
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا

كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
الملكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد 

خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 
عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو )0.513( حق تقريبا لكل سهم 
)1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له خمسمائة وثالثة 

عشر )513( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر 
إغالق سهم الشركة في اليوم السابق خمسة عشر )15( ريال سعودي، وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت 

سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم في الشركة 
على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع خمسمائة وثالثة عشر )513( حق على 

اعتبار أن لكل سهم )0.513( حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع أربعمائة وعشرة )410( حق في محفظة )أ( مائة وثالثة )103( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )»مركز اإليداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق لمن اشترى حقوقا

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب. 

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 
الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية. 

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 
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من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث انه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 
وإذا أكملت رقما صحيحا أو اكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 

مساعدة إضافية: 

.info@maadaniyah.com :في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني

وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذا النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار 
الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضال راجع القسم )12( »شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب« وبقية المعلومات الواردة في هذه النشرة.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها   12-8

أو�صى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1442/07/17هـ )الموافق 2021/02/03م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة 
وعشرون مليون )120,000,000( ريال سعودي وذلك رفع مالءتها المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية  ••/••/••••م(، وافقت الجمعية العامة غير  ••/••/••••هـ )الموافق  وفي يوم 
)»االكتتاب«(، ويتمثل االكتتاب في طرح إثني عشر مليون )12,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية 
قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتان وأربعة وثالثون مليون )234,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة وأربعة وخمسون مليون 

)354,000,000( ريال سعودي.

وافقت السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1442/12/18هـ )الموافق 2021/07/28م(. كما تمت الموافقة على نشر نشرة 
اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1443/02/07هـ )الموافق 2021/09/14م(. 
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بنود متفرقة   12-9

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات 
والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو 

التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين 
العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف يف أسهم معينة   12-10

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.



87 | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

التغ ات يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 

التغيرات يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال -  13
أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )••( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )••( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه 
والتغيير يمثل نقص بنسبة )••%(. وفي حالة عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق يف يوم الجمعية العامة غير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم 
الجمعية العمومية غير العادية.

ثانياً: احتساب سعر السهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات اااصة باالكتتاب 

التعهدات الخاصة باالكتتاب -  14

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب   14-1

ُيمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا 
لما يلي: 

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها انتهاء فترة - 2
تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. - 3

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة - 4
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط، على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة 
بموجب حقوق األولوية الموجودة في المحفظة االستثمارية. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	

قبوله للنظام األسا�صي للشركة. 	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص   14-2

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق 

••/••/••••م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهدي التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في 
موعد أقصاه يوم ••/••/••••هـ )الموافق ••/••/••••م(.

السوق المالية السعودية )تداول(   14-3

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. تتم عملية 
التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على 
 ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 

ً
 وحتى الساعة 3 عصرا

ً
فترة واحدة من الساعة 10 صباحا
.
ً
 وحتى الساعة 10 صباحا

ً
صباحا

 وهي األوامر المشتملة على 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي 
.)T+2( خالل يومي عمل حسب 

ً
المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف 
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي   14-4

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة 
اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، 
وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة 
 التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

ً
 تاما

ً
إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية 
قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة 

المستندات المتاحة للمعاينة -  15
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئي�صي للشركة الكائن في مدينة الجبيل الصناعية – طريق 198وذلك خالل ساعات العمل الرسمية )من 
 حتى الساعة 4:00 مساًء( قبل 14 يوم من تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة 

ً
الساعة 7:00 صباحا

حتى نهاية الطرح.

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	

عقد التأسيس للشركة. 	

النظام األسا�صي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	

موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	

موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال*. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

التراخيص لتشغيل مصانع الشركة. 	

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	

الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية، والمستشار القانوني على استخدام اسمهم وشعارهم وإفاداتهم  	
ضمن نشرة اإلصدار.

الموافقات الخطية من قبل مراجع الحسابات على استخدام اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار. 	

دراسات الجدوى )باللغة اإلنجليزية(. 	

 للمعاينة في المقر الرئي�صي للشركة الكائن في مدينة الجبيل وذلك باليوم التالي لتاريخ اتخاذ القرار.
ً
* سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحا
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