
 

    

 

 لقطع الغيار  السعودي آللياملركز اشركة  أسهم مستند تسجيل
بموجب السجل و  م(22/04/2021ه )املوافق 10/09/1442وتاريخ ( 319م( والقرار الوزاري رقم )08/04/2021ه )26/08/1442( وتاريخ 289بموجب القرار الوزاري رقم )مقفلة سعودية شركة مساهمة 

 م( الصادر بمدينة الرياض.29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408وتاريخ  (1010068658) التجاري رقم

 سعودي ريال( 49)املوازية في السوق  الشركة سهماالسترشادي لتداول السعر 
 

صدر"( كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم )تأسست 
ُ
م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس 29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408( وتاريخ 1010068658شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )"الشركة" أو "امل

شركة عبر القارات " قامتم(  04/03/1998هـ  )املوافق 05/11/1418بتاريخ و  .سعودي( ريال 5,000صة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها خمسة آالف )( ح100( ريال سعودي مقسم إلى مائة )500,000مال قدره خمسمائة ألف )

بتاريخ و في الشركة.  (جديدشريك ) " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة "إلى سعودي  ( ريال300,000) ثالثمائة ألفالبالغة  حصة بقيمتها األسمية (60ستين ) وعددهاالتنازل عن جميع حصصها في رأس مال الشركة ب "للتسويق املحدودة

 سعودي ( ريال300,000) البالغة ثالثمائة ألفتها األسمية البالغة ( حصة بقيم60) ستين الشركة وعددهارأسمال في  االتنازل عن جميع حصصهب " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة " قامتم( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428

شركة مجموعة "إلى  ريال سعودي (150,000)مائه وخمسون ألف األسمية البالغة  قيمتهاب ا( حصة من حصصه30) نيثالث لتنازل عن عددبا "ألنظمة الري   الخرّيفشركة "وقامت  في الشركة، (شريك جديد) " الخرّيفشركة مجموعة "إلى 

 الخرّيفصبح "شركة صناعات تل "ألنظمة الري   الخرّيفسعودي وتعديل اسم الشركة من "شركة  ( ريال50,000)خمسين ألف والبالغة  األسمية قيمتهاب( حصص 10)  عشر" بعدد عدد ألنظمة الري   الخرّيفواحتفظت "شركة ، " الخرّيف

بتاريخ و  ( ريال سعودي.1,000( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ألف )500خمسمائة ) لتصبح ( حصة نقدية100من مائة ) تعديل عدد حصص رأس املالقرر الشركاء م( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428وبتاريخ  ."

والتنازل عن  " الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 45,000خمسة وأربعين ألف )األسمية البالغة قيمتها ب( حصة 45التنازل عن خمسة وأربعين )ب " الخرّيفشركة صناعات " قامتم( 31/10/2011ه )املوافق 04/12/1432

( ريال 500,000من خمسمائة ألف ) رأسمال الشركة قرر الشركاء زيادةم( 2013/02/19)املوافقه 09/04/1434 بتاريخو  الدولية".  الخرّيف( ريال سعودي لصالح "شركة 5,000) آالف( حصص بقيمتها االسمية البالغة خمسة 5خمسة )

( ريال سعودي عن طريق 009,500,0( ريال سعودي، وتمت الزيادة البالغة تسعة مليون وخمسمائة ألف )100( حصة نقدية قيمة كل حصة مائة )100,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة ألف )10,000,000ليصبح عشرة مليون ) سعودي

مائة  األسمية البالغة قيمتهاب( حصة 1,000عددها ألف )و  في رأسمال الشركةالتنازل عن كامل حصصها ب "شركة الخرّيف الدولية" قامتم( 2017/04/25ه )املوافق28/07/1438وبتاريخ  .وفًقا لشهادة املحاسب القانوني األرباح املبقاة

ه )املوافق 08/08/1442وبتاريخ  ." الخرّيف"شركة مجموعة  قبل مملوكة بالكامل من شركة شخص واحد "شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار" لتصبح " الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 100,000ألف )

قرر الشركاء م( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ و ( ثمانية وخمسين شريك. 58( ثالثة مليون ريال سعودي إلى شركاء جدد وعددهم )3,000,000حصة وقيمتها اإلسمية ) (30,000م( قرر املالك التنازل عن عدد )21/03/2021

وتم قيد الشركة  (م22/04/2021املوافق ) ه10/09/1442 ( وتاريخ319قم )ر والقرار الوزاري ( م08/04/2021) ه26/08/1442 ( وتاريخ289قم )بموجب القرار الوزاري ر  مقفلة حول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمةالت

 ثالثة ماليين( ريال سعودي مقسم إلى 30,000,000( ريال سعودي إلى ثالثين مليون )10,000,000من عشرة مليون )وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس املال م( 02/06/2021املوافق ه )21/10/1442وبتاريخ  .بسجل الشركات املساهمة

 لشهادة ا( ريال سعودي عن طريق 20,000,000وقد تمت الزيادة البالغة عشرين مليون )( رياالت سعودية، 10( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )3,000,000)
ً
مراقب ألرباح املبقاة واإلحتياطي النظامي وفقا

 .الحسابات
 

عادية من فئة أسهم الشركة أسهم  جميع( رياالت سعودية. 10كل سهم منها عشرة ) ( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة00,0000,3) ثالثة ماليين( ريال سعودي، مقسم إلى 000,00003,مليون ) ثالثينيبلغ رأس مال الشركة الحالي 

 كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )"الجمعية العامة"( والتصويت فيها.  )"املساهم"( أي مساهم ، وال يعطىواحدة
ً
تستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيا

 من تاريخ مستند التسجيل هذاأي أرباح تعلنها الشركة 
ً
 راجع قسم رقم )وعن السنوات املالية التي تليها اعتبارا

ً
 (.املستند هذا"سياسة توزيع األرباح" في  (5. )فضال

 

 (واحدالشخص الشركة لالستثمار ) الخرّيفشركة نماء  ،70% بنسبة ملكية )شركة مساهمة مقفلة( الخرّيفشركة مجموعة  أو أكثر من رأس مالها هم: %5ن الذين يملكو في الشركة  ، فإن املساهمين الكباراملستند وكما في تاريخ هذا

 %،0.6 بنسبة ملكية الخرّيف إبراهيمجواهر عبدهللا ، %1.20بنسبة ملكية  الخرّيف إبراهيممحمــد عبدهللا  %،1.20بنسبة ملكية  الخرّيف إبراهيمسعد عبدهللا %، 1.20بنسبة ملكية  الخرّيف إبراهيمحمد عبدهللا ، %5بنسبة ملكية 

 راجع وملزيد من التفاصيل حول املساهمين )%. 0.6 بنسبة ملكية الخرّيف إبراهيمسارة عبدهللا 
ً
صدرفي لكية املهيكل ( "4-1) قسمفضال

ُ
اثني عشر  مدة ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم (.املستند هذافي  "امل

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق 12)
ً
 املسبقة.هيئة السوق املالية )"الهيئة"(  ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقةاملوازية )"فترة الحظر"(،  ( شهرا

 إلى باإلضافة ،(الحظر فترة عليهم تنطبق والذين أعاله املذكورين مالها رأس من أكثر أو (%5) يملكون  الذين الشركة في الكبار املساهمين باستثناء) الحاليين املساهمين على املوازية السوق  في املباشر اإلدراج محل األسهم في التداول  ويقتصر

 :وهم املؤهلين املستثمرين فئات

 الخاص. اتصرف لحسابهت اله مؤسسات السوق املرخص 

  من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية  ابشروط تمكنه اقد تم تعيينهاملرخص لها  مؤسسة السوق كون تفي ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن مرخص لها  مؤسسة السوق عمالء

 نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

  بها الهيئة، أو مركز اإليداع.حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف 

  في ممارسة أعمال اإلدارة. مؤسسة سوق مرخص لهاديرها تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة 

 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 .صناديق االستثمار 

  وق املوازية.باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في الساألجانب غير املقيمين املسموح لهم 

 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

 اع.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليد 

 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير اآلتية: 

 املاضيةسنة خالل االثني عش أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع (أ
ً
  .رة شهرا

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. (ب

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. (ج

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة (د
ً
 .أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية  (ه
ً
 من جهة معترف بها دولًيا. متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدةأن يكون حاصال

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 
 

إلى هيئة السوق املالية  املستند لهذاالخاضعة  األسهم تسجيلوقد تقدمت الشركة بطلب في السوق املوازية. إدراجها بشكل مباشر أو خارجها قبل  العربية السعودية داخل اململكة في أي سوق لألسهم سواءً الشركة أسهم  يسبق إدراجلم 

وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية "(، وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع املتطلبات، السعودية السعودية )"تداول  مجموعة تداول  السعودية )"الهيئة"( وبطلب إدراجها إلى

 . هذا مستند التسجيل موافقة الهيئة على بما في ذلكالتسجيل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية، 

 املؤهلين بعناية من ِقَبل املستثمرين مستند التسجيل هذا" و"عوامل املخاطرة" الواردين في يجب دراسة قسمي "إشعار مهمعلى مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك في السوق املوازية  محل التسجيل واإلدراج املباشراألسهم في  االستثمارينطوي 

 
ً
 و نتهاء من تسجيلها اال أسهم الشركة بعد في  باالستثماراملحتملين قبل أن يتخذوا قرارا

ً
 مباشرا

ً
 .في السوق املوازية إدراجها إدراجا

  املستشار املالي

 

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية
ُ
تظهر باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ "الهيئة"(. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين  يحتوي هذا املستند على معلومات ق

ول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن سات املمكنة وإلى الحد املعق( مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراجأسماؤهم على الصفحة )

أي مسؤولية عن محتويات هذا املستند، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله،  السعودية )تداول السعودية( ومجموعة تداول يؤدي عدم تضمينها في املستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة 

الراغبين في االستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو االعتماد على أّي جزء منه. ويجب على 

 فهم محتويات هذا املستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. املباشر في السوق املوازية. وفي حال تعذر
 م(29/12/2021هـ )املوافق 25/05/1443صدر هذا املستند بتاريخ 



 

 أ



 

 أ

 مهم إشعار

املستثمرون املؤهلون  وسيعامل. محل اإلدراج املباشر واألسهمشركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار معلومات تفصيلية كاملة عن  املستند هذا يقدم

قرار  على أساس أن ةفي السوق املوازي وبدء تداولها الشركةأسهم  من تسجيل االنتهاءبعد املباشر محل اإلدراج سهم األ في  االستثماريرغبون ب الذين املحتملون 

أو موقع ( parts.com-www.spc) الشركة على اإلنترنت موقع خالل زيارة مناإلطالع عليها والتي يمكن  ،ا املستندهذيحتويها لى املعلومات التي إستند االستثمار ي

كما سيتم اإلعالن من قبل املستشار  .)www.cma.org.sa( أو موقع هيئة السوق املالية( www.falcom.com.sa)فالكم للخدمات املالية املستشار املالي شركة 

عن نشر مستند التسجيل وإتاحته  (www.saudiexchange.sa) "السعودية "تداول مجموعة تداول السعودية املالي "شركة فالكم للخدمات املالية" على موقع 

 قبل اإلدراج املباشر( وعن أي 14للمستثمرين املؤهلين خالل املدة املحددة وفق قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة )خالل فترة ال تقل عن )
ً
( يوما

 تطورات أخرى.

 

 أعضاء ويتحمل هيئة،ال عن الصادرة طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةقواعد  متطلبات حسب تقديمها تم تفاصيل على هذا مستند التسجيل يحتوي 

 علمهم حسب ويؤكدون  ،ا املستندهذ في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين، مجتمعين (ج) صفحة في همأسمائ الواردة اإلدارة مجلس

 واردة إفادة أي جعل إلى املستند في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات جميع إجراء بعد واعتقادهم

 .مضللة فيها

 

أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق  تسجيلطلب ب يتعلق فيما ("املالي املستشار") كمستشار مالي املالية للخدمات فالكم شركةتم تعيين  وقد

 .املوازية

 

 محل اإلدراج األسهم وقيمة للشركة املالي الوضع يتأثر أن يمكن الخصوص وجه وعلى للتغيير، عرضة إصداره تاريخ في كماا املستند هذ في الواردة املعلومات إن

 خارجة أخرى  سياسية أو قتصاديةا عوامل أي أو والضرائب الفائدة ومعدالت التضخم بعوامل املتعلقة املستقبلية بالتطوراتوجوهري  سلبي بشكل املباشر

 راجع قسم  الشركة سيطرة نطاق عن
ً
 وال املستند هذا على شكل بأي عتمادال ا أو تفسير أو اعتبار يجب وال(، املستند اهذ " فيعوامل املخاطرة" (2رقم ))فضال

 .املستقبلية األحداث أو النتائج أو باألرباح يتعلق فيما بيان أو كوعد تفسيرها أو دراجاإل  بأسهم يتعلق فيما مطبوعة أو كتابية أو شفهية اتصاالت أي على

 

 محل اإلدراجفي األسهم  االستثمار عملية في باملشاركة مستشاريها من أي أوأو أعضاء مجلس إدارتها  الشركة من توصية بمثابةا املستند هذ عتبارا يجوز  ال

 أو الفردية ستثماريةال ا األهداف عتبارال ا في األخذ دون  إعداد هذا املستند تمقد و  ،عامة طبيعة ذاتا املستند هذ التي يحتوي عليها املعلومات وتعتبر. املباشر

وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار، على كل  .لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاصة ستثماريةال ا االحتياجات أو املالي الوضع

من قبل مستشار مالي مرخص  بعد بدء تداولها املباشر األسهم محل اإلدراجفي  االستثمار بخصوص مستلم لهذا املستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة

 ،به الخاصة االستثمارية واالحتياجات واألوضاع لألهداف املستند اهذ في املدرجة املعلوماتفرصة االستثمار و  مالءمة مدى لتقييم وذلك ،له من قبل الهيئة

 لبعض املستثمرين بما في ذلك املزايا واملخاطر املتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر، قد يكون االستثمار في األسهم محل اإلدراج املباش
ً
ر مناسبا

للدراسة املفترض قيامهم بها فيما يخص دون غيرهم، ويجب على املستثمرين املحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس 

 ألولئك املستثمرين. ةالظروف الخاصفرصتهم لالستثمار أو على 

 

 ومراعاة التقيد بها. دراجاإل أو بيع أسهم  بشراءاالطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق  املستند هذاواملستشار املالي من متلقي  وتطلب الشركة

 



 

 ب

 اليةامل علوماتامل

 م(2019ديسمبر  31التي تتضمن أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في ) م2020 ديسمبر 31املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  تم إعداد القوائم املالية

املنتهية لفترة الستة أشهر التي تتضمن أرقام املقارنة )م 2021يونيو  30، والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في بهااملرفقة  واإليضاحات

 للمعايير الدولية للتقرير املالي املرفقة بها  واإليضاحات م(2020 يونيو 30في 
ً
( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى IFRS)وفقا

يونغ وشركاهم شركة آرنست و “ قبل من للشركة املالية البيانات وتدقيق مراجعة تمت وقد ،(SOCPA) الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين التي اعتمدتها 

 هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية بالريال السعودي.. ”)محاسبون قانونيون(

 املستقبلية واإلفادات التوقعات

 فتراضاتال ا عن املستقبل في الشركة ظروف تختلف وقد. ومفصح عنها في هذا املستند محددة افتراضات أساس على املستند اهذ في الواردة التوقعات إعداد تم

 .التوقعات هذه كتمالا أو بدقة يتعلق فيما يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال وبالتالي املستخدمة،

 

 داللةال ذات كلماتال بعض استخدام خالل من عام بشكل عليها يستدل أن يمكن والتي ،"مستقبلية إفادات" املستند اهذ في الواردة التوقعات بعض وتمثل

 ،"قد" ،"سوف" ،"املحتمل من" "،يحتمل" ،"املمكن من" "،يمكن" ،"املتوقع من" ،"يتوقع" ،"يعتقد" ،"يقدر" ،"ينوي " ،"يعتزم" ،"يخطط" مثل ستقبليةامل

 مستقبلية، أحداث بخصوص للشركة الحالية النظر وجهة اإلفادات هذه وتعكس. املعنى في لها املشابهة أو املقاربة املفردات من وغيرها لها النافية والصيغ

  تشكل ال لكنها
ً
  أو ضمانا

ً
 نتائجها أو إنجازاتها أو للشركة الفعلي األداء على تؤثر قد التي العوامل من العديد هناك أن إذ للشركة، مستقبلي فعلي أداء ألي تأكيدا

  اإلفادات هذه تضمنته عما كبير بشكل ختالفهاا إلى وتؤدي
ً
  أو صراحة

ً
 األثر هذا مثل إلى تؤدي أن يمكن التي والعوامل املخاطر أهم ستعراضا تم وقد. ضمنا

  أكثر بصورة
ً
 عدم ثبت لو أو العوامل، هذه من أكثر أو واحد تحقق لو وفيما"(. املخاطرة عوامل"( 2) رقم قسم راجع) املستند اهذ في أخرى  أقسام في تفصيال

 اهذ في املوضحة تلك عن جوهري  بشكل تختلف قد للشركة ةالفعلي النتائج فإن ،املستند اهذ في الواردة التقديرات أو التوقعات من أي دقة عدم أو صحة

 .املستند

 

 و 
ً
 اعتماد بعد وقت   أي في علمت إذا الهيئة لىإ تكميلي تسجيل مستند بتقديم الشركة ستقوم ،طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرةقواعد تطلبات مل مراعاة

 كان مهمة مسائل أي ظهور ( 2) أو ،مستند التسجيلوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في ( 1) بأي من اآلتي: اإلدراجاكتمال  وقبل الهيئة من املستند اهذ

 نتيجة ذلك كان سواءً  ،املستند اهذ تضمنها معلومات أي تعديل أو تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين، هاتين ستثناءاوب. مستند التسجيل في تضمينها يجب

 التي املستقبلية والتوقعات والظروف األحداث فإن والتقديرات، املؤكدة غير واألمور  املخاطر لهذه ونتيجة. ذلك غير أو مستقبلية حوادث أو جديدة معلومات

  تحدث ال وقد الشركة تتوقعه الذي النحو على تحدث ال قد املستند اهذ يتناولها
ً
 اإلفادات جميع فحص املحتملين املؤهلين املستثمرين على يتعين وعليه،. مطلقا

 .أساس ي بشكل   املستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع اإليضاحات هذه ضوء في املستقبلية
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 الشركة دليل

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية

االستقاللية 

**** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 "غير مباشرة"

***** 
 تاريخ التعيين

 النسبة العدد النسبة العدد

 عبدهللا محمد

 الخرّيف  إبراهيم

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 %12.01 360,208 %1.20 36,060 59 سعودي غير مستقل

 إبراهيم عبدهللا

 الخرّيف  عبدهللا

نائب رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 %1.94 58,131 %0.19 5,820 45 سعودي مستقلغير 

 حمد عبدهللا

 عبدالعزيز

 الخرّيف 

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 - - - - 47 سعودي مستقل غير

 هزاع سلطان

 العاصمي حماس

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 - - - - 35 سعودي مستقل

 محمدمحمد راشد 

 *** أبا الخيل

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م18/01/2022 - - - - 45 سعودي مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة **

 إبراهيمهيثم  

 محمد يوسف

أمين سر 

مجلس 

 اإلدارة

 م07/06/2021 - - - - 50 أردني - -

 الشركة: املصدر

 ثالثملدة وذلك على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة  م(15/04/2021)املوافق  ه03/09/1442تاريخ *وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في 

 .خمس سنواتواستثناًء من ذلك عين املساهمون أول مجلس إدارة ملدة سنوات 

 محمد يوسف كأمين سر ملجلس اإلدارة. إبراهيم( على تعيين السيد/ هيثم  م07/06/2021ه )املوافق 26/10/1442بتاريخ اإلدارة ** وافق مجلس 

ه 15/06/1443وبتاريخ م( على قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة السيد/  إسماعيل محمد صالح السلوم. 14/12/2021ه )املوافق 10/05/1443*** وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 

 .أبا الخيل ليحل محل العضو املستقيل على أن يكمل الدورة الحالية ملجلس اإلدارة محمدم( وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ محمد راشد 18/01/2022)املوافق 

  على النحو التالي: عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل *** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة*

 ملا  أن يكون  -
ً
 نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.مالكا

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. -

 غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:  الخرّيف مإبراهي*** إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة محمد عبدهللا **

% 12.01بنسبة  الخرّيفشركة مجموعة ملكيته في ، و من رأسمالها %30نسبة  الخرّيفلك في شركة مجموعة تالتي تمو  %17.15 بنسبة الخرّيف إبراهيمهللا عبد أبناء شركة ملكيته في 

صدر رأس مال لك فيتتمالتي و 
ُ
صدرمن إجمالي  12.01%بنسبة  غير املباشرة ملكيتهتصبح إجمالي ل ،%70 ما نسبته امل

ُ
 .رأس مال امل

 غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:  الخرّيفعبدهللا  إبراهيممجلس اإلدارة عبدهللا  نائب**** إن ملكية *

التي و % 94.1بنسبة  الخرّيفشركة مجموعة ملكيته في ، و من رأسمالها %30نسبة  الخرّيفلك في شركة مجموعة تالتي تمو  %2.77 ةنسبب الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة ملكيته في 

صدر رأس مال لك فيتتم
ُ
صدرمال  من إجمالي رأس %94.1 بنسبة تصبح إجمالي ملكيته غير املباشرةل ،%70 ما نسبته امل

ُ
 .امل
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 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار 
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 املستشارون

 املستشار املالي 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884 ب.ص 
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  املحاسب القانوني
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 تنويه

وفق الشكل  املستند اهذفي وشعاراتهم وإفاداتهم أسمائهم استخدام ة على املذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابي املستشار املالي واملحاسب القانوني

أي من  وأميع هذه الجهات والعاملين فيها . وتجدر اإلشارة إلى أن جاملستند اولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذ، والسياق الظاهر فيها

 أو مصلحة 
ً
 في الشركة. من أي نوعأقاربهم ال يملكون أسهما



 

 و

 لخص امل
قد تكون  املعلومات التييهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند. وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة 

ومراجعة  مهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذا املستند، وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة

ستثمرين املحتملين على مراعاة هذا املستند هذا املستند بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر من قبل امل

املخاطرة( قبل اتخاذ أي  ( )عوامل2( والقسم رقم )أفي الصفحة )« مهمإشعار »وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم  ككل.

 .قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاضعة لهذا املستند

 اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )"الشركة" أو "املصدر"( هي شركة مساهمة مقفلة بموجب 

 ( وتاريخ319م( والقرار الوزاري رقم )08/04/2021)ه 26/08/1442 ( وتاريخ289القرار الوزاري رقم )

( وتاريخ 1010068658رقم ) التجاري  م(، والسجل22/04/2021ه )املوافق 10/09/1442

ثالثين الرياض، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي م( الصادر بمدينة 29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408

( سهم عادي مدفوعة القيمة 00,0000,3) ة ماليينثالث( ريال سعودي، مقسم إلى 000,00030,) مليون 

ويتمثل عنوان الشركة الرئيس ي كما هو مذكور  ( رياالت سعودية.10قيمة كل سهم منها عشرة ) بالكامل،

 9073ص.ب. ، الرياض –تقاطع طريق العروبة وطريق امللك فهد  –وليب برج تفي السجل التجاري في 

 .ية السعوديةاململكة العرب 11413الرمز البريدي 

 

صدر"( كشركة ذات مسؤولية 
ُ
تأسست شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )"الشركة" أو "امل

ه )املوافق 11/07/1408( وتاريخ 1010068658محدودة بموجب السجل التجاري رقم )

( ريال سعودي 500,000م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )29/02/1988

( ريال 5,000( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها خمسة آالف )100مقسم إلى مائة )

شركة عبر القارات للتسويق " قامتم(  04/03/1998هـ  )املوافق 05/11/1418بتاريخ و  .سعودي

 حصة بقيمتها األسمية (60ستين ) وعددهاالتنازل عن جميع حصصها في رأس مال الشركة ب "املحدودة

 (شريك جديد) " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة "إلى سعودي  ( ريال300,000ثالثمائة ألف )البالغة 

 إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة " قامتم( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428بتاريخ و في الشركة. 

تها األسمية ( حصة بقيم60) ستين الشركة وعددهارأسمال في  االتنازل عن جميع حصصهب " الخرّيف

في  (شريك جديد) " الخرّيفشركة مجموعة "إلى  سعودي ( ريال300,000) البالغة ثالثمائة ألفالبالغة 

 قيمتهاب ا( حصة من حصصه30ن )يثالث لتنازل عن عددبا "ألنظمة الري   الخرّيفشركة وقامت " الشركة،

واحتفظت ، " الخرّيفشركة مجموعة "إلى  ريال سعودي (150,000مائه وخمسون ألف )األسمية البالغة 

خمسين ألف والبالغة  األسمية قيمتهاب( حصص 10)  عشرألنظمة الري" بعدد عدد   الخرّيف"شركة 

ألنظمة الري" لتصبح "شركة صناعات   الخرّيفسعودي وتعديل اسم الشركة من "شركة  ( ريال50,000)

 تعديل عدد حصص رأس املالقرر الشركاء م( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428وبتاريخ  ." الخرّيف

( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ألف 500خمسمائة ) لتصبح ( حصة نقدية100من مائة )

شركة صناعات " قامتم( 31/10/2011ه )املوافق 04/12/1432وبتاريخ  ( ريال سعودي.1,000)

( 45,000خمسة وأربعين ألف )األسمية البالغة قيمتها ب( حصة 45التنازل عن خمسة وأربعين )ب  " الخرّيف

( حصص بقيمتها االسمية البالغة 5" والتنازل عن خمسة ) الخرّيفشركة مجموعة "ريال سعودي لصالح 

ه 09/04/1434 بتاريخالدولية". و   الخرّيف( ريال سعودي لصالح "شركة 5,000) آالفخمسة 

 ( ريال سعودي500,000من خمسمائة ألف ) رأسمال الشركة قرر الشركاء زيادةم( 2013/02/19)املوافق

( حصة نقدية قيمة كل 100,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة ألف )10,000,000ليصبح عشرة مليون )

( ريال 009,500,0( ريال سعودي، وتمت الزيادة البالغة تسعة مليون وخمسمائة ألف )100حصة مائة )

ه 28/07/1438وبتاريخ  .لشهادة املحاسب القانونيوفًقا  سعودي عن طريق األرباح املبقاة

 في رأسمال الشركةالتنازل عن كامل حصصها ب "شركة الخرّيف الدولية" قامتم( 2017/04/25)املوافق

شركة "( ريال سعودي لصالح 100,000مائة ألف ) األسمية البالغة قيمتهابحصة ( 1,000عددها ألف )و 

مملوكة  "شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار" شركة شخص واحد لتصبح " الخرّيفمجموعة 



 

 ز

م( قرر 21/03/2021ه )املوافق 08/08/1442وبتاريخ . " الخرّيفبالكامل من قبل "شركة مجموعة 

( ثالثة مليون ريال سعودي إلى 3,000,000( حصة وقيمتها اإلسمية )30,000املالك التنازل عن عدد )

م( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ و ( ثمانية وخمسين شريك. 58شركاء جدد وعددهم )

بموجب القرار الوزاري  مقفلة مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمةحول من شركة ذات قرر الشركاء الت

ه 10/09/1442 ( وتاريخ319قم )ر والقرار الوزاري م( 08/04/2021ه )26/08/1442 ( وتاريخ289قم )ر 

املوافق ه )21/10/1442وبتاريخ  وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة. م(22/04/2021)املوافق 

( ريال 10,000,000جمعية العامة على زيادة رأس املال من عشرة مليون )وافقت الم( 02/06/2021

( سهم عادي 3,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين )30,000,000سعودي إلى ثالثين مليون )

وقد تمت الزيادة البالغة ( رياالت سعودية، 10مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )

 لشهادة 20,000,000عشرين مليون )
ً
( ريال سعودي عن طريق األرباح املبقاة واإلحتياطي النظامي وفقا

 مراقب الحسابات.

 ملخص أنشطة الشركة

ه )املوافق 11/07/1408( وتاريخ 1010068658السجل التجاري رقم )تمارس الشركة نشاطها بموجب 

 .م(29/02/1988

ة ز اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهوتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع 

واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة غيار املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات 

 .لقطع غيار معدات وآالت البناء

 وتنفيذ األغراض التالية:بمزاولة وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي 

 .الزراعة والحراجة وصيد األسماك •

 .التعدين واستغالل املحاجر •

 .الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •

 .ومعالجتها النفايات وإدارة الصحي الصرف وأنشطة املياه إمدادات •

 .التشييد •

 .النارية والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة، الجملة تجارة •

 .النقل والتخزين •

 . أنشطة خدمات اإلقامة والطعام •

 .املعلومات واالتصاالت •

 . األنشطة العقارية •

 .األنشطة العلمية والتقنية •

 .الدعم وخدمات داريةاإل  الخدمات أنشطة •

 .التعليم •

 .االجتماعي والعمل اإلنسان صحة أنشطة •

 .أنشطة الخدمات األخرى  •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة 

 إن وجدت.

واملعدات الثقيلة وخدمات قطع غيار الشاحنات بيع و تجارة استيراد و نشاط الشركة الحالي في يتمثل 

 الشاحن التوربيني.



 

 ح

وعدد أسهمهم،  ،املساهمون الكبار

 ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

  يملك الذين الكبار املساهمين إن 
ً
 : هم الشركة أسهم من أكثر أو( %5) باملائة خمسة منهم كال

 االسم

 قبل اإلدراج

 عدد األسهم

 املباشرة

نسبة امللكية 

 املباشرة

األسهم عدد 

 غير املباشرة

نسبة 

امللكية غير 

 املباشرة

 ال يوجد ال يوجد %70.00 2,100,000 )شركة مساهمة مقفلة( شركة مجموعة الخرّيف

 ال يوجد ال يوجد %5.00 150,000 )شركة الشخص الواحد( لالستثمار شركة نماء الخرّيف

 %12.01 360,210 %1.20 36,060 الخرّيف إبراهيم حمد عبدهللا 

 %12.01 360,208 %1.20 36,060 الخرّيف إبراهيم سعد عبدهللا 

 %12.01 360,208 %1.20 36,060 الخرّيف إبراهيم محمــد عبدهللا  

 %6.00 180,104 %0.60 18,000 الخرّيف إبراهيم عبدهللا  جواهر

 %6.00 180,104 %0.60 18,000 الخرّيف إبراهيم  عبدهللا ةسار 

 - - %79.80 2,394,180 اإلجمالي 

 الشركة: املصدر

املساهمون الكبار الذين يجوز 

 ةاملعّين ااملرخص له ملوسسة السوق 

بيع أسهمهم  بموجب قواعد اإلدراج

 لتقديره
ً
، وعدد أسهمهم، اوفقا

ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج وبعد 

تطبيق خطة استيفاء متطلبات 

 
ً
السيولة املقدمة إلى السوق وفقا

 اإلدراجلقواعد 

  ةمعّين امرخص له مؤسسة سوق وجد تال 
ً
لبيع أي من أسهم املساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظرا

واألربعون من قواعد اإلدراج، حيث أن عدد  الواردة في املادة الحادية الستيفاء الشركة متطلبات السيولة

نسبته  مساهم يملكون ما (15تعريف الجمهور يبلغ ) مالشركة والذين ينطبق عليهاملساهمين في 

  .مال الشركة كما في تاريخ مستند التسجيل ( من رأس20.00%)

صدررأس مال 
ُ
 .مدفوع بالكامل ريال سعودي( 000,00003,)  ثالثين مليون  امل

صدر إجمالي عدد
ُ
 .مدفوعة القيمة بالكامل سهم عادي( 00,0000,3) ثالثة ماليين أسهم امل

 ( رياالت سعودية.10عشرة ) القيمة االسمية للسهم

 ريال سعودي للسهم الواحد.( 49) سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

 األحقية في األرباح
 من تاريخ مستند  حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة املباشر تستحق األسهم محل اإلدراج

َ
اعتبارا

 راجع قسم رقم ) التسجيل هذا
ً
 ( "سياسة توزيع األرباح"(.5وعن السنوات املالية التي تليها )فضال

 حقوق التصويت

يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال 

ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية 

وله في ذلك أن يوكل عنه شخًصا أخر ، العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه

 .ضور الجمعية العامةمن غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في ح

 القيود املفروضة على األسهم

 أسهمهم مدة هذا املستند التصرف في في( حفي الصفحة ) املذكور أسمائهميحظر على كبار املساهمين 

 من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق 12اثني عشر )
ً
، ويجوز لهم )"فترة الحظر"(املوازية ( شهرا

 املسبقة. التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة

 إدراجها للُمصدر سبق التي األسهم
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل 

 إدراجها بشكل مباشر في السوق املوازية. 



 

 ط

فئات املستثمرين الذين يحق لهم 

 تداول أسهم الشركة

اإلدراج املباشر في السوق املوازية على املساهمين الحاليين )باستثناء يقتصر التداول في األسهم محل 

 والذين( حأو أكثر من رأس مالها املذكورين في الصفحة ) )%5املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون )

 تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات املستثمرين املؤهلين وهم:

 الخاص. اتصرف لحسابهت امؤسسات السوق املرخص له 

  مؤسسة السوق كون تفي ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن  مؤسسة سوق مرخص لهاعمالء 

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح  اقد تم تعيينه ااملرخص له

واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة 

 منه.

 ي سوق حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأ

 مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

  مرخص  مؤسسة سوق ديرها تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة

 في ممارسة أعمال اإلدارة. اله

 .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 .صناديق االستثمار 

 قيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات األجانب غير امل

 املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.

 .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة 

 ساب لدى مركز أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وح

 اإليداع.

  ،أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع

 :ويستوفون أي من املعايير اآلتية

  أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون

 املاضيةريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع 
ً
  .سنة خالل االثني عشرة شهرا

 .أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي 

 .أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي 

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة 
ً
 .أن يكون حاصال

  
ً
من  على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة أن يكون حاصال

 جهة معترف بها دولًيا.

 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 

 



 

 ي

 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين

 ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة  ؛املستند اهذيقدم هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة في 
ً
ونظرا

إدراجها و نتهاء من تسجيلها بعد اال  الشركةأسهم ستثمار في ال بالكامل قبل اتخاذ قرار با قراءته املستند اهذويجب على مستلمي  ،للمستثمرين املؤهلين

 في السوق املوازية
ً
 مباشرا

ً
" املصطلحاتو  تعريفاتال" (1) قسمالفي  املستند اهذالعبارات املختصرة الواردة في . وقد تم تعريف بعض املصطلحات و إدراجا

 .املستند اهذ في

 

  نبذة عن الشركة

صدر"( كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 
ُ
تأسست شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )"الشركة" أو "امل

( ريال سعودي 500,000م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408( وتاريخ 1010068658)

املوافق هـ  )05/11/1418بتاريخ و  .( ريال سعودي5,000)( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها خمسة آالف 100مقسم إلى مائة )

حصة بقيمتها  (60ستين ) وعددهاالتنازل عن جميع حصصها في رأس مال الشركة ب "شركة عبر القارات للتسويق املحدودة" قامتم(  04/03/1998

ه 18/01/1428بتاريخ و في الشركة.  (شريك جديد) " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة "إلى سعودي  ( ريال300,000ثالثمائة ألف )البالغة  األسمية

( حصة 60) ستين الشركة وعددهارأسمال في  االتنازل عن جميع حصصهب " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة " قامتم( 06/02/2007)املوافق 

  الخرّيفشركة وقامت " في الشركة، (شريك جديد) " الخرّيفشركة مجموعة "إلى  سعودي ( ريال300,000) البالغة ثالثمائة ألفتها األسمية البالغة بقيم

ة شرك"إلى  ريال سعودي (150,000مائه وخمسون ألف )األسمية البالغة  قيمتهاب ا( حصة من حصصه30ن )يثالث لتنازل عن عددبا "ألنظمة الري 

 ( ريال50,000)خمسين ألف البالغة  األسمية قيمتهاب( حصص 10)  عشرألنظمة الري" بعدد عدد   الخرّيفواحتفظت "شركة ، " الخرّيفمجموعة 

م( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428وبتاريخ  ." الخرّيفألنظمة الري" لتصبح "شركة صناعات   الخرّيفسعودي وتعديل اسم الشركة من "شركة 

( حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل حصة ألف 500خمسمائة ) لتصبح ( حصة نقدية100من مائة ) تعديل عدد حصص رأس املالقرر الشركاء 

( حصة 45التنازل عن خمسة وأربعين )ب  " الخرّيفشركة صناعات " قامتم( 31/10/2011ه )املوافق 04/12/1432بتاريخ و  ( ريال سعودي.1,000)

( حصص بقيمتها االسمية 5" والتنازل عن خمسة ) الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 45,000خمسة وأربعين ألف )األسمية البالغة قيمتها ب

 قرر الشركاء زيادةم( 2013/02/19ه )املوافق09/04/1434 بتاريخالدولية". و   الخرّيف( ريال سعودي لصالح "شركة 5,000) آالفالبالغة خمسة 

( حصة 100,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة ألف )10,000,000ليصبح عشرة مليون ) ( ريال سعودي500,000من خمسمائة ألف ) رأسمال الشركة

 طريق األرباح املبقاة( ريال سعودي عن 9,500,000( ريال سعودي، وتمت الزيادة البالغة تسعة مليون وخمسمائة ألف )100نقدية قيمة كل حصة مائة )

في التنازل عن كامل حصصها ب "شركة الخرّيف الدولية" قامتم( 2017/04/25ه )املوافق28/07/1438وبتاريخ  .وفًقا لشهادة املحاسب القانوني

 لتصبح " الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 100,000مائة ألف ) األسمية البالغة قيمتهاب( حصة 1,000عددها ألف ) الشركةرأسمال 

ه )املوافق 08/08/1442وبتاريخ . " الخرّيفمملوكة بالكامل من قبل "شركة مجموعة  "شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار" شركة شخص واحد

( 85( ثالثة مليون ريال سعودي إلى شركاء جدد وعددهم )3,000,000( حصة وقيمتها اإلسمية )30,000م( قرر املالك التنازل عن عدد )21/03/2021

 حول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمةقرر الشركاء التم( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ و ثمانية وخمسين شريك. 

ه )املوافق 10/09/1442 ( وتاريخ319قم )ر والقرار الوزاري م( 08/04/2021ه )26/08/1442 ( وتاريخ289قم )بموجب القرار الوزاري ر  مقفلة

وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس م( 02/06/2021املوافق ه )21/10/1442وبتاريخ  وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة. م(22/04/2021

( سهم عادي 3,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين )30,000,000( ريال سعودي إلى ثالثين مليون )10,000,000املال من عشرة مليون )

( ريال سعودي عن 20,000,000وقد تمت الزيادة البالغة عشرين مليون )( رياالت سعودية، 10مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )

 لشهادة 
ً
 مراقب الحسابات.طريق األرباح املبقاة واإلحتياطي النظامي وفقا

 

( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، 3,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين )30,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثالثين مليون )

( رياالت سعودية. 10قيمة كل سهم منها عشرة )



 

 ك

 اإلدراج قبل لكية الشركةمهيكل 

 :اإلدراج الشركة قبل ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 

 

 املساهم م

 امللكية غير املباشرة امللكية املباشرة
 امللكية إجمالي

 وغير املباشرة

 املباشرة

 امللكية إجمالي

 وغير املباشرة

 املباشرة

عدد األسهم 

 املباشرة

القيمة اإلسمية 

 (ريال سعودي)

نسبة امللكية 

 املباشرة

عدد األسهم 

 غير املباشرة

القيمة اإلسمية 

 (ريال سعودي)

نسبة 

امللكية غير 

 املباشرة

1 
 مساهمة شركة) الخرّيف مجموعة شركة

 (مقفلة
 %70.00 2,100,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 70.00% 21,000,000 2,100,000

2 
 شركة) لالستثمار الخرّيف نماء شركة

 (محدودة مسؤولية ذات
 %5.00 150,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5.00% 1,500,000 150,000

 %13.21 396,270 %12.01 3,602,100 360,210 %1.20 360,600 36,060 * الخرّيف إبراهيم هللا عبد حمد 3

 %13.21 396,268 %12.01 3,602,080 360,208 %1.20 360,600 36,060 ** الخرّيف إبراهيم هللا عبد سعد 4

 %13.21 396,268 %12.01 3,602,080 360,208 %1.20 360,600 36,060 *** الخرّيف إبراهيم هللا عبد محمد 5

 %6.60 198,104 %6.00 1,801,040 180,104 %0.60 180,000 18,000 **** الخرّيف إبراهيم هللا عبد جواهر 6

 %6.60 198,104 %6.00 1,801,040 180,104 %0.60 180,000 18,000 ***** الخرّيف إبراهيم هللا عبد سارة 7

 %2.13 63,951 %1.94 580,131 58,131 %0.19 58,200 5,820 ****** الخرّيفعبدهللا إبراهيم عبدهللا  8

    - - %20.00 6,000,000 600,000 مساهم( 51الجمهور ) 9

      %100 30,000,000 3,000,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

% من رأسمالها، وملكيته في شركة 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة * إن ملكية املساهم/ حمد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة 

صدر ما نسبته 12.01مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.% من 12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15بنسبة * إن ملكية املساهم/ سعد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف *

صدر ما نسبته 12.01 شركة مجموعة الخرّيف بنسبة
ُ
صدر.12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% من 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15 إبراهيم الخرّيف بنسبة بدهللا*** إن ملكية املساهم ورئيس مجلس اإلدارة/ محمد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء ع

صدر ما نسبته 12.01رأسمالها، وملكيته في شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 %من إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 8.58بة ملكية املساهم/ جواهر عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنس **** إن

صدر ما نسبته % والتي تمتلك في رأس ما6.00شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.6%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70ل امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30جموعة الخرّيف نسبة % والتي تمتلك في شركة م8.58ّيف بنسبة **** إن ملكية املساهم/ سارة عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخر *

صدر ما نسبته 6.00شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.6.00%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 2.77بد هللا الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة ****** إن ملكية املساهم وعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا إبراهيم ع

صدر ما نسبته 1.94من رأسمالها، وملكيته في شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.1.94إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة %، لتصبح 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

 

 

 

 



 

 ل

 أنشطة الشركة الرئيسية 

 م(.29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408وتاريخ  (1010068658تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

والتجزئة لقطع  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية، البيع بالجملة

واآلالت الصناعية، البيع الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات غيار 

 .بالتجزئة لقطع غيار معدات وآالت البناء

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما الشركة أنشطة وتتمثل

 .الزراعة والحراجة وصيد األسماك •

 .التعدين واستغالل املحاجر •

 .الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •

 .ومعالجتها النفايات وإدارة الصحي الصرف وأنشطة املياه إمدادات •

 .التشييد •

 .النارية والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة، الجملة تجارة •

 .النقل والتخزين •

 . أنشطة خدمات اإلقامة والطعام •

 .املعلومات واالتصاالت •

 . األنشطة العقارية •

 .األنشطة العلمية والتقنية •

 .الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات أنشطة •

 .التعليم •

 .االجتماعي والعمل اإلنسان صحة أنشطة •

 .أنشطة الخدمات األخرى  •

نشاط الشركة الحالي في يتمثل و   وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 الشاحنات واملعدات الثقيلة وخدمات الشاحن التوربيني.قطع غيار بيع و تجارة استيراد و 

 

 تيجيته العامةواسترارسالة املصدر 

 رؤية الشركة .أ

  في اململكة العربية  تحريك التربة ومحركات الديزل في مبيعات قطع الغيار البديلة لشاحنات النقل الثقيل ومعدات تكون الرائدة أن

 .السعودية

  خدمات اإلصالح ألجزاء معدات تحريك التربة ومحركات الديزل مثل الشاحن التوربيني، مضخات وحواقن الوقود،  ة فيرائد تكون أن

 .والعربة السفلية في اململكة العربية السعودية

 .الوصول للتكامل بين الحلول الرقمية والتعامل املباشر لتقديم خدمات تتجاوز توقعات العمالء 

 رسالة الشركة .ب

 ا عن طريق تقديم منتجات وخدمات بديلة ذات جودة مضمونة بأسعار منافسة وفي الوقت املناسب.عمالئهتوفير موارد ساهم في تأن 

 العامة استراتيجية الشركة .ج

 عن طريق عمليات اإلستحواذ على شركات قائمة تحريك التربةعلى حصة أكبر من مبيعات قطع غيار معدات  أن تستحوذ. 

 واإلصالح ملحركات الديزل واملعدات وأجزائها )الشاحن التوربيني، مضخات الوقود، حواقن الوقود، الجنازير توسع في أعمال الخدمة أن ت

 .والعربة السفلية(

  على حصة أكبر في قطاع الشاحنات الثقيلةأن تستحوذ. 



 

 م

 التنافسية للشركة وامليزاتنواحي القوة 

  حول اململكة.نقاط بيع رئيسية ( 7) سبعة عبرإنتشار واسع في أغلب مناطق اململكة 

 .امتالك حقوق توزيع حصرية وغير حصرية ملنتجات ذات حضور قوي في السوق السعودي 

 .الريادة في صيانة وإصالح الشاحن التوربيني  

 .بنية تحتية تقنية قوية 

 .سياسات وإجراءات متكاملة تغطي كامل سلسلة القيمة 

 

 ملخص املعلومات املالية

)التي تتضمن أرقام املقارنة  م2020ديسمبر  31ملراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في ا القوائم املالية على مبني أدناه الوارد املالية املعلومات ملخص إن

م 2021يونيو  30والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في  .اواإليضاحات املرفقة به ،(م2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

 .واإليضاحات املرفقة بها (م2020 يونيو 30املنتهية في  لفترة الستة أشهر)التي تتضمن أرقام املقارنة 

 قائمة الدخل )ريال سعودي(

السنة املالية 

املنتهية في 31 

 ديسمبر 2019م

 (مراجعة)

السنة املالية 

املنتهية في 31 

 ديسمبر 2020م

 )مراجعة(

فترة الستة أشهر 

املنتهية في 30 يونيو 

 2020م

 )غير مراجعة(

فترة الستة أشهر 

املنتهية في 30 يونيو 

 2021م

 )غير مراجعة(

 38,323,739 39,725,124 77,648,935 70,428,627 اإليرادات 

 )24,617,489( )24,928,219( )49,525,392( )44,758,310( تكلفة اإليرادات

 13,706,250 14,796,905 28,123,543 25,670,317 الفترة ربحإجمالي 

 3,392,366 5,371,950 10,050,271  4,274,973 قبل الزكاة الفترةربح 

 2,819,426 5,371,950 10,050,271  4,274,973 الفترةربح 

 2,593,552 5,371,950 9,903,974  3,925,645 للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 .م2021يونيو  30والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في ، م2020ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  للشركة املصدر: القوائم املالية  املراجعة

 

 

 قائمة املركز املالي )ريال سعودي(

 السنة املالية املنتهية

 في 31 ديسمبر 2019م

 (مراجعة)

 السنة املالية املنتهية

 في 31 ديسمبر 2020م

  )مراجعة(

فترة الستة أشهر املنتهية 

 في 30 يونيو 2021م

  )غير مراجعة(

 48,267,921 45,463,312 39,095,703 إجمالي املوجودات املتداولة

 5,881,743 2,045,710 2,220,265 إجمالي املوجودات غير املتداولة

 54,149,664 47,509,022 41,315,968 املوجوداتإجمالي 

 13,742,459 11,965,422 16,194,898 إجمالي املطلوبات املتداولة

 8,408,075 6,138,022 5,619,466 إجمالي املطلوبات غير املتداولة

 22,150,534 18,103,444 21,814,364 إجمالي املطلوبات

 31,999,130 29,405,578 19,501,604 إجمالي حقوق امللكية

 54,149,664 47,509,022 41,315,968 إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

 .م2021يونيو  30والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في ، م2020ديسمبر  31في  للسنة املالية املنتهية للشركة املراجعةاملصدر: القوائم املالية  



 

 ن

 

 التدفقات النقدية )ريال سعودي(

السنة املالية 

املنتهية في 31 

 ديسمبر 2019م

 (مراجعة)

السنة املالية 

املنتهية في 31 

 ديسمبر 2020م

 (مراجعة)

فترة الستة أشهر 

املنتهية في 30 يونيو 

 2020م

 )غير مراجعة(

فترة الستة أشهر 

املنتهية في 30 يونيو 

 2021م

 )غير مراجعة(

من ( املستخدمة في)الناتجة  النقدية التدفقات صافي

 التشغيلية األنشطة
3,948,104  7,403,827 2,553,111 (1,653,911) 

 األنشطة (ملستخدمة فيا)ات النقدية التدفق صافي

 االستثمارية
(127,129) )783,397( (125,992) (1,210,590) 

 األنشطة (املستخدمة في)النقدية  التدفقات صافي

 التمويلية
(2,995,617) )3,941,687( (813,273) (654,155) 

 .م2021يونيو  30والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في ، م2020ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  للشركة املصدر: القوائم املالية  املراجعة

 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة 

 املؤشر

 املنتهية املالية السنة

 م2019 ديسمبر 31 في

 املنتهية املالية السنة

 م2020 ديسمبر 31 في

فترة الستة أشهر املنتهية 

 م2021يونيو  30في 

 (3.53%) %10.25 ال ينطبق % معدل النمو في اإليرادات

 (47.52%) %135.10 ال ينطبق % معدل النمو في صافي الدخل

 35.76% %36.22 %36.45 % الفترةهامش إجمالي 

 7.36% %12.94 6.07% % الفترةهامش ربح 

 64.24% %63.78 63.55% % تكلفة اإليرادات /  اإليرادات

 مرة 3.51 مرة 3.80 مرة 2.41 مرة  (مرة)نسبة التداول 

 مرة 2.44 مرة 2.62 مرة 1.89 مرة (مرة) اإللتزامات إجمالي/  األصول  إجمالي

 70.77% %163.44 %170.46 % األصول إجمالي  /اإليرادات 

 5.21% %21.15 %10.35 % العائد على األصول 

 8.81% %34.18 %21.92 % العائد على حقوق امللكية

 معلومات اإلدارة: املصدر



 

 س

 ملخص عوامل املخاطرة
 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها (1

 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة •

•  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات •

 املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذيةاملخاطر  •

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم •

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة •

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية •

 املقدمة إلى العمالءاملخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة  •

 املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر  •

 مخاطر تركز مبيعات الشركة •

 مخاطر تركز العمالء •

 املتعلقة بمبيعات الشركة للعمالء بحسب القطاعاتاملخاطر   •

 املخاطر  املتعلقة بالتعامل مع املوردين •

 املخاطر املتعلقة بتركز املوردين •

 بالعيوب بقطع الغيار التي يتم استيرادهاة قاملخاطر املتعل •

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون •

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية •

 املخاطر املتعلقة بالذمم باالئتمان •

 املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية •

  املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت •

 املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجةاملخاطر  •

قة بالدعاوى القضائية •
ّ
 املخاطر املتعل

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية •

 املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة •

 علوماتاملخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية امل •

 املخاطر املتعلقة بوجود موظفين آخرين على كفالة شركة مرتبطة •

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين •

    املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين •

 مخاطر وجود مراكز بيع الشركة على أراض  مستأجرة •

 (19 -بجائحة فيروس كورونا )كوفيد املخاطر املتعلقة  •

 املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركاتاملخاطر  •

 املتعلقة بنظام الشركاتاملخاطر  •

 املخاطر املتعلقة باستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة •

 

  



 

 ع

 املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة املخاطر  (2

  املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة •

  املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط •

 وانين جديدةاملخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وق •

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية •

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة •

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب •

 

 في السوق املوازية (3
ً
 مباشرا

ً
 املخاطر املتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة •

 مخاطر اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي •

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم •

 وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيعاملخاطر املتعلقة بعدم  •

مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على أسهم  •

 الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية

 لعدم وجود سعر محدد للطرح مخاطر حدوث تقلبات في •
ً
 أوليا

ً
 سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 اإلدراجعملية املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد  •

 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج •

 البيانات املستقبليةاملخاطر املتعلقة ب •

 املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم •

 املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة •

 مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  •

 املوازيةمخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق  •
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 واملصطلحاتتعريفات ال 

 :هذا مستند التسجيلختصارات للعبارات املستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات واال يبين الج

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
 شركة مساهمة سعودية مقفلة. –شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار  الشركة / امل

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيارإدارة  اإلدارة أو اإلدارة العليا

 .النظام األساس ي للشركة النظام األساس ي

( باململكة العربية السعودية. التجارة وزارة
ً
 وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقا

 املوارد البشرية والتنمية وزارة

 االجتماعية
( باململكة العربية 

ً
 السعودية.وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقا

الهيئة السعودية للمواصفات 

 واملقاييس والجودة
 الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.

 املوازية. السوق  في املباشر اإلدراج لغرض أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب تسجيل األسهم

 .املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداولهااإلدراج املباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات  اإلدراج املباشر

سعر السهم االسترشادي عند 

 اإلدراج
 ريال سعودي لكل سهم. تسعة وأربعون ( 49)

قبل  املساهمين الحاليين أسهم

 اإلدراج
 ( سهم عادي.00,0000,3) ثالثة ماليينوالتي تبلغ  الشركة مال رأس أسهم مجموع % من100

 ( رياالت سعودية.10بقيمة اسمية )سهم عادي  السهم

 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10 القيمة االسمية

 .أو االعتباري  الشخص الطبيعي الشخص

 ( في هذا املستند.ح% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة )5مساهمو الشركة الذين يملكون  املساهمون الكبار

 ( في هذا املستند )هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج(.20( والجدول رقم )حاملساهمون املبين أسمائهم في الصفحة ) املساهمون الحاليون 

 ديسمبر من كل سنة ميالدية.  31السنة املنتهية بتاريخ  السنة املالية

 اململكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في  السعودة

 يوم عمل
 فيه تغلق يوم أي أو السعودية العربية اململكة في رسمية عطلة يكون  يوم وأي والسبت الجمعة يومي عدا فيما عمل يوم أي

 .األخرى  الحكومية اإلجراءاتو  السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها املصرفية املؤسسات

 .وتعديالته م(2005/09/27 املوافق. )هـ1426/08/23 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام نظام العمل

 نظام الشركات

هـ )املوافق 28/01/1437( بتاريخ 3نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م/

م( واملعدل بالرسوم امللكي رقم 02/05/2016ه )املوافق 25/07/1437التنفيذ في تاريخ م( والذي دخل حيز 10/11/2015

 م(.11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79)م/

 نظام السوق املالية
 م(، وما يطرأ عليه من31/07/2003ه )املوافق 02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 تعديالت.

 القوائم املالية

م )التي تتضمن أرقام املقارنة عن السنة املالية 2020ديسمبر  31القوائم املالية املراجعة للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

يونيو  30م( واإليضاحات املرفقة بها، والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية في 2019ديسمبر  31املنتهية في 

والتي تم إعدادها ، قة بهاواإليضاحات املرفم( 2020يونيو  30املنتهية في  أشهر الستة لفترةتتضمن أرقام املقارنة  )التيم 2021

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين  )
ً
 (.IFRSوفقا

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

األوراق املالية قواعد طرح 

 وااللتزامات املستمرة

 2017-123-3 قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم

 خوتاري 30لكي رقم م/ م( بناًء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امل27/12/2017هـ )املوافق 90/40/1439وتاريخ 

هـ )املوافق 01/06/1442 وتاريخ 2021-07-1هـ، واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 02/60/1424

 م(.14/01/2021

 قواعد اإلدراج 
 املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها واملوافق( السعودية تداول )مجموعة تداول السعودية  عن الصادرة اإلدراج قواعد 

 بتاريخ )2019-104-1( رقم قراره بموجب واملعدلة ،(م2017/12/27 املوافق) هـ1439/04/09 وتاريخ 2017-123-3 رقم
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 املوافق) ه12/07/1442 بتاريخ (2021-22-1رقم ) قراره بموجب واملعدلة، (م2019/09/30 املوافق) ه1441/02/01

 (.م24/20/2021

 مستند التسجيل / املستند
الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية، وذلك مستند التسجيل هذا، وهو 

 بموجب قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.

 (.هـ) الصفحة على أسمائهم املوضحة مستشارو الشركة املستشارون

 شركة فالكم للخدمات املالية.  املستشار املالي

 مجلس إدارة الشركة. أو مجلس اإلدارةاملجلس 

 .السعودية العربية اململكة في املالية السوق  هيئة الهيئة أو املالية السوق  هيئة

 مجموعة تداول السعودية

 السوق  أو )تداول السعودية(

 أو األسهم سوق  أو املالية

 السوق 

 .سابًقا()شركة السوق املالية  )تداول السعودية(مجموعة تداول السعودية 

 السوق املوازية
تداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة" و 

ُ
السوق التي ت

 "قواعد اإلدراج".

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام تداول 

 .الشركة في للمساهمين العامة الجمعية الجمعية العامة

 .الشركة في للمساهمين العادية العامة الجمعية الجمعية العامة العادية

 .الشركة في للمساهمين العادية غير العامة الجمعية الجمعية العامة غير العادية

 .حكومة اململكة العربية السعودية الحكومة

 فئات املستثمرون املؤهلون 

 املذكورين أدناه:املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص 

 الخاص. اتصرف لحسابهت الهمرخص  مؤسسات السوق  (1

قد تم  ااملرخص لهمؤسسة السوق كون تفي ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن  امرخص له مؤسسة سوق عمالء  (2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن  ابشروط تمكنه اتعيينه

 العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة اململكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف  (3

 و مركز اإليداع.بها الهيئة، أ

في ممارسة أعمال  امرخص له مؤسسة سوق ديرها تالشركات اململوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة  (4

 اإلدارة.

 الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (5

 صناديق االستثمار. (6

ق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السو  (7

 الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.

 املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة. (8

 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع. (9

يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من املعايير أشخاص طبيعيون  (10

 اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل  (أ

 املاضية. 
ً
 عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. (ب

 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي. (ج

 على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. (د
ً
 أن يكون حاصال

 على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعما (ه
ً
 ل األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.أن يكون حاصال

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. (11

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في تعنى

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين مجلس اإلدارة وكبار أعضاء (3
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صدر لتابعي التنفيذيين مجالس اإلدارة وكبار أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين مجالس اإلدارة وكبار أعضاء (5
ُ
 .امل

 .( أعاله5أو  4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار لألشخاص أقرباء أي (6

 .( أعاله6أو  ،5 ،4 ،3 ،2 ،1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

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

 فترة الحظر

 من تاريخ 12اثني عشر ) أسهمهم مدة في هذا املستند التصرف في( ح) يحظر على كبار املساهمين املذكورين في الصفحة
ً
( شهرا

املوازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة  بدء تداول أسهم الشركة في السوق 

 الهيئة املسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. املساهم أو املساهمون 

 كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازية. املستثمر

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج.هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط  عوامل املخاطرة

 الدولية املحاسبية املعايير

 (IFRS) املالية التقارير إلعداد

 مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

)International Financial Reporting Standards.( 

، والتي تضم املعايير الدولية باإلضافة للمراجعين واملحاسبينوهي املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية 

إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين  القانونيين وغيرها من املعايير والتصريحات 

، والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل التي التغطيها للمراجعين واملحاسبينلسعودية التي أقرتها الهيئة ا

 املعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة.

 السنوات املالية/  السنة املالية
. املعنية للشركة األساس ي النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

 
ً
 . ديسمبر من كل عام 31 في تنتهي للشركة املالية السنة بأن علما

الهيئة السعودية للمراجعين 

 )SOCPA( واملحاسبين 
 في اململكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

 الئحة حوكمة الشركات

)املوافق  ه16/05/1438بتاريخ  2017-16-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 

ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1مجلس هيئة السوق املالية رقم  ، واملعدلة بقرارم(13/02/2017

 م(.14/01/2021

 نطاقات

م( 10/09/2011هـ )املوافق 12/10/1432بتاريخ  4040قرار وزير العمل رقم تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب 

م(، وقد أطلقت وزارة املوارد البشرية 27/10/1994هـ )املوافق 12/05/1415بتاريخ  50القائم على قرار مجلس الوزراء رقم 

توظيف املواطنين السعوديين، ويقيم باململكة برنامج )نطاقات( لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم ب والتنمية االجتماعية

 هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.

هيئة الزكاة والضريبة 

 والجمارك

وتحصيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في اململكة العربية السعودية، وهي الهيئة املعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، 

 الضرائب والجمارك.

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. –ريال سعودي  الريال

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية  –الدوالر األمريكي  الدوالر

 2030رؤية 
 االقتصاد وتنويع البتروكيماويات وصناعة النفط على االعتماد تقليل إلى يهدف الذي الوطني االستراتيجي االقتصادي البرنامج

 .العامة الخدمات وتطوير السعودي

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

م( املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة 30/01/2017هـ )املوافق 02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة 2018يناير  1بها ابتداء من لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل 

الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج 

% ودخل هذا 15% إلى 5(، وقررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 5العربي. مقدار هذه الضريبة )%

م.،  وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها )األغذية األساسية والخدمات 2020يوليو  1القرار حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ 

 املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.

 كورونا فيروس أو الوباء

 "كوفيد  يُعرف ُمعدي فيروس ي مرض هو
ً
 العالم دول  معظم في باالنتشار بدأ حيث "،19 -باسم )فيروس كورونا( واختصارا

 وباء بأنه العاملية الصحة منظمة صنفته ذلك أثر وعلى م، 2020 العام مطلع في وذلك السعودية العربية اململكة ومن ضمنها

 .عاملي

قطاع مبيعات قطع غيار 

 املعدات الثقيلة
 واملكائن الزراعية ماركات   "كاتربللر و كوماتسو وكومنز وفولفو".مبيعات قطع غيار معدات تحريك التربة  واملولدات الكهربائية 
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قطاع مبيعات قطع غيار 

 الشاحنات
 مبيعات قطع غيار الشاحنات الثقيلة ماركة " فولفو".

قطاع مبيعات وصيانة 

 الشاحن التوربيني

وأنواع الشاحن التوربيني املركب  مبيعات وحدات وقطع غيار الشاحن التوربيني والصيانة الخاصة به وذلك لجميع ماركات

على املعدات الثقيلة والرافعات الشوكية وضواغط الهواء واملولدات الكهربائية  والشاحنات الثقيلة والخفيفة والحافالت 

 وسيارات الركوب واملحركات البحرية.

 إبراهيمشركة أبناء  عبدهللا 

 الخرّيف

في  تملك حصة سيطرة حيثوهي شركة مرتبطة ، (1010000878رقم )هي شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري 

 . من رأس مالها %30ما نسبته  الخرّيفشركة مجموعة 

 الخرّيفشركة مجموعة 
% من 70نسبته ب ما تملكحيث وهو مساهم كبير ، (1010090542هي شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم )

 .السعودي لقطع الغيارشركة املركز اآللي رأس مال 

 لالستثمار  الخرّيفشركة نماء 
وهو مساهم كبير (، 1010484943بموجب السجل التجاري رقم ))شركة الشخص الواحد(  هي شركة ذات مسؤولية محدودة

 % من رأس مال شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار.5نسبته  حيث تملك ما
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  املخاطرةعوامل  

  إدراجها سيتم التي األسهم في االستثمار إن
ً
  إدراجا

ً
  فيها االستثمار يكون  ال وقد عالية مخاطر على ينطوي  املوازية السوق  في مباشرا

ً
 للمستثمرين إال مالئما

 .عنه تنجم قد خسارة أّي  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا تقييم على القادرين

  االستثمار في يرغب من كل على يتعين
ً
 مباشرا

ً
 يحتويها التي املعلومات كافة في السوق املوازية دراسةوسيتم تداولها في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

  قرار اتخاذ قبل أدناه املبينة املخاطرة عوامل فيها بما بعناية املستند هذا
ً
 التي املخاطر جميع تشمل ال قد أدناه املوضحة املخاطر بأن االستثمار، علما

 .عملياتها على التأثير شأنها من والتي الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست إضافية عوامل وجود املمكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن كنيم

 بصورة جوهرية إذا ما
ً
حدثت أو  إن نشاط الشركة، والظروف املالية، والتوقعات املستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبا

 أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجل
ً
س اإلدارة أو تحققت أي من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا

 بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية
ً
 .يصنفها حاليا

إلدارة  يتسنى لم أخرى  مخاطر أية حدوث أو جوهرية، بأنها الحاضر الوقت في تعتقد إدارة الشركة تيال املخاطرة عوامل أحد تحقق أو حدوث حالة وفي

 على الشركة قدرة وإضعاف السوق  في األسهم سعر انخفاض إلى يؤدي قد ذلك فإن جوهرية، غير الحالي الوقت في تعتبرها التي أو تحددها، أن الشركة

 .منه جزء أو الشركة أسهم في استثماره كامل املستثمر يخسر وقد املساهمين على أرباح توزيع

 املذكورة تلك بخالف املستند هذا تاريخ في كما أخرى  جوهرية مخاطر أي توجد ال فإنه واعتقادهم، علمهم حد على بأنه الشركة إدارة مجلس أعضاء ويقر

 في السوق املوازية.في  باالستثمار املستثمرين قرارات على تؤثر أن يمكن القسم، هذا في
ً
 مباشرا

ً
 األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 أو إن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن املخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير املع
ً
لومة حاليا

 ه.التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات املبينة أعال 

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 

 الخطة االستراتيجية للشركة تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 

أو  ةتطوير منتجاتها الحاليب الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد

إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم  .التوسع بإضافة حلول ومنتجات جديدة

 على املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها 
ً
وإدارتها. عالوة

، وقد ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في املستقبل سوف تخضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها

 للجدالحصول على تحتاج الشركة إلى 
ً
ول الزمني املحدد لها ووفق تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا

لسوق وقت التكاليف املقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة ا

  خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثرفي حال وجود تنفيذ هذه املشاريع أو 
ً
نتائج أعمالها وربحيتها  على شركة، وبالتاليعلى الوضع التنافس ي لل سلبا

 وتوقعاتها املستقبلية.

  
ً
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

 يعتمد التمويل على الحصول  أن بالذكر، الجدير ومن املستقبل، في التوسع خطط لتمويل بنكية وتسهيالت قروض على الحصول  إلى الشركة تحتاج قد

 على حصولها بشأن ضمان أو تأكيد أي الشركة تعطي وال. املقدمة وسجلها االئتماني والضمانات النقدية وتدفقاتها املالي ومركزها الشركة مال رأس على

 بشروط تمويل أو ممولة، جهات من تحتاجه الذي التمويل على الحصول  على الشركة قدرة عدم فإن لذلك الحاجة، استدعت إذا املناسب التمويل

 .املستقبلية وخططها التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على سلبي أثر له سيكون  الشركة، مع تتناسب مقبولة تفضيلية

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 التراخيص هذه وتشمل. عليها واملحافظة بأنشطتها يتعلق فيما املختلفة النظامية واملوافقات والتراخيص التصاريح على الحصول  الشركة على يتعين

 وشهادات املضافة القيمة ضريبة في التسجيل وشهادة الزكاة وشهادات السعودة شهاداتو  التجاري  النشاط رخصة: الحصر ال املثال سبيل على

 أو ألعمالها الالزمة التراخيص من أي على الحصول  أو الحالية وشهاداتها وتصاريحها رخصها تجديد من الشركة تمكن عدم إن .االجتماعية التأمينات

 الحصول  الشركة على قدرة عدم حالة في أو للشركة، مناسبة غير بشروط التراخيص تلك من أي تجديد تم إذا أو تراخيصها من أي انتهاء أو تعليق تم إذا
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طلب قد التي اإلضافية والشهادات والتصاريح الرخص على
ُ
 كإغالق بأعمالها القيام عن واالمتناع للتوقف الشركة يعرض قد ذلك فإن املستقبل، في منها ت

 ونقل اإلقامة ورخص التأشيرات واستخراج والشهادات التراخيص كتجديد) للشركة الرقابية الجهات تقدمها التي الخدمات جميع تجميد أو الشركة

 الشركة عمليات تعطل عنه سينتج مما ،العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهاداتمالية تفرضها الجهات ذات  لغرامات تعرضها أو (إلخ...الكفاالت

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي إضافية تكاليف وتكبدها

 التنفيذيةالرئيسيين واإلدارة  املوظفين على املخاطر املتعلقة باالعتماد 

 وتوظيف استقطاب إلى الشركة وتهدف الرئيسيين، واملوظفين التنفيذية إدارتها وكفاءات خبرات على للنجاح املستقبلية وخططها الشركة تعتمد

 لكي موظفيها رواتب زيادة إلى الشركة ستحتاج كذلك .السليم والتشغيل الفعالة اإلدارة خالل من األعمال وجودة كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص

  الشركة خسرت إذا وعليه. مناسبة وخبرات مؤهالت ذات جديدة كوادر الستقطاب أو بقاءهم تضمن
ً
 ولم املؤهلين املوظفين أو التنفيذيين كبار من أيا

  لذلك فسيكون  للشركة مناسبة وبتكلفة واملؤهالت الخبرة مستوى  بنفس بدائل توظيف من تتمكن
ً
  تأثيرا

ً
 و  سلبيا

ً
 ونتائج الشركة أعمال على جوهريا

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها

 املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 

 ممتلكاتها استخدام وإساءة والتزوير والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء قد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك، كالغش

 أو الشركة، تتحملها ومسؤوليات تبعات التصرفات تلك عن يترتب قد وبالتالي. املطلوبة اإلدارية التفويضات على الحصول  دون  عنها نيابة والتصرف

  يؤثر سوف مما مالية مسؤولية أو نظامية، عقوبات
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها نتائج أو املالي وضعهاو  الشركة سمعة على سلبا

 السعودة املخاطر املتعلقة بمتطلبات 

 باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة السعودة  يعتبر االلتزام بمتطلبات
ً
 نظاميا

ً
متطلبا

 لبرنامج نطاقات الصادر 
ً
والتنمية  املوارد البشريةة وزار  عنمعينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة. ووفقا

% وُمصنفة ضمن النطاق "أخضر 30.4حوالي  (م30/06/2021 ه )املوافق20/11/1442 الشركة كما في تاريخلدى السعودة  بلغت نسبةاالجتماعية، 

والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين  املوارد البشريةفي حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة  إال أنه متوسط".

والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على  املوارد البشرية أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة

جوهري على و الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي 

 راجع القسم الفرعي )أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )وملزيد من امل
ً

( 3( "املوظفون والسعودة" من القسم )3-17علومات، فضال

  "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند(.

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

والتي ال تتوفر تغطية  األخرى  الطبيعية واألحداث والزالزل  الفيضانات والحرائق مثل الشركة مرافق يصيب الطبيعية الكوارث من ضرر  أي يؤدي قد

 
ً
 ممارسةو  أداء على الشركة قدرة على بشدة يؤثر كما. وطائلة كبيرة تكاليف الشركة تكبد إلى ،تأمينية كافيها عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

 وجوهري  سلبي أثر لذلك فسيكون  الشركة، بمرافق وأصول  وإضرارها طبيعية كوارث حدوث حالة وفي. التشغيلية نتائجهم من التقليل وبالتالي عملياتها

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

 املقدمة إلى العمالءاملخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة  

تقديم خدمات البيع وتوفير قطع الغيار من خالل نقاط البيع ستمرار في تقديم نفس مستوى تسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل اال 

 على سمعتها واالنتشار بنفس مستوى الجودة اخدماته، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار بتقديم لدى الشركة
ً
، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

 .ةعلى مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملاليوجوهري لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بشكل سلبي 

 املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية 

على  ، وحصلتم2020ديسمبر  31املالي املنتهي في العام  لجميع السنوات وحتىهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي 

م(، ويسري 25/05/2021ه )املوافق 13/05/1442( الصادرة بتاريخ 1020762448بالرقم )بالرياض يئة الزكاة والضريبة والجمارك همن شهادة زكاة 

يئة همن قبل وقد حصلت الشركة على ربوط نهائية الشركة أنهت موقفها الزكوي وقد  .(م30/04/2022)املوافق ه 29/09/1443 مفعول الشهادة لغاية 

للشركة عن العامين الزكوية تقديم اإلقرارات فيما تم ، م2018ديسمبر  31حتى تاريخ و  منذ تأسيسها عن جميع األعوامالزكاة والضريبة والجمارك 

، ولم تقم الشركة بتكوين من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كما في تاريخ هذا املستندم ولم يتم الحصول على ربط نهائي 2020و م2019

م، وال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت الهيئة ستقبل 2020م و2019ار الربوط الزكوية عن العامين مخصصات ملواجهة أّي مطالبات محتملة إلصد
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م، أو ستطالبها بدفع أّي فروقات زكوية، وفي حال نشأت تلك املطالبات فستقوم الشركة بدفع تلك املطالبات، 2020م و2019تقديراتها الزكوية للعامين 

 بشكل سلبي وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. ذلك سيؤثرحدوث وبالتالي فإن 
 

)وهي  الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء تندرج تحت املظلة الزكوية لشركة في الوقت الحالي  املركز اآللي السعودي لقطع الغيارشركة  والجدير بالذكر بأن

صدر(
ُ
ومن ضمنها شركة ضمن مجموعة زكوية واحدة  بتقديم اقرار موحد عنها وعن الشركات  وتقوم  شركة تملك حّصة سيطرة في مساهم كبير لدى امل

 يئة الزكاة والضريبة والجمارك هإلى  املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
ُ
دراج في اإل قة على املوافبعد بتقديم اقراراته بشكل منفصل  درص، وسيقوم امل

 راجع ) السوق املوازية
ً

وقد ينتج عن فصل شركة املركز اآللي لقطع الغيار عن املجموعة الزكوية  .(في هذا املستنداالقرارات" ( "37-17) القسمفضال

ذلك سيؤثر بشكل سلبي حدوث وبالتالي فإن ، إن وجدت تلك املطالبات بسدادوستقوم الشركة  ،جة للفصلينشوء مطالبات بدفع فروقات زكوية نت

 املستقبلية. وجوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها

 مخاطر تركز مبيعات الشركة 

من إجمالي مبيعات  %67.38ونسبة  %68.80نسبة  والتي تمثل قطع غيار املعدات الثقيلةبيع  بحسب املنتجات أو الخدمات فيتتركز إيرادات الشركة 

وبالتالي فإنه في حال ، م2021يونيو  30املنتهية في لفترة الستة أشهر مبيعات الشركة  % من إجمالي70.33نسبة و م، 2020 م و2019 للعامين الشركة

، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية في مبيعات قطع غيار املعدات الثقيلةانخفاض اإليرادات 

 واملالية.

 مخاطر تركز العمالء 

من إجمالي مبيعات الشركة للسنة املنتهية % 6.90  مبيعات أكبر خمسة عمالءنسبة حيث تمثل  تركز للعمالءهناك حتى تاريخ هذا املستند فإنه ال يوجد 

من إجمالي مبيعات الشركة  %9.88م، ونسبة 2020ديسمبر  31% من إجمالي مبيعات الشركة للسنة املنتهية في 10.57م ونسبة 2019ديسمبر  31في 

العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق  . وعليه في حال زاد تركز العمالء أو انقطاعم2021ونيو ي 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 ملالي.الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها ا

 بمبيعات الشركة للعمالء بحسب القطاعاتاملخاطر املتعلقة  

م و 2019للعامين % 52.24% ونسبة 57.11نسبة  الشركة بحسب قطاعات السوق على قطاع املقاوالت بمختلف أقسامها حيث تمثلتتركز مبيعات 

البنية التحتية، مقاوالت : )الحصر ال الذكرعلى سبيل تتضمن قطاع املقاوالت ، م2021يونيو  30أشهر املنتهية في  لفترة الستة% 51.30ونسبة ، م2020

فإن ذلك سيؤثر على  ؛قطاع املقاوالت األنشطة في. إلخ( وفي حال توقف أو تباطؤ .مقاوالت املياه والصرف الصحي، املقاوالت الطرق، مشاريع االسكان.

 وقعاتها املستقبلية.وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتمبيعات الشركة، 

 املخاطر  املتعلقة بالتعامل مع املوردين 

  التعامل عدم أو إنهاء حال وفي مورديها كافة مع املباشر الشراء طلبات أساس على الشركة تتعامل
ً
 في أو الشركة مع املوردين من أي قبل من مستقبال

 انقطاع أو عطل أو خلل أي حدوث  حال في أو األسعار ارتفاع أو آخر منافس مع حصرية اتفاقيات الشركة معهم تتعامل الذين املوردين من أي أبرم حال

 وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مما مماثلة، وأحكام بشروط آخرين موردين إيجاد على قادرة الشركة بأن ضمانات أي يوجد ال فإنه املوردين، عمل في مفاجئ

 .املالي وأداءها عملياتها نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على

 املخاطر املتعلقة بتركز املوردين  

قطع غيار املعدات الثقيلة والشاحنات وخدمات الشاحن التوربيني من موردين رئيسيين حيث شكلت نسبة أكبر  الشركة في تسويق وبيع منتجاتتعتمد 

ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31على التوالي كما في  % من إجمالي تكلفة اإليرادات350.0% و12.54% و61.64خمسة موردين رئيسيين ما نسبته 

 راجع القسم الفرعي )و م )2021يونيو  30م و2020
ً
وطبيعة أعمالها"(  ( "خلفية عن الشركة3( "كبار املوردين" من القسم )3-7ملزيد من املعلومات فضال

 من قبل أي من املوردين مع الشركة أو في حال أبرم أي من املوردين الذين تتعامل معهم الشركة 
ً
اتفاقيات وفي حال إنهاء أو عدم التعامل مستقبال

ال يوجد أي ضمانات بأن الشركة  حصرية مع منافس آخر أو ارتفاع األسعار أو في حال  حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين، فإنه

 اءها املالي.قادرة على إيجاد موردين آخرين بشروط وأحكام مماثلة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأد

 بالعيوب بقطع الغيار التي يتم استيرادهااملخاطر املتعلقة  

 للمخاطر معرضــة ملنتجاتا وهــذه الثقيلة وخدمات الشاحن التوربينياستيراد وتجارة وبيع قطع غيار الشاحنات واملعدات  حول  الشــركة أنشطة تتمحور 

 التزامهــا عــدم أو املوردين قبــل مــن املصنعــة املنتجــات فــي عيــوب أي إن ،أو تخزينها نقلهـا أو تصنيعها خالل لها تحـدث قـد التـي بالعيــوب املتعلقــة

 املورد فإن املنتج في تصنيعي خلل حدوث وعند املعيبة من قبل العمالء، املنتجات استرجاع معاملة مخاطـر إلـى بالشركة يؤدي قـد واملقاييس باملواصفــات
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 ،الشركة سمعة على وجوهري  سلبي تأثير املبيعات مردودات نسبة لزيادة يكون  قد  عامة وبصورة. واستبدالها املعيبة السلع هذه إعادة تكلفة بتحمل يقوم

 .املالــي ووضعهــا عملياتهــا ونتائــج الشــركة أعمــال توقعـات علـى وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  مما

 املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون 

إدارة الشركة  أن بالذكر والجدير . م2020 ديسمبر 31 و م2019 ديسمبر 31 في كما ريال مليون  5.29 و ريال مليون  29 حوالي للشركة املخزون رصيد بلغ

 وفق فترات زمني  طبقا لخبرتها بقطاع تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار املعدات الثقيلة على النحو التالي: تقوم بتحليل طبيعة املخزون على أربع مستويات 

 .ونز املخ إجمالي من %63.3 نسبة وتمثل( سنة إلى يوم من األجل ذو) النفاذ سريع املخزون فئة (أ

 .ونز املخ إجمالي من %10 نسبة وتمثل( سنتين إلى سنة من األجل ذو) األجل قصير املخزون فئة (ب

 .ونز املخ إجمالي من %4.6 نسبة وتمثل( سنوات ثالثة إلى سنتين من األجل ذو) األجل متوسط املخزون فئة (ج

 . ونز املخ إجمالي من %22.1  نسبة وتمثل( سنوات ثالثة من أكثر األجل ذو) األجل طويل املخزون فئة (د

 .م2021 يونيو 30 في املنتهية أشهر الستة فترة عن املخزون لرصيد الشركة إدارة تحليل على بناءً  ذلك

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 

 التنافس ي ومركزها أعمالها تدعم والتي التجارية، وعالماتها وشعارها اسمها استخدام على أعمالها وتطوير منتجاتها تسويق في الشركة قدرة تعتمد

  وتمنحها
ً
  تميزا

ً
 راجع القسم الفرعي  جميع الشركة بتسجيل قامت وقد. العمالء بين السوق  في واضحا

ً
عالماتها التجارية لدى الجهات املختصة. )فضال

 في الشركة فشلت إذا ما حال هذا املستند(. وفي في( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" 3( "العالمات التجارية وحقوق امللكية" من القسم )14-3)

  سيؤثر ذلك فإن املشابهة، العالمات تتبع أو التسجيل شهادة تجديد عند فعال بشكل التجارية تهااعالم حماية
ً
  ينعكس مما قيمتها، على سلبا

ً
 على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال

 باالئتماناملخاطر املتعلقة بالذمم  

 مؤقتة حاالت عدة في االئتمان مخاطر الشركة تواجه وقد. اآلخر للطرف معين مالي بالتزام الوفاء عن األطراف أحد يعجز عندما اإلئتمان مخاطر تنشأ

  .وغيرها الشركة، تجاه بالتزاماتها بالوفاء أخرى مدينة أطراف وفشل العمالء، من مدينة أرصدة وجود منها دائمة أو

مليون ريال سعودي،  .29م مبلغ 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي وفي  6.2م مبلغ 2019ديسمبر  31في  للشركة التجارية املدينة الذمم إجمالي بلغ

% 39.47و % 071.3 و % 58.49 نسبةيوم 180ددة ألكثر من وتمثل الذمم املدينة التجارية غير املسريال سعودي،  مليون  9.4م مبلغ 2021يونيو  30وفي 

 م.2021يونيو  30 و م2020ديسمبر  31 وم 2019ديسمبر  31من إجمالي الذمم املدينة التجارية في 
 

 : م2021يونيو  30و  م2020ديسمبر  31م  وفي 2019ديسمبر  31يوضح الجدول التالي تحليل متعلق بأعمار الذمم املدينة التجارية في 
 جدول أعمار الذمم املدينة  (:1الجدول رقم )

 أعمار الديون 

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 القيمة

 )ريال سعودي(

النسبة 

)%( 

 القيمة

 )ريال سعودي(

النسبة 

()% 

 القيمة

 )ريال سعودي(

النسبة 

)%( 

 36.88% 3,470,294 %19.80 1,818,963 %13.42 835,502 غير مستحقة

 21.90% 2,060,504 %6.31 579,485 %17.80 1,108,664 يوم 90يوم إلى  1متأخرة السداد من 

 1.75% 164,845 %2.59 237,733 %10.29 640,615 يوم 180يوم إلى  91متأخرة السداد من 

 0.89% 83,788 %2.04 187,332 %3.24 201,773 يوم 270يوم إلى  181متأخرة السداد من 

 0.36% 33,421 %37.37 3,432,476 %0.35 21,920 يوم 360يوم إلى  271متأخرة السداد من 

 0.55% 51,487 %0.02 1,677 %0.86 53,326 يوم 450يوم إلى  361 متأخرة السداد من

 10.98% 1,033,401 %1.39 128,005 %1.10 68,779 يوم 540يوم إلى  451متأخرة السداد من 

 0.04% 3,360 %0.34 30,981 %0.49 30,727 يوم 630يوم إلى  541متأخرة السداد من 

 0.92% 86,921 %0.04 3,320 %0.29 17,978 يوم 720يوم إلى  631متأخرة السداد من 

 25.74% 2,421,645 %30.10 2,764,612 %52.16 3,248,109 ومي 721متأخرة السداد ألكثر من 

 %100.00 9,409,666 %100.00 9,184,584 %100.00 6,227,393 اإلجمالي

 (4,263,969) مخصص انخفاض الذمم املدينة
 

(3,131,068) 
 

(2,769,395) 
 

 6,640,271 6,053,516 1,963,424 الذمم املدينة صافي
 املصدر: الشركة
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مبلغ  م2020ديسمبر  31 للشركة وفي ( ريال سعودي4,263,969م مبلغ )2019ديسمبر  31رصيد مخصص انخفاض الذمم املدينة  التجارية في  بلغ كما 

 سعودي.  ريال (2,769,395م مبلغ )2021يونيو  30 وفي، سعودي ريال (3,131,068)

فر في حالة عدم التزام املدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم املدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على تو 

نتائج عملياتها السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي و 

 وتوقعاتها املستقبلية.

 التغطية التأمينيةكفاية املخاطر املتعلقة ب 

 قدو تأمين على املمتلكات، و  وأصولها، كالتأمين على املركبات والتأمين الطبي للموظفين أعمالها لتغطية التأمين عقود من مختلفة بأنواع الشركة تحتفظ

 املخاطر جميع يغطي ال أنه أو الحاالت، كل في الكافي التأميني الغطاء لديها يكون  ال أو وأصولها، ألعمالها التأمينية العقود جميع الشركة لدى يكون  ال

 ضدها مؤمنة الشركة تكون  ال املستقبل في أحداث تقع أن املمكن من أنه كما. مثل املخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية الشركة لها تتعرض قد التي

 بشروط متاحة ستظل بالشركة الخاصة التأمين عقود أن ضمان أي يوجد وال. اإلطالق على ضدها مؤمنة تكون  ال قد أو املحتملة، الخسائر يغطي بشكل

، مقبولة
ً
  إن. اإلطالق على متاحة ستظل أو تجاريا

ً
 وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر للشركة عليه مؤمن غير حدث وقوع أو الظروف أو األحداث هذه من أيا

 .املستقبلية وتوقعاتها أعمالها ونتائج املالية وأوضاعها الشركة وأصول  أعمال على

 املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  

اململكة  مـن مورديـن خارج قطع غيار املركبات واملعدات الثقيلة،حيث تسـتورد في املشتريات معامالت الشـركة لعمالت غيـر الريـال السـعودي غالبتخضـع 

 مليون  20.9 ومليون ريال سعودي  31مليون ريال سعودي و 32.6ستيراد لقطع غيار املركبات واملعدات الثقيلة اإل  قيمة تبلـغ، حيـث السعودية العربية

مـن % 70.3 ونسبة % 48.66ونسـبة  %44.72 تمثل نسبةو  ،م2021 يونيو 30 في املنتهية أشهر الستة وفترةم 2020م و 2019للعامين  سعودي ريال

فـي  التذبذب، فـإن الشـركة عرضـة للتأثـر بمخاطـر لـذا .م2021 يونيو 30 في املنتهية أشهر الستة فترةو  م2020م و 2019للعامين إجمالـي املشـتريات 

اململكـة، فـإن  السياسات النقدية في. وكجـزء مـن السعوديالريال العمـالت األجنبيـة فيمـا يتعلـق بالتزاماتهـا ومصروفاتهـا املرتبطـة بعملـة غيـر عملـة  صـرف

دوالر أمريكـي، إال أنـه ال يوجـد تأكيـدات  1ريـال سـعودي مقابـل  3.75بالـدوالر األمريكـي بسـعر صـرف  مرتبط السـعودي حتـى تاريـخ هـذا املسـتند الريـال

بمـا فـي ذلـك ) ت األجنبيـةال فـي قيمـة الريـال السـعودي مقابـل العمر األمريكـي، وقـد تـؤدي التقلبـات الـدوال  علـى ثبـات سـعر صـرف الريـال السـعودي مقابـل

املباشـرة، وإذا كانـت الشـركة غيـر قـادرة علـى رفـع أسـعار البيـع مـن خالل تمريـر  تكلفة املبيعاتالتـي تسـتخدمها الشـركة إلـى زيـادة  (الـدوالر األمريكـي

املسـتهلكين، فـإن ذلـك سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج  الناتجـة عـن انخفـاض قيمـة الريـال إلـى املبيعاتالزيـادات فـي تكاليـف 

 الـي وتوقعاتهـا املسـتقبلية.عملياتهـا ومركزهـا امل

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة 

كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة وعليه فإن ، لم يسبق للشركة إدراج أسهمها وكانت منذ نشأتها شركة خاصة

ظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق مساهمة مدرجة والتقيد باألن

للشركة  املالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية

 ه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالهاإلى التأثير على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإن والذي بدوره قد يؤدي

عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من أو في حال 

 أنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.ش

 قة بالدعاوى القضائيةاملخاطر املتعل 

طرف في دعاوى قضائية )بصفتها مّدعى  ريال سعودي، و ليس لدى الشركة 1,745,542إن الشركة طرف في دعاوى قضائية )بصفتها مّدعي( تقدر بمبلغ 

ائية عليها(، وحتى تاريخ هذا املستند لم تقم الشركة بعمل أي مخصصات مقابل الدعاوي املقامة ضدها، ويبين الجدول التالي ملخص الدعاوى القض

 القائمة كما بتاريخ هذا املستند:

 ائية الدعاوى القض (:2الجدول رقم )

 القضايا املرفوعة من الشركة )بصفتها مّدعي(

 الوصف األطراف رقم
 قيمة املطالبة

 )ريال سعودي(

 316,260 تحصيل مديونية مستحقة (  7380-1439)  رقم بالدعوى (  1 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 1

 423,443 مديونية مستحقة تحصيل ( 1442- 226)   رقم بالدعوى (  2 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 2

 729,827 تحصيل مديونية مستحقة ( 12988-1438)   رقم بالدعوى (  3 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 3
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 41,800 تحصيل مديونية مستحقة ( 6819)    رقم بالدعوى ( 4 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 4

 73,889 تحصيل مديونية مستحقة ( 6020)    رقم بالدعوى (  5 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 5

 32,188 تحصيل مديونية مستحقة ( 6419)  رقم بالدعوى (  6 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 6

 41,801 تحصيل مديونية مستحقة ( 6352)   رقم بالدعوى (  7 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 7

 86,334 تحصيل مديونية مستحقة ( 588-1443)   رقم بالدعوى (  8 رقم  الشركة عميل)   ضد الشركة 8

 542,451,7 اإلجمالي

 (عليها مّدعى بصفتها) الشركة على املرفوعة القضايا

 - - ال يوجد حتى تاريخه 1

 املصدر: الشركة

 املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

لنظام السوق املالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية، وفي حال  التسجيل واإلدراج في السوق املوازيةستخضع الشركة بعد 

  األسهم على التداول  إيقاف مثل وعقوبات عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف،
ً
 إلغاءأو  مؤقتا

 .؛ مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وربحيتهاالتزامها عدم حال في الشركة أسهم إدراج

  باملعامالت مع األطراف ذات عالقةاملخاطر املتعلقة  

ومشتريات ومصاريف مدفوعة ، مبيعات، و تمويل موزعةتكلفة في كل من  عالقة تتمثل ذات أطراف مع االعتيادية أعمالها سياق في الشركة تتعامل

 ( وشركاته التابعة والزميلة.املساهم الكبير) الخرّيفوشركة مجموعة التي تتم بين الشركة و  بالنيابة عن الشركة

 :م2019 مخالل العاالتي تمت مع أطراف ذات العالقة  التعامالتحجم ورصيد ن الجدول التالي يبيو 
 م:2019جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل العام  (:3الجدول رقم )

 نوع العالقة 
طبيعة 

 التعامل

إجمالي قيمة 

التعامالت 

 خالل الفترة

 إجمالي من النسبة

 والتعامالت العقود

 )%( الفترة خالل

النسبة من 

إجمالي 

 اإليرادات

النسبة من 

إجمالي 

 املطلوبات

 املالك الخرّيفشركة مجموعة 
تكلفة تمويل 

 موزعة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 337,066

لبيع وصيانة   الخرّيفشركة 

 وإصالح معدات إنتاج النفط
 %2.23 %0.69 %0.42 486,501 مبيعات شركة منتسبة

لتقنية املياه   الخرّيفشركة 

 والطاقة
 %1.80 %0.56 %0.34 393,136 مبيعات شركة منتسبة

 %0.02 %0.01 %0.00 4,200 مبيعات شركة منتسبة للمشاريع الزراعية  الخرّيفشركة 

 شركة منتسبة التجارية  الخرّيفشركة 
 %0.17 %0.05 %0.03 37,849 مبيعات

 %13.21 %4.09 %2.46 2,881,406 مشتريات

 كبار موظفي اإلدارة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 973,800 منافع قصيرة األجل

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 141,454 منافع ما بعد التوظيف

 م2019ديسمبر  31الرصيد كما في  

 املبالغ املستحقة من جهة ذات عالقة: 

 204,094 لبيع وصيانة وإصالح معدات إنتاج النفطشركة الخرّيف 

 :املبالغ املستحقة إلى الجهة ذات العالقة

 864,664 التجارية  الخرّيفشركة 

 املبالغ املستحقة إلى املالك

 4,331,879 مجموعة الخرّيف شركة 

 املصدر: الشركة 
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 :م2020 خالل العامالتي تمت مع أطراف ذات العالقة  التعامالتحجم ورصيد ن الجدول التالي يبيو 
 :م2020جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل العام  (:4الجدول رقم )

 نوع العالقة 
طبيعة 

 التعامل

إجمالي قيمة 

التعامالت 

 خالل الفترة

النسبة من إجمالي 

العقود والتعامالت 

 خالل الفترة )%(

النسبة من 

إجمالي 

 اإليرادات

النسبة من 

إجمالي 

 املطلوبات

 املالك شركة مجموعة الخرّيف
تكلفة تمويل 

 موزعة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 90,661

شركة الخرّيف  لبيع وصيانة 

 وإصالح معدات إنتاج النفط
 %7.28 %1.70 %1.05 1,318,587 مبيعات شركة منتسبة

شركة الخرّيف  لتقنية املياه 

 والطاقة
 %1.23 %0.29 %0.18 223,180 مبيعات شركة منتسبة

 %0.07 %0.02 %0.01 12,726 مبيعات شركة منتسبة للمشاريع الزراعيةشركة الخرّيف  

 شركة منتسبة شركة الخرّيف  التجارية
 %0.05 %0.01 %0.01 8,400 مبيعات

 %38.96 %9.08 %5.60 7,053,255 مشتريات

 كبار موظفي اإلدارة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 797,700 منافع قصيرة األجل

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 444,474 التوظيف منافع ما بعد

 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في  

 املبالغ املستحقة من جهة ذات عالقة: 

 230,678 لبيع وصيانة وإصالح معدات إنتاج النفطشركة الخرّيف 

 :املبالغ املستحقة إلى الجهة ذات العالقة

 ,9171,740 التجارية  الخرّيفشركة 

 املستحقة إلى املالكاملبالغ 

 690,192 مجموعة الخرّيف شركة 

 املصدر: الشركة 

 

 م2021يونيو 30فترة الستة أشهر املنتهية في خالل التي تمت مع أطراف ذات العالقة  التعامالتحجم ورصيد ن الجدول التالي يبيو 
 :م2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في جدول التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل  (:5الجدول رقم )

 طبيعة التعامل نوع العالقة 

إجمالي قيمة 

التعامالت 

 خالل الفترة

 إجمالي من النسبة

 والتعامالت العقود

 )%( الفترة خالل

النسبة من 

إجمالي 

 اإليرادات

النسبة من 

إجمالي 

 املطلوبات

 املالك الخرّيفشركة مجموعة 

تكلفة تمويل 

 مخصصة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 11,337

مصاريف مدفوعة 

 مساهم كبيرمن قبل 

 بالنيابة عن الشركة

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 6,006,008

لبيع وصيانة   الخرّيفشركة 

 وإصالح معدات إنتاج النفط
 %5.86 %3.27 %1.88 1,298,610 مبيعات شركة منتسبة

لتقنية املياه   الخرّيفشركة 

 والطاقة
 %0.30 %0.17 %0.10 65,918 مبيعات شركة منتسبة

للمشاريع   الخرّيفشركة 

 الزراعية
 %0.06 %0.03 %0.02 13,286 مبيعات شركة منتسبة

 %5.95 %3.32 %1.91 1,318,127 مشتريات شركة منتسبة التجارية  الخرّيفشركة 
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 م2021يونيو  30الرصيد كما في  

 املبالغ املستحقة من جهة ذات عالقة: 

 384,314 لبيع وصيانة وإصالح معدات إنتاج النفطشركة الخرّيف 

 13,976 لتقنية املياه والطاقة  الخرّيفشركة 

 13,286 للمشاريع الزراعية  الخرّيفشركة 

 411,576 اإلجمالي 

 :الجهة ذات العالقة املبالغ املستحقة إلى

 252,313 التجارية  الخرّيفشركة 

 املبالغ املستحقة إلى املالك

 507,537 مجموعة الخرّيف شركة 

 املصدر: الشركة 

العام  خاللمع األطراف ذات العالقة العادية على التعامالت التي تمت غير  م( وافقت الجمعية العامة02/06/2021ه )املوافق 28/05/1442بتاريخ 

م( وافقت الجمعية العامة العادية على التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة 28/12/2021ه )املوافق 24/05/1443وبتاريخ  .م2020املالي 

 جاءت على النحو التالي:التي و ، م2021يونيو  30 املنتهية في  الستة أشهرخالل 

قرض(، والتي لرئيس مجلس املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين  (1
ُ
شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة مجموعة الخرّيف )بصفتها امل

اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي بشركة مجموعة الخرّيف(، ويبلغ مجموع 

فترة  في  التي تمت فيما بلغت حجم التعامالت .( ريال سعودي690,192م مبلغ )0202املبالغ الواجب سدادها كما في نهاية السنة املالية 

 ( ريال سعودي.11,337م  مبلغ )2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في 

ُمسدد ملصاريف  كبير مساهماملوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة مجموعة الخرّيف )بصفتها  (2

(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن الشركة

ريال  (5,478,875) مبلغم 2021يونيو  30الستة أشهر املنتهية في فيما بلغت حجم التعامالت التي تمت في فترة بشركة مجموعة الخرّيف(، 

 سعودي.

بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة مجموعة الخرّيف )بصفتها مقدم م 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (3

بشركة الخدمات(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 

فيما بلغت حجم التعامالت  ( ريال سعودي.352,236م مبلغ )2020مجموعة الخرّيف(، ويبلغ مجموع مبالغ املعامالت خالل السنة املالية 

 ( ريال سعودي.203,905مبلغ ) م 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في  في التي تمت

بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة مجموعة الخرّيف )بصفتها م 2020املالية  السنةفي املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (4

ؤجر(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي بشركة 
ُ
امل

 فيما بلغت حجم التعامالت ( ريال سعودي.224,218م مبلغ )2020لية مجموعة الخرّيف(، ويبلغ مجموع مبالغ املعامالت خالل السنة املا

 ( ريال سعودي.23,2283مبلغ ) م 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في في التي تمت 

بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف التجارية )بصفتها م 2020السنة املالية في  املوافقة على األعمال والعقود التي تمت (5

ؤجر(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه 
ُ
مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(  رئيسامل

ف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(، ويبلغ مجموع ولعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدهللا إبراهيم الخريّ 

  .( ريال سعودي450,000م مبلغ )2020مبالغ املعامالت خالل السنة املالية 

ارية )بصفتها بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف التجم 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (6

مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(  رئيساملشتري(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه 

ع ف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(، ويبلغ مجمو ولعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدهللا إبراهيم الخريّ 

 .( ريال سعودي9,691م مبلغ )2020مبالغ املعامالت خالل السنة املالية 

بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف التجارية )بصفتها  م 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (7

مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(  رئيسالبائع(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه 

و مجلس املديرين بشركة الخرّيف التجارية(، ويبلغ مجموع ف مصلحة فيها )كونه عضولعضو مجلس اإلدارة السيد/ عبدهللا إبراهيم الخريّ 
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فترة الستة أشهر في التي تمت  فيما بلغت حجم التعامالت ( ريال سعودي.7,053,563م مبلغ )2020مبالغ املعامالت خالل السنة املالية 

 ( ريال سعودي.18,1271,3مبلغ ) م 2021يونيو  30املنتهية في 

بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف لتقنية املياة والطاقة  م 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (8

)بصفتها البائع(، والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه رئيس مجلس إدارة شركة الخرّيف لتقنية 

الخرّيف لتقنية مصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة شركة فهد محمد عبدالعزيز الخرّيف والرئيس التنفيذي السيد/  ملياة والطاقة(ا

التي  فيما بلغت حجم التعامالت ( ريال سعودي.226,500م مبلغ )2020، ويبلغ مجموع مبالغ املعامالت خالل السنة املالية (املياة والطاقة

 ( ريال سعودي.918,65مبلغ )م 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في في تمت 

لبيع وصيانة وإصالح بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف م 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (9

اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه عضو مجلس )بصفتها املشتري(، والتي لرئيس مجلس  معدات إنتاج النفط

فيما بلغت  ( ريال سعودي.1,345,132م مبلغ )2020املديرين بشركة الخرّيف للبترول(، ويبلغ مجموع مبالغ املعامالت خالل السنة املالية 

 ( ريال سعودي.1,298,610مبلغ ) م 2021يونيو  30فترة الستة أشهر املنتهية في في التي تمت  حجم التعامالت

 للمشاريع الزراعيةم  بين شركة املركز اآللي لقطع الغيار وشركة الخرّيف 2020السنة املالية في املوافقة على األعمال والعقود التي تمت  (10

إدارة والرئيس التنفيذي عضو مجلس والتي لرئيس مجلس اإلدارة السيد/ محمد عبدهللا الخرّيف مصلحة فيها )كونه  (املشتري )بصفتها 

فهد محمد عبدالعزيز الخرّيف والرئيس التنفيذي السيد/  (للمشاريع الزراعيةالخرّيف التي تمتلك في شركة  بشركة مجموعة الخرّيف

م 2020 ، ويبلغ مجموع مبالغ املعامالت خالل السنة املالية(الخرّيف لتقنية املياة والطاقةمصلحة فيها )كونه عضو مجلس إدارة شركة 

( ريال 13,286م مبلغ )2021يونيو  30في فترة الستة أشهر املنتهية في التي تمت  فيما بلغت حجم التعامالت ( ريال سعودي.12,726مبلغ )

 سعودي.

( ريال سعودي والتي ,412,2555م مبلغ )2019ديسمبر  31في القوائم املالية للسنة املنتهية في كما وقد بلغ إجمالي التعامالت مع األطراف ذات العالقة 

%( من إجمالي 24.09شكلت نسبة )فيما  ،%( من إجمالي العقود والتعامالت4.48وشكلت نسبة ) ،%( من إجمالي اإليرادات7.46شكلت نسبة )

من إجمالي  (%12.81)( ريال سعودي والتي شكلت نسبة ,948,9839م مبلغ )2020 ديسمبر 31في القوائم املالية للسنة املنتهية في كما املطلوبات. و 

فترة الستة أشهر املنتهية . وكما في %( من إجمالي املطلوبات96.45شكلت نسبة )، فيما %( من إجمالي العقود والتعامالت7.89وشكلت نسبة ) ،اإليرادات

%( من إجمالي العقود 64.12وشكلت نسبة ) ،%( من إجمالي اإليرادات74.22( ريال سعودي والتي شكلت نسبة )8,713,286مبلغ ) م2021يونيو  30في 

 .%( من إجمالي املطلوبات34.39شكلت نسبة )، فيما والتعامالت

وفًقا ملا هو مقّيد في دفاتر الشركة، وتظهر م 2020التي تمت خالل العام والجدير بالذكر، أنه تم إظهار جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 التعامالت التي تمت مع 
ً
ديسمبر  31غير مؤثر بينها وبين ما هو وارد في القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في ُيعد  ا بالزيادةاألطراف ذات العالقة اختالف

لعدم  تقديره بسبب  م2020العام املحاسب القانوني لبعض التعامالت التي تمت مع االطراف ذات العالقة خالل  إدراج  عدمالسبب في م، وُيعزى 2020

 .األهمية املادية لها

ت مع أطراف ذات عالقة ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة الجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال 

التعامالت، فستضطر الشركة للبحث عن سيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه فمستقبلية 

 أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة إلى أطراف ذوي عالقة.

 وبش
ً
كل إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة فإن ذلك سيؤثر سلبا

 ي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.جوهر 

 بأنظمة التشغيل وتقنية املعلوماتاملخاطر املتعلقة  

 أنظمة أوفشل النظام كتوقف األنظمة، هذه تعطل ملخاطر الشركة ُيعّرض مما ومرافقها، أعمالها إلدارة املعلومات تقنية أنظمة على الشركة تعتمد

 الالزمة املاهرة العمالة توفر عدم أو االتصال أخطاء أو الحرائق أو الطبيعية الكوارث أو اإللكترونية الفيروسات أو الشركة أنظمة اختراق أو الحماية

 حدوث أو وظائفها في أعطال أي وجود حال في أو وتطويرها املعلومات تقنية أنظمة على الحفاظ في الشركة فشلت وإذا وإدارتها، األنظمة هذه لتشغيل

 .والتشغيلية املالية ونتائجها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل ذلك سيؤثر متكرر، إخفاق أو كبير عطل

 مرتبطة خرين على كفالة شركةآموظفين  بوجود املخاطر املتعلقة 

بتقديم خدمات املساندة والدعم ون ( يقوم"مرتبطةوهي شركة "الدولية  الخرّيف( موظف غير سعودي )وهم على كفالة شركة 18عدد )شركة ال لدى

تأسيس حيث تقوم إدارة الشركة في الوقت الحالي ب م2022للعام  ويتوقع إنهاء اجراءات نقل الكفالة خالل الربع األول  ألنشطة الشركة التشغيلية،
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( موظف إلى 18كفاالت املوظفين البالغ عددهم )نقل ل على بهدف التوسع في أنشطتها وأعمالها وتندرج ضمن أعمال الشركة التابعة العمشركة تابعة 

والتنمية االجتماعية، فإن  املوارد البشرية وزارة من االلتزام بمتطلبات تتمكن الشركة في حال لموعليه . النظاميةعهم اوضأالشركة التابعة لتصحيح 

 ) .ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية
ً

( "االقرارات" في 7القسم )و  " املوظفون والسعودة( "3-16) القسم راجع فضال

 (.هذا املستند

 املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين 

 من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي اشتملت على 
ً
إقرار رسوم إضافية أقرت الحكومة عددا

 من مقابل كل موظف غير سعودي 
ً
 عن كل موظف400)أربعمائة م، وبواقع 01/01/2018يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا

ً
غير  ( ريال سعودي شهريا

 عام 600) ستمائةم، تزيد إلى 2018سعودي عام 
ً
 عام 800) نمائةاثمم ثم 2019( ريال سعودي شهريا

ً
وعليه فقد تواجه م. 2020( ريال سعودي شهريا

 تكاليفال يادةز على  ذلك سيؤثر وبالتالي السعوديين، غير موظفيهاعن الشركة تدفعهاأي تغيرات قد تطرأ في احتساب الرسوم الحكومية التي الشركة 

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها علىوجوهري  سلبي بشكل سيؤثر مما عام، بشكل الشركة على

  الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة
ً
 أصبحت والتي( املرافقين رسوم) السعوديين غير املوظفين ومرافقي لتابعي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم أيضا

  نافذة
ً
  م،01/07/2017 من اعتبارا

ً
  سترتفع أنها علما

ً
  سعودي ريال( 001) ةمائ من تدريجيا

ً
( 400) أربعمائة إلى لتصل م،2017 عام في تابع لكل شهريا

  سعودي ريال
ً
أدت  عائلته عن السعودي غير املوظف يتحملها التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة فإن وعليه م،2020 عام في تابع لكل شهريا

 أقل، فيها املعيشة تكلفة تكون  أخرى  دول  في للعمل توجههباملوظفين غير السعوديين إلى ال يؤديقد  شأنه من الذي األمر عليه، املعيشة تكلفة زيادة إلى

 أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين غير املوظفين عن التكاليف تلك تحملو  السعوديين، غير موظفيها على املحافظة إلى الشركة تضطر قد وعليه

 تأثير له سيكون  مما الشركةالتكاليف على  زيادة إلى يؤديوبالتالي فإن ذلك قد  السعوديين، غير بموظفيها الخاصة األجور  رفع طريق عن مباشرة غير

 .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي

للعامين  ريال سعودي 362,052ريال سعودي و  765,854بلغت الشركة اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم املوظفين غير السعوديين التي تكبدتها  وتجدر

 م.2021يونيو  30سعودي لفترة الستة أشهر املنتهية في ريال  429,034و  . م2020م و 2019

    السعودييناملخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير  

 نتائج على يؤثر قد مما املوظفين، إجمالي من %.269 السعوديين غير املوظفين نسبة شكلت (م30/06/2021 ه )املوافق20/11/1442 تاريخكما في 

 بنفس عنهم بدالء إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها الشركة أعمال

 سعودة نسبة في زيادة عنها نتج والتنمية االجتماعية البشرية املوارد وزارة ونظم ولوائح سياسات في تغير أي حدوث حال في أو املطلوبة والخبرات املهارات

 شأنه من والذي الشركة على املالية التكلفة زيادة في يتسبب مما. السعودية غير العمالة من كوادرها على الشركة تحافظ أن معه يصعب مما القطاع؛

 362,052ريال سعودي و  765,854مبلغ وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املوظفين غير السعوديين  عملياتها ونتائج وأرباحها أعمالها على سلبي بشكل يؤثر أن

 م.2021يونيو  30ريال سعودي لفترة الستة أشهر املنتهية في  429,034 . و م2020م و 2019للعامين سعودي ريال 

 مستأجرة الشركة على أراض   مراكز بيع مخاطر وجود 

 راجع القسم الفرعي )ملزيد من املعلومات و )مستأجرة  يض اعلى أر  ةمقامشركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار  مراكز بيعإن 
ً
( "العقارات 3-16فضال

ود املبرمة عدم قدرة الشركة على االلتزام بشروط العقإن  في هذا املستند(. ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"3املستأجرة من الشركة" من القسم )

إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب األرض؛ مما سيؤثر بشكل سلبي على خطط النمو  سوف يؤديود، العق هذه أو عدم القدرة على تجديد

 ها املالي.ئللشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأدا

 (19 - )كوفيد طر املتعلقة بجائحة فيروس كورونااملخا 

 2020مطلع عام  مع
ً
"(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم 19 –"كوفيد م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

م بأنه جائحة، ودعت إلى اتخاذ اإلجراءات 2020مارس  11ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

مة اململكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن نتج عنها الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكو 

 على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمعات التجارية وجميع

، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات كالقطاع الذي تعمل فيه الشركة األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات

املنزلي حيث تستمر عدد ساعات العمل الى حين ابتداء فترة الحظر الجزئي. وعندما تم فرض قرار الحظر الكلي كان العمل مقتصر على طلبات التوصيل 

 .فقط
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" أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات االقتصادية. 19 –للحد من تفش ي وباء فيروس كورنا "كوفيد  إن االجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة اململكة

إن الشركة ال يمكنها وبالرغم من توفر لقاح للفيروس، إال أنه ال يوجد تاريخ متوقع إلنتهاء اآلثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة ف

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة تقدير حجم الخسائر النا
ً
جمة عن انتشار هذا الوباء وال تضمن وجود تبعات لذلك في املستقبل قد تؤثر سلبا

 ومشاريعها الجديدة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.

 املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  

 نظام على بناءً  ،(م13/02/2017املوافق ) ه16/05/1438وتاريخ ( 2017-16-8) رقم القرار بموجب جديدة الشركات حوكمة الئحة الهيئة مجلس أصدر

2021-) رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار واملعدلة ،(م11/11/2015املوافق ) ه28/01/1437وتاريخ  3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات

 (.م14/01/2021 املوافق) ه01/06/1442 وتاريخ (1-07

 بشكل تطبيقها حال في أنه إال املستند، هذا تاريخ في كما املوازية السوق  في املدرجة للشركات استرشادية تعتبر الشركات حوكمة الئحة أن من الرغم وعلى

 القواعد لهذه الشركة في والعاملين واإلدارة ولجانه املجلس وفهم استيعاب مدى على يعتمد صحيح بشكل الحوكمة تطبيق في الشركة نجاح فإن إلزامي

 سيكون  والتي املالية، السوق  هيئة ِقبل من الجزائية للمخالفات الشركة يعرض تطبيقها في الفشل أو اإلجراءاتو  القواعد هذه مخالفة وإن. اإلجراءاتو 

 .املستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير لها

 املخاطر املتعلقة بنظام الشركات  

والتدابير لاللتزام  اإلجراءاتيفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ 

لى بمثل هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة ع

تلك العقوبات في حال ريال سعودي، وتضاعف  500,000( إلى 213مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي )املادة 

(؛ وبالتالي فإن الشركة ستكون 214تكرار املخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك املخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي )املادة 

 وبش
ً
كل جوهري على أعمال الشركة ووضعها عرضة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلبا

 املالي ونتائج عملياتها.

 املخاطر املتعلقة باستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 

  الشركة أعمال تسيير في إدارتها مجلس على الشركة تعتمد
ً
 التي الحالية دورته في الشركة إدارة مجلس ويتكون  يمتلكونها، التي العملية للخبرات نظرا

بتاريخ و  ،عضوين مستقلين هممن أعضاء( 5) خمسة عدد من خمس سنواتوملدة  م(15/04/2021)املوافق  ه03/09/1442من تاريخ  بدأت

السيد/ إسماعيل محمد صالح السلوم. املستقل على قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة فق مجلس اإلدارة م( وا14/12/2021ه )املوافق 10/05/1443

وهو عضو مجلس م( وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ محمد راشد محمد أبا الخيل 18/01/2022ه )املوافق 15/06/1443وبتاريخ 

يتمتع . وعليه فإن مجلس اإلدارة في الوقت الحالي  ليحل محل العضو املستقيل على أن يكمل الدورة الحالية ملجلس اإلدارةإدارة يتصف باالستقاللية 

  املعلومات من ملزيدو )  بصفة االستقاللية.
ً
عضو استقالة وفي حال  ،(هذا املستند من "( "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر4-5رقم ) القسم راجع فضال

فإن ذلك  ،االستقاللية ثلث أعضائه بصفة يتمتعأو انتهاء دورة املجلس الحالي وعدم ترشيح أعضاء مجلس إدارة مجلس إدارة يتصف باالستقاللية 

 الشركة مصالح تقديم عدم أو ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق عدم الحصر؛ ال املثال سبيل على منها املخاطر بعض إلى يؤديس

 اإلدارة وتعيين هائوأدا وسياستها الشركة كاستراتيجية املسائل بعض في مستقل رأي إبداء ضعف أو مصالح تضارب أي حصول  عند ومساهميها

  سيؤثر الذي األمر التنفيذية،
ً
 .عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 يقل ال أن على املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة من( 16) عشرة السادسة املادة من( 3) الثالثة الفقرة نصت ذلك إلى باإلضافة

 استرشادية تعتبر الشركات حوكمة الئحة أن من الرغم وعلى أكثر، أيهما املجلس أعضاء ثلث عن أو عضوين عن املستقلين اإلدارة مجلس أعضاء عدد

 املواد جميع بتطبيق ملزمة ستكون  الشركة فإن إلزامي بشكل تطبيقها حال في أنه إال املستند، هذا تاريخ في كما املوازية السوق  في املدرجة للشركات

 للمخالفات عرضة ستكون  فإنها بذلك التزامها عدم حال وفي أعاله، ذكر كما املستقلين اإلدارة مجلس أعضاء بعدد االلتزام ذلك في بما فيها، اإللزامية

 .عملياتها ونتائج املالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري  سلبي تأثير لها سيكون  والتي املالية، السوق  هيئة ِقبل من الجزائية
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 املتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة املخاطر  

 املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 في أسعار النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى اململكة بشكل اقتصاد ونمو خطط ىعل والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  الشركة املالي، أداء
ً
 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة اقتصاد اململكة على نمو استمرار يعتمد كما

الشركة  أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.

  بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط املخاطر املتعلقة 

 اقتصاد على بدورها تؤثر التي العاملية اإلقتصادية للظروف باإلضافة اململكة في السائدة والسياسية االقتصادية الظروف على للشركة املالي األداء يعتمد

االستقرار االقتصادي أو السياس ي، وال توجد ضمانات بأن تلك الظروف االقتصادية وتعاني بعض دول منطقة الشرق األوسط من عدم   .اململكة

هذه الظروف والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على اململكة، وبالتالي فإن أي تغيير سلبي في أي من 

 عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املخاطر املتعلقة 

وهيئة  واإلسكانوزارة الشؤون البلدية والقروية تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر 

وتشهد البيئة التشريعية ، بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في اململكة. التجارة السوق املالية ووزارة

ام لهذه األنظمة مرتفعة. بر تكاليف االلتز . وتعتوالتنظيمية في اململكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر

تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة ملصروفات مالية  أي إدخال وفي حال

أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، 

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها ا
ً
ملالي وتوقعاتها اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلبا

 املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية 

وقد تلجأ الشركة  السوق، في األخرى  الشركات مع فّعال بشكل املنافسة وقد ال تتمكن الشركة من االستمرارعلى قوية، تنافسية بيئة في الشركة تعمل

 تلك منافسة على باستمرار في كثير من األحيان إلى تغيير سياسة التسعير لديها لتحتفظ بحصتها في سوق املنافسة، وبالتالي قد ال تكون الشركة قادرة

  التأثير وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات،
ً
 .املالية ونتائجها الشركة أرباح على سلبا

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 

% على 5مضافة بنسبة م. ويفرض هذا النظام قيمة 2018يناير  1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

والذي  %15 إلى %5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة اململكة حكومة قررت وقد عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام،

ة املضافة وطريقة تطبيقها ، وبالتالي، فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمم2020من عام  يوليو شهر بدأ تطبيقه من

ف مع التغييرات وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكي

 القيمة املضافة على أعمال الشركة، وقد أدى الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة

البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة ولم تظهر بعد اآلثار املترتبة من رفع  معظم أسعار زيادة إلى اململكة في املضافة القيمة ضريبة تطبيق

. وال يوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات م2020من عام الضريبة على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو 

ت أو حالية متعلقة بضريبة القيمة املضافة، ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة، سوف ُيعرضها لغراما

 من التكاليف واملصاري
ً
ف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشركة ومستوى عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا

 الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 بأن شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار تندرج تحت املظلة 
ً
)وهي شركة تملك حّصة سيطرة  الخرّيف إبراهيمكة أبناء  عبدهللا لشر  الضريبيةعلما

صدر( فيما يتعلق بتقديم اقرار موحد عنها وعن الشركات التابعة لها ومن ضمنها شركة املركز اآللي السعودي لقطع
ُ
الغيار،  في مساهم كبير لدى امل

صدر بتقديم اقراراته بشكل منفصل بعد اإلدراج في السوق 
ُ
 املوازية. وسيقوم امل

 املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 

مع الهبوط الحاد للطلب،  اإلمداديتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات 

ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل  عام، وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة ونتائج  ةركالش إيراداتسيؤثر على فإن ذلك 

 عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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 في السوق املوازية 
ً
 مباشرا

ً
 املخاطر املتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا

 وجود سوق سابقة ألسهم الشركةاملخاطر املرتبطة بعدم  

 ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة 
ً
بعد ال يوجد حاليا

وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول  ذلك على سعر السهم، سيؤثر مما اإلدراج املباشر وجود عرض أو طلب محدود على يترتب وقد إدراج أسهم الشركة،

 أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وجوهري وكبير.

 مخاطر اختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 

 لعدد طرح وجود عدم حيث من األولي، العام الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة كبير بشكل املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

 آلية وجود وعدم السهم، سعر لتحديد األوامر سجل بناء عملية وجود وعدم للتغطية، متعهد وجود وعدم اإلدراج قبل للبيع الشركة أسهم من معين

 لهم يحق والذين الشركة أسهم من أكثر أو %5 يملكون  الذين الكبار املساهمين باستثناء) الشركة في الحاليين املساهمين أن حيث سعري، استقرار

 أي يوجد وال املوازية، السوق  في إدراجها بعد الشركة أسهم وشراء بيع من سيتمكنوا املؤهلين واملستثمرين( الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم التصرف

 يوجد وال اإلدراج، عند محدد سعر عند األسهم ببيع ضمان اليوجد كما املوازية، السوق  في إدراجها بعد الشركة أسهم على طلب وجود بشأن تأكيدات

 سيولة تتأثر وقد بالبيع، رغبته حال في أسهمه من جزء او كل بيع من مساهم أي يتمكن ال فقد وعليه، السوق، في اإلدراج عند السعر باستقرار ضمان

 .اإلدراج بعد وكبير وجوهري  سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر

 املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 

 بعد اإلدراج، الشركة ألسهم السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 األسهم، سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد بسبب كبير بشكل يتأثر وقد مستقرا

 واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة عدم الشركة، أداء ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق 

 املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 

 املخصصة لألسهم مسبق تحديد وجود عدم حيث من األولي العام الطرح خالل من اإلدراج عن املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

 الذين الكبار املساهمين باستثناء) للبيع يملكونها التي األسهم عرض املباشر اإلدراج بعد لهم يحق الشركة في الحاليين املساهمين جميع أن حيث للبيع،

عدم وجود عدد محدد من األسهم  على يترتب وقد. (الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم التصرف لهم يحق والذين الشركة أسهم من أكثر أو %5 يملكون 

 سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  نشط سوق  هناك يكن لم وإذا السهم، سعر على ذلك سيؤثر مما محدود طلب أو عرض مخصصة للبيع وجود

 .وكبير سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر

مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي  

 تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية

 أسهم على تمت التي والشراء البيع لصفقات التاريخية األسعار بين اإلطالق على عالقة توجد ال أنه كما الشركة، أسهم لتداول  مالي سوق  ودوج يسبق لم

 ومستمرة فعالة سوق  وجود بشأن تأكيدات أي يوجد وال املوازية، السوق  في الشركة ألسهم تداول  يوم أول  في االفتتاح سعر وبين السابق في الشركة

 لم وإذا السهم، سعر على ذلك سيؤثر مما محدود طلب أو عرض وجود املباشر اإلدراج على يترتب وقد الشركة، أسهم إدراج بعد الشركة أسهم لتداول 

 .وكبير وجوهري  سلبي بشكل الشركة أسهم تداول  وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول  نشط سوق  هناك يكن

 لعدم وجود سعر مخاطر حدوث تقلبات  
ً
 أوليا

ً
في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا

 محدد للطرح

 محدد سعر وجود عدم حيث من األولي العام الطرح خالل من اإلدراج مع مقارنة كبير بشكل املوازية السوق  في الشركة ألسهم املباشر اإلدراج يختلف

  املعلومات من ملزيدو ) املستند هذا في موضحة االسترشادي السعر تحديد آلية وتكون  اإلدراج عند محدد سعر يوجد ال أنه حيث للطرح،
ً
 راجع فضال

 العرض على بناءً  االفتتاحي السعر تحديد لكل سهم" في هذا املستند(، ويتم ( "سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية8-2القسم )

  محدد السعر يكون  وال السهم على والطلب
ً
األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة التذبذب . مسبقا

 وهب30اليومية املسموح بها في السوق املوازية هي )
ً
(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر % ارتفاعا

ً
وطا

 .يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في املستقبل
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 املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد عملية اإلدراج 

 أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة بعد االنتهاء من عملية اإلدراج، قد يتمكن املساهمون الحاليون 
ً
معا

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس املال أو تخفيضه، وإصدار  -بما في ذلك دون حصر  -املساهمين 

أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع مصالح  أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح،

ثر مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤ 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعه
ً
 ا املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.سلبا

 املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج 

 األسهم سعر على سلبية بصورة هذه، البيع عملية حدوث احتمالية أو اإلدراج، عملية اكتمال بعد املالية السوق  في األسهم من كبير عدد بيع يؤثر قد

 التصرف لهم ويحق الشركة أسهم من أكثر أو %5 يملكون  الذين الكبار املساهمين السيما) منهم أي أو الحاليين املساهمين بيع يؤدي وقد. لسوق ا في

  التأثير إلى األسهم من كبير لعدد( الحظر فترة انتهاء بعد بأسهمهم
ً
 .السوق  في سعرها انخفاض وبالتالي الشركة، أسهم على سلبا

 املتعلقة بالبيانات املستقبليةاملخاطر  

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
 التطور  على الشركة وقدرة انجازات أن إذ. املستند هذا في املوجودة عن تختلف وقد فعليا

 التعرف املساهم على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي

 .االستثماري  قراره على تؤثر ال حتى عليها

  املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 

 واحتياطاتها الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد على املستقبل في السهم أرباح تعتمد

 املستقبل في السهم ربحية انخفاض إلى الشركة مال رأس زيادة تؤدي قد. العامة االقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة االئتمانية والقوة للتوزيع القابلة

  األسهم من أكبر عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على
ً
، توزع سوف األسهم على أرباح أية بأن الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجة

ً
 فعليا

 ) .للشركة األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما
ً

 القسم راجع فضال

 (.املستند هذا في" األرباح توزيع سياسة( "5)

 املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدةاملخاطر  

  التأثير إلى ذلك يؤدي أن املحتمل فمن املستقبل، في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في
ً
 ملكّية نسبة تدني أو السوق  في السهم سعر على سلبا

 .الحين ذلك في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في املساهمين

الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية عدم تمكن  مخاطر 

 مستقبلية

وق املالية قد ترغب الشركة في املستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع املتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة الس

بناًء على قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج، واملتعلقة بانتقال الشركات  )تداول السعودية(مجموعة تداول السعودية وعن 

مية إضافية املدرجة في السوق املوازية إلى السوق الرئيسية، وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظا

ة حتى بلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازيمستق

لسوق تاريخ مستند التسجيل هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في ا

 على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.
ً
 الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا

 مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية 

ل إلى بعد اإلدراج في السوق املوازية، وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقا

ى تاريخ مستند لسوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق املوازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق املوازية حتا

الرئيسية وبالتالي  التسجيل هي سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق 

 على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
ً
 التأثير سلبا
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  عن الشركة وطبيعة أعمالهاخلفية  

  نبذة عن الشركة 

ه 26/08/1442 ( وتاريخ289بموجب القرار الوزاري رقم )شركة مساهمة مقفلة هي  و "املصدر"(أ)"الشركة" شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار 

( وتاريخ 1010068658رقم ) التجاري  السجلو م(، 22/04/2021ه )املوافق 10/09/1442 ( وتاريخ319م( والقرار الوزاري رقم )08/04/2021)

( ريال سعودي، مقسم 000,00003,) ثالثين مليون ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  ،الرياضم( الصادر بمدينة 29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408

ويتمثل عنوان الشركة الرئيس ي كما  ( رياالت سعودية.10قيمة كل سهم منها عشرة ) ( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،00,0000,3) ثالثة ماليينإلى 

العربية اململكة  11413الرمز البريدي  9073ص.ب. ، الرياض –تقاطع طريق العروبة وطريق امللك فهد  –وليب برج تهو مذكور في السجل التجاري في 

 .السعودية

    تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 

 ( كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم )"صدر
ُ
( وتاريخ 1010068658تأسست شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )"الشركة" أو "امل

( حصة نقدية 100( ريال سعودي مقسم إلى مائة )500,000ض، وبرأس مال قدره خمسمائة ألف )م( الصادر بمدينة الريا29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408

  .( ريال سعودي5,000متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها خمسة آالف )

  ستين  وعددهاالتنازل عن جميع حصصها في رأس مال الشركة ب "شركة عبر القارات للتسويق املحدودة" قامتم(  04/03/1998هـ  )املوافق 05/11/1418بتاريخ

 في الشركة.  (شريك جديد) " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة "إلى سعودي  ( ريال300,000ثالثمائة ألف )البالغة  حصة بقيمتها األسمية (60)

  ستين الشركة وعددهارأسمال في  االتنازل عن جميع حصصهب " الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة " قامتم( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428بتاريخ 

شركة وقامت " في الشركة، (شريك جديد) " الخرّيفشركة مجموعة "إلى  سعودي ( ريال300,000) البالغة ثالثمائة ألفتها األسمية البالغة ( حصة بقيم60)

شركة "إلى  ريال سعودي (150,000مائه وخمسون ألف )األسمية البالغة  قيمتهاب احصة من حصصه (30ن )يثالث لتنازل عن عددبا "ألنظمة الري   الخرّيف

سعودي  ( ريال50,000)خمسين ألف البالغة  األسمية قيمتهاب( حصص 10)  عشرألنظمة الري" بعدد عدد   الخرّيفواحتفظت "شركة ، " الخرّيفمجموعة 

  ." الخرّيفألنظمة الري" لتصبح "شركة صناعات   الخرّيفوتعديل اسم الشركة من "شركة 

  ( حصة نقدية 500خمسمائة ) لتصبح ( حصة نقدية100من مائة ) تعديل عدد حصص رأس املالقرر الشركاء م( 06/02/2007ه )املوافق 18/01/1428بتاريخ

  ( ريال سعودي.1,000متساوية القيمة، قيمة كل حصة ألف )

  خمسة األسمية البالغة قيمتها ب( حصة 45التنازل عن خمسة وأربعين )ب "الخرّيفشركة صناعات " قامتم( 31/10/2011ه )املوافق 04/12/1432بتاريخ

( ريال 5,000) آالف( حصص بقيمتها االسمية البالغة خمسة 5" والتنازل عن خمسة ) الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 45,000وأربعين ألف )

 الدولية".  الخرّيفسعودي لصالح "شركة 

 ليصبح عشرة مليون  ( ريال سعودي500,000من خمسمائة ألف ) رأسمال الشركة قرر الشركاء زيادةم( 2013/02/19ه )املوافق09/04/1434 بتاريخ

( ريال سعودي، وتمت الزيادة البالغة تسعة مليون 010( حصة نقدية قيمة كل حصة مائة )100,000( ريال سعودي مقسم إلى مائة ألف )10,000,000)

  .وفًقا لشهادة املحاسب القانوني ( ريال سعودي عن طريق األرباح املبقاة9,500,000وخمسمائة ألف )

  ( حصة 1,000عددها ألف )و  في رأسمال الشركةالتنازل عن كامل حصصها ب " شركة الخرّيف الدولية" قامتم( 2017/04/25ه )املوافق28/07/1438بتاريخ

شخص "شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار" شركة  لتصبح " الخرّيفشركة مجموعة "( ريال سعودي لصالح 100,000مائة ألف ) األسمية البالغة قيمتهاب

 . " الخرّيفمملوكة بالكامل من قبل "شركة مجموعة  واحد

  ( ثالثة مليون ريال سعودي إلى شركاء 3,000,000( حصة وقيمتها اإلسمية )30,000املالك التنازل عن عدد ) م( قرر 21/03/2021ه )املوافق 08/08/1442بتاريخ

 ( ثمانية وخمسين شريك.58جدد وعددهم )

  قم بموجب القرار الوزاري ر  مقفلة حول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمةقرر الشركاء التم( 05/04/2021ه )املوافق 23/08/1442بتاريخ

وتم قيد الشركة بسجل الشركات  م(22/04/2021ه )املوافق 10/09/1442 ( وتاريخ319قم )ر والقرار الوزاري م( 08/04/2021ه )26/08/1442 ( وتاريخ289)

  املساهمة.

  ( ريال سعودي إلى ثالثين مليون 10,000,000وافقت الجمعية العامة على زيادة رأس املال من عشرة مليون )م( 02/06/2021املوافق ه )21/10/1442بتاريخ

وقد تمت ( رياالت سعودية، 10( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )3,000,000( ريال سعودي مقسم إلى ثالثة ماليين )30,000,000)

 لشهادة 20,000,000ن مليون )الزيادة البالغة عشري
ً
 مراقب الحسابات.( ريال سعودي عن طريق األرباح املبقاة واإلحتياطي النظامي وفقا

( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، 00,0000,3) ثالثة ماليين( ريال سعودي، مقسم إلى 000,00003,مليون ) ثالثينيبلغ رأس مال الشركة الحالي  

 ( رياالت سعودية.10عشرة )قيمة كل سهم منها 
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 الطبيعة العامة ألعمال الشركة  

  .م( الصادر بمدينة الرياض29/02/1988ه )املوافق 11/07/1408( وتاريخ 1010068658)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 

الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في اصالح وصيانة املحركات واملولدات 

اعية، البيع غيار الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت الصن

 .بالتجزئة لقطع غيار معدات وآالت البناء

 :التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة األساس ي النظام في كما ركةالش أنشطة وتتمثل

 .الزراعة والحراجة وصيد األسماك •

 .التعدين واستغالل املحاجر •

 .الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات •

 .ومعالجتها النفايات وإدارة الصحي الصرف وأنشطة املياه إمدادات •

 .التشييد •

 .النارية والدراجات املحركات ذات املركبات وإصالح والتجزئة، الجملة تجارة •

 .النقل والتخزين •

 . أنشطة خدمات اإلقامة والطعام •

 .املعلومات واالتصاالت •

 . األنشطة العقارية •

 .األنشطة العلمية والتقنية •

 .الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات أنشطة •

 .التعليم •

 .االجتماعي والعمل اإلنسان صحة أنشطة •

 .األخرى  أنشطة الخدمات •

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 قطع غيار الشاحنات واملعدات الثقيلة وخدمات الشاحن التوربيني.بيع و تجارة استيراد و نشاط الشركة الحالي في يتمثل 

 قطاعات أعمال الشركة  

 التالي قطاعات أعمال الشركة مع وصف كل قطاع.يوضح الجدول 
 قطاعات أعمال الشركة (:6الجدول رقم )

 الوصف القطاع/املنتج

 قطاع مبيعات قطع غيار املعدات الثقيلة 
"كاتربللر و كوماتسو مبيعات قطع غيار معدات تحريك التربة  واملولدات الكهربائية واملكائن الزراعية ماركات 

 وكومنز وفولفو".

 مبيعات قطع غيار الشاحنات الثقيلة ماركة "فولفو". قطاع مبيعات قطع غيار الشاحنات 

 قطاع مبيعات وصيانة الشاحن التوربيني 

مبيعات وحدات وقطع غيار الشاحن التوربيني والصيانة الخاصة به وذلك لجميع ماركات وأنواع الشاحن 

املركب على املعدات الثقيلة والرافعات الشوكية وضواغط الهواء واملولدات الكهربائية  والشاحنات التوربيني 

 الثقيلة والخفيفة والحافالت وسيارات الركوب واملحركات البحرية.

 الشركة: املصدر
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 القطاعمبيعات الشركة حسب  

  :م2021يونيو  30و  م2020 ديسمبر 31 وم 2019ديسمبر  31 في قطاعات البيع حسب ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة 
 حسب قطاعات البيع  مبيعات الشركة ل يتفاص (:7الجدول رقم )

 القطاع

 م2021 يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

اإليرادات )ريال 

 السعودي(

النسبة من 

إجمالي 

 (%اإليرادات )

اإليرادات )ريال 

 السعودي(

النسبة من إجمالي 

 (%اإليرادات )

اإليرادات )ريال 

 السعودي(

النسبة من 

إجمالي اإليرادات 

(%) 

 %33.70 26,953,435 %67.38 222,323,52 %68.80 372,455,48 قطاع مبيعات قطع غيار املعدات الثقيلة

 %73.15 6,028,209 %17.98 393,961,31 %13.04 9,185,310 قطاع مبيعات قطع غيار الشاحنات

 %94.13 5,342,095 %14.64 11,364,320 %18.16 12,787,945 قطاع مبيعات وصيانة الشاحن التوربيني

 %100.00 38,323,739 %100.00 77,648,935 %100.00 70,428,627 اإلجمالي

 شركةال: املصدر

 :م2021يونيو  30و  م2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31في ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة بقطاعات السوق 
 ل مبيعات الشركة بقطاعات السوق  يتفاص (:8الجدول رقم )

 القطاع

 م2021 يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

ريال )اإليرادات 

 (السعودي

النسبة من إجمالي 

 )%(اإليرادات 

ريال )اإليرادات 

 (السعودي

النسبة من إجمالي 

 )%(اإليرادات 

ريال )اإليرادات 

 (السعودي

النسبة من إجمالي 

 )%(اإليرادات 

 %03.51 19,659,979 %52.24 40,564,870 %57.11 40,220,181 قطاع املقاوالت

 %89.13 5,322,986 %13.38 10,386,792 %12.37 8,713,138 القطاع الزراعي

 %11.6 2,342,618 %4.02 3,123,123 %4.45 3,131,366 قطاع الطاقة وتشغيل املصانع

 %69.3 1,412,273 %2.18 1,693,439 %1.39 980,730 قطاع النفط

 %09.8 3,098,766 %9.25 7,183,783 %7.59 5,346,556 قطاع النقليات

 %67.4 1,790,580 %10.28 7,981,627 %6.92 4,875,599 الورش والصيانةقطاع 

 %62.9 3,688,330 %8.55 6,637,010 %9.90 6,974,593 قطاع تجار التجزئة واملوزعين

 %63.2 1,008,207 %0.10 78,291 %0.26 186,464 القطاع الحكومي

 %100.00 38,323,739 %100.00 77,648,935 %100.00 70,428,627 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 كبار عمالء الشركة  

إجمالي من % 710.5 نسبةو م 2019ديسمبر  31إجمالي مبيعات الشركة للسنة املنتهية في من % 06.9 نسبةتمثل مبيعات أكبر خمسة عمالء للشركة 

وفيما  م، 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في الشركة  مبيعاتمن إجمالي  %9.88ونسبة  م،2020 ديسمبر 31في مبيعات الشركة للسنة املنتهية 

 م:2021يونيو  30م و 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31في يلي يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات الشركة حسب العميل 
 م2019ديسمبر  31في  كبار عمالء الشركة (:9) رقم الجدول 

 اسم العميل
 م2019ديسمبر  31 طبيعة العالقة

 النسبة من إجمالي اإليرادات اإليرادات )ريال سعودي( تعاقدية / غير تعاقدية طرف مستقل / غير مستقل

 %0.49 348,575 غير تعاقدية مستقل (1العميل رقم )

 %91.1 1,344,250 غير تعاقدية مستقل (2العميل رقم )

 %86.1 1,312,778 غير تعاقدية مستقل (3العميل رقم )

 %35.1 953,466 غير تعاقدية مستقل (4العميل رقم )

 %28.1 898,875 غير تعاقدية مستقل (5العميل رقم )

 %90.6 4,857,944 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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 م2020ديسمبر  31في  كبار عمالء الشركة (:10) رقم الجدول 

 اسم العميل
 م2020ديسمبر  31 طبيعة العالقة

 النسبة من إجمالي اإليرادات اإليرادات )ريال سعودي( تعاقدية / غير تعاقدية طرف مستقل / غير مستقل

 %24.,4 3,293,160 غير تعاقدية مستقل (1العميل رقم )

 %07.2 1,607,996 غير تعاقدية مستقل (2العميل رقم )

 %70.1 1,318,587 غير تعاقدية مستقل (3)العميل رقم 

 %46.1 1,137,518 غير تعاقدية مستقل (4العميل رقم )

 %10.1 853,216 غير تعاقدية مستقل (5العميل رقم )

 %57.10 8,210,477 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 م2021 يونيو 30في  كبار عمالء الشركة (:11) رقم الجدول 

 اسم العميل
 م 2021يونيو  30 طبيعة العالقة

 النسبة من إجمالي اإليرادات اإليرادات )ريال سعودي( تعاقدية / غير تعاقدية طرف مستقل / غير مستقل

 %39.3 1,298,610 غير تعاقدية مستقل (1العميل رقم )

 %62.2 1,004,200 غير تعاقدية مستقل (2العميل رقم )

 %44.1 551,485 غير تعاقدية مستقل (3)العميل رقم 

 %41.1 541,716 غير تعاقدية مستقل (4العميل رقم )

 %02.1 390,637 غير تعاقدية مستقل (5العميل رقم )

 %88.9 3,786,648 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 كبار  املوردين  

من إجمالي  %12.45 نسبةم و 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في % من إجمالي تكلفة مبيعات الشركة 61.64 نسبةيمثل أكبر خمسة موردين للشركة  

يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في من إجمالي تكلفة مبيعات الشركة % .0350 نسبةو  ،م2020ديسمبر  31في تكلفة مبيعات الشركة للسنة املنتهية 

 م:2021يونيو  30م و 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31في الشركة حسب املورد  مشترياتتالي تفاصيل وفيما يلي يوضح الجدول ال. م2021

 كبار املوردين للشركة (:12الجدول رقم )

 اسم املورد

 م2021 يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 طبيعة العالقة

طرف 

مستقل / 

 مستقلغير 

تعاقدية / 

 غير تعاقدية

املشتريات )ريال 

 سعودي(

النسبة من 

تكلفة املبيعات 

)%( 

املشتريات 

 )ريال سعودي(

النسبة من 

تكلفة املبيعات 

)%( 

املشتريات 

 )ريال سعودي(

النسبة من 

تكلفة املبيعات 

)%( 

 %29.15 7,174,977 %12.97 6,421,565 %18.41 8,239,235 غير تعاقدية مستقل ( 1) املورد رقم 

 %9.37 2,306,210 %8.70 4,310,734 %14.51 6,493,790 غير تعاقدية مستقل ( 2) املورد رقم 

 %4.86 1,195,723 %14.24 7,053,563 %8.11 3,628,525 تعاقدية مستقل ( 3) املورد رقم 

 %3.91 962,523 %5.56 2,756,018 %12.93 5,786,418 غير تعاقدية مستقل ( 4) املورد رقم 

 %2.75 675,886 %3.64 1,802,760 %7.69 3,441,470 غير تعاقدية مستقل ( 5)املورد رقم 

 %.0350 12,315,319 %45.12 22,344,640 %61.64 27,589,438 اإلجمالي 

 املصدر: الشركة
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 رؤية الشركة 

  في اململكة العربية  تحريك التربة ومحركات الديزل أن تكون الرائدة في مبيعات قطع الغيار البديلة لشاحنات النقل الثقيل ومعدات

 .السعودية

  أن تكون رائدة في خدمات اإلصالح ألجزاء معدات تحريك التربة ومحركات الديزل مثل الشاحن التوربيني، مضخات وحواقن الوقود، والعربة

 .السفلية في اململكة العربية السعودية

 ديم خدمات تتجاوز توقعات العمالء.الوصول للتكامل بين الحلول الرقمية والتعامل املباشر لتق 

 رسالة الشركة 

 .ساهم في توفير موارد عمالئنا عن طريق تقديم منتجات وخدمات بديلة ذات جودة مضمونة بأسعار منافسة وفي الوقت املناسبأن ت

  العامةاستراتيجية الشركة  

  عن طريق عمليات اإلستحواذ على شركات قائمة تحريك التربةمعدات أن تستحوذ على حصة أكبر من مبيعات قطع غيار. 

  أن تتوسع في أعمال الخدمة واإلصالح ملحركات الديزل واملعدات وأجزائها )الشاحن التوربيني، مضخات الوقود، حواقن الوقود، الجنازير

 ربة السفلية(.والع

 .أن تستحوذ على حصة أكبر في قطاع الشاحنات الثقيلة 

 نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة 

 ( نقاط بيع رئيسية حول اململكة.7إنتشار واسع في أغلب مناطق اململكة عبر سبعة ) 

 .امتالك حقوق توزيع حصرية وغير حصرية ملنتجات ذات حضور قوي في السوق السعودي 

 .الريادة في صيانة وإصالح الشاحن التوربيني  

 .بنية تحتية تقنية قوية 

 .سياسات وإجراءات متكاملة تغطي كامل سلسلة القيمة 

 

 للشركةالسجالت التجارية  

 السجل الرئيس ي للشركة  
 السجل الرئيس ي  (:13الجدول رقم )

 املدينة #
رقم السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

 1010068658 الرياض 1

اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة التوليد البخارية، البيع 

بالجملة والتجزئة لقطع غيار الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع 

غيار املعدات واآلالت غيار املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع 

 ئة لقطع غيار معدات وآالت البناء.الصناعية، البيع بالتجز 

ه 11/07/1408

)املوافق 

 م(29/02/1988

ه 22/06/1443

)املوافق 

 م(25/01/2022

 املصدر: الشركة
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 للشركة  التجاري لفروعالسجل  

 :، ويوضح الجدول أدناه فروع الشركةمنتجاتها( فروع في اململكة عبارة عن منافذ لتسويق وبيع 7لدى الشركة عدد )
  فروع الشركة (:14الجدول رقم )

 املدينة الفرع #
رقم السجل 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط

1 
فرع 

 الرياض 
 1010433116 الرياض 

البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار الشاحنات والنقل 

الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت 

الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت 

 الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار معدات وآالت البناء.

 ه09/07/1436

)املوافق 

 م(28/04/2015

 هـ09/07/1443

 م(10/02/2022)املوافق 

 2050033974 الدمام فرع الدمام  2

اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 ه19/04/1419

)املوافق 

 م(11/08/1998

ه )املوافق 17/04/1444

 م(11/11/2022

 4030065611 جدة فرع جدة 3

اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

لقطع غيار الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة 

املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 هـ02/11/1409

)املوافق 

 م(06/06/1989

ه )املوافق 04/02/1444

 م(31/08/2022

4 
فرع خميس 

 مشيط
 5855017531 أبها

واملولدات الكهربائية وأجهزة اصالح وصيانة املحركات 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 هـ22/07/1418

)املوافق 

 م(23/11/1997

 هـ21/07/1443

 م(22/02/2022)املوافق 

 3350021174 حائل فرع حائل 5

اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار املعدات 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 هـ27/05/1429

)املوافق 

 م(01/06/2008

 هـ24/05/1443

 م(28/12/2021)املوافق 

 1115000492 ساجر فرع ساجر 6

وأجهزة اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الزراعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 هـ04/06/1409

)املوافق 

 م(12/01/1989

 هـ04/06/1443

 م(07/01/2022)املوافق 

7 
فرع 

 الجوف
 3400008522 سكاكا

اصالح وصيانة املحركات واملولدات الكهربائية وأجهزة 

التوليد البخارية، البيع بالجملة والتجزئة لقطع غيار 

الشاحنات والنقل الثقيل، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

بالتجزئة لقطع غيار املعدات واآلالت الزراعية، البيع 

املعدات واآلالت الصناعية، البيع بالتجزئة لقطع غيار 

 معدات وآالت البناء.

 ه10/09/1419

)املوافق 

 م(29/12/1998

 هـ08/09/1443

 م(09/04/2022)املوافق  

 املصدر: الشركة
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 والشركات التابعة الزميلةالسجل التجاري للشركات  

 اليوجد لدى الشركة شركات تابعة. كما أنه زميلةاليوجد لدى الشركة شركات 

 وحقوق امللكية العالمات التجارية 

  منحهاتو  التنافس ي، ومركزها أعمالها دعمت تيوال ،عالماتها التجارية على ومنتجاتها خدماتها تسويق في الشركة تعتمد
ً
  تميزا

ً
. العمالء بين السوق  في واضحا

 .للشركة التجارية اتالعالم أدناه الجدول  ويوضح
 العالمات التجارية للشركة (:15الجدول رقم )

 بلد التسجيل تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم املالك العالمة التجارية
تاريخ بداية 

 الحماية

تاريخ نهاية 

 الحماية

 

املركز اآللي شركة 

 السعودي لقطع الغيار 
1440004564 

ه 06/06/1440

)املوافق 

 م(11/02/2019

امللكة العربية 

 السعودية

ه 27/02/1440

)املوافق 

 م(05/11/2018

ه 26/02/1450

)املوافق 

 م(19/07/2028

 

املركز اآللي شركة 

 السعودي لقطع الغيار 
1435002800 

ه 08/07/1435

)املوافق 

 م(07/05/2014

امللكة العربية 

 السعودية

ه 20/02/1435

)املوافق 

 م(23/12/2013

ه 19/02/1445

)املوافق 

 م(04/09/2023

املركز اآللي شركة  

 السعودي لقطع الغيار 
1442004948 

ه 19/06/1442

)املوافق 

 م(01/02/2021

امللكة العربية 

 السعودية

ه 13/02/1442

)املوافق 

 (م30/09/2020

ه 12/02/1452

)املوافق 

 م(14/06/2030

 الشركة: املصدر

 والتصاريح الحكومية التراخيص 
 

 :يلي كما وهي ،حصلت الشركة على عدة تراخيص من الجهات الحكومية املختصة لتمكينها من القيام بعملياتها
 والتصاريح الحكومية التراخيص (:16الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء اإلصدارتاريخ  املرخصةالجهة  رقم الترخيص الترخيص مالك الترخيص

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة منطقة الرياض 42013679112

 ه 04/03/1442

 م(21/10/2020)املوافق 

  ه04/03/1444

 م(30/09/2022)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة منطقة الرياض 40082104031

 ه 06/08/1440

 م(11/04/2019)املوافق 

 ه 06/08/1443

 م(09/03/2022املوافق )

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
3909266635 

أمانة املنطقة 

 الشرقية

 ه06/03/1438

 م(05/12/2016)املوافق 

 ه 05/03/1444

 م(01/10/2022)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
3909229228 

أمانة املنطقة 

 الشرقية

 ه08/09/1436

 م(25/06/2015املوافق )

 ه 07/09/1444

 م(29/03/2023)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة جدة 39111428477

 ه13/08/1439

 م(29/04/2018)املوافق 

 ه 12/08/1444

 م(05/03/2023)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة جدة 42044867476

 ه22/05/1442

 م(06/01/2021)املوافق 

 ه 21/05/1445

 م(05/12/2023)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة الجوف 3910684752

 ه05/01/1436

 م(29/10/2014)املوافق 

 ه 04/01/1444

 م(02/08/2022)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة منطقة حائل 40011621563

 ه06/05/1437

 م(15/02/2016)املوافق 

 ه 06/05/1444

 (م29/11/2022املوافق )

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 أمانة منطقة عسير 3909203960

 ه04/05/1435

 م(05/03/2014)املوافق 

 ه 04/05/1444

 (م27/11/2022املوافق )

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 بلدية ساجر 40031811927

 ه16/07/1435

 م(15/04/2014)املوافق 

 ه 09/01/1444

 م(07/08/2022)املوافق 

 شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار
رخصة نشاط 

 تجاري 
 بلدية البطحاء 40021733703

 ه16/07/1435

 م(15/04/2014)املوافق 

 ه06/04/1444

 (م31/10/2022املوافق )

 الشركة: املصدر
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 العقارات املستأجرة من الشركة 

لبيع وتخزين قطع الغيار للمركبات  صناعية ومحال تجارية ومستودعات أراض ي عن عبارة وهي مستأجر بصفتها اإليجار عقود من عدد الشركة أبرمت

 :اإليجار عقود عن نبذة يلي وفيما. الثقيلة
 ستأجرة من الشركةقائمة العقارات امل (:17الجدول رقم )

 املؤجر
موقع 

 العقار
 تاريخ نهاية العقد بداية العقد تاريخ االستخدام

)متر املساحة 

 مربع(

 قيمة العقد

)
ً
 )سنويا

 الرياض مؤجر عقار فرع الرياض
القيام بأنشطة 

 الشركة

 ه05/05/1441

 م(31/12/2019)املوافق 

ه )املوافق 04/05/1446

 م(06/11/2024
 2م 936

 الف  350

 ريال سعودي

 مؤجر عقار فرع

 الشاحنات
 الرياض

القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 01/06/1440

 م(06/02/2019

ه )املوافق 01/06/1443

 م(04/01/2022
 2م 320

 الف  100

 ريال سعودي

 جدة مؤجر عقار فرع جدة
القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 24/02/1443

 م(01/10/2021

ه )املوافق 04/03/1444

 م(30/09/2022
 2م 168

 الف  130

 ريال سعودي

مؤجر عقار فرع تربو 

 جدة
 جدة

القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 24/02/1443

 م(01/10/2021

ه )املوافق 04/03/1444

 م(30/09/2022
 2م 225

 الف  100

 ريال سعودي

مؤجر عقار فرع خميس 

 مشيط
 أبها

القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 09/07/1442

 م(21/02/2021

ه )املوافق 19/07/1443

 م(20/02/2022
 2م 160

 الف  120

 ريال سعودي

 الدمام مؤجر عقار فرع الدمام
القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 10/03/1436

 م(01/01/2015

ه )املوافق 30/06/1446

 م(31/12/2024
 2م 238

 الف  180

 ريال سعودي

مؤجر عقار فرع تربو 

 الدمام
 الدمام

القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 15/08/1436

 م(02/06/2015

ه )املوافق 14/08/1446

 م(13/01/2025
 2م 234

 الف  150

 ريال سعودي

 سكاكا مؤجر عقار فرع الجوف
القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 01/10/1435

 م(28/07/2014

ه )املوافق 30/09/1443

 م(01/05/2022
 2م 128

 الف  21

 ريال سعودي

 حائل فرع حائلمؤجر عقار 
القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 01/01/1440

 م(11/09/2018

ه )املوافق 30/12/1443

 م(29/07/2022
 2م 150

 الف  32

 ريال سعودي

 ساجر مؤجر عقار فرع ساجر
القيام بأنشطة 

 الشركة

ه )املوافق 06/03/1443

 م(12/10/2021

ه )املوافق 16/03/1444

 م(12/10/2022
 2م 90

 الف  16

 ريال سعودي

مؤجر عقار  املستودع 

 الفرعي
 الرياض

مستودع فرعي 

 للشركة

ه )املوافق 10/04/1443

 م(15/11/2021

ه )املوافق 21/04/1444

 م(15/11/2022
 2م 1050

 الف  125

 ريال سعودي

  الشركة: املصدر

       والسعودة املوظفون  

موظف غير سعودي)*(،  63موظف سعودي و  28موظف، منهم  91، بلغ عدد موظفي الشركة (م30/06/2021 ه )املوافق20/11/1442 بتاريخ كما

 تحت النطاق  %، وتندرج30.4سعودة قدرها حوالي  وبنسبة
ً
 من برنامج نطاقات للسعودة. "أخضر متوسط".الشركة حاليا

 م:2021يونيو  30م و 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31في  الشركة إدارات على وتوزيعهم السعودة ونسبة املوظفين أعداد التالية الجداول  وتوضح
 أعداد العاملين بالشركة (:18الجدول رقم )

 الفئة
 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %.830 28 %29.9 26 %26.2 22 السعوديين

 %.269 63 %70.1 61 %73.8 62 غير السعوديين

 %0100. 91 %0100. 87 %0100. 84 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

بتقديم خدمات املساندة والدعم ألنشطة الشركة  (18يقوم املوظفين )الدولية "وهي شركة مرتبطة"(  الخرّيف( موظف غير سعودي )وهم على كفالة شركة 18لدى الشركة عدد )*

وسيتم إنهاء اجراءات نقل  ها،وتقوم إدارة الشركة في الوقت الحالي بتأسيس شركة تابعة بهدف التوسع في أنشطتها وأعمالها وتندرج ضمن أعمال الشركة نقل كفاالتهم علي، التشغيلية

 راجع القسم الفرعي ) .م2022الكفالة خالل الربع األول للعام 
ً
( 2من القسم ) على كفالة شركة مرتبطة"آخرين املخاطر املتعلقة بوجود موظفين "( 2-1-26)وملزيد من املعلومات فضال

  .(( "االقرارات" في هذا املستند7القسم )و "عوامل املخاطرة" 
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  توزيع املوظفين على اإلدارات  (:19الجدول رقم )

 اإلدارة

 م2021يونيو  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 السعوديون 
غير 

 السعوديين
 السعوديون 

غير 

 السعوديين
 السعوديون 

غير 

 السعوديين

 4 - 4 - 4 -  اإلدارة املالية

 7 5 8 4 8 3 إدارة سلسلة اإلمداد

 4 2 3 2 2 2  إدارة التسويق وعالقات العمالء 

 1 3 1 3 1 3  إدارة التنسيق واملتابعة 

 21 8 18 8 17 6  املنطقة األولى –إدارة املبيعات 

 15 6 15 5 16 4   املنطقة الثانية –املبيعات إدارة  

 11 4 12 4 14 4  املنطقة الثالثة –إدارة املبيعات  

 اإلجمالي
22 62 26 61 28 63 

48 78 91 

 الشركة: املصدر

 هذا املستند.نشر  ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ

الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل تقوم إدارة 

 الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.

 في الوضع املالي خالل )أي ا بأنه لم يحدثة ويقر أعضاء مجلس اإلدار 
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.12نقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا

ً
 ( شهرا

 

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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 هيكل امللكية والهيكل التنظيمي 

صدرفي لكية املهيكل  
ُ
 امل

 دراج:اإل الشركة قبل  ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 
 قبل اإلدراج  الشركة لكيةهيكل م (:20الجدول رقم )

 املساهم م

 امللكية غير املباشرة امللكية املباشرة
 امللكية إجمالي

 وغير املباشرة

 املباشرة

 امللكية إجمالي

 وغير املباشرة

 املباشرة

عدد األسهم 

 املباشرة

القيمة اإلسمية 

 (ريال سعودي)

نسبة امللكية 

 املباشرة

عدد األسهم 

 غير املباشرة

القيمة اإلسمية 

 (ريال سعودي)

نسبة 

امللكية غير 

 املباشرة

1 
 مساهمة شركة) الخرّيف مجموعة شركة

 (مقفلة
 %70.00 2,100,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 70.00% 21,000,000 2,100,000

2 
 شركة) لالستثمار الخرّيف نماء شركة

 (محدودة مسؤولية ذات
 %5.00 150,000 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5.00% 1,500,000 150,000

 %13.21 396,270 %12.01 3,602,100 360,210 %1.20 360,600 36,060 * الخرّيف إبراهيم هللا عبد حمد 3

 %13.21 396,268 %12.01 3,602,080 360,208 %1.20 360,600 36,060 ** الخرّيف إبراهيم هللا عبد سعد 4

 %13.21 396,268 %12.01 3,602,080 360,208 %1.20 360,600 36,060 *** الخرّيف إبراهيم هللا عبد محمد 5

 %6.60 198,104 %6.00 1,801,040 180,104 %0.60 180,000 18,000 **** الخرّيف إبراهيم هللا عبد جواهر 6

 %6.60 198,104 %6.00 1,801,040 180,104 %0.60 180,000 18,000 ***** الخرّيف إبراهيم هللا عبد سارة 7

 %2.13 63,951 %1.94 580,131 58,131 %0.19 58,200 5,820 ****** عبدهللا إبراهيم عبدهللا الخرّيف 8

    - - %20.00 6,000,000 600,000 مساهم( 51الجمهور ) 9

      %100 30,000,000 3,000,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

وملكيته في شركة  % من رأسمالها،30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15بنسبة * إن ملكية املساهم/ حمد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف 

صدر ما نسبته 12.01مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة * إن ملكية املساهم/ سعد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في *

صدر ما نسبته 12.01شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.% من إجمالي رأس ما12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 ل امل

% من 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 17.15بدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة *** إن ملكية املساهم ورئيس مجلس اإلدارة/ محمد عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء ع

صدر ما نسبته 12.01ّيف بنسبة رأسمالها، وملكيته في شركة مجموعة الخر 
ُ
صدر.12.01%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 %من إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 8.58الخرّيف بنسبة **** إن ملكية املساهم/ جواهر عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم 

صدر ما نسبته 6.00شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.6%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% من رأسمالها، وملكيته في 30% والتي تمتلك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة 8.58سارة عبدهللا إبراهيم الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة  /**** إن ملكية املساهم*

صدر ما نس6.00شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.6.00%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70بته % والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل

% 30ك في شركة مجموعة الخرّيف نسبة % والتي تمتل2.77ناء عبدهللا إبراهيم الخرّيف بنسبة ****** إن ملكية املساهم وعضو مجلس اإلدارة/ عبدهللا إبراهيم عبد هللا الخرّيف غير املباشرة في الشركة ناتجة عن ملكيته في شركة أب

صدر ما نسبته 1.94من رأسمالها، وملكيته في شركة مجموعة الخرّيف بنسبة 
ُ
صدر.1.94%، لتصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة بنسبة 70% والتي تمتلك في رأس مال امل

ُ
 % من إجمالي رأس مال امل
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 الخرّيفشركة مجموعة  

في مدينة الرياض،  (، الصادرم02/01/1992ه )املوافق 26/06/1412وتاريخ ( 1010090542بموجب السجل التجاري رقم ) مساهمة مقفلةشركة 

قيمة كل سهم ، سهم عادي( 75,000,000) خمسة وسبعين مليون ( ريال سعودي، مقسم إلى 750,000,000) سبعمائه وخمسون مليون ويبلغ رأس مالها 

 ة.( رياالت سعودي10منها عشرة )

استخراج النفط الخام، استخراج الغاز الطبيعي، توليد الطاقة الكهربائية، جمع املياه، تشغيل شبكات ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في 

 ومرافق معالجة الصرف الصحي.

 :الخرّيفمجموعة  شركة في املالك بيانات أدناه الجدول  ويوضح
 الخرّيفمجموعة  هيكل ملكية شركة (:21الجدول رقم )

 عدد األسهم االسم
 القيمة االسمية

 )ريال السعودي(
 النسبة

 %30.00 225,000,080 22,500,008 الخرّيف إبراهيم عبدهللا أبناء شركة

 %12.01 90,052,080 9,005,208 الخرّيف إبراهيم هللا عبد حمد

 %12.01 90,052,080 9,005,208 الخرّيف إبراهيم هللا عبد سعد

 %12.01 90,052,080 9,005,208 الخرّيفمحمد عبدهللا إبراهيم 

 %6.00 45,026,040 4,502,604 الخرّيف ابراهيم هللا عبد جواهر

 %6.00 45,026,040 4,502,604 الخرّيف ابراهيم هللا عبد ساره

 %1.25 9,342,450 934,245 املبارك إبراهيم هللا عبد منيرة

 %1.94 14,532,690 1,453,269 الخرّيفبندر إبراهيم 

 %1.94 14,532,690 1,453,269 الخرّيفعبدهللا إبراهيم عبدهللا 

 %1.94 14,532,690 1,453,269 الخرّيف هللا عبد إبراهيم فهد

 %0.97 7,266,340 726,634 الخرّيف هللا عبد إبراهيم ابتسام

 %0.97 7,266,340 726,634 الخرّيف هللا عبد إبراهيم ساره

 %0.97 7,266,340 726,634 الخرّيف هللا عبد إبراهيم نجود

 %1.50 11,256,520 1,125,652 فوزية محمد زيد سليمان

 %2.63 19,698,880 1,969,888 الخرّيف هللا عبد الرحمن عبد هللا عبد

 %2.63 19,698,880 1,969,888 الخرّيف هللا عبد الرحمن عبد العزيز عبد

 %2.63 19,698,880 1,969,888 الخرّيف هللا عبد الرحمن عبد إبراهيم

 %1.31 9,849,450 984,945 الخرّيف هللا عبد الرحمن عبد سيما

 %1.31 9,849,450 984,945 الخرّيف هللا عبد الرحمن عبد ريمه

 %100.00 750,000,000 75,000,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 لالستثمار الخرّيفشركة نماء  

ه )املوافق 16/09/1437( وتاريخ 1010484943)شركة شخص واحد( بموجب السجل التجاري رقم ) ذات مسؤولية محدودةشركة سعودية 

نقدية، قيمة ( حصة 00010,) عشرة آالف( ريال سعودي، مقسم إلى 000100,)ئه ألف امفي مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها  الصادر م(21/06/2016

 ( رياالت سعودية.10كل حصة منها عشرة )

شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في 

 بحيرات وممرات املياه وحمامات السباحة واملناطق املبللة(.املؤجرة )سكنية(، رعاية وصيانة املياه الساكنة والجارية، يشمل )األحواض وال
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 :نماء الخرّيف لالستثمار شركة في املالك بيانات أدناه الجدول  ويوضح
 نماء الخرّيف لالستثمار هيكل ملكية شركة (:22الجدول رقم )

 قيمة الحصة عدد الحصص اسم الشريك
 القيمة اإلجمالية 

 )ريال سعودي(
 النسبة

 %100.00 000100, 10 10,000 38407427صك الوقفية رقم 

 %100.00 000100, - 00010, اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 

 لهيكل التنظيمي ا 

 الهيكل التنظيمي للشركة(: 1رقم ) الشكل

 املصدر: الشركة
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  وأمين سر املجلس مجلس اإلدارةأعضاء  

 : وأمين سر املجلس رةالجدول التالي أعضاء مجلس اإلدايوضح 
 وأمين سر املجلس مجلس اإلدارةأعضاء  (:23الجدول رقم )

 * اإلدارة مجلس أعضاء

 املنصب االسم
صفة 

 العضوية

االستقاللية 

**** 
 العمر الجنسية

 اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 اململوكة األسهم

 تاريخ التعيين ***"**غير مباشرة"

 النسبة العدد النسبة العدد

 إبراهيم عبدهللا محمد

 الخرّيف 

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 %12.01 360,208 %1.20 36,060 59 سعودي غير مستقل

 عبدهللا إبراهيم عبدهللا

 الخرّيف 

نائب 

رئيس 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 %1.94 58,131 %0.19 5,820 45 سعودي مستقلغير 

 عبدالعزيز حمد عبدهللا

 الخرّيف 

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 - - - - 47 سعودي مستقلغير 

 حماس هزاع سلطان

 العاصمي

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م15/04/2021 - - - - 35 سعودي مستقل

أبا محمد راشد محمد 

 الخيل ***

عضو 

مجلس 

 اإلدارة

غير 

 تنفيذي
 م18/01/2022 - - - - 45 سعودي مستقل

 أمين سر مجلس اإلدارة **

محمد  إبراهيمهيثم  

 يوسف

أمين سر 

مجلس 

 اإلدارة

 م07/06/2021 - - - - 50 أردني - -

 الشركة: املصدر

 ثالثملدة وذلك على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله كأول مجلس إدارة للشركة  م(15/04/2021)املوافق  ه03/09/1442تاريخ *وافقت الجمعية التحولية املنعقدة في 

 .واستثناًء من ذلك عين املساهمون أول مجلس إدارة ملدة خمس سنوات سنوات

 محمد يوسف كأمين سر ملجلس اإلدارة. إبراهيم( على تعيين السيد/ هيثم  م07/06/2021ه )املوافق 26/10/1442بتاريخ اإلدارة ** وافق مجلس 

ه 15/06/1443وبتاريخ م( على قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة السيد/  إسماعيل محمد صالح السلوم. 14/12/2021ه )املوافق 10/05/1443*** وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 

 .عامة العادية على تعيين السيد/ محمد راشد محمد أبا الخيل ليحل محل العضو املستقيل على أن يكمل الدورة الحالية ملجلس اإلدارةم( وافقت الجمعية ال18/01/2022)املوافق 

  على النحو التالي: االستقاللعن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض  *** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة*

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة أن يكون  -
ً
 .مالكا

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. -

 غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:  الخرّيف إبراهيم* إن ملكية رئيس مجلس اإلدارة محمد عبدهللا ****

% 12.01بنسبة  الخرّيفشركة مجموعة ملكيته في ، و من رأسمالها %30نسبة  الخرّيفلك في شركة مجموعة تالتي تمو  %17.15 بنسبة الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة ملكيته في 

صدر رأس مال لك فيتالتي تمو 
ُ
صدرمن إجمالي  12.01%بنسبة  تصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة، ل%70 ما نسبته امل

ُ
 .رأس مال امل

 غير املباشرة  في الشركة ناتجة عن امللكيات املباشرة في الشركات التالية:  الخرّيفعبدهللا  إبراهيممجلس اإلدارة عبدهللا  نائب** إن ملكية ***

التي و % 94.1بنسبة  الخرّيفشركة مجموعة ملكيته في ، و من رأسمالها %30نسبة  الخرّيفلك في شركة مجموعة تالتي تمو  %2.77 ةنسبب الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شركة ملكيته في 

صدر رأس مال لك فيتتم
ُ
صدرمال  من إجمالي رأس %94.1 بنسبة تصبح إجمالي ملكيته غير املباشرة، ل%70 ما نسبته امل

ُ
 .امل

 



 

33 

 مجلس اإلدارة وأمين سر املجلسملخص السيرة الذاتية ألعضاء فيما يلي 
  الخرّيف إبراهيمحمد عبدهللا ملالسيرة الذاتية  (:24الجدول رقم )

  الخرّيف إبراهيممحمد عبدهللا 

 سنة 59 العمر 

 سعودي الجنسية

 رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 .م1988عام  امللك سعود باململكة العربية السعودية من جامعةفي الهندسة الصناعية  البكالوريوسحاصل على درجة   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  منصب عضو مجلس 
ً
األمناء في مؤسسة تكافل الخيرية ملنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم )وهي مؤسسة تهدف إلى دعم يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019الطالب والطالبات املحتاجين( منذ عام 

  منصب عضو لجنة الطاقة املتجددة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض )وتعمل في مجال التنظيم واإلدارة 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019ت التجارية والصناعية( منذ عام للنشاطا

  منصب رئيس الجانب السعودي في مجلس األعمال السعودي العراقي )وتعمل في مجال العالقات االقتصادية والشراكات 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2017التجارية( منذ عام 

  الصناعية )وتعمل في مجال التطوير الصناعي( خالل الفترة شغل منصب عضو مجلس إدارة في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات

 .م2018م وحتى عام 2016من عام 

  شغل منصب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية لصناعة الورق )وتعمل في مجال االستثمار الصناعي( خالل الفترة من عام

 .م2018م وحتى عام 2015

 للمواصفات واملقاييس والجودة )هيئة حكومية تعمل في مجال تحقيق الريادة  شغل منصب عضو مجلس إدارة في الهيئة السعودية

 .م2019م وحتى عام 2014اإلقليمية واملرجعية العلمية في مجاالتا لتقييس وتقويم املطابقة( خالل الفترة من عام 

  منصب الرئيس التنفيذي في شركة مجموعة 
ً
التشحيم وأنظمة اآلالت واملعدات  )وتعمل في مجال النفط وزيوت  الخرّيفيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2013وخدمات التعاقد والطباعة والورق( منذ عام 

  شغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية ألنابيب الصلب )وتعمل في مجال البناء والتشييد( خالل الفترة من عام

 .م2015م وحتى عام 2013

  منصب رئيس مجلس املديرين في شركة 
ً
التجارية )وتعمل في مجال توزيع اآلالت واملعدات الزراعية والصناعية   الخرّيفيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2010والبحرية( منذ عام  

  من عام شغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لصناعة الورق )وتعمل في مجال االستثمار الصناعي( خالل الفترة

 .م2014م وحتى عام 2006

  منصب رئيس مجلس املديرين في شركة صناعات 
ً
)وتعمل في مجال صناعة املضخات التوربينية واملواسير   الخرّيفيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2005الحديدية وأنظمةالري املحوري( منذ عام 

  بالرياض )وتعمل في مجال التنظيم واإلدارة للنشاطات التجارية شغل منصب عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية

 .م2011م وحتى عام 2000والصناعية( خالل الفترة من عام 

العضويات في مجالس 

 أخرى  ات شركاتإدار 

 منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" )وتعمل في مجال إنتاج وبيع 
ً
املواد  يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019الغذائية( منذ عام 

  منصب عضو مجلس إدارة في هيئة تنمية الصادرات السعودية )هيئة حكومية تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019النفطية( منذ عام 

 منصب عضو مجلس إدارة في شركة املراكز العربية )وتعمل في مج 
ً
ال تملك وتطوير وتشغيل املجّمعات التجارية( منذ يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2017عام 

  )منصب رئيس مجلس إدارة في شركة رخاء لالستثمار الزراعي والتنمية "ش.م.م" )وتعمل في املجال الزراعي وإنتاج الغذاء 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2016منذ عام 

  منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
ً
م وحتى 2015للبترول )وتعمل في مجال أنظمة ومكونات الضخ( منذ عام   رّيفالخيشغل حاليا

 اآلن.

  منصب 
ً
م 2013منذ عام املياه والطاقة( )وتعمل في مجال لتقنية املياه والطاقة   الخرّيفشركة في رئيس مجلس اإلدارة يشغل حاليا

 وحتى اآلن.

  منصب عضو مجلس  إدارة في شركة مجموعة 
ً
)وتعمل في مجال النفط وزيوت التشحيم وأنظمة اآلالت   الخرّيفيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2009واملعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق( منذ عام 

 املصدر: الشركة
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  الخرّيفعبدهللا  إبراهيملعبدهللا السيرة الذاتية  (:25الجدول رقم )

  الخرّيفعبدهللا  إبراهيمعبدهللا 

 سنة 45 العمر 

 سعودي الجنسية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية

  حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال التنفيذية من جامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السعودية عام

 م.2008

  م.2000حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية عام 

 الخبرات العملية

  منصب الرئيس التنفيذي في شركة 
ً
 .م وحتى اآلن2015منذ عام  )التجارية )وتعمل في مجال التجارة  الخرّيفيشغل حاليا

  م وحتى 2015)وتعمل في مجال الصناعة( خالل الفترة من عام   الخرّيفشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة صناعات

 م.2019عام 

  م  2014شغل منصب  رئيس االتحاد السعودي للرياضات البحرية )وتعمل في مجال الرياضات البحرية( خالل الفترة من عام

 م. 2017وحتى عام 

 منصب ع 
ً
م 2010األعمال املصرفية لالستثمار( منذ عام  ضو منظمة شباب األعمال )عقال( )وتعمل في مجاليشغل حاليا

 وحتى اآلن.

  لتقنية املياه والطاقة )وتعمل في مجال املياه والطاقة( خالل الفترة   الخرّيفشغل منصب عضو مجلس املديرين في شركة

 .م2013م وحتى عام 2009من عام 

 لقطع الغيار )وتعمل في مجال قطع غيار املعدات الثقيلة(  ديرين في شركة املركز اآللي السعوديشغل منصب عضو مجلس امل

 .م2014م وحتى عام 2009خالل الفترة من عام 

  م  وحتى عام 2009شغل منصب  عضو هيئة السياحة بإمارة منطقة جازان )وتعمل في مجال السياحة( خالل الفترة من عام

 م. 2012

 رئيس لجنة األنشطة البحرية لغرفة تجارة جدة )وتعمل في مجال األنشطة البحرية( خالل الفترة من عام  شغل منصب  نائب

 م. 2008م  وحتى عام 2005

  منصب عضو جمعية االقتصاد السعودية )وتعمل في مجال اإلقتصاد( منذ عام 
ً
 م وحتى اآلن.2000يشغل حاليا

 منصب عضو جمعية اإلدارة السعودية 
ً
 م وحتى اآلن.2000)وتعمل في مجال اإلدارة( منذ عام  يشغل حاليا

  م 2000شغل منصب محلل ائتمان في البنك السعودي الفرنس ي )وتعمل في مجال الخدمات املصرفية( خالل الفترة من عام

 م.2002وحتى عام 

 منصب عضو لجنة أصدقاء الهالل األحمر )وتعمل في مجال 
ً
م 2018تحسين وتطوير الخدمات الطبية( منذ عام  يشغل حاليا

 وحتى اآلن.

  منصب عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض )وتعمل في مجال التنظيم واإلدارة للنشاطات الصناعية( منذ 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020عام 

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

  منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
ً
)وتعمل في مجال العقار واالستثمار( منذ عام   الخرّيف عبدهللا  أبناء يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2019

  منصب عضو مجلس إدارة في شركة أصول و بخيت االستثمارية )وتعمل في مجال االستثمار( منذ عام 
ً
م  2017يشغل حاليا

 وحتى اآلن.

 املصدر: الشركة

  الخرّيفحمد عبدالعزيز عبدهللا لالسيرة الذاتية  (:26الجدول رقم )

  الخرّيفعبدهللا حمد عبدالعزيز 

 سنة 47 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 م.1997سعود باململكة العربية السعودية عام  حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة اإلعمال من جامعة امللك  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب  املدير العام في شركة 
ً
للمشاريع الزراعية )وتعمل في مجال الزراعة وإستصالح األراض ي( منذ   الخرّيفيشغل حاليا

 .م وحتى اآلن2020عام 

   وتعمل في مجال اإلستثمار العقاري( خالل   الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء شغل منصب مدير عام إدارة العقار في شركة(

 م. 2020م وحتى عام 2014الفترة من عام 
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  شغل منصب  عضو مجلس إدارة شركة بيت التقسيط السعودي  )وتعمل في مجال  التمويل والتقسيط( خالل الفترة من

 م.2016م وحتى عام 2013عام 

  م وحتى 2012)وتعمل في مجال التجارة( خالل الفترة من عام  الخرّيفشغل منصب مدير عام التحصيل  في شركة مجموعة

 م.2014عام 

  شغل منصب عضو لجنة شركات التقسيط  بالغرفة التجارية )وتعمل في مجال التنظيم واإلدارة للنشاطات التجارية( خالل

 .م2012م وحتى عام 2006الفترة من عام 

  م 2004للتمويل  )وتعمل في مجال  التمويل والتقسيط ( خالل الفترة من عام شغل منصب املدير العام في الشركة السعودية

 م.2012وحتى عام 

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

  منصب عضو مجلس إدارة شركة 
ً
)وتعمل في مجال اإلستثمار العقاري( منذ عام    الخرّيف إبراهيمعبدهللا  أبناء يشغل حاليا

 .م وحتى اآلن2018

 املصدر: الشركة 

 سلطان هزاع حماس العاصميلالسيرة الذاتية  (:27الجدول رقم )

 سلطان هزاع حماس العاصمي

 سنة 35 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 م.2010عام جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية من  املحاسبةفي البكالوريوس حاصل على درجة   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  منصب يشغل 
ً
عضو مجلس املديرين شركة زد القابضة )وتعمل في مجال التقنية و التجارة اإللكترونية( منذ عام حاليا

 وحتى اآلن. م2018

  منصب الرئيس التنفيذي  في شركة زد  )وتعمل في مجال 
ً
 .م وحتى اآلن2017التجارة اإللكترونية(  منذ عام يشغل حاليا

  م وحتى عام 2012شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة شغن للمقاوالت )وتعمل في مجال اإلنشاءات( خالل الفترة من عام

 .م2020

  م وحتى 2012شغل منصب نائب املدير العام  في شركة شغن للمقاوالت  )وتعمل في مجال اإلنشاءات( خالل الفترة من عام

 م.2017عام 

  م وحتى عام 2011شغل منصب املدير العام  في شركة الزهور الفريدة  )وتعمل في مجال الهدايا والزهور( خالل الفترة من عام

 م.2018

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

  يشغل 
ً
م 2020عام  ذن)وتعمل في مجال التجارة اإللكترونية( م منصب عضو مجلس إدارة جمعية التجارة اإللكترونيةحاليا

 .وحتى اآلن

 املصدر: الشركة

 حمد راشد محمد أبا الخيل السيرة الذاتية مل (:28الجدول رقم )

 حمد راشد محمد أبا الخيلم

 سنة 45 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية

  حاصل على درجة البكالوريوس تخصص عمارة  من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  باململكة العربية السعودية  عام

 م.2000

 م2003باململكة املتحدة  في عام  حاصل على درجة املاجستير في الهندسة املعمارية من جامعة ويلز. 

  م2004األعمال من جامعة كارديف باململكة املتحدة  في عام حاصل على درجة املاجستير في إدارة. 

 الخبرات العملية

  منصب رئيس نائب الرئيس لقطاع العالقات املؤسساتية بشركة اإلتصاالت السعودية 
ً
  )شركة مساهمة عامة(يشغل حاليا

 .اآلنم وحتى 2020من عام  وتقنية املعلومات( قطاع اإلتصاالتفي تعمل و )

 منصب رئيس لجنة التسويق واملبيعات في شركة 
ً
وتعمل ) "ذاخر مكة مشروع"للتطوير واالستثمار العقاري ر خاذ يشغل حاليا

 .اآلنوحتى  م1920من عام  (العقاري في مجال التطوير 

  وتقنية  تصاالتقطاع اإلفي تعمل )و  شركة اإلتصاالت السعوديةفي شغل منصب رئيس مدير اإلدارة العامة للتواصل املؤسس ي

 .م2020م وحتى 2018من عام  املعلومات(

  من عام  (قطاع العقارات والتجزئةفي تعمل )و  شركة املراكز العربيةفي ئيس التنفيذي للرقمنة والتسويق شغل منصب الر

 .م2018م وحتى 2017
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  من  (االشراف على تنظيم وتطوير السوق املالية تعمل)و  يةسوق املالالهيئة في شغل منصب مدير عام التوعية والتواصل

 .م2017م وحتى 2016عام 

  م2015م وحتى 2011من عام  (والبنوك املصارفقطاع في عمل )وتبنك البالد في منصب مدير عام التسويق والتواصل شغل. 

العضويات في مجالس إدارات 

 شركات أخرى 

  منصب عضو مجلس إدارة 
ً
( منذ عام العقاري  الستثمار والتطوير)وتعمل في مجال ا شركة العوالي العقاريةيشغل حاليا

 .م وحتى اآلن1202

 املصدر: الشركة

 محمد يوسف إبراهيملهيثم السيرة الذاتية  (:29الجدول رقم )

 محمد يوسف إبراهيمهيثم  

 سنة  50 العمر 

 أردني الجنسية

 أمين سر مجلس اإلدارة املنصب

 املؤهالت العلمية
  م.1995املاجستير في التمويل من الجامعة األردنية باألردن عام حاصل على درجة 

  م.1992حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من الجامعة األردنية باألردن عام 

 الخبرات العملية

 منصب املدير املالي في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )وتعمل في مجال بيع قطع غيار امل 
ً
عدات الثقيلة يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2003والشاحنات( منذ عام 

  م 1995شغل منصب مدير مالي في شركة األدوية البيطرية باألردن )وتعمل في مجال بيع األدوية البيطرية( خالل الفترة من عام

 م.2000وحتى عام 

  خدمات املحاسبة واملراجعة( شغل منصب مدقق حسابات في مكتب السلمان لتدقيق الحسابات باألردن )وتعمل في مجال

 م.1995م وحتى عام 1992خالل الفترة من عام 

 املصدر: الشركة
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 التنفيذيةاإلدارة  

 أعضاء اإلدارة التنفيذية (:30الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم م

 * اململوكة األسهم

 "مباشرة"

 النسبة العدد

 - - م12/02/2011 42 سعودي  الرئيس التنفيذي  الخرّيف عبدالعزيز فهد محمد  1

 - - م03/03/2003 50 أردني املدير املالي محمد يوسف إبراهيمهيثم   2

 عبدالعزيز موس ى عبدالعزيز جالل 3

 وعالقات التسويق إدارة مدير

 مدير بأعمال والقائم العمالء

 ةثالثال املنطقة

 - - م08/03/2015 39 مصري 

 - - م29/12/2021 35 مصري  مدير إدارة سلسلة اإلمداد محمد صالح محمد دويدار 4

 - - م25/06/2004 45 مصري  مدير إدارة التنسيق واملتابعة محمد رفعت محمد أحمد 5

 - - م03/04/2007 41 مصري  مدير مبيعات املنطقة األولى محمود محمد عبدالعظيم محمد 6

 - - م31/03/2007 40 مصري  مدير مبيعات املنطقة الثانية السيد إبراهيمإسالم مدحت  7

 الشركة: املصدر

 كما بتاريخ هذا املستند. اإلدارة التنفيذية* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء 
 

 اإلدارة التنفيذية الذاتية ألعضاء سيرةملخص النبذة عن وفيما يلي 

  الخرّيف العزيزبدعلفهد محمد السيرة الذاتية  (:31الجدول رقم )

   الخرّيف عبدالعزيز فهد محمد 

 سنة  42 العمر 

 سعودي  الجنسية

 الرئيس التنفيذي املنصب

 املؤهالت العلمية
  م.2010باململكة املتحدة عام حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة آستون 

  م.2004حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية عام 

 الخبرات العملية

  منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
ً
لتقنية املياه والطاقة )وتعمل في مجال معالجة املياه( منذ عام   الخرّيفيشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2020

  منصب العضو املنتدب في شركة 
ً
م 2019لحلول الطباعة )وتعمل في مجال الطباعة والتغليف( منذ عام   الخرّيفيشغل حاليا

 وحتى اآلن.

  لتصنيع زيوت التشحيم  )وتعمل في مجال زيوت التشحيم( خالل   الخرّيفشغل منصب رئيس لجنة املناقصات في شركة

 م.2020م وحتى عام 2018الفترة من عام 

  منصب عضو 
ً
)وتعمل في مجال الخدمات   الخرّيفقطاع نظم املعلومات في شركة مجموعة  فيمجلس املديرين يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2015امليدانية( منذ عام 

 وتعمل في مجال الخدمات امليدانية( خالل الفترة من   الخرّيفلتواصل والتسويق  في مجموعة شغل منصب املكلف بإدارة ا(

 م.2015م وحتى عام 2013عام 

  منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
ً
)وتعمل في مجال اإلستثمار( منذ عام    الخرّيفعبدهللا البراهيم  أبناء يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2012

  منصب 
ً
في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )وتعمل في مجال بيع قطع غيار املعدات الرئيس التنفيذي يشغل حاليا

 وحتى اآلن. م2012الثقيلة والشاحنات( منذ عام 

  شغل منصب عضو لجنة جائزة اإلبداع الصناعي في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )وتعمل في مجال

 م. 2012خالل العام  لصناعية(تطوير األراض ي ا

  شغل منصب املدير العام املساعد في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار املحدودة  )وتعمل في مجال بيع قطع غيار

 م. 2012م وحتى عام 2011املعدات الثقيلة والشاحنات( خالل الفترة من عام 

  التجارية ) وتعمل في مجال توكيالت آالت ومعدات( خالل الفترة   الخرّيفشغل منصب مدير منتجات مناولة املواد في شركة

 م.2008م وحتى عام 2006من عام 

 م وحتى 2005عام من )وتعمل في مجال الخدمات امليدانية( خالل الفترة   الخرّيفمشاريع في مجموعة  شغل منصب مدير

 م.2006عام 

  م.2019م وحتى عام 2004ئة والخدمات خالل الفترة من عام في مجال التجز شغل منصب مؤسس عدد من املشاريع التجارية  
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 الشركة: املصدر

 محمد يوسف إبراهيمهيثم لالسيرة الذاتية (: 32الجدول رقم )

 محمد يوسف إبراهيمهيثم  

 سنة  50 العمر 

 أردني الجنسية

 املدير املالي املنصب

 املؤهالت العلمية
 م.1995على درجة املاجستير في التمويل من الجامعة األردنية باألردن عام  حاصل 

  م.1992من الجامعة األردنية باألردن عام  املحاسبةحاصل على درجة البكالوريوس في 

 الخبرات العملية

  منصب املدير املالي في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار )وتعمل في مجال بيع 
ً
قطع غيار املعدات الثقيلة يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2003والشاحنات( منذ عام 

  م 1995شغل منصب مدير مالي في شركة األدوية البيطرية باألردن )وتعمل في مجال بيع األدوية البيطرية( خالل الفترة من عام

 م.2000وحتى عام 

  في مكتب السلمان لتدقيق الحسابات باألردن )وتعمل في مجال خدمات املحاسبة واملراجعة(  مدقق حساباتشغل منصب

 م.1995م وحتى عام 1992خالل الفترة من عام 

 الشركة: املصدر

 عبدالعزيز موس ى عبدالعزيز جاللل السيرة الذاتية (:33الجدول رقم )

 عبدالعزيز جاللعبدالعزيز موس ى 

 سنة 39 العمر 

 مصري  الجنسية

 مدير إدارة التسويق وعالقات العمالء والقائم بأعمال مدير املنطقة الثالة املنصب

 م.2005حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة األزهر بجمهورية مصر العربية عام   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   
ً
منصب مدير إدارة التسويق وعالقات العمالء في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار املحدودة  )وتعمل في يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2015مجال بيع قطع غيار املعدات الثقيلة والشاحنات( منذ عام 

  (قطع غيار املعدات الثقيلةشغل منصب نائب مدير الفرع ومدير الفرع  في شركة الفالح للمعدات الثقيلة  )وتعمل في مجال  

 .م2015 عام م وحتى2007من عام 

  عام م وحتى 2006شغل منصب مهندس ميكانيكا  في شركة مجموعة الرسام التجارية  )وتعمل في مجال التجارة( من عام

 .م2007

 الشركة: املصدر

  محمد دويدارحمد صالح مل(: السيرة الذاتية 34الجدول رقم )

 محمد صالح محمد دويدار

 سنة 35 العمر 

 مصري  الجنسية

 سلسلة اإلمدادمدير إدارة  املنصب

 م.2010عام سكندرية بجمهورية مصر العربية  جامعة اإل ية من الهندسة امليكانيكفي درجة البكالوريوس على حاصل   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  منصب مدير 
ً
ر إدارة سلسلة اإلمداد  في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار  )وتعمل في مجال قطع غيايشغل حاليا

 وحتى اآلن. م2021عام ذ من  (املعدات الثقيلة والشاحنات

 يشغل  
ً
 .م2021 وحتى م2019 عام من (الغذائية املواد مجال في وتعمل) إفكو شركة في االمداد سلسلة مدير منصب حاليا

 م2019 وحتى م2015 عام من (الغذائية املواد مجال في وتعمل) نستلة شركة في اللوجستات مشرف منصب شغل 

 م2015 وحتى م2013 عام من (الطبية واملعدات االدوية مجال في وتعمل) باناجة شركة في مواد مخطط منصب شغل. 

 م2013 وحتى م2010 عام من (التجميل مستحضرات صناعة مجال في وتعمل) افياب شركة في مدير تخطيط منصب شغل. 

 الشركة: املصدر

 حمد رفعت محمد أحمد(: السيرة الذاتية مل35الجدول رقم )

 محمد رفعت محمد أحمد

 سنة 45 العمر 

 مصري  الجنسية

 مدير إدارة التنسيق واملتابعة املنصب
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 .م1998بجمهورية مصر العربية عام  القاهرةمن جامعة  املحاسبة فيحاصل على درجة البكالوريوس   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب 
ً
في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار املحدودة  )وتعمل في مجال مدير إدارة التنسيق واملتابعة يشغل حاليا

 وحتى اآلن. م2004بيع قطع غيار املعدات الثقيلة والشاحنات( منذ عام 

  شغل منصب مدير مبيعات الزيوت في الشركة املصرية العاملية للسيارات )وتعمل في مجال املعدات الثقيلة والزيوت

 م.2004م وحتى عام 1999والسيارات( خالل الفترة من عام 

  م.1999م وحتى عام 1998شغل منصب محاسب  في شركة ببلوس تورز  )وتعمل في مجال السياحة( خالل الفترة من عام 

 الشركة: املصدر

 ملحمود محمد عبدالعظيم محمد(: السيرة الذاتية 36الجدول رقم )

 محمود محمد عبدالعظيم محمد

 سنة 41 العمر 

 مصري  الجنسية

 مدير مبيعات املنطقة األولى املنصب

 .م2002بجمهورية مصر العربية عام  القاهرةحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب 
ً
في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار املحدودة  )وتعمل في مجال بيع مدير مبيعات املنطقة األولى يشغل حاليا

 وحتى اآلن. م2007قطع غيار املعدات الثقيلة والشاحنات( منذ عام 

 والزيوت  شغل منصب مدير فرع التربو بالغردقة في الشركة املصرية العاملية للسيارات )وتعمل في مجال املعدات الثقيلة

 م.2007م وحتى عام 2002الفترة من عام والسيارات( خالل 

 الشركة: املصدر

 السيد إبراهيم(: السيرة الذاتية إلسالم مدحت 37الجدول رقم )

 السيد إبراهيمإسالم مدحت 

 سنة 40 العمر 

 مصري  الجنسية

 مدير مبيعات املنطقة الثانية املنصب

 م.2004على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة املنصورة بجمهورية مصر العربية عام حاصل   املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

   منصب مدير مبيعات املنطقة الثانية في شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار املحدودة  )وتعمل في مجال 
ً
يشغل حاليا

 م وحتى اآلن.2007ام بيع قطع غيار املعدات الثقيلة والشاحنات( منذ ع

 والزيوت  شغل منصب مدير فرع التربو باملنصورة في الشركة املصرية العاملية للسيارات )وتعمل في مجال املعدات الثقيلة

 م.2007م وحتى عام 2006والسيارات( خالل الفترة من عام 

  شغل منصب مهندس صيانة سفن بحرية في شركة مارين تك بمصر  )وتعمل في مجال صيانة السفن( خالل الفترة من عام

 م.  2006م وحتى عام 2005

 الشركة: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 لجان الشركة 

 لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى 
ً
الوفاء باملتطلبات النظامية ذات قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا

 .ومسؤولياتها واألعضاء الحاليينللجنة املراجعة وفيما يلي وصف العالقة 

 لجنة املراجعة 

على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها  م(02/06/2021ه )املوافق 21/10/1442تاريخ في العادية في اجتماعها املنعقد غير وافقت الجمعية العامة 

ه )املوافق 21/10/1442تاريخ ب العامة غير العادية الجمعية انعقاد من تاريخ بدأت عضويتهم والتيوضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة 

 . سنوات ( ملدة ثالثم29/04/2024ه )املوافق 20/10/1445 بتاريخوتنتهي ( م02/06/2021

 اختصاصات لجنة املراجعة 

بيان من أعضاء مجلس  تختص لجنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو

إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت  تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

اللجنة  مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهامبتختص لجنة املراجعة  

 :بصفة خاصة ما يلي

 التقارير املالية (أ

 ا دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالته

 وشفافيتها.

 والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة  إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة

  .وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

 .دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية 

  لشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحساباتس التنفيذي للمالية باالرئيالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها. 

 .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية 

 هادراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأن. 

 املراجعة الداخلية (ب

 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة  

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

  للتحقق من توافر املوارد الالزمة  -إن وجدت-في الشركة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية

وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها، واذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها الى املجلس بشأن مدى 

 .الحاجة الى تعيينه

 املراجع الداخلي وعزله وإقتراح مكافآته التوصية ملجلس االدارة بتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية أو.  

  مراجع الحسابات  (ج

  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق

  .عملهم وشروط التعاقد معهم

 ،ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات  التحقق من استقالل مراجع الحسابات و موضوعيته وعدالته

 .الصلة

  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء

 .مرئياتها حيال ذلك

  كة.اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشر  

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 
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 ضمان االلتزام (د

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

  العالقةالتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات  

 مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة 

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. 

 

 :تالي أعضاء لجنة املراجعةويوضح الجدول ال
 لجنة املراجعةأعضاء (: 38الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس اللجنة *أحمد أمين الزبيديعمار  

 عضو العوام يوسف ياسين يوسف

 عضو ممدوح وضاح صادق صبري 

 الشركة: املصدر

 للجنة رئيس الزبيدي أمين أحمد عمار /السيد بتعين اإلدارة مجلس توصية على  (م13/12/2021 املوافق) ه09/05/1443 تاريخ في املنعقدة العادية غير العامة الجمعية وافقت* 

  املراجعة
ً
  السلوم صالح محمد اسماعيل /السيد املستقيل الرئيس من بدال

ً
 .الحالي املجلس دورة نهاية حتى سلفه مدة ليكمل  (م13/12/2021 املوافق) ه09/05/1443  تاريخ من اعتبارا

 وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
  عمار أحمد أمين الزبيديل(: السيرة الذاتية 39الجدول رقم )

 عمار أحمد أمين الزبيدي

 سنة 53  العمر 

 أردني  الجنسية

 رئيس لجنة املراجعة  املنصب

 .م1993حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت في الكويت عام    املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية
   منصب الرئيس املالي  في شركة مجموعة الخريف )وتعمل في مجال الصناعة والتجارة( من عام 

ً
 م وحتى اآلن.1999يشغل حاليا

  م1999م وحتى 1993)وتعمل في مجال البنوك( من عام شغل منصب مدير االئتمان في شركة البنك العربي. 

عضوية مجالس اإلدارة في 

 شركات أخرى )حالية(

  م وحتى اآلن.2020يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتمويل )وتعمل في مجال التمويل( من عام 

  ّم وحتى  2019في مجال املياه والطاقة( من عام ف لتقنية املياه والطاقة )وتعمل يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الخري

 اآلن.

 الشركة: املصدر

 يوسف ياسين يوسف العوامل(: السيرة الذاتية 40الجدول رقم )

 يوسف ياسين يوسف العوام

 سنة  45 العمر 

 سعودي الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 املؤهالت العلمية
 م2003 عام السعودية العربية باململكة  واملعادن للبترول فهد امللك جامعة من  املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل. 

 م2000 عام  البحرين بمملكة ديلمون  أكاديمية من التكاليف محاسبة  دبلوم في على حاصل. 
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 الخبرات العملية

 يشغل  
ً
 م1202منذ إبريل ( وتعمل في مجال التجارة) الخرّيف مجموعة شركة في املالي التنفيذي الرئيس نائب منصب حاليا

 .اآلن وحتى

 نهاية وحتى م2020 عام من الفترة خالل( العقارات وتطوير إدارة مجال في وتعمل)  ىالخزام شركة في املالي املدير منصب شغل 

 .م2021 مارس

 يشغل  
ً
 م2018 عام منذ( األعمال وادارة  املالية االستشارات مجال في وتعمل) تحويل شركة في  إداري  شريك منصب حاليا

 .اآلن وحتى

 من الفترة خالل( العسكرية الصناعات مجال في وتعمل)  العسكرية للصناعات العامة الهيئة في  املالي املدير منصب شغل 

 .م2020 عام وحتى م2019 عام

 م2018 عام من الفترة خالل مجل التجارة( في وتعمل)  الخرّيف مجموعة في  املشتركة املالية الخدمات مدير منصب شغل 

 .م2019 عام وحتى

 الفترة خالل (البتروكيماويات في وتعمل( )سبكيم) للبتروكيماويات العاملية السعودية الشركة في املالي املدير  منصب شغل 

 .م2018 عام وحتى م2017 عام من

 للفوسفات معادن شركة في املالية الرقابة مدير منصب شغل (MPC )للفوسفات الشمال وعد معادن وشركة (MWSPC )

 .م2017 عام وحتى م 2012 عام من الفترة خالل (الثقيلة املعدات غيار قطع مجال في وتعمل)

 س ي بي أم مجموعة في املالي املدير  منصب شغل MBC (واإلعالم الصحافة مجال في وتعمل) م2007 عام من الفترة خالل 

 .م2012  عام حتىو 

 الفترة خالل  (املصانع وإدارة إنشاء مجال في وتعمل) السعودية العربية اميانتيت شركة في املحاسبة قسم رئيس منصب شغل 

 .م2007  عام حتىو  م2004  عام من

عضوية مجالس اإلدارة في شركات 

 أخرى )حالية(

 ال يوجد.

 الشركة: املصدر

 مدوح وضاح صادق صبري مل(: السيرة الذاتية 41الجدول رقم )

 ممدوح وضاح صادق صبري 

 سنة  40 العمر 

 أردني الجنسية

 عضو لجنة املراجعة املنصب

 .م2005 عام باألردن التطبيقية العلوم جامعة من املحاسبة في البكالوريوس درجة على حاصل  املؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 يشغل  
ً
 املجمعات وتطوير وتأجير ادارة مجال في وتعمل) العربية املراكز شركة في داخلي تدقيق أول  مدير منصب حاليا

 .اآلن وحتى م2013 عام منذ( التجارية

 خالل( والصناعة التجارة مجال في وتعمل) الراشد عبدالرحمن راشد مجموعة شركة في الداخلي التدقيق مدير منصب شغل 

 م.2013 عام وحتى م2011 عام من الفترة

 والرقابة( خالل واملراجعة املحاسبة مجال في وتعمل) الخير ابو بكر توش اند ديلويت شركة في رئيس ي مدقق منصب شغل 

 .م2011 عام وحتى م2008 عام من الفترة

 الفترة والرقابة( خالل واملراجعة املحاسبة مجال في وتعمل) وشركاه غزاله أبو طالل شركة في حسابات مدقق منصب شغل 

 .م2008 عام حتىو  م2005 عام من

عضوية مجالس اإلدارة في شركات 

 أخرى )حالية(

 ال يوجد.

 الشركة: املصدر
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 سياسة توزيع األرباح 

 ، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:وفق النظام األساس ي للشركة

األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب %( من صافي 10يجنب عشرة باملائة ) .1

 %( من رأس املال املدفوع.30متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثين باملائة )

فل توزيع أرباح ثابتة قدر للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يتحقق مصلحة الشركة أو يك .2

اإلمكان على املساهمين، وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما 

 من هذا 
ً
 .املؤسساتيكون قائما

 وتخصيصهاتفاقي حتياطي صافي األرباح لتكوين ا%( من 5باملائة ) خمسةبناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب للجمعية العامة العادية  .3

 .تقررها الجمعية العامة لغرض أو أغراض معينة

 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان .4

أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك 

 من هذه املؤسسات.

 يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املتبقية. .5

 من الجمعية يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل ربع أو نصف سنوي  .6
ً
بعد استيفاء املتطلبات على أن يتم اعتمادها الحقا

 العامة العادية للشركة.

 

م والستة أشهر 2020ديسمبر  31م والسنة املالية في 2019ديسمبر  31ولم تقم الشركة بتوزيع أي أرباح خالل السنة املالية املنتهية  في السنة املالية في 

ا أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ هذه املستند، كما أن الشركة التضمن أنها ستقوم بتوزيع أي أرباح م، كم2021يونيو  30املنتهية في 

 .في املستقبل

 

 من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات املالية الت
ً
 .هاي تليوتستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا
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 تكاليف اإلدراج املباشر 

سعودي، والتي تشمل  ريال( 1,400,000وأربعمائة ألف )مليون من املتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية مبلغ 

 )مساهم كبير( الخرّيفشركة مجموعة وستتحمل  .املوازيةخرى املتعلقة باإلدراج املباشر في السوق أتعاب املستشار املالي، واملصاريف والتكاليف األ 

 بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق املالية وبعد اإلدراج، جميع تكاليف اإلدراج
ً
 .علما
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 اإلقرارات 

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

 في الوضع املالي خالل الـ ) لم يكن -1
ً
 ملحوظا

ً
صدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ُ
 األخيرة.12هناك أي انقطاع في أعمال امل

ً
 ( شهرا

منح أي عموالت أو خصومات أو  -2
ُ
صدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب لم ت

ُ
أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل امل

 بإصدار أو طرح أي سهم.التسجيل فيما يتعلق 

 جوهري في الوضع املالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.و لم يكن هناك أّي تغير سلبي  -3

صدر.( 32، جبخالف ما ورد في الصفحة ) -4
ُ
 ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألّي  من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في امل

 .قانونية إجراءات أو دعاوي  ألي خاضعة ليست الشركة -5

 .بعد ترخيص الجمعية العامة للشركة؛ إال منافسة أعمال في اإلدارة مجلس أعضاء من أي يشترك الأن  -6

 .أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت املوافقة عليها من الجمعية العامة للشركة -7

 .يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ هذا املستندأن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم  -8

 .املستند هذا في تضمينها يتم لم املالية األوراق تسجيل طلب على تؤثر أن يمكن أخرى  وقائع أي توجد ال أنه -9

 .أنشطتها ملمارسة املطلوبة األساسية واملوافقات التراخيص جميع على حاصلة الشركة أن  -10

 على تؤثر أن املمكن من أخرى  جوهرية مخاطر بأي علم على ليسوا اإلدارة مجلس أعضاء فإن املخاطرة، عوامل قسم في ورد ما باستثناء  -11

 الشركة. أسهم في االستثمار في املحتملين املستثمرين قرار

  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى  ألي اإلدارة مجلس أعضاء يخضع ال  -12
ً
 املالي. وضعها في أو الشركة أعمال في جوهريا

 لهما. تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي الرئيس أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد تعطي صالحية أي توجد ال  -13

 ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدر.  -14

ا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس   -15 أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًّ

 اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.

( 2( "املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية" في القسم )2-1-9باستثناء ماذكر في الخطر رقم ) -16

الزكاة والضريبة  "عوامل املخاطرة" في هذا املستند، أن الشركة ال تخضع ألي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة

 والجمارك كما في تاريخ هذا املستند.

أن الشركة ملتزمة بفصل تكليفها الزكوي عن املجموعة املندرجة ضمنها لتقديم إقراراتها الزكوية بشكل مستقل عند الحصول على موافقة  -17

كوي للُمصدر عن املجموعة خالل فترة ال تزيد عن هيئة السوق املالية على اإلدراج، وسيتم إنهاء اإلجراءات ذات العالقة لفصل التكليف الز 

لتصبح شركة املركز اآللي السعودي لقطع الغيار مكلًفا  املباشر في السوق املوازية، على اإلدراج أشهر منذ موافقة هيئة السوق املالية الثالثة

 لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ً

 زكوًيا مستقال

( "عوامل املخاطرة" في هذا 2( "املخاطر املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة" في القسم )2-1-1024)باستثناء ماورد في الخطر رقم  -18

 ملساهمي الشركة على العامة الجمعية موافقة ند، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت علىاملست

 العالقة. ذات األطراف التجارية مع التعامالت جميع

مرتبطة( من خالل تأسيس  ( موظف ممن يعملون لديها وهم على كفالة شركة الخرّيف الدولية )شركة18بنقل عدد )أن الشركة ملتزمة  -19

 م.2022خالل الربع األول من العام  شركة تابعة للُمصدر يتم نقل كفاالتهم إليها، وسيتم إنهاء كافة اإلجراءات ذات العالقة
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج املباشر وشروطه 

 تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية 

ات الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا املستند إلى هيئة السوق املالية السعودية، وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذتقدمت 

وازية، امل العالقة واستيفاء جميع املتطلبات، وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق 

 بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا.

 سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم 

 على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع بين الطرفين
ً
 ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا

 في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم .  وليس للشركة عالقة

  للخدمات فالكم شركة للشركة والتي قامت بها العادلة السوقية القيمة تحديد خالل من االسترشادي السعر تحديد تم
ً
املالية "املستشار املالي". وفقا

( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة 10سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة ) ريال( 49) تسعة وأربعيناالسترشادي للسهم لذلك، يبلغ السعر 

( سهم عادي مدفوعة القيمة 3,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى ثالثة ماليين )30,000,000ثالثين مليون )إليه بأن رأس مال الشركة الحالي يبلغ 

 .بالكامل

 

 9:30ى العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساعة سعر االفتتاح للسهم بناًء عل يتم تحديد

 إلى الساعة 
ً
(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل  10:00صباحا

ً
صباحا

  30وامر بعد مطابقتها في فترة املزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ )%الذي يتم عنده تنفيذ األ 
ً
ارتفاعا

.)
ً
حدود ثابتة للتذبذب  یقتطب یتم، كما سسعر اإلدراج لليوم األول فقط العادلة وهوالسعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية  ويعتبر وهبوطا

، مما 10إلى  یةالسعري عند وصول سعر الورقة املال
ً
 أو انخفاضا

ً
 یدحد ثابت جد یدمزاد التذبذب السعري، لتحد یلإلى تفع یؤدي%،  سواًء ارتفاعا

ملدة خمس دقائق عند وصول سعر السعري  تذبذبمزاد ال یفعللسعري. و االناتج من مزاد التذبذب  یدبناًء على السعر املرجعي الجد یةللورقة املال

، %10إلى  یةالورقة املال
ً
 أو انخفاضا

ً
 یتكرر أن  یمكنإلى الحد الثابت للتذبذب السعري و  یةسعر الورقة املال یصلعندما  یبدأھو مزاد و ، سواًء ارتفاعا

بنى عل یدسعر مرجعي جد هنتج عنيعدة مرات خالل جلسة التداول و 
ُ
تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى سيتم  ثابتة. یةحدود سعر یه ت

 لألوراق املالية املدرجة في
ً
 املوازية إلى السوق  من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية وفقا

(30% )
ً
 وهبوطا

ً
 ، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.ارتفاعا

  دقيقتين ملدةتمديد مزادي االفتتاح واإلغالق يتم 
ً
 العلوي  الحد نهاية عند االفتراض ي السعر أن حال في أو ،مطابقة غير سوق  أوامر وجود حال في  تلقائيا

 بالنسبة أما. مساء 3:12:30 و مساء 3:12:00 بين يوميا متغير بشكل ثانية 30 خالل املزاد سينتهي الحالة، هذه في(. %10-)+/ الثابت الحد من السفلي أو

 .مساء 3:20:00 وتنتهي اإلغالق مزاد نهاية بعد مباشرة تبدأ سوف فإنها اإلغالق سعر على التداول  لجلسة

 اآلتي: حسب واإلغالق االفتتاح أسعار السوق  وتحسب

 .املالية األوراق من تداولها يمكن التي الكمية من األقص ى الحد سعر التداول  نظام يحدد .1

كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي، وهو عدد األوراق  إذا .2

 املالية غير املطابقة بهذا السعر.

 إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:  .3

 عند عد .أ
ً
 م توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط. األعلى سعرا

 عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف البيع فقط.  .ب
ً
 األقل سعرا

)ج( متوسط أسعار )أ( و )ب( عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. ُيقّرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة  .ج

 تغير السعر عند اإلمكان. 
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 الجدول  في املحدد الجلسات تسلسل التداول  يوم ويتبع .اململكة في الرسمية العطالت باستثناء الخميس، يوم إلى األحد يوم من األسهم تداول  يكون 

 :اآلتي
 (: تسلسل الجلسات42الجدول رقم )

 الجدول الزمني الجلسة

 10:00 – 9:30 الجلسة األولى: مزاد االفتتاح 

 15:00- 10:00 تنفيذ -الجلسة الثانية: السوق مفتوح 

 15:10- 15:00 الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

 15:20 – 15:10 الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 

 16:00 – 15:00 الجلسة الخامسة: السوق مغلق

 تداول  -املصدر: إجراءات التداول والعضوية 

 وإلغاؤه  يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر

 خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير املنفذة خالل يوم التداول. 

 عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد(. 

 طابق األوامر
ُ
 في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  ت

 خالل 
ً
 ي الجدول أعاله. ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين ف 30يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا

 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة 

 تعليق اإلدراج أو إلغائه 

، وذلك في أي من الحاالت اآلتية: (أ
ً
 يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق املالية املدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا

 للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  -1
ً
 إذا رأت ضرورة ذلك حماية

 في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. -2
ً
 تراه الهيئة جوهريا

ً
 إذا أخفقت الشركة إخفاقا

 يئة في مواعيدها.إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة لله -3

 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق. -4

عند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة املقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق  -5

اقتنعت الهيئة، بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ بالكيان املستهدف، و 

 العكس ي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.

 عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعه املالي  -6
ً
بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا

 لذلك.

 متطلبات السيولة املحددة في الفقرة )ب( من املادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مض ي املدة املحددة في ال -7
َ
ستوف

ُ
فقرة إذا لم ت

 ( من الفقرة )د( من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.1الفرعية )

% فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب 50إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  عند قيد طلب افتتاح -8

 نظام اإلفالس.

 عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس. -9

إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء  -10

 اإلفالس.

 عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس. -11

 عتبارات اآلتية:يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لال  (ب

 للمستثمرين. -1
ً
، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية  معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف 

 أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. -2

صدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. -3
ُ
 التزام امل
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 عن مزاولة نشاطاته عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح  -4
ً
إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا

( من الفقرة )أ( من املادة السادسة والثالثون 13من قبل الجهة املختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )

 لقواعد اإلدراج.

 الية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:تعلق السوق تداول األوراق امل (ج

وائح التنفيذية ذات العالقة -1
ّ
 .عند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماتها املالية الدورية وفق الل

الرأي املعارض  عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة -2

 أو االمتناع عن إبداء الرأي.

إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السوق املالية  -3

 للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك. 

 العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير  -4

( من الفقرة )ج( من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج، بعد مض ي جلسة تداول 3( و)2( و)1ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات ) (د

أسهم املصدر خارج املنصة، ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات  واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول 

 تداول تلي انتفاء سبب التعليق.

الت يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من املرجح حدوث أي  من الحا (ه

 من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.الواردة في الفقرة )أ( 

 يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. (و

يجوز للهيئة إلغاء إدراج أسهم ( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات  مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، ف6إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة) (ز

 الشركة.

عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكس ي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها تقديم طلب جديد  (ح

 لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األ 
ً
 وراق املالية وااللتزامات املستمرة.إلدراج أسهمها وفقا

 ة.ال تخّل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالق (ط

 

 اإللغاء االختياري لإلدراج 

إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على الشركة ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها املالية في السوق إلغاء اإلدراج  (أ

 تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق املالية بذلك، وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية:

 األسباب املحددة لطلب اإللغاء. -1

 نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة )د( أدناه. -2

خة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء نس -3

 آخر تتخذها الشركة.

 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة. -4

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه. -بناًء على تقديرها -للهيئة  يجوز  (ب

 يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. (ج

. ويجب أن يتضمن اإلفصاح عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن (د

 على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.

 التعليق املؤقت 

  املالية أوراقها تداول  تعليق السوق  من تطلب أن للشركة يجوز  (أ
ً
 بموجب تأخير دون  من عنه اإلفصاح يجب التداول  فترة خالل حدث وقوع عند مؤقتا

 تداول  بتعليق السوق  وتقوم التداول، فترة نهاية حتى سريته تأمين الشركة تستطيع وال السوق  قواعد أو التنفيذية لوائحه أو املالية السوق  نظام

 .للطلب تلقيها فور  املصدر لذلك املالية األوراق

  التداول  تعليق عند (ب
ً
 املتوقعة واملدة التعليق سبب عن - ممكن وقت أقرب - في للجمهور  تفصح أن الشركة على يجب املصدر، طلب على بناءً  مؤقتا

 .الشركة نشاطات في تأثيره ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة له
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  التداول  تعلق أّن  للهيئة يجوز  (ج
ً
 وترى  الشركة نشاطات في تؤثر قد ظروف هناك تكون  أو معلومات لديها يكون  عندما الشركة من طلب دون  من مؤقتا

 املؤقت للتعليق املالية أوراقها تخضع عندما الشركة على ويجب. املستثمرين بحماية تخل أو املالية السوق  نشاط في تؤثر ربما الظروف تلك أن

 .السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االلتزام في االستمرار للتداول 

الشركة، ومن  نشاطات في تؤثر قد ظروف أو معلومات لها تبين إذا أعاله املذكورة( ج) الفقرة وفق صالحيتها ممارسة الهيئة على تقترح أن للسوق  (د

 .املحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين

 .ذلك خالف املالية السوق  أو الهيئة تر لم ما أعاله،( ب) الفقرة في إليه املشار اإلفصاح في املحددة املدة انتهاء عند للتداول  املؤقت التعليق يرفع (ه

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  

صدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق 
ُ
املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق  اإلجراءاتإذا رغب امل

 املالية وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج.

افقات التي ستدرج   األسهم بموجبها القرارات واملو

 تتمثل القرارات واملوافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

 .)قرار مجلس اإلدارة بالتمرير( توصية مجلس اإلدارة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية (1

على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية  م(02/06/2021ه )املوافق 21/10/1442بتاريخ عادية الغير موافقة الجمعية العامة  (2

 وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة.

الشركة في السوق املوازية وذلك بتاريخ على طلب اإلدراج املباشر ألسهم  )تداول السعودية( مجموعة تداول السعوديةموافقة  (3

 (.م30/08/2021ه )املوافق 22/01/1443

موافقة هيئة السوق املالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية، وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق  (4

 م(.29/12/2021ه )املوافق 25/05/1443املالية بتاريخ 

 الحظر(:الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة )فترة  

 من تاريخ بدء تداول أسهم 12اثني عشر ) أسهمهم مدة التصرف في ( في هذا املستند30 ،حفي الصفحة )يحظر على كبار املساهمين املذكورين 
ً
( شهرا

 املوازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة. الشركة في السوق 

 )تداول السعودية(مجموعة تداول السعودية نبذة عن  

. م1990 عام اململكة في اإللكتروني األسهم تداول  وبدأ اإللكتروني، املالية األوراق معلومات لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 األحد يوم من األسبوع أيام من عمل يوم كل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً  متكامل إلكتروني نظام خالل من التداول  عملية تتم

  10 الساعة من واحدة فترة على الخميس يوم حتى
ً
، 3 الساعة وحتى صباحا

ً
 بإدخال فيسمح األوقات هذه خارج أما. األوامر تنفيذ خاللها ويتم عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

  األوامر أولوية وتحديد استقبال ويتم لألوامر، آلية مطابقة خالل من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
 األوامر وهي أوال

  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي السعر، محددة األوامر وتليها األسعار، أفضل على املشتملة
ً
 .اإلدخال لتوقيت وفقا

 فوري بشكل السوق  بيانات توفير ويتم اإلنترنت، على تداول  موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من املعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول  نظام يقوم

  الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل آليا

 مراقبة مسؤولية تداول  نظام ويتولى". تداول " نظام عبر للمستثمرين بالنسبة املهمة واملعلومات القرارات جميع عن اإلفصاح الشركة على وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،
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 للمعاينة املتاحة املستندات 

 إلى الساعة  9في املقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة ستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة 
ً
مساًء،  4صباحا

سيتيحها املستشار املالي "شركة فالكم للخدمات املالية" للمستثمرين املؤهلين عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني أو من خالل غرفة بيانات افتراضية 

)املوافق ه 12/07/1443م( وحتى تاريخ 27/01/2022ه )املوافق 24/06/1443(، وذلك ابتداًء من تاريخ Info@falcom.com.saي: )للمستشار املال

  ( أيام قبل اإلدراج(:7م( )على أال تقل تلك الفترة عن )13/02/2022

 عليه طرأت التي والتعديالت للشركة وعقد التأسيس األساس ي النظام. 

 للشركة.التجاري  السجل 

  (كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية)موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية. 

  على اإلدراج.  )تداول السعودية(مجموعة تداول السعودية موافقة 

 .توصية مجلس اإلدارة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية 

  على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية الجمعية العامة للشركةموافقة. 

 ر اآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية )تقرير التقييم للمصدر املعد من قبل املستشا

أو موقع املستشار املالي شركة فالكم ( parts.com-www.spc) كة على اإلنترنتالشر  ي يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة موقعذوالاملالي( 

 .(www.falcom.com.saللخدمات املالية )

  م واإليضاحات املرفقة بها، والقوائم املالية األولية املوجزة لفترة 2020ديسمبر  31املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في القوائم املالية

 .م واإليضاحات املرفقة بها2021يو يون 30الستة أشهر املنتهية في 

 املوافقة الخطية من قبل: 

 .ا املستندراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذاملستشار املالي )شركة فالكم للخدمات املالية( على إد .أ

 على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته.”. شركة آرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون(“املحاسب القانوني  .ب

 

http://www.spc-parts.com/
http://www.falcom.com.sa/
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 تقرير املحاسب القانوني 

م2020ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  املراجعةالقوائم املالية  



 

 

 

 

 

 

 السعودي لقطع الغيار المحدودة اآللي شركة المركز

 )شركة شخص واحد(

 )شركة ذات مسئولية محدودة(
 

 القوائم المالية

 وتقرير المراجع المستقل

 2020ديسمبر  31
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 )محاسبون قانونيون(شركة ارنست ويونغ وشركاهم 
 شركة تضامنية 
 المركز الرئيس 
 الدور الرابع عشر  –برج الفيصلية 

 طريق الملك فهد 
 2732ص.ب: 
 11461الرياض 

 المملكة العربية السعودية 

 

 

 تقرير المراجع المستقل إلى المالك في
 السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(شركة المركز اآللي 

 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 
 الرأي

شركة ذات مسئولية محدودة   –لقد راجعنا القوائم المالية لشركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(  
اآلخر ، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 2020ديسمبر  31)"الشركة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي كما في 

الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما وقائمة التغيرات في حقوق 
 في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

 
، 2020ديسمبر  31في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العر بية وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا
 السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

  
 أساس الرأي

إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها  عايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.تمت مراجعتنا وفقا للم
إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة  في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا.

ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك   المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. القواعد.

 
 مسؤوليات اإلدارة حول القوائم المالية

ائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القو
السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحكام نظام الشركات وعقد تأسيس 

 دارة ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ. الشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإل

 
عند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية واإلفصاح 

بيق مبدأ االستمرارية في المحاسبة، ما لم تنوي االدارة تصفية حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتط
 الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.

 
  إن االدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل 
إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة   وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.

 ماً عن تحريٍف جوهري موجود.التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائ 
يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 

 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية. 

mailto:ey.ksa@sa.ey.com
http://www.ey.com/mena




 شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 قائمة المركز المالي
 2020ديسمبر  31كما في 

 

 يتجزأ من هذه القوائم المالية جزًءا ال  27إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 إيضاح  
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات
    الموجودات غير المتداولة

 1,693,793 1,756,717 4 ممتلكات ومعدات
 526,472 288,993 5 االستخدامموجودات حق 

  ───────── ───────── 
 2,220,265 2,045,710  إجمالي الموجودات غير المتداولة

  ───────── ───────── 
    الموجودات المتداولة

 29,032,899 29,453,599 6 بضاعة 
 3,440,355 2,591,845 8 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

 1,963,424 6,053,516 7 مدينون تجاريون
 204,094 230,678 21 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 4,454,931 7,133,674 9 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ───────── ───────── 

 39,095,703 45,463,312  إجمالي الموجودات المتداولة
  ───────── ───────── 

 41,315,968 47,509,022  الموجوداتإجمالي 
  ═════════ ═════════ 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات
    حقوق الملكية

 10,000,000 10,000,000 10 رأس المال 
 2,125,423 3,000,000 11  احتياطي نظامي

 7,880,649 17,056,343   أرباح  مبقاة
 ( 504,468) (650,765)  احتياطي تقويم اكتواري

  ───────── ───────── 
 19,501,604 29,405,578  إجمالي حقوق الملكية

  ───────── ───────── 
    المطلوبات غير المتداولة

 5,416,626 6,010,298 12 التزامات المنافع المحددة للموظفين
 202,840 127,724 5 التزامات إيجار

  ───────── ───────── 
 5,619,466 6,138,022  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  ───────── ───────── 
    المطلوبات المتداولة

 7,253,272 6,278,106 13 دائنون تجاريون
 4,331,879 690,192 21 مبالغ مستحقة إلى المالك 

 864,664 1,740,917 21 مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
 3,476,934 3,059,270 14 ومطلوبات متداولة أخرىمخصص 

 268,149 196,937 5 التزامات إيجار
  ───────── ───────── 

 16,194,898 11,965,422  إجمالي المطلوبات المتداولة
   ───────── ───────── 

 21,814,364 18,103,444  إجمالي المطلوبات
  ───────── ───────── 

 41,315,968 47,509,022  حقوق الملكية والمطلوباتإجمالي 
  ═════════ ═════════ 

 



 شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  27إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

4 

 
 إيضاح

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

 ──── ───────── ───────── 

  70,428,627 77,648,935 17 إيرادات 
 ( 44,758,310)  (49,525,392)  تكلفة اإليرادات

  ───────── ───────── 

 25,670,317 28,123,543  إجمالي الربح
    

 ( 16,332,313) (12,489,383) 18 مصاريف بيع وتوزيع
 (4,780,204) (5,586,533) 19 مصاريف إدارية 

  ───────── ───────── 

 4,557,800 10,047,627  ربح العمليات
    

 ( 573,117) (281,766)  تكاليف تمويل
 290,290 284,410 20 إيرادات أخرى 

  ───────── ───────── 

 4,274,973 10,050,271  ربح السنة قبل الزكاة
    

 -        -        16 زكاة
  ───────── ───────── 

 4,274,973 10,050,271  ربح السنة
    

     الدخل الشامل اآلخر
    

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو  
 الفترات الالحقة: الخسارة في  

 
  

 349,328 (146,297) 12 خسارة إعادة قياس التزام المنافع المحددة 
  ───────── ───────── 

 ( 349,328) (146,297)  إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
  ───────── ───────── 

 3,925,645 9,903,974  إجمالي الدخل الشامل للسنة
  ═════════ ═════════ 



 شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 27إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األرباح المبقاة االحتياطي النظامي رأس المال  
احتياطي التقويم 

 اإلجمالي االكتواري
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 15,575,959 ( 155,140) 4,033,173 1,697,926 10,000,000  2019يناير  1كما في 

 4,274,973 -       4,274,973 -       -       ربح السنة 
 ( 349,328) ( 349,328) -       -       -       الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 3,925,645 ( 349,328) 4,274,973 -       -       إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 -       -       427,497 427,497     -       االحتياطي النظاميمحول إلى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 19,501,604 ( 504,468) 7,880,649 2,125,423 10,000,000    2019ديسمبر  31كما في 

 10,050,271 -       10,050,271 -       -       ربح السنة 
 ( 146,297) ( 146,297) -       -       -       الشاملة األخرى للسنة الخسارة 

 9,903,974 ( 146,297)  10,050,271 -       -       إجمالي الدخل الشامل للسنة 
 -       -       ( 874,577) 874,577 -       محول إلى االحتياطي النظامي

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 29,405,578 (650,765) 17,056,343 3,000,000 10,000,000 2020ديسمبر  31في كما 
 ════════ ════════   ════════   ════════    ════════ 



 السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(شركة المركز اآللي 
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 قائمة التدفقات النقدية
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  27إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

6 

 
 

 إيضاح
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
 ──── ───────── ───────── 

    األنشطة التشغيلية 
 4,274,973 10,050,271  الزكاة ربح السنة قبل 

    التعديالت لـ: 
 747,585 730,547 4 استهالك ممتلكات ومعدات

 334,069 458,249 5 استهالك موجودات حق االستخدام
 824,823 757,525 12 مخصص التزامات المنافع المحددة للموظفين
 -      (1,132,901) 7 عكس قيد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

       4,940 (10,074)  )ربح(/ خسارة بيع ممتلكات ومعدات
 22,115 24,959 5 عمولة على التزامات إيجار 

 -      (92,057) 20  دخل ناتج عن إلغاء عقد إيجار 
 -      126,788 6 مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

   ───────── ───────── 
  10,913,307 6,208,505 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
 ( 230,074) (547,488)   بضاعة

 380,597 848,510   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 ( 718,909) (2,957,191)  مدينون تجاريون
 (3,060,911) (975,166)  دائنون تجاريون

 1,423,492 (417,664)   متداولة أخرىمخصص ومطلوبات 
 347,755 (26,584)  مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة
 239,102 876,253  مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة

  ───────── ───────── 
 4,589,557 7,713,977  التدفقات النقدية من العمليات

    
 641,453 (310,150) 12  للموظفينالتزامات منافع محددة مدفوعة 

   ───────── ───────── 
 3,948,104 7,403,827  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ───────── ───────── 
    األنشطة االستثمارية 

 ( 127,129) (793,471) 4 شراء ممتلكات ومعدات
 -      10,074  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

   ───────── ───────── 
 127,129 (783,397)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

  ───────── ───────── 
    األنشطة التمويلية 

 (2,715,617) (3,641,687)  مبالغ مستحقة إلى المالك 
 ( 280,000) (300,000) 5 التزامات إيجار مسددة

  ───────── ───────── 
 2,995,617 (3,941,687)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

  ───────── ───────── 
 825,358 2,678,743  صافي الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

    
 3,629,573 4,454,931  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة 

  ───────── ───────── 
 4,454,931 7,133,674 9  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية السنة

  ═════════ ═════════ 
    المعامالت غير النقدية 

 ( 728,874) (367,038) 5  إثبات موجودات حق استخدام و التزامات إيجار
 -      146,268 5 موجودات حق االستخدامتوقف عن إثبات 

 -      (238,325) 5 توقف عن  إثبات التزامات اإليجار
 349,328 146,297 12 خسارة إعادة قياس التزام المنافع المحددة 

 ( 131,667) -       إيجار مدفوع مقدًما معاد تصنيفه إلى موجودات حق االستخدام 
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 معلومات حول الشركة -1
 

شركة ذات مسؤولية محدودة )"الشركة"(، هي  -شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(
  1010068658شركة ذات مسئولية محدودة، مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

إن   ، الرياض.11551المكتب المسجل للشركة في الرياض يقع  (.1988فبراير  29هـ )الموافق 1408رجب  11وتاريخ 
 الشركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة الخريف )"الشركة األم"(.

 
 تزاول الشركة تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والمعدات واآلالت البحرية والماكينات الصناعية واآلالت الثقيلة.
 

 نشطة الشركة المذكورة أعاله وفروعها المذكورة أدناه:تغطي القوائم المالية أ
 

 تاريخ التسجيل الفرع رقم السجل التجاري للفرع

 هـ  1436رجب  9 الرياض  1010433116
 هـ 1409جمادى الثاني  4 ساجر 1115000492
 هـ  1419ربيع الثاني  19 الدمام  2050033974
 هـ 1429جمادى األول  27 حائل 3350021174
 هـ 1419رمضان  10 سكاكا 3400008522
 هـ 1409ذو القعدة  2 جدة 4030065611
 هـ  1418رجب  22 خميس مشيط 5855017531

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 2
 

 أسس اإلعداد  2-1
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات  
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

 العربية السعودية"(. المملكة

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، الذي   تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، ما لم يرد خالف ذلك.
  يعتبر أيضاً العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. 

 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   2-2

 
 الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة تصنيف   2-2-1

تعتبر الموجودات  تقوم الشركة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس متداول/ غير متداول.
  متداولة وذلك:

 
  عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، •

  اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،في حالة  •

  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن   •
 اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. 

 
 لموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.تصنف كافة ا

 
  تعتبر المطلوبات متداولة، وذلك: 

  عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •

  في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة، •

  عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

 مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية. عند عدم وجود حق غير  •
 

تصنف الشركة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
 

 قياس القيمة العادلة  2-2-2
سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم القيمة العادلة هي السعر الذي 

يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم  بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
  إما:

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو •

  ي حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.ف •
 

 إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. 
 

سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق  
  وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية  
بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام  من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل 

 األفضل واألمثل. 
 

تستخدم الشركة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  
  القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 

 

نف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي تص
 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى  •
 أو غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة.  -مة لقياس القيمة العادلة الها -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم  
اس مدخالت المستوى األدنى الهامة التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أس

 لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. 

ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
 العادلة المذكورة أعاله. الموجودات أو المطلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة 

 
 إثبات اإليرادات   2-2-3

 تزاول الشركة تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والمعدات واآلالت البحرية والماكينات الصناعية واآلالت الثقيلة.
ة التصرف الكاملة في  يتم إثبات اإليرادات عند تحويل السيطرة على المنتجات وذلك عند تسليمها للعمالء وأن للعميل حري

يتم التسليم وفقاً  استخدام المنتجات وتحديد أسعار بيعها، وأنه ال يوجد التزام لم يتم الوفاء به قد يؤثر على قبول العميل للمنتجات.
للمنتجات للشروط التعاقدية المنصوص عليها في العقد، وعند تحويل مخاطر التقادم والفقدان إلى العميل، وكذلك إما بقبول العميل  

 وفقًا لعقد المبيعات وانتهاء االحكام المتعلقة بقبول المنتجات أو وجود دليل موضوعي على أنه تم استيفاء كافة متطلبات القبول.
لقد تبين للشركة بشكل عام بأنها تعمل كأصيل في كافة ترتيبات اإليرادات الخاصة بها ألنها تسيطر على البضاعة أو الخدمات 

 لى العميل.قبل تحويلها إ
 

 بيع قطع غيار
يتم إثبات اإليرادات من بيع قطع غيار السيارات والمعدات واآلالت البحرية والماكينات الصناعية واآلالت الثقيلة  في نقطة من 

تتراوح مدة  الزمن عند تحويل السيطرة على الموجودات إلى العميل، ويكون ذلك عادة عند تسليم المعدات إلى موقع العميل.
يوًما من تاريخ التسليم.  90إلى    30االئتمان العادية من 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
 

 إثبات اإليرادات )تتمة(   2-2-3
 

 العوض المتغير
تستحقه الشركة مقابل تحويل إذا كان العوض المتعهد به في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، تقوم الشركة بتقدير مبلغ العوض الذي 

ً متغيراً باستخدام   البضاعة أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل. تقوم الشركة بتقدير سعر المعاملة للعقود التي تتضمن عوضا
 المشابهة.يتم تطبيق الطريقة بصورة متماثلة طوال العقد وعلى أنواع العقود  القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر ترجيحاً.

 
 حقوق اإلرجاع

تستخدم الشركة طريقة القيمة   تمنح بعض العقود المبرمة مع العمالء حق إرجاع البضاعة في غضون فترة زمنية محددة.
 المتوقعة لتقدير البضاعة التي لن يتم إرجاعها ألن هذه الطريقة تحدد بشكل أفضل مبلغ العوض المتغير الذي ستستحقه الشركة.

( وضع قيود على تقديرات العوض المتغير لتحديد مبلغ العوض المحتمل الذي يمكن  15ر الدولي للتقرير المالي )يتطلب المعيا
يتم   بالنسبة للبضاعة المتوقع إرجاعها، تقوم الشركة بإثبات التزامات برد مبلغ بدالً من اإليرادات. إدراجه في سعر المعاملة.

 ية المقابلة لتكلفة المبيعات( لقاء الحق المتعلق باسترداد المنتجات من العميل.أيًضا إثبات موجودات حق اإلرجاع )والتسو
 

 التخفيضات المتعلقة بحجم المبيعات
تقوم الشركة بتقديم تخفيضات تتعلق بحجم المبيعات بأثر رجعي لبعض العمالء حال زيادة كمية المنتجات المشتراة خالل الفترة 

ولتقدير العوض المتغير  تتم مقاصة التخفيضات لقاء المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل. عن الحد المنصوص عليه في العقد.
للتخفيضات المستقبلية المتوقعة، تستخدم الشركة طريقة المبلغ األكثر ترجيًحا بشأن العقود التي تتضمن حًدا واحًدا للكميات، 

إن الطريقة المختارة التي تتوقع  العقود التي تتضمن أكثر من حد واحد للكميات.بينما يتم استخدام طريقة القيمة المتوقعة بشأن 
كما تقوم  بشكل أفضل قيمة العوض المتغير يتم تحديدها بشكل رئيسي حسب عدد حدود الكميات المنصوص عليه في العقد.

لتزامات برد مبلغ بشأن التخفيضات الشركة بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير وإثبات اال
 المستقبلية المتوقعة.

 
 تكاليف العقود

يتم إثبات أي تكاليف إضافية للحصول على العقد كمصاريف ما لم يكن لدى الشركة توقعات معقولة باسترداد هذه التكاليف من 
 العمالء وفي الحاالت التي يتم فيها تحميل هذه التكاليف صراحة على العمالء.

 
 التزامات الضمان

تتم  تقدم الشركة عادة ضمانات بخصوص اإلصالحات العامة للعيوب التي كانت موجودة بتاريخ البيع وفقا لمتطلبات النظام.
ً لمعيار المحاسبة الدولي ) ( "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات 37المحاسبة عن هذه الضمانات المؤكدة طبقا

 المحتملة".

يتم بيع ضمانات الخدمة هذه إما بصورة   الشركة ضمانا لمدة ستة أشهر بعد إصالح العيوب التي كانت موجودة بتاريخ البيع.تقدم  
تشتمل العقود المتعلقة ببيع المعدات على شكل   مستقلة أو على شكل رزم مع بيع معدات ومضخات وأنابيب ومولدات وغيرها.

امات األداء وذلك ألن التعهدات المتعلقة بتحويل المعدات وتقديم ضمان الخدمة يمكن  رزم وضمانات الخدمة على اثنين من التز
وباستخدام طريقة سعر البيع النسبي المستقل، يتم توزيع جزء من سعر المعاملة على ضمان الخدمة، وإثباته كالتزام   تمييزها.

 مورد قطع الغيار تكاليف إصالح العيوب. إن الشركة ليست مسؤولة حصراً عن الضمانات حيث أنه يتحمل مخصص ضمان.
 

 المدينون التجاريون
 تمثل الذمم المدينة التجارية حق الشركة في العوض غير المشروط )أي يشترط فقط مرور الوقت قبل استحقاق سداد العوض(.
 

 العمالت األجنبية 2-2-4
 

 المعامالت واألرصدة:
بالعمالت االجنبية من قبل منشآت الشركة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعنية بالتاريخ يتم، في األصل، تحويل المعامالت  

 الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية بتاريخ إعداد  
 يتم اثبات الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الدخل الشامل.  المالية.القوائم 
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 المعامالت واألرصدة )تتمة(:
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت 

بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بعملة أجنبية  االولية.
يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما يتماشى  فيه تحديد القيمة العادلة.

يل الناتجة عن البنود التي يتم إثبات مع إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي، أن فروقات تحو
ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، يتم إثباتها أيضا في الدخل الشامل اآلخر أو  

 الربح أو الخسارة، على التوالي(.

لعالقة أو المصروف أو الدخل )او جزء منه( عند  عند تحديد أسعار التحويل الفورية المستخدمة عند اإلثبات أألولي لألصل ذو ا
التوقف عن إثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالعوض المدفوع مقدما، فإن تاريخ المعاملة هو 

تجة من العوض المدفوع التاريخ الذي قامت فيه الشركة في األصل بإثبات الموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية النا
وفي حالة وجود دفعات متعددة مدفوعة أو مستلمة مقدماً، تقوم الشركة بتحديد تاريخ المعاملة الذي تم فيه استالم أو سداد   مقدما.

 العوض مقدًما.
 

 الزكاة والضرائب 2-2-5
 

 الزكاة (1
يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف )"الشركة األم النهائية"( على أساس موحد، 

ً لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية.  يتم إظهار هذا   بما في ذلك الشركات التابعة المملوكة لها بالكامل فعليًا وفقا
يتم تقديم اإلقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة   القوائم المالية الموحدة للشركة األم النهائية.المخصص في 

وتحمل حصة الشركة من هذا المخصص على قائمة الدخل الشامل على أساس التوزيع من قبل الشركة األم النهائية  األم النهائية.
 وتخضع  لقرار اإلدارة بتوزيعها  من عدمه. 

 
 ضريبة القيمة المضافة  (2

 يتم اثبات المصاريف والموجودات بعد خصم اجمالي ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا الحاالت التالية:
 

إذا كانت ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء الموجودات أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية،   -
بة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما ينطبق، وفي هذه الحالة يتم إثبات ضري

 و
 

 عند إظهار الذمم المدينة والدائنة متضمنة  مبلغ ضريبة المبيعات. -
 
رصدة  يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل لالسترداد من أو المستحق الدفع إلى السلطات الضريبية كجزء من أ

 المدينين أو الدائنين في قائمة المركز المالي. 
 

 ضريبة االستقطاع (3
تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غير المقيمة في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام 

 المبالغ إلى الجهات غير المقيمة.يتم تسجيل هذا االلتزام عند سداد   ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
 

 ربح العمليات 2-2-6
يمثل ربح العمليات الربح الناتج من األنشطة الرئيسية المستمرة المدرة لإليرادات للشركة وكذلك اإليرادات والمصاريف األخرى  

ة في ربح الشركة المستثمر فيها ال يشمل ربح العلميات تكاليف التمويل وإيرادات التمويل والحص  المتعلقة باألنشطة التشغيلية.
 التي تتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

 

 المصاريف التسويقية والترويجية واإلدارية 2-2-7
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر بشكل محدد جزءاً 

يتم التوزيع بين تكاليف المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية، عند الضرورة، وفق   اإليرادات.من تكلفة 
 أسس ثابتة.

تمثل مصاريف البيع والتوزيع تلك المصاريف المتعلقة خصيصاً بمندوبي المبيعات والمستودعات وسيارات التسليم، ومخصص  
تصنف جميع المصاريف األخرى كمصاريف إدارية.  المشكوك في تحصيلها. الديون
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 الممتلكات والمعدات  2-2-8
تشتمل   تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة، بعد خصم االستهالك المتراكم وأي  خسائر انخفاض متراكم في القيمة، إن وجدت.

وعندما يكون ضرورياً استبدال   هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكلفة االقتراض )إذ ينطبق ذلك(.
المعدات على مراحل، فإن الشركة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار  أجزاًء هامة من الممتلكات و

ً لذلك. وبالمقابل، فعند إجراء فحص رئيسي، يتم إثبات التكلفة المتعلقة به في القيمة الدفترية   إنتاجية محددة وتستهلك وفقا
تم إثبات كافة تكاليف االصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو  ي للموجودات كإحالل وذلك في حالة استيفاء معايير إثباته.

تدرج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة بشأن إزالة أصل ما بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني وذلك  الخسارة عند تكبدها.
 في حالة استيفاء معايير االثبات المتعلقة بالمخصص.

 القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:  يتم حساب االستهالك على أساس 
 

 العمر اإلنتاجي )بالسنوات( فئات الموجودات
 7 األثاث والتركيبات

 سنوات أو فترة اإليجار 5أقل من   تحسينات المباني المستأجرة
 4 السيارات

 4 أجهزة الحاسب اآللي 

االستهالك على اإلضافات إلى الممتلكات والمعدات اعتباًرا من الشهر الذي تم فيه االستحواذ على األصل أو رسملته،  يتم تحميل  
 بينما ال يتم تحميل أي استهالك للشهر الذي تم فيه استبعاد األصل. 

عاده أو عند عدم وجود أي  يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وأي جزء هام ، في األصل، عند استب
تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم  منافع مستقبلية متوقعة من استعماله أو استبعاده.

احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الشامل وذلك عند التوقف عن إثبات 
 األصل. 

يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية، ويتم تعديلها بأثر 
 مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً.

 
 عقود اإليجار 2-2-9

وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل   إيجار.تقوم الشركة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد 
 الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك. 

تقوم الشركة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار 
ت التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل تقوم الشركة بإثبا الموجودات منخفضة القيمة.

 الحق في استخدام األصل المعني.
 

 موجودات حق االستخدام
 تقوم الشركة بإثبات الموجودات الخاصة بحق االستخدام بتاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل المعني لالستخدام(. 

االستخدام بالتكلفة، ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  تقاس موجودات حق  
تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على قيمة التزامات اإليجار المثبتة، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة،  التزامات اإليجار.

وما لم تكن الشركة متأكدة بصورة  بل تاريخ بدء اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة.ودفعات اإليجار المسددة في أو ق
معقولة من الحصول على ملكية األصل المستأجر في نهاية مدة عقد اإليجار، فإنه يتم إطفاء موجودات حق االستخدام التي تم  

تخضع موجودات حق   ها أو مدة اإليجار، أيهما أقصر.إثباتها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ل
  االستخدام لالنخفاض في القيمة.

 
 التزامات اإليجار

اإليجار التي يتعين سدادها على  بتاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم الشركة بإثبات التزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات 
تشتمل دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة  مدى فترة اإليجار.

ا تشتمل كم ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
دفعات اإليجار أيًضا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات 

يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي  الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة لخيار اإلنهاء.
و معدل كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. ال تعتمد على مؤشر أ
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 التزامات اإليجار )تتمة(
م الشركة معدل االقتراض اإلضافي بتاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل العمولة  عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخد

وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة  الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة.
قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان  إضافة إلى ذلك، يتم إعادة  العمولة، وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. 

هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو وجود تغيٍر في التقويم الخاص بشراء  
 األصل المعني. 

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات  تقوم الشركة  

كما تطبق أيًضا اإلعفاء من  شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(.  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ 
يتم إثبات دفعات اإليجار  عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة.إثبات عقود الموجودات منخفضة القيمة على  

المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى  
 فترة اإليجار.

 

 الالحقاإلثبات األولي والقياس  –األدوات المالية  2-2-10
  األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 

 الموجودات المالية  (1

 اإلثبات األولي والقياس
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،  تصنف الموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاسة الحقا بالتكلفة إطفاء، وبالقيمة  

  وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال 
مل مكون تمويل هام أو التي بشأنها قامت الشركة باستخدام وسيلة  وباستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تش الشركة إلدارتها.

عملية، تقوم الشركة في األصل بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت في حال الموجودات المالية  
ية، التي ال تشتمل على مكون تمويل هام أو  تقاس الذمم المدينة التجار غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 إثبات اإليرادات.   2-2-3التي قامت الشركة بشأنها بتطبيق الوسيلة العملية، بسعر المعاملة المحدد كما هو مبين في اإليضاح 

جب أن ينتج عنها لتصنيف وقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه ي
يشار إلى هذا التقويم بـ "اختبار الدفعات   تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم.

 فقط من المبلغ األصلي والعمولة"، ويتم إجراؤه على مستوى األداة المالية. 

الية إلى كيفية إدارة هذه الموجودات المالية بهدف تحقيق التدفقات يشير نموذج أعمال الشركة الخاص بإدارة الموجودات الم
يحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية   النقدية.

المطفأة ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة  أو كالهما.
المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، بينما يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

 ع.الدخل الشامل اآلخر ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناؤها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبي

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة   –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية  
بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع  –أو تلك المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 

 األًصل. 
 

 القياس الالحق
 ألغراض القياس الالحق لها، تصنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية:

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين(  •
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح أو الخسائر   •

  الدين(المتراكمة )أدوات 
الموجودات المالية  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر  •

 المتراكمة عند التوقف عن اإلثبات )أدوات حقوق الملكية(.
  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
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 المحاسبية الهامة )تتمة( السياسات   -2
 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
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 الموجودات المالية )تتمة(  (1
 

 القياس الالحق
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 

  تقوم الشركة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين: بالشركة.تتعلق هذه الفئة كثيًرا 

أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية،   •
  و
في تواريخ محددة تدفقات، نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي  أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي،  •

 والعمولة على المبلغ األصلي القائم.
 
 تقاس الحقا الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة.

تشتمل  الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.يتم إثبات األرباح أو الخسائر في قائمة 
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة الخاصة بالشركة على الذمم المدينة التجارية واألرصدة لدى البنوك والنقد في  

 الصندوق والمبالغ المستحقة من الجهة ذات العالقة. 
 

 القيمةاالنخفاض في 
تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل  

يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة وذلك فقط   مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية.
لى وقوع االنخفاض في القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل  وأن  إذا كان هناك دليل موضوعي ع 

لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها 
وحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات ت بشكل موثوق به.

صعوبات مالية هامة أو إخفاق أو تأخير في سداد العموالت أو أصل المبلغ أو احتمال اإلفالس أو حاالت إعادة هيكلة مالية 
تقبلية المقدرة مثل أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المس

 التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد. 
 
تقوم الشركة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

وعليه،   طبيق الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تقوم الشركة بت الخسارة.
ال تقوم الشركة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان 

فة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة  وقامت الشركة بإنشاء مصفو المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد كل قوائم مالية.
 في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. 

 
لكن في بعض الحاالت، يمكن  يوًما. 90تعتبر الشركة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة 

أيًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم الشركة    للشركة
يتم شطب األصل المالي   المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة.

  معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية. عند عدم وجود توقعات
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 المطلوبات المالية  (2
 

 اإلثبات األولي والقياس
المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض  تصنف 

  وتسهيالت أو ذمم دائنة، حسبما هو مالئم.

م تكاليف يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد خص
 المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.

تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة إلى الجهة ذات العالقة والمبالغ المستحقة إلى  
 المالك. 

الذمم الدائنة، يتم إظهارها بعد يتم، في األصل، إثبات المطلوبات المالية الخاصة بالشركة بالقيمة العادلة. وبالنسبة للقروض و
 خصم تكاليف المعامالت المتعلقة بها مباشرةً.

 
 القياس الالحق

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة )القروض(
باستخدام طريقة بعد االثبات األولي لها، تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة  تتعلق هذه الفئة كثيًرا بالشركة.

يتم إثبات األرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك من خالل   معدل العمولة الفعلي. 
 عملية إطفاء معدل العمولة الفعلي.

يف التي تعتبر جزءاً ال تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكال
تنطبق هذه الفئة   ويدرج إطفاء معدل العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.  يتجزأ من معدل العمولة الفعلي.

 عموًما على القروض المرتبطة بعمولة.
 

 التوقف عن اإلثبات ( 3
ذلك، أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو، إذ ينطبق 

 بصورة رئيسية )أي استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  •

داد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى  قيام الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بس •
طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ( قامت الشركة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة  
لألًصل، أو )ب( لم تقم بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة 

 على األصل. 
 

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية ترتيبات فورية، فإنه يجب 
  عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية.

قاء على معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلب
ً بإثبات  على األًصل، تستمر الشركة في إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم الشركة أيضا

لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق  يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة المطلوبات المصاحبة لها.
  وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد  
 األقصى للمبلغ الذي يجب على الشركة دفعه، أيهما أقل. 

وفي حالة تبديل المطلوبات  ات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته.يتم التوقف عن اثب
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل 

يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية   اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة.هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن 
 في الربح أو الخسارة. 
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 مقاصة األدوات المالية  ( 4
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة  

المطلوبات المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وسداد 
 في آن واحد. 

 
 البضاعة  2-2-11

يتم  يتم قياس البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل، مع تجنيب المخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة. 
 احتساب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح.

والتكاليف المتكبدة إلحضار البضاعة إلى حالتها وموقعها تشتمل التكلفة على المصاريف المتكبدة للحصول على البضاعة 
 يتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع المقدر ناقصاَ أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند االستبعاد. الحالي. 

  ساس المتوسط المرجح.يتم تحديد تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة المعدة للبيع وفقًا لتكلفة الشراء على أ
 

  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 2-2-12
 

 تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق. 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-2-13
وفي   قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما.تقوم الشركة، بتاريخ إعداد كل 

حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة  
القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة  تمثل  بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. 

ويتم تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد وذلك من خالل األخذ بعين   للنقدية، ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية.
يتم  ة تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقويم مالئمة.وفي حالة عدم إمكاني االعتبار أحدث معامالت تمت في السوق.

تقدير القيمة الحالية وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة  
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل   صل.والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لأل

ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات من 
ن األصل يعتبر وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد، فإ الموجودات.

 منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 
 

إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بشأن الوحدات المدرة   يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. 
ثم لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى  للنقدية يتم توزيعها أواًل لخفض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات، 

 في الوحدة )مجموعة الوحدات( وذلك على أساس تناسبي.
 

 المخصصات 2-2-14
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان  

 افع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به.يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على من
وفي الحاالت التي تتوقع فيها الشركة تعويض بعض أو كل المخصصات، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط 

ئمة الربح أو الخسارة، بعد خصم أية  يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قا عندما يكون التعويض في حكم المؤكد.
 مبالغ مستردة.

 

وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، 
المخصص الناتجة عن مرور الوقت  وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في   عندما يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام.

 كتكلفة تمويل.
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   2-2
 

 منافع الموظفين 2-2-15
 

  منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم اثبات االلتزام لقاء المبلغ المتوقع سداده   يتم اثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند تقديم الخدمات ذات العالقة. 

حالة وجود التزام قانوني أو متوقع حالي على الشركة لسداد هذا المبلغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة من قبل الموظفين، في 
 وإمكانية تقدير االلتزام بشكل موثوق به.

 
 برامج المنافع المحددة

تمثل مكافأة نهاية  وسياسات الشركة.   إضافة لما تقدم، يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقاً لنظام العمل السعودي
يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع لما بعد انتهاء الخدمة بخالف برنامج  الخدمة للموظفين التزام برنامج منافع محددة.

لما بعد التوظيف  يمثل صافي التزام التقاعد المثبت في قائمة المركز المالي  بشأن برامج المنافع المحددة االشتراكات المحددة.
يتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويًا من قبل  القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي.

يتم إثبات مبالغ إعادة القياس، إن وجدت، والتصريح عنها  خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
ضمن حقوق الملكية في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وتحمل الزيادة أو النقص المقابل لذلك على الدخل الشامل اآلخر والتي  

 تتكون من مكاسب وخسائر اكتوارية ناتجة عن التزام المنافع المحددة. 
 

الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة يتم اثبات أرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن التسويات المبنية على  
ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة قياس األرباح والخسائر إلى الربح أو   التي تحدث فيها، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.

 الخسارة في الفترات الالحقة. 

ناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ال
 قائمة الربح أو الخسارة كتكاليف خدمة سابقة. 

 
  الدائنون التجاريون والمطلوبات األخرى 2-2-16

تقدم بها   يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم
 ويتم إثباتها في األصل بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة. فواتير من قبل الموردين.

 
 الموجودات والمطلوبات المحتملة 17 -2-2

 اقتصادية. ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها عند احتمالية تدفق منافع 

يتم إجراء تقويم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إلثبات المطلوبات المحتملة، والتي تمثل التزامات محتملة ناتجة عن أحداث سابقة  
 يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر غير مؤكد ال يخضع لسيطرة الشركة بصورة كاملة. 

 
 ظامياالحتياطي الن 2-2-18

٪ من ربح السنة إلى االحتياطي النظامي في كل سنة حتى يبلغ مجموع  10طبقاً لعقد تأسيس الشركة، يتعين على الشركة تحويل  
 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. ٪ من رأس المال.30هذا االحتياطي 

 
 التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية 3-2

يناير  1لمعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد قامت الشركة بتطبيق بعض ا
 لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد. .2020

 
 األعمالتعريف  (:3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

(: "عمليات تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال  3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تجارية، فإنه يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم 

عالوة على ذلك، توضح التعديالت أن األعمال التجارية يمكن أن تتواجد  ى تحقيق المخرجات.معا بشكل كبير في القدرة عل
إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر على القوائم المالية   دون أن تشمل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتحقيق المخرجات.

  لشركة أي عمليات تجميع أعمال.للشركة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية في حالة إبرام ا 
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 التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية )تتمة( 2-3
 

إحالل   -(  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
  الفائدة المرجعيسعر 

يوفر اإلثبات والقياس عدًدا  ( األدوات المالية:39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تتأثر أداة التغطية  من اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطية المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي.

ا نتج عن اإلحالل عدم تأكد من توقيت و/ أو قيمة التدفقات النقدية المستندة إلى المؤشرات المرجعية للبند المغطى أو أداة إذ
لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة نظًرا ألنه ليس لديها أي أدوات تغطية مخاطر مرتبطة  تغطية المخاطر.

 بعمولة.
 

  (: تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولي )1ى معيار المحاسبة الدولي )التعديالت عل
يوضح التعريف الجديد أن "المعلومات تكون ذات أهمية نسبية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر إغفالها أو تحريفها أو 

مالية المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالية،  حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم ال
توضح التعديالت أن األهمية النسبية تتوقف على طبيعة وحجم   والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية." 

إن تحريف المعلومات يكون  لية. المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم الما
لم يكن  جوهريًا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية.

 لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة وليس من المتوقع أن يكون لها أي أثر مستقبلي عليها.
 

  19-: امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد(16)لى المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت ع
 -"عقود اإليجار"  16، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020مايو  28في 

للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي للتقرير المالي  توفر التعديالت إعفاء  .19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد
كوسيلة عملية،   .19-( المتعلقة بالمحاسبة عن تعديل عقود اإليجار وامتيازات اإليجار الناتجة مباشرة عن جائحة كوفيد 16)

ينطبق  ر يعد تعدياًل لعقد اإليجار. من المؤج 19-يمكن للمستأجر أن يختار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بكوفيد
لم يكن لهذا التعديل  مع السماح بالتطبيق المبكر له.. . 2020يونيو  1التعديل على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 أي أثر على القوائم المالية للشركة. 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد 2-4
 بالمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة.فيما يلي بيانًا  

 تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.

 ناه آثار محتملة على األرقام المصرح عنها واإلفصاحات.     بناًء على تقويم الشركة، ليس من المتوقع أن يكون للمعايير أد
 

تاريخ السريان   الوصف   المعايير
  اإللزامي

   
 2023يناير  1  عقود التأمين ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة:    (1المعيار الدولي للتقرير المالي )
 الشركة التابعة المطبقة للمعايير الدولية ألول مرة 

 2022يناير  1

األتعاب التي تكون في حدود اختبار   األدوات المالية:  ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )
لغرض التوقف عن إثبات المطلوبات   ٪10نسبة 

 المالية   

 2022يناير  1

 2022يناير  1 الزراعة : الضرائب في قياسات القيمة العادلة  ( 41معيار المحاسبة الدولي )

 2023يناير  1 متداولة تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير   ( 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

الرجوع إلى اإلطار   عمليات تجميع األعمال:  ( 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
  المفاهيمي

 2022يناير  1

المتحصالت قبل   الممتلكات واآلالت والمعدات: ( 16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
  االستخدام المقصود

 2022يناير  1

 2022يناير  1  العقود المتوقع خسارتها: تكلفة الوفاء بالعقود ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
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 استخدام التقديرات واألحكام
األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء 

وقد يترتب عن عدم  والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة.
فترية للموجودات أو المطلوبات التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الد

 المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلية. 

  تشتمل االفصاحات األخرى المتعلقة بالمخاطر التي تتعرض لها الشركة وحاالت عدم التأكد على:

 ( 24إدارة راس المال )انظر إيضاح   •

 (23أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )انظر إيضاح  •

 ( 12اإلفصاحات المتعلقة بتحليل الحساسية )انظر إيضاح  •
 

 األحكام
 

عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، يتعين على اإلدارة إجراء بعض األحكام، التي لها أثر جوهري على المبالغ المثبتة في  
 القوائم المالية: 

 
 لتجديداألحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات ا

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها مدة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء، إضافة إلى أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد 
اإليجار إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار أو أي فترات مشمولة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من 

  المؤكد عدم ممارسته.

تطبق الشركة األحكام عند  تقويم ما إذا كان  يوجد لدى الشركة العديد من عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء.
أي أنها تأخذ بعين االعتبار كافة العوامل ذات العالقة   من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد عقد اإليجار أو إنهائه.

وبعد تاريخ بدء اإليجار، تقوم الشركة بإعادة تقويم مدة عقد اإليجار  ز اقتصادي لممارسة خيار التجديد.التي من شأنها إيجاد حاف
في حالة وقوع حدث هام أو تغير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها وتؤثر على مقدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة(  

  العمل(. خيار التجديد )على سبيل المثال، حدوث تغير في استراتيجية

قامت الشركة بإدراج فترة التجديد كجزء من مدة اإليجار المتعلقة بعقود إيجار المساحات المكتبية نظًرا ألهمية هذه الموجودات 
تتم مراجعة عقود اإليجار هذه بعد مرور سنة وفقًا للمتطلبات التشغيلية للشركة، ويتم تعديل المساحة المستأجرة وفقًا   لعملياتها.

 لذلك. 
 

 تقدير العوض المتغير لقاء المرتجعات  -اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
وعند تقدير العوض المتغير، يتعين على الشركة   تتضمن بعض عقود قطع الغيار حق االرجاع الذي ينتج عنه عوًضا متغيًرا.

حسب الطريقة التي تتوقع بأنها تتنبأ بشكل أفضل مبلغ استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر ترجيًحا وذلك ب
 العوض الذي ستستحقه الشركة. 

وقد تبين للشركة أن طريقة القيمة المتوقعة هي الطريقة المالئمة الستخدامها في تقدير العوض المتغير لقاء بيع قطع الغيار التي  
عند تقدير العوض المتغير لقاء بيع  لها خصائص متشابهة. تتضمن حقوق االرجاع، نظراً للعدد الكبير من عقود العمالء التي

يتم تطبيق هذه النسبة  قطع الغيار، يستخدم نموذج الشركة بيانات اإلرجاع السابقة للوصول إلى النسب المئوية المتوقعة لإلرجاع.
اإلرجاع السابق سوف تؤثر على إن أي تغيرات جوهرية فعلية مقارنة بنمط  المئوية لتحديد القيمة المتوقعة للعوض المتغير.

 النسب المئوية المتوقعة لإلرجاع المقدرة من قبل الشركة. 

تتأثر تقديرات المرتجعات  تقوم الشركة بتحديث تقييمها للمرتجعات المتوقعة سنوياً ويتم تعديل االلتزامات برد مبلغ وفقًا لذلك.
السابقة للشركة فيما يتعلق بالمرتجعات قد ال تكون مؤشًرا على المرتجعات المتوقعة بالتغيرات وفقًا للظروف، وأن التجارب 

، بلغ المبلغ المثبت كالتزامات برد المبلغ بشأن المرتجعات المتوقعة  2020ديسمبر  31كما في  الفعلية للعمالء في المستقبل.
 لاير سعودي(. 83,420:  2019ديسمبر 31لاير سعودي ) 100.037

 
 ة مبدأ االستمراري

قامت إدارة الشركة بإجراء تقويم لمقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن الشركة  
عالوة على ذلك، ليس لدى اإلدارة أي علم بعدم تأكد جوهري قد   لديها الموارد الكافية لمواصلة العمل في المستقبل المنظور.

عليه، تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ   الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية.يثير شكوكاً حول مقدرة 
 االستمرارية.
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 األحكام واالفتراضات والتقديرات الهامة)تتمة(   -3
 

 التقديرات واالفتراضات
المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم  تم أدناه بيان االفتراضات األساسية  

المالية، والتي لها تأثير جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية  
ومع ذلك، قد   ت على أساس المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية.قامت الشركة بإجراء االفتراضات والتقديرا القادمة.

تتغير الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن  
ت المتعلقة باالفتراضات وعدم التأكد من  تم إدراج المعلوما تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. سيطرة الشركة.

 التقديرات في المجاالت التالية: 
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
يحدد هذا التقدير بعد   تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستهالك.

تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية  قع لألصل أو االستهالك العادي.األخذ بعين االعتبار االستخدام المتو
 سنوياً وقسط االستهالك المستقبلي الذي يتم تعديله عند اعتقاد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 

 االنخفاض في قيمة البضاعة
لخسائر البضاعة بسبب عوامل مثل التقادم والضرر المادي، وغير ذلك. يشتمل تقدير هذه الخسائر تقوم الشركة بإثبات مخصص  

على األخذ بعين االعتبار عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر استحداث طرق أو تقنيات جديدة من قبل الشركة المصنعة  
 واالتجاهات السابقة وأوضاع السوق الحالية والمستقبلية.

 

 خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجاريةمخصص 
يتم في األصل تحديد مصفوفة  تستخدم الشركة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية.

ديل خسائر االئتمان وستقوم الشركة بمعايرة المصفوفة لتع المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت مالحظتها.
وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل  السابقة بالمعلومات المستقبلية.

  للتغيرات في التقديرات المستقبلية.

مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان إن عملية تقويم العالقة المتداخلة بين معدالت التعثر السابقة التي تم 
كما  إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثر بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. المتوقعة تمثل تقديًرا هاما.

ًرا على التعثر الفعلي للعمالء في  أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤش
وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية للشركة في اإليضاح  المستقبل.

23-5 . 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
شركة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية وذلك للتأكد من وجود أي دليل تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بال

 وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات. على االنخفاض في القيمة.

القيمة القابلة لالسترداد له، والتي  يحدث االنخفاض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن 
يتم تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع على أساس  تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة الحالية.

ير القيمة الحالية وفقًا يتم تقد البيانات المتوفرة من معامالت البيع الملزمة، والتي تتم بشروط تعامل عادل، لموجودات مشابهة.
لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، والتي يتم بموجبها خصم التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية باستخدام معدل الخصم لما قبل  

 الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. 
 

 دة للموظفينالتزامات المنافع المحد
يتضمن التقويم االكتواري  يتم تحديد تكلفة التزام المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام عمليات التقويم االكتواري.

وتشتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل  إجراء العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل.
ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته  زيادات المستقبلية في الرواتب، ومعدالت الوفيات، ومعدل الدوران الوظيفي.الخصم، وال

يتم مراجعة كافة االفتراضات  طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في هذه االفتراضات.
وعند   معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. يعتبر بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.

تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار عائد السوق على سندات الشركات/ السندات الحكومية ذات الجودة 
معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة واألقدمية والترقيات يتم تحديد معدل الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس  العالية.

تخضع  يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدولة المعنية. والعرض والطلب في سوق العمل.
تفاصيل إضافية حول التزامات منافع تم تقديم  جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية.

 (. 12الموظفين في اإليضاح )
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  الممتلكات والمعدات  -4
 

  للسنة المنتهية في 
 السيارات  2020ديسمبر   31 

تحسينات المباني 
 المستأجرة 

األثاث  
 والتركيبات

أجهزة الحاسب  
 اإلجمالي  اآللي

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── التكلفة  
 9,642,027 1,802,171 3,915,065 517,783 3,407,008 2020يناير  1

 793,471 139,384 36,648 617,439 -       إضافات 
 (66,700) -       -       -       (66,700) استبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 10,368,798 1,941,555 3,951,713 1,135,222 3,340,308 2020ديسمبر  31في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      االستهالك المتراكم  
 7,948,234 1,494,129 2,895,662 315,434 3,243,009 2020يناير  1

 730,547 154,980 397,484 108,958 69,125 للسنة المحمل 
 (66,700) -       -       -       (66,700) استبعادات

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,612,081 1,649,109 3,293,146 424,392 3,245,434 2020ديسمبر  31في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      القيمة الدفترية صافي  
 1,756,717 292,446 658,567 710,830 94,874 2020ديسمبر  31في   

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 للسنة المنتهية في   
 السيارات  2019ديسمبر  31

تحسينات المباني 
 المستأجرة 

األثاث  
 والتركيبات

أجهزة الحاسب  
 اإلجمالي   اآللي

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── التكلفة  

 9,519,838 1,792,702 3,802,345 517,783 3,407,008 2019يناير  1
 127,129 14,409 112,720 -       -       إضافات 

 (4,940) (4,940)    -       -       -       استبعادات
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 9,642,027 1,802,171 3,915,065 517,783 3,407,008 2019ديسمبر  31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      االستهالك المتراكم  
 7,200,649 1,353,208 2,488,069 234,311 3,125,061 2019يناير  1

 747,585 140,921 407,593 81,123 117,948 المحمل للسنة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 7,948,234 1,494,129 2,895,662 315,434 3,243,009 2019ديسمبر  31في 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

      صافي القيمة الدفترية  
 1,693,793 308,042 1,019,403 202,349 163,999 2019ديسمبر  31في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

 تم توزيع قسط االستهالك على النحو التالي:
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ───────  ─────── 

  677,798   679,316  ( 18مصاريف بيع وتوزيع )إيضاح 
 69,787 51,231 ( 19مصاريف إدارية )إيضاح  

  ───────  ─────── 
 730,547 747,585 
  ═══════  ═══════ 

 
 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار  -5

 

 موجودات حق االستخدام
ديسمبر  31لاير سعودي ) 300,000لدى الشركة اتفاقيات إيجار مباني بشأن مكاتب في موافق مختلفة بإجمالي إيجار قدره 

بناء على تقويم اإلدارة، تتراوح مدة اتفاقيات اإليجار من سنتين إلى ثالث سنوات وتتضمن  لاير سعودي(.  280,000:   2019
 يارات تجديد المباني بعين االعتبار في مدة عقد اإليجار. لم يتم أخذ خ خيارات التجديد واإلنهاء.
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 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار )تتمة(  -5
 

 موجودات حق االستخدام )تتمة(
 سنوات. 3- 2يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت لفترة من 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

   التكلفة  
 860,541 860,541 في بداية السنة 

 -      367,038  إضافات
 -      (489,597) إنهاء اتفاقية إيجار

  ────────  ──────── 
 860,541 737,982  في نهاية السنة

   
    االستهالك المتراكم 

 -      334,069 في بداية السنة 
 334,069 458,249 المحمل للسنة 

 -      (343,329) إنهاء اتفاقية إيجار
  ────────  ──────── 

 334,069 448,989  في نهاية السنة
  ────────  ──────── 

 526,472 288,993  ديسمبر 31في 
  ════════  ════════ 

 
 التزامات اإليجار

 اللتزامات اإليجار والحركة خالل السنة:فيما يلي بيان القيمة الدفترية 
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 728,874 470,989  في بداية السنة

 -       367,038 إضافات 
 22,115 24,959 زيادة في العمولة 

 ( 280,000) (300,000) مدفوعات*
 -       (238,325) إنهاء اتفاقية إيجار

  ────────  ──────── 
 470,989 324,661 في نهاية السنة 

  ════════  ════════ 
 

لاير   257,885: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 275,041*يتضمن التزام اإليجار المدفوع سداد جزء رئيسي قدره  
 لاير سعودي(. 22,115:  2019ديسمبر  31)لاير سعودي   24,959سعودي( وسداد عمولة قدرها 

 (.23تم اإلفصاح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات اإليجار في اإليضاح )

 ي كما يلي: ديسمبر، تم عرض التزامات اإليجار في قائمة المركز المال 31كما في 
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 268,149 196,937  جزء متداول

 202,840 127,724 جزء غير متداول
  ────────  ──────── 
 324,661 470,989 
  ════════  ════════ 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار )تتمة(  -5
 

 بالمبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة: فيما يلي بيان 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 1,850,028 1,541,661 ( 18مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )إيضاح 
 334,069 458,249 ( 18مصروف استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 203,608 224,218 ( 19مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )إيضاح 

 22,115 24,959  مصروف عمولة على التزامات إيجار
  ────────  ──────── 
     2,249,087  2,409,820  
  ════════  ════════ 

 
 البضاعــة - 6

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 34,169,376 31,392,212 بضاعة للبيع
 (5,136,477) (1,938,613) مخصص بضاعة بطيئة الحركة  ناقًصا:

  ────────  ──────── 
 29,453,599 29,032,899 
  ════════  ════════ 
   

 فيما يلي بيان الحركة في مخصص بنود البضاعة بطيئة الحركة:
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 5,136,477 5,136,477 في بداية السنة 
 -      126,788 المحمل للسنة 

 -      (3,324,652) مبالغ مشطوبة خالل السنة 
  ────────  ──────── 

 5,136,477 1,938,613 في نهاية السنة 
  ════════  ════════ 
 
 المدينون التجاريون  -7

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 سعوديلاير 

  ────────  ──────── 
 6,227,393 9,184,584 مدينون تجاريون

 (4,263,969) (3,131,068) ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
  ────────  ──────── 
 6,053,516 1,963,424 
  ════════  ════════ 

 

 التجارية أعاله:فيما يلي بيان بالشروط واألحكام الخاصة بالذمم المدينة 
وأنه ليس من سياسة   يوماً. 90إلى    30إن الذمم المدينة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتتراوح فترة سدادها عموماً من 

 الشركة الحصول على ضمانات بشأن الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
 

 ارية. ( بشأن تحليل أعمار الذمم المدينة التج5-23انظر إيضاح )
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 المدينون التجاريون )تتمة( -7
 

 الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة :
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 4,263,969 4,263,969 في بداية السنة 

 -       (1,132,901) عكس قيد خالل السنة 
  ────────  ──────── 

 4,263,969 3,131,068 نهاية السنة في 
  ════════  ════════ 

 
تم تقديم معلومات عن التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة بناًء على الخبرة السابقة في 

 (5-23)اإليضاح 
 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى  - 8
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي  

  ────────  ──────── 
 ً  475,810 1,034,639 مصاريف مدفوعة مقدما

 963,390 810,800 ذمم موظفين
 1,058,102 732,004 دفعات مقدمة لموردين

 109,395 8,475 مطالبة مدينة
 833,658 5,927 أخرى 

  ────────  ──────── 
 2,591,845 3,440,355 
  ════════  ════════ 

 
 األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  -9

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي  

  ────────  ──────── 
 4,240,013 6,979,763 أرصدة لدى البنوك

 214,918 153,911 نقد في الصندوق 
  ────────  ──────── 
 7,133,674 4,454,931 
  ════════  ════════ 

 
 رأس المال  -10

 

إن رأس المال مملوك   لاير سعودي.  100حصة( قيمة كل حصة    100.000:  2019حصة )  100.000يتكون رأس المال من  
 بالكامل من قبل شركة مجموعة الخريف.

 
 االحتياطي النظامي -11

 
 سنة إلى االحتياطي النظامي.من صافي الدخل  ٪10طبقاً لنظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، يجب على الشركة تحويل 

إن هذا االحتياطي غير  من رأس المال.  ٪30ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي  
 قابل للتوزيع.
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين  -12
 

 وصف عام  12-1
التزامات المنافع نهاية الخدمة للموظفين والسياسة المحاسبية المتعلقة بإثبات األرباح تم اإلفصاح عن الوصف العام لنوع برنامج  

 ( حول القوائم المالية. 15-2-2والخسائر االكتوارية في االيضاح )
 

 صافي مصروف المنافع  12-2
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
   المدرج في الربح أو الخسارة

 628,605 134,170  تكلفة خدمة حالية
 196,218 623,355 تكلفة عمولة

  ────────  ──────── 
 757,525 824,823 
  ────────  ──────── 

   المدرج في الدخل الشامل اآلخر
   خسائر إعادة القياس: 

   خسائر اكتوارية نتيجة:
 349,328 146,297 االفتراضات المالية  -

  ────────  ──────── 
 1,174,151 903,822 مصروف المنافعصافي 

  ════════  ════════ 

 
 التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة:  12-3

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 4,883,928 5,416,626 في بداية السنة 

 196,218 623,355 تكلفة عمولة
 628,605 134,170 تكلفة خدمة حالية 

 ( 641,453) (310,150) منافع مدفوعة
 349,328 146,297  خسائر إعادة قياس مدرجة في الدخل الشامل اآلخر

 
 

 ────────  ──────── 
 5,416,626 6,010,298 في نهاية السنة 

 
 
 

 ════════  ════════ 
 

 االفتراضات األساسية وتحليل الحساسية الكمي  12-4
 

 بيان االفتراضات الرئيسية المستخدمة عند تحديد التزامات مكافأة نهاية الخدمة المتعلقة ببرنامج الشركة: فيما يلي 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 ٪ 2.55 %1.15 معدل الخصم 
 ٪ 0.25 %0.85 معدل الزيادة في الرواتب على المدى القصير للموظفين السعوديين لسنة واحدة 

 ٪ 0.25 %0.85 معدل الزيادة في الرواتب على المدى القصير للموظفين غير السعوديين لسنة واحدة
 ٪ 2.25 %1.15 معدل الزيادة في الرواتب على المدى الطويل للموظفين السعوديين لسنة واحدة 

 ٪ 2.25 %1.15 حدةمعدل الزيادة في الرواتب على المدى الطويل للموظفين غير السعوديين لسنة وا
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 التزامات المنافع المحددة للموظفين )تتمة(  -12
 

 تحليل الحساسية 12-5
 

إن التغيرات المحتملة بصورة معقولة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، في االفتراضات االكتوارية ذات العالقة، مع بقاء كافة  
 كان من المفترض أن تؤثر على التزام المنافع المحددة بالمبالغ المبينة أدناه:االفتراضات األخرى ثابتة، 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 ( 339,488) (397,693) معدل الخصم
 387,021 454,832  %  1الزيادة بواقع 
    ٪1النقص بواقع 

   
   معدل الزيادة في الرواتب

 415,016 482,421  %  1الزيادة بواقع 
 ( 370,614) (429,630)  ٪1النقص بواقع 

   
   معدالت ترك العمل 

 ( 17,149) (26,997)  % 10الزيادة بواقع 
 18,184 28,997  %  10النقص بواقع 

   
 ( 282) (695) النقص في عمر الوفاة بواقع سنة 
 283 697 الزيادة في عمر الوفاة بواقع سنة 

 
تم تحديد تحاليل الحساسية أعاله وفقاً لطريقة يتم بموجبها توقع األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة التغيرات المعقولة في 

تعتمد تحاليل الحساسية على حدوث تغير في االفتراضات الهامة، مع  االفتراضات األساسية التي تحدث في نهاية الفترة المالية.
االفتراضات األخرى ثابتة، وقد ال تكون مؤشراً على وجود تغير فعلي في التزام المنافع المحددة حيث أنه من غير  بقاء كافة 

 المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة منفصلة عن بعضها البعض.
 

 المحددة في السنوات المستقبلية: فيما يلي بيان بالدفعات المتوقعة اللتزام  المنافع
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 855,915 908,135 شهًرا القادمة )الفترة المالية السنوية القادمة( 12خالل الـ 

 1,980,088 1,933,986 سنوات 5إلى   2ما بين 
 1,529,212 1,818,361 سنوات  10إلى   5ما بين 

 2,154,518 1,878,466 سنوات 10بعد 
  ────────  ──────── 

 6,519,733 6,538,948 إجمالي الدفعات المتوقعة
  ════════  ════════ 

 
 الدائنون التجاريون     - 13

 2020 
 لاير سعودي 

2019 
 لاير سعودي  

  ────────  ──────── 
 7,253,272 6,278,106 ذمم دائنة تجارية* 

  ════════  ════════ 
 

 شهراً.  12* إن الذمم الدائنة التجارية غير مرتبطة بعمولة وتسدد عادةً خالل 
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 المخصص والمطلوبات المتداولة األخرى  -14
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 2,207,020 2,253,205 مصاريف مستحقة الدفع 
 1,264,868 802,476 ضريبة قيمة مضافة 

 5,046 3,589 دفعات مقدمة من العمالء
  ────────  ──────── 
 3,059,270 3,476,934 
  ════════  ════════ 

 
  االلتزامات المحتملة  -15

 
 . 2019ديسمبر   31و 2020ديسمبر  31لم تكن هناك أية التزامات محتملة هامة كما في  

 
  الزكاة -16

 
 مخصص السنة

 الزكاة من مسئولية الشركة األم النهائية، ويظهر في قوائمها المالية وفقاً لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية.إن التزام  
تُحمل على الشركة حصتها من االلتزام الزكوي من قبل الشركة األم النهائية وتخضع لقرار اإلدارة بشأن توزيع جزء من الزكاة  

 على الشركة من عدمه. 
 

: ال  2019ديسمبر  31، بلغت حصة الشركة من الزكاة المحملة ال شيء لاير سعودي )2020ديسمبر  31المنتهية في  خالل
 شيء لاير سعودي(.

 
 اإليرادات    -17

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

 ────────  ────────  أنواع اإليرادات 
   

 70,428,627 77,648,935 ايرادات من بيع البضاعة 
 
 
 

 ════════  ════════ 
   توقيت إثبات اإليرادات

   
 70,428,627 77,648,935 عند نقطة من الزمن 

  ════════  ════════ 
   السوق الجغرافي

   
 70,428,627 77,648,935 المملكة العربية السعودية 

  ════════  ════════ 
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  مصاريف البيع والتوزيع -18
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 9,189,615 7,749,477 تكاليف موظفين
 1,850,028 1,541,661  إيجار

 1,926,833 1,445,900 عمولة مبيعات
 1,039,953 716,974 اتصاالت وبريد

  677,798   679,316  (4استهالك )إيضاح 
  334,069  458,249 (5)إيضاح استهالك موجودات حق االستخدام 

 137,164 143,964 إصالح وصيانة
 156,363 109,879 تأمين

 193,227 74,489 أتعاب مهنية
 42,117 72,165  دعاية وترويج

 251,262 53,242 سفر ونقل
 -      (1,132,901) عكس قيد خسائر ائتمان متوقعة

 أخرى 
 

576,968 533,884 
  ────────  ──────── 
 12,489,383 16,332,313 
  ════════  ════════ 

 
 المصاريف اإلدارية   -19

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

  ────────  ──────── 
 3,641,152 4,507,831 تكاليف موظفين
 554,049 543,398 اتصاالت وبريد

 203,608 224,218  إيجار
 152,938 145,345 أتعاب مهنية

 69,787 51,231 (4استهالك )إيضاح 
 33,102 28,789 إصالح وصيانة

 4,958 12,265 تأمين
 70,857 11,847 سفر

 49,753 61,609  أخرى
  ────────  ──────── 
 5,586,533 4,780,204 
  ════════  ════════ 

 
 اإليرادات األخرى -20

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي     

  ────────  ──────── 
 134,498 168,353 ربح تحويل عمالت أجنبية، صافي
 -       92,057 دخل ناتج عن إنهاء اتفاقية اإليجار

 155,792 24,000 أخرى 
  ────────  ──────── 
 284,410 290,290 
  ════════  ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 21
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  21-1
 

 خالل دورة أعمالها العادية، تقوم الشركة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة وفقاً لشروط التعامل العادل. 
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجهات ذات العالقة الرئيسية:
 

 المعاملـــة مبلغ  طبيعة المعامالت العالقة  الجهة ذات العالقة 

   2020 2019 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 337,066 90,661 تكلفة تمويل موزعة المالك شركة مجموعة الخريف 
شركة الخريف لبيع وصيانة وإصالح 

 معدات إنتاج النفط
 

 شركة منتسبة
 

 486,501 1,318,587 مبيعات
 393,136 223,180 مبيعات شركة منتسبة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 
 4,200 12,726 مبيعات شركة منتسبة  شركة الخريف للمشاريع الزراعية

 37,849 8,400 مبيعات شركة منتسبة شركة الخريف التجارية  

 2,881,406 7,053,255 مشتريات
     

 973,800 797,700 منافع قصيرة األجل  كبار موظفي اإلدارة
 141,454 444,474 التوظيفمنافع ما بعد  

 
يتم اإلفصاح عن المبالغ المستحقة إلى المالك في قائمة المركز المالي، وتحمل عمولة وفقًا لمتوسط معدالت العمولة السائدة بين  
البنوك، وتستحق السداد عند الطلب من  الجهة المقرضة، بينما المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة األخرى بدون عمولة  

 فيما يلي تحليالً للمبالغ المستحقة من/إلى الجهات ذات العالقة:  من الجهة المقرضة.  وتستحق السداد عند الطلب
 

 2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي

i) المبالغ المستحقة من جهة ذات عالقة  ────────  ──────── 
   

 204,094 230,678 شركة الخريف لبيع وصيانة وإصالح معدات إنتاج النفط
  ════════  ════════ 

   ( المبالغ المستحقة إلى الجهة ذات العالقة2 
   

 864,664 1,740,917 شركة الخريف التجارية
  ════════  ════════ 

   ( المبالغ المستحقة إلى المالك3
   

 4,331,879 690,192 شركة مجموعة الخريف 
  ════════  ════════ 
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 العادلةالقيمة   -األدوات المالية  -22
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم 
يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم  بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

  إما:
 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي • 
 • في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.

تقاس القيمة العادلة للموجودات  إن األسواق الرئيسية أو األسواق األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة.
تراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل  أو المطلوبات باف

 مصالحهم االقتصادية. 

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية  
فضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه االستخدام  من خالل االستخدام األمثل واأل

 األفضل واألمثل. 

تتكون الموجودات المالية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق، والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من الجهات 
من الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة إلى المالك والمبالغ   بينما تتكون المطلوبات المالية ذات العالقة. 

  المستحقة إلى جهة ذات العالقة.

 تبين لإلدارة بأن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  -23
المطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمبالغ المستحقة إلى المالك  تشتمل 

يتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات الشركة وتقديم  والمبالغ المستحقة إلى شركة منتسبة.
شتمل الموجودات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة على األرصدة لدى البنوك والنقد في  ت الضمانات الالزمة لدعم عملياتها.

 الصندوق والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة. 

 ة. تتعرض أنشطة الشركة لمخاطر مالية متنوعة، والتي تشتمل على مخاطر أسعار السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيول
 تتم إدارة هذه المخاطر المالية من قبل إدارة المالية بالشركة وفقًا لسياسات وتوجيهات صارمة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

تقوم إدارة المالية بالشركة بمراقبة األوضاع السائدة في السوق بهدف التقليل من تعرض الشركة لعوامل السوق المتغيرة مع 
لم تطرأ أي تغيرات على السياسات الخاصة   التقلبات المتعلقة بتكاليف التمويل الخاصة بالشركة.التقليل في نفس الوقت من 

 بإدارة هذه المخاطر. 
 

 مخاطر أسعار السوق  23-1
تمثل مخاطر السوق، المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار العموالت، 

إن هدف إدارة مخاطر السوق يتمثل في   وأسعار األسهم التي قد تؤثر على دخل الشركة أو قيمة األدوات المالية الخاصة بها.
تمثل مخاطر السوق المخاطر  إدارة ومراقبة التعرضات إلى مخاطر السوق ضمن مستويات مقبولة والعمل على زيادة العائد.

لتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في  الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو ا
السوق أو أسعار األوراق المالية السائدة في السوق نتيجة التغير في التصنيف االئتماني للجهة المصدرة أو األداة، والتغير في  

 وراق المالية، والسيولة في السوق.توجهات السوق، وأنشطة المضاربة، والعرض والطلب على األ

 تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر السعر. 
 

 مخاطر أسعار العموالت  23-2
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات  في أسعار العموالت السائدة في  

تقوم الشركة بإدارة مخاطر   تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن الموجودات والمطلوبات المرتبطة بعمولة. السوق.
الل مراقبة أسعار العموالت السائدة في السوق بصورة منتظمة في مختلف البلدان التي تعمل  أسعار العموالت الخاصة بها من خ

 فيها.
 
يمثل األثر على صافي الدخل األثر الناتج عن التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على ربح الشركة قبل الزكاة للسنوات 

ديسمبر   31القروض القائمة المرتبطة بعمولة عائمة كما في  ، على أساس  2019ديسمبر    31و    2020ديسمبر    31المنتهية في  
  . 2019ديسمبر  31و  2020
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -23
 

 مخاطر العمالت األجنبية  23-3
تخضع   األجنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف 

قامت الشركة بإجراء معامالت هامة فقط بعمالت  الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. 
ال تتعرض الشركة لمخاطر  اللاير السعودي والدوالر األمريكي واليورو والكورونا السويدية والجنيه اإلسترليني خالل السنة.

لق بالدوالر األمريكي حيث أن اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، وأن المعامالت المسجلة  عمالت هامة فيما يتع
تقوم الشركة بإدارة مخاطر العمالت األجنبية وذلك بمراقبة أسعار الصرف   بعمالت أخرى ال تمثل مخاطر عمالت هامة.

 األجنبي بانتظام للعمالت التي تتعامل بها.
 

 اسية المتعلقة بمخاطر العمالت األجنبية وذلك نظًرا ألثرها الضئيل على القوائم المالية. لم يتم عرض الحس
 

 مخاطر السعر  23-4
تمثل مخاطر السعر المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في 

)باستثناء تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة أو مخاطر العمالت( سواء كانت تلك األسعار السائدة في السوق 
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأدوات مالية فردية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة  

 تخضع لمخاطر األسعار األخرى. ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مالية  المتداولة في السوق.
 

 مخاطر االئتمان  23-5
 تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

مراقبة الذمم المدينة القائمة  تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمان لكل عميل، و
يبين الجدول التالي الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر   واالحتفاظ بالحسابات لدى بنوك ذات جدارة ائتمانية وسمعة جيدة.

 االئتمان المتعلقة بالبنود الهامة في قائمة المركز المالي: 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي
  ────────  ──────── 

 6,227,393 9,184,584 (7مدينون تجاريون )إيضاح 
 4,240,013 6,979,763 (9رصيد لدى البنك )إيضاح 

 204,094 230,678 ( 21مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة )إيضاح 
  ────────  ──────── 
 16,395,025 10,671,500 
  ════════  ════════ 

 
 األرصدة لدى البنوك

  تعتبر مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك  محدودة حيث أنه يتم االحتفاظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.
 

 المدينون التجاريون
  إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل.

 
الشركة مصفوفة مخصص لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية من العمالء األفراد، والتي  تستخدم 

 تشتمل على عدد كبير من األرصدة الصغيرة.
 

عملية احتساب خسائر تعكس    يتم إجراء تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
االئتمان المتوقعة النتائج المرجحة باالحتماالت والمعلومات المعقولة والمؤيدة المتوفرة بتاريخ إعداد القوائم المالية عن األحداث  

دليل   وبالنظر إلى الجودة االئتمانية وعدم وجود السابقة والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.
يأخذ احتمال التعثر عن السداد    على تعثر سابق، قامت الشركة باستخدام نموذج احتمال التعثر عن السداد مع افتراضات مبسطة.

بعين االعتبار مخاطر االئتمان مع كل من األطراف األخرى وتستمد النسبة المئوية من مؤشرات مخاطر االئتمان القابلة  
لتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات  يمثل الحد األقصى ل للمالحظة.

 ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات رهنية لقاء الذمم المدينة.  الموجودات المالية المفصح عنها أدناه.
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 مخاطر االئتمان )تتمة(  23-5
 

 المدينون التجاريون )تتمة(
يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة من العمالء 

 األفراد: 
 

إجمالي القيمة   2020ديسمبر  31
 الدفترية

 لاير سعودي

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 لاير سعودي

معدل خسائر 
 االئتمان المتوقعة 

% 
  ────────  ────────  ──────── 

 3.03 55,132 1,818,963 غير مستحقة
ً  90-0متأخرة السداد   3.81 22,061  579,485 يوما
ً  180-91متأخرة السداد     7.91 18,797  237,733 يوما
ً  270-181متأخرة السداد     16.58 31,060  187,332 يوما

ً  360-271متأخر السداد    28.11 964,928  3,432,476 يوما
ً  450-361متأخرة السداد     100.00 1,677  1,677 يوما
ً  540-451متأخرة السداد     60.11 76,947  128,005 يوما

ً  630-541متأخر السداد    80.30 24,879  30,981 يوما
ً  720-631متأخرة السداد     94.97 3,153  3,320 يوما

ً  721متأخرة السداد ألكثر من   69.90 1,932,434  2,764,612 يوما
  ────────  ────────  
 9,184,584 3,131,068  
  ════════  ════════  

 
إجمالي القيمة   2019ديسمبر  31

 الدفترية 
 لاير سعودي

خسائر االئتمان 
 المتوقعة

 لاير سعودي

معدل خسائر 
 االئتمان المتوقعة

% 
  ────────  ────────  ──────── 

 7.73 64,613 835,502 غير مستحقة
ً  90-0متأخرة السداد   8.59 95,246 1,108,664 يوما
ً  180-91متأخرة السداد     72.04 461,498 640,615 يوما
ً  270-181متأخرة السداد     100.00 201,773 201,773 يوما
ً  360-271متأخرة السداد     100.00 21,920 21,920 يوما
ً  450-361متأخرة السداد     100.00 53,326 53,326 يوما
ً  540-451متأخرة السداد     100.00 68,779 68,779 يوما
ً  630-541متأخرة السداد     100.00 30,727 30,727 يوما
ً  720-631متأخرة السداد     100.00 17,978 17,978 يوما
ً  721ألكثر من متأخرة السداد   100.00 3,248,109 3,248,109 يوما

  ────────  ────────  
 6,227,393 4,263,969  
  ════════  ════════  

 
 الموجودات المالية األخرى 

تعتقد  الموظفين.سلف  ال توجد هناك مخاطر ائتمان بشأن   تشتمل الموجودات المالية األخرى على سلف موظفين ومطالبة مدينة.
اإلدارة بأن مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية األخرى غير جوهرية وتتوقع الشركة استرداده كافة هذه المبالغ بالكامل  

 بالقيمة الدفترية المسجلة لها. 
 

 تركز مخاطر االئتمان
أن الذمم المدينة التجارية واألرصدة لدى البنوك، لم تحدد اإلدارة أي تركزات هامة لمخاطر  فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه أعاله بش
  االئتمان بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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 مخاطر السيولة  23-6
األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية التي تسدد  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير 

تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب  نقداً أو على شكل موجودات مالية أخرى. 
قات للوفاء بالمتطلبات النقدية تهدف الشركة إلى الحفاظ على مستويات مثالية من السيولة في جميع األو القيمة العادلة له.

كما تقوم  تقوم الشركة بمراقبة مركز السيولة الخاص بها عن كثب وتطبيق نظام قوي إلدارة النقدية. والضمانات الخاصة بها.
  الشركة بالحفاظ على مصادر تمويل كافية، بما في ذلك التمويل المقدم من المالك.

 
 يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:   

 

 اإلجمالي أشهر  12أكثر من    شهًرا 12حتى  عند الطلب  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 2020ديسمبر  31كما في 

 5,806,145 -      5,806,145 -      دائنون تجاريون
 690,192 -      -      690,192 مبالغ مستحقة إلى المالك 

 335,000 130,000 205,000 -      التزامات إيجار
 1,740,917 -      -      1,740,917 مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,431,109 6,011,145 130,000 8,572,254 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اإلجمالي أشهر  12أكثر من   شهًرا 12حتى  عند الطلب  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 2019ديسمبر  31كما في 

 7,253,272 -       7,253,272 -       دائنون تجاريون
 4,331,879 -       -       4,331,879 المالك مبالغ مستحقة إلى 

 864,664 -       -       864,664 مبالغ مستحقة إلى جهة ذات عالقة
 485,000 205,000 280,000 -       التزامات إيجار

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 5,196,543 7,533,272 205,000 12,934,815 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 
     

 
  إدارة رأس المال -24

 
يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في ضمان الحفاظ على نسبة رأسمال قوية ودعم أعمالها وزيادة 

  المنفعة للمالك.
 

واألرباح المبقاة المتعلقة ولغرض إدارة رأسمال الشركة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر واالحتياطي النظامي 
 ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالشركة في زيادة المنفعة للمالك.  بالشركاء في الشركة.

 
وللحفاظ   تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. 

و تعديله، يجوز للشركة تعديل  دفع توزيعات األرباح إلى المالك أو إعادة رأس المال إليه أو إصدار  على هيكل رأس المال أ
  2020ديسمبر    31لم تطرأ أية تغييرات على أهداف وسياسات وإجراءات الشركة خالل السنتين المنتهيتين في   حصص جديدة.

ديسمبر   31تياطي النظامي واألرباح المبقاة، وتقاس كما في  تشتمل حقوق الملكية على رأس المال واالح .2019ديسمبر    31و  
 لاير سعودي(. 19.501.604: 2019ديسمبر  31لاير سعودي )  29.405.578بمبلغ  2020

 



 شركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار المحدودة )شركة شخص واحد(
 )شركة ذات مسئولية محدودة(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
 2020ديسمبر  31

 

33 

 األحداث الهامة  -25
 

وبعد ذلك تم اإلعالن عنه في مارس  ،  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كويد
ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك   19-ال يزال كوفيد من قبل منظمة الصحة العالمية كجائحة. 2020

المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية  
 غالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. وإ

 

إن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة وعملياتها ونتائجها المالية غير مؤكد ويتوقف على العديد من العوامل  
تشمل هذه العوامل معدل انتقال   ية. والتطورات المستقبلية، والتي قد ال تتمكن الشركة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحال

الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات 
 على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في الشركة وغيرها من العوامل. 

 

، لم تتأثر عمليات الشركة تأثًرا كبيًرا بتفشي 2020ديسمبر  31اآلن وكما بتاريخ إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في وحتى 
 على أعمالها ونتائجها المالية.  19وسوف تستمر إدارة الشركة في تقييم طبيعة ومدى تأثير  كوفيد  .19-كوفيد

 
 المالية األحداث الالحقة لفترة إعداد القوائم -26

 

لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم 
 إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية.    

 
 اعتماد القوائم المالية -27

 

 (.2021مارس    18ق  هـ )المواف1442شعبان    5تمت الموافقة على هذه القوائم المالية واعتماد إصدارها من قبل اإلدارة بتاريخ  
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