
 

العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم المستند على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة  يحتوي هذا  
ت الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها  مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراساج)على الصفحة (

أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، وال تعطيان أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي   وشركة تداول السعودية (تداول السعودية)الهيئة    المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة. وال تتحمل
 .  يجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازيةمسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو االعتماد على أّي جزء منه. و

 وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
 

 )م 03/2022/ 21هـ (الموافق 1443/ 18/08صدر هذا المستند بتاريخ 

 

 

والبالستيكية الكيماوية المواد  لصناعة أقاسيم مصنعأسهم شركة  تسجيل مستند  
  التجاري  والسجل   ، )م16/12/2020  الموافق (   ـ ه1442/ 01/05  بتاريخ   الصادر )  132(  رقم   الوزاري   والقرار )  م2020/ 12/ 13  الموافق (  ـ ه28/04/1442  بتاريخ   الصادر )  119(  رقمشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري  

 . الرياض   بمدينة الصادر  م)21/03/2009(الموافق  ـ ه24/03/1430) وتاريخ  1010264660رقم (

 ر�ال سعودي )48(السعر االس��شادي لتداول سهم الشركة �� السوق املواز�ة 
 

م).  2009/ 21/03(الموافق   ـ ه 24/03/1430) وتاريخ  1010264660فرع لشركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة بسجل رقم ( ك ")  الُمصدر"  أو"  الشركة("  والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة  أقاسيم  مصنع   شركة   تأسست
عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة بسجل  فيصل خاتم عوض الخاتم الزهراني بشراء فرع شركة   م) قام كل من الشريك/ محمد مشنان سليمان الشكري الدوسري والشريك/23/06/2014(الموافق   ـ ه25/08/1435وبتاريخ 

اء تحويل فرع شركة عوض محمد بانعيم  %) من شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة مملوكة بالتساوي بين الشريكين، كما قرر الشرك100بنسبة (  م)21/03/2009(الموافق    ـ ه1430/ 24/03) وتاريخ  1010264660رقم ( 
  كل   قيمة  عينية،  حصة  ثالثمائة   إلى  مقسم   سعودي  ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائة   قدره  مال   برأسو"  والبالستيكية  الكيماوية   الموادوأبنائه للتجارة المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم "شركة مصنع أقاسيم لصناعة  

فيصل بن خاتم بن  ) الشريك/  2%) من إجمالي ملكية الشركة، و (50.00) حصة تمثل نسبة (150(  مائة وخمسينبواقع محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري  ) الشريك/  1( موزعة بين كل من    سعودي ريال)  1,000(  منها ألف  حصة
الزهراني وخمسينبواقع    عوض  ( 150(  مائة  نسبة  تمثل  حصة  ملكية50.00)  إجمالي  من  العينيةالشركة  %)  الحصص  وتتمثل  مكتبي  ،  وأثاث  آلي  حاسب  وأجهزة  والكترونية  كهربائية  أجهزة  أثاث    ـ ه02/04/1442تاريخ  بو  . في 

) حصة متساوية  2,500,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف ( 25,000,000إلى خمسة وعشرين مليون (  سعودي  ريال )  300,000(  ألف  ثالثمائة م) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من  17/11/2020(الموافق
) ريال سعودي تمثل نسبة  20,506,423يمة (قرسملة    )1(  من خالل  سعودي  ريال)  24,700,000(  ألف  وسبعمائة  مليون  وعشرون  أربعة  البالغة  الزيادة  تغطية  تمت  وقد،  ة ) رياالت سعودي10القيمة، قيمة كل حصة منها عشرة (

  من قبل المساهمين الحاليين  أخرى مساهمات حساب من قيمة الزيادة في رأس المال من %)16.98) ريال سعودي تمثل نسبة (4,193,577قيمة (  ) رسملة2، (المبقاة األرباح حساب من قيمة الزيادة في رأس المال من %)83.02(
عن عدد واحد مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف    كل من الشريك/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري والشريك/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني  تنازلو  باع  م)09/12/2020(الموافق    ـه24/04/1442وبتاريخ    .المال  رأس  في

سليمان  بن  مشنان  بن  محمد  الشريك /    تنازل  )1، حيث () شريك جديد62(   اثنان وستينالمساهمين الجدد البالغ عددهم  %) من إجمالي رأسمال الشركة لصالح  73.87) حصة تمثل نسبة تمثل (1,846,732وسبعمائة واثنان وثالثون ( 
محمد بن مشنان بن سليمان  الشريك /  وباع  ) شركاء جدد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد،  3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80) حصة تمثل نسبة ( 370,000ثالثمائة وسبعين ألف (عن عدد  الدوسري  

)  2و (  ،) شريك جديد تم سداد قيمتها نقدًا من قبل الشركاء الجدد14%) من رأسمال الشركة لصالح عدد أربعة عشر ( 22.07) حصة تمثل نسبة (551,625رين (الدوسري عدد خمسمائة وواحد وخمسين ألف وستمائة وخمسة وعش
وباع  ) شركاء جدد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد،  3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80) حصة تمثل نسبة ( 370,000عن عدد ثالثمائة وسبعين ألف (عوض الزهراني  بن  خاتم  بن  الشريك / فيصل تنازل  

) شريك جديد تم سداد قيمتها من قبل  43%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة وأربعين (22.20( ) حصة تمثل نسبة555,107فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني عدد خمسمائة وخمسة وخمسين ألف ومائة وسبعة (  الشريك /
خمسة  قرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ    كما  تسويات مديونيات سابقة وتقديم سندات ألمر،من خالل السداد النقدي و  الشركاء الجدد

، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب  ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,500,000(   مليونين وخمسمائة ألف) ريال سعودي مقسم إلى  25,000,000عشرون مليون (
(الموافق   ـ ه1430/ 24/03) وتاريخ  1010264660رقم (  التجاري  والسجل  ، )م12/2020/ 16  الموافق( ـ ه 01/05/1442  بتاريخ   الصادر )  132(  رقم  الوزاري  والقرار)  م13/12/2020  الموافق(  ـ ه28/04/1442  بتاريخ  الصادر)  119(  رقم  الوزاري  القرار

 .  الرياض  بمدينة الصادر م )21/03/2009
 

أسـهم   . جميع) رياالت سـعودية10( عشـرةقيمة كل سـهم  مدفوعة القيمة بالكامل،    ) سـهم عادي2,500,000( ألف  سـمائةموخسـعودي، مقسـم إلى مليونين    ريال  )25,000,000(وعشـرين مليون    خمسـةيبلغ رأس مال الشـركة الحالي  
كما يحق  ،  صـويت فيها("المسـاهم") أي حقوق تفضـيلية، ويحق لكل مسـاهم أيًا كان عدد أسـهمه حضـور اجتماعات الجمعية العامة للمسـاهمين ("الجمعية العامة") والت  الشـركة أسـهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مسـاهم

اعتبارًا من حصــــتها من أي أرباح تعلنها الشــــركة    األســــهم محل اإلدراج المباشــــر. تســــتحق  لشــــركة أو عاملي الشــــركة لينوب عنه في حضــــور اجتماعات الجمعية العامة.عنه شــــخصــــًا آخر من غير أعضــــاء مجلس إدارة الكل مســــاهم أن يوكل
 المستند). هذا) "سياسة توزيع األرباح" في 5وعن السنوات المالية التي تليها. (فضًال راجع قسم رقم ( تاريخ مستند التسجيل هذا

،  من إجمالي رأس مال الشركة  %)13.14(  تبلغ  بنسبة ملكيةمحمد بن مشنان بن سليمان الدوسري  المساهم/  أو أكثر من رأس مالها هم:    )% 5المستند، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون (  اوكما في تاريخ هذ
والمساهم / شركة    ،من إجمالي رأس مال الشركة  )% 5.40(  تبلغ   والمساهم / شركة ديار البيداء التجارية بنسبة ملكية   ،من إجمالي رأس مال الشركة   )%13.00(  تبلغ  بنسبة ملكيةتم بن عوض الزهراني  والمساهم / فيصل بن خا

، والمساهم / شركة سارية الشمال للتجارة بنسبة  من إجمالي رأس مال الشركة  )%5.40(  تبلغ  ، والمساهم / شركة وعد الغد التجارية بنسبة ملكيةمن إجمالي رأس مال الشركة  )% 5.40(  تبلغ  الشبكة السادسة للتجارة بنسبة ملكية
) "هيكل الملكية في الشركة قبل اإلدراج"  4.1(ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضًال راجع قسم (    .اإلدراج%) من أسهم الشركة قبل  47.73وهم يمتلكون مجتمعين نسبة (  ،الشركةمن إجمالي رأس مال    )%5.40(تبلغ  ملكية  

%) من إجمالي رأس مال الشركة والمساهم/ شركة ختام الرؤيا للتجارة والتي 4.00باإلضافة لكل من المساهم/ شركة المدارات األربعة للتجارة والتي تملك نسبة (  في هذا المستند). ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله
شركة في السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة  ) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم ال12التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر (  %) من إجمالي رأس مال الشركة 4.00تملك نسبة (

 دون الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") المسبقة. 
 

  وكًال من المساهم/ شركة المدارات األربعة للتجارة  مالها  رأس  من  أكثر  أو  )%5(   يملكون  الذين  الشركة  في  الكبار  المساهمين  باستثناء(  الحاليين  المساهمين   على  الموازية  السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  ويقتصر
وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق    المؤهلين  المستثمرين  فئات  إلى  باإلضافة   ،)الحظر  فترة   عليهم   تنطبق  والذين  أعاله  المذكورين شركة ختام الرؤيا للتجارة    والمساهم/

 :وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي)، ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية أو "تداول السعودية" ("السوق"  تداول السعودية  شركةالمالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد 
 . مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص •
ستثمار في السوق البشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح وا  ُعّينتقد    مؤسسة السوق المالية  كونت دارة شريطة أن  إلفي ممارسة أعمال ا  امرخص له   عمالء مؤسسة سوق مالية  •

 . الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه
 . يداعإلها الهيئة، أو مركز ا حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف ب  •
 .دارةإل في ممارسة أعمال ا امرخص له  مؤسسة سوق مالية ديرهاتمباشرة أو عن طريق محفظة  ،الشركات المملوكة من الحكومة •
 . الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية •
 . ستثمارالصناديق ا •
 . جانب غير المقيمين في السوق الموازيةألستثمار االسترشادي  الستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االبا جانب غير المقيمين المسموح لهم  ألا •
 . جنبية المؤهلةألالمؤسسات المالية ا  •
 . اعيدإل أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز ا •
 :تيةآلويستوفون أي من المعايير ا ،يداعإل أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز ا •

   .الماضيةشهرًا ثني عشرة ال ا اللتقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خ  اليقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي و  الوراق المالية  ألأن يكون قد قام بصفقات في أسواق ا )أ
 . ريال سعودي  اليينتقل قيمة صافي أصوله عن خمسة م   الأن  ) ب
 .قل في القطاع الماليأل ث سنوات على االأن يعمل أو سبق له العمل مدة ث )ج
 .من قبل الهيئةوراق المالية المعتمدة ألعلى الشهادة العامة للتعامل في ا  ًال أن يكون حاص ) د
 . ا جهة معترف بها دوليً  من وراق المالية معتمدةألعلى شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال ا صًال أن يكون حا )ه

 . أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة •
 

  إلى   المستند  لهذا  الخاضعة  تسجيل األسهم  بطلب  الشركة   تقدمت  وقدفي السوق الموازية.  إدراجها بشكل مباشر  داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل  في أي سوق لألسهم سواًء  أسهم الشركة    إدراجو  تداول   لم يسبق 
  المستندات   جميع   تقديم  ، وتموفقًا لقواعد اإلدراج  ")السعودية   تداول السعودية ("تداولشركة  إلى    إدراجها  بطلب المستمرة كما تقدمت   لتزاماتوفقًا لقواعد طرح األوراق المالية واال  هيئة السوق المالية السعودية ("الهيئة")

الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل   السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  واإلدراج  التسجيل  بعملية  المتعلقة  الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  المتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة  ذات  الجهات  إلى  المطلوبة
 . هذا

بعناية من ِقَبل    التسجيل هذا  مستند" و"عوامل المخاطرة" الواردين في  مهم يجب دراسة قسمي "إشعار  ولذلك    مؤكدة  غير  وأمور  مخاطر  األسهم محل التسجيل واإلدراج المباشر في السوق الموازية على  في  االستثمار  ينطوي 
 . أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازيةفي  باالستثمارالمحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا  المؤهلين المستثمرين
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 مهم إشعار
كاملة عن شركة   تفصيلية  المستند معلومات  المباشر.   والبالستيكية  الكيماوية   المواد   لصناعة   أقاسيم   مصنعيقدم هذا  اإلدراج  واألسهم محل 

المؤهلون المحتملون الذين يرغبون باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء  وسيعامل المستثمرون  

ن خالل تداولها في السوق الموازية على أساس أن قرار االستثمار يستند إلى المعلومات التي يحتويها هذا المستند، والتي يمكن االطالع عليها م

) أو موقع  www.yaqeen.sa(   يقين المالية (يقين كابيتال)أو موقع المستشار المالي شركة    )www.agaseem.sa( لشركة على اإلنترنتا  زيارة موقع 

تداول  شركة  " على موقع  يقين المالية (يقين كابيتال)كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي "شركة   . (www.cma.org.sa)هيئة السوق المالية  

مستند التسجيل وإتاحته للمستثمرين المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد  عن نشر   .)www.saudiexchange.sa( "تداول السعودية"    السعودية

 ) يومًا قبل اإلدراج المباشر) وعن أي تطورات أخرى. 14طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة (خالل فترة ال تقل عن ( 

 

  ويتحمل  الهيئة،  عن  األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرةقواعد طرح    متطلبات  حسب  تقديمها  تم  تفاصيل  على  مستند التسجيل هذا  يحتوي

  ويؤكدون   هذا المستند،  في  الواردة  المعلومات  دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين،  مجتمعين  )ج(   صفحة  في  أسمائهم   الواردة  اإلدارة  مجلس  أعضاء

  في  تضمينها  عدم  يؤدي   أن  يمكن  أخرى   وقائع  أي  توجد  ال  أنه  المعقول،  الحد  وإلى  الممكنة  الدراسات  جميع  إجراء  بعد  واعتقادهم   علمهم  حسب

أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند،    تداول السعودية (تداول السعودية)وشركة  وال تتحمل الهيئة    .مضللة  فيها   واردة  إفادة  أي  جعل  إلى  المستند

أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في وال تعطيان  

د تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم  هذا المستند أو االعتماد على أّي جزء منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستن

 محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له. 

تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل  بطلب    يتعلق  فيما  )" المالي  المستشار"(  كمستشار مالي  يقين المالية (يقين كابيتال)   تم تعيين شركة  وقد

 مباشر في السوق الموازية. 

المستند كما  في  الواردة  المعلومات   إن   وقيمة   للشركة  المالي  الوضع   يتأثر   أن  يمكن  الخصوص   وجه  وعلى  للتغيير،  عرضة  إصداره  تاريخ  في  هذا 

  اقتصادية  عوامل  أي   أو   والضرائب   الفائدة   ومعدالت  التضخم   بعوامل  المتعلقة  المستقبلية  بالتطورات  سلبي  بشكل  األسهم محل اإلدراج المباشر

  أو  تفسير   أو   اعتبار   يجب  ) "عوامل المخاطرة" في هذا المستند)، وال2الشركة (فضًال راجع قسم رقم (  سيطرة   نطاق   عن  خارجة  أخرى  سياسية   أو

  فيما  بيان  أو  كوعد  تفسيرها   أو  اإلدراج   بأسهم  يتعلق  فيما   مطبوعة   أو  كتابية  أو  شفهية   اتصاالت  أي   على  وال  هذا المستند  على  شكل   بأي  االعتماد

 .المستقبلية  األحداث  أو  النتائج  أو باألرباح  يتعلق

االستثمار في األسهم محل    عملية  في  بالمشاركة  مستشاريها  من  أي  الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو  من  توصية  هذا المستند بمثابة  اعتبار  يجوز  ال

  األهداف   االعتبار  في  األخذ  دون  إعداد هذا المستند  وقد تم   عامة،  طبيعة  هذا المستند ذات  المعلومات التي يحتوي عليها  وتعتبر.  اإلدراج المباشر

وقبل اتخاذ  .ي األسهم محل اإلدراج المباشرالخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار ف  االستثمارية االحتياجات   أو  المالي   الوضع أو  الفردية االستثمارية 

  من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص  أي قرار باالستثمار، على كل مستلم لهذا المستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة

  هذا المستند   في  المدرجة  االستثمار والمعلوماتفرصة    مالءمة  مدى  لتقييم  وذلك  االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد بدء تداولها،

به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر، قد   الخاصة  واالحتياجات االستثمارية  واألوضاع  لألهداف

، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على قرار  يكون االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر مناسبًا لبعض المستثمرين دون غيرهم 

الخاص الظروف  أو على  لالستثمار  بها فيما يخص فرصتهم  المفترض قيامهم  للدراسة  أو عدم االستثمار كأساس  باالستثمار  آخر  ألولئك    ةطرف 

 المستثمرين. 

القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد   وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة 

 بها. 

http://www.agaseem.sa/
http://yaqeen.sa/
http://www.cma.org.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 المعلومات المالية 
ديسمبر    31م (التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  2020ديسمبر    31تم إعداد القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  

لفترة  2019 المفحوصة  المختصرة  األولية  المالية  والقوائم  المنتهية في    التسعة م)،  ال2021  سبتمبر   30أشهر  أرقام  تتضمن  (التي  لفترة  م  مقارنة 

) المعتمدة في المملكة  IFRS(  وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية  م) واإليضاحات المرفقة بهم2020من عام    سبتمبر   30أشهر المنتهية في    التسعة 

السعودية   الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  والمحاسبين العربية  وتدقيق  SOCPA(  للمراجعين  مراجعة  تمت  وقد   .(

  لفترة   المفحوصة  المختصرة  يةاألول  الماليةوالقوائم  م  2020ديسمبر    31  المنتهية في  ةالمالي  للسنةوفحص كل من القوائم المالية المراجعة للشركة  

هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها  .  الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون  شركة  قبل   من م  2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر   التسعة 

 المالية بالريال السعودي. 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 
المستند   محددة  افتراضات  أساس  على  المستند  اهذ   في  الواردة  التوقعات  إعداد  تم هذا  في  عنها   في   الشركة  ظروف  تختلف  وقد.  ومفصح 

 التوقعات.   هذه اكتمال   أو بدقة يتعلق  فيما وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد المستخدمة،  االفتراضات عن المستقبل

 

  الكلمات   بعض  استخدام  خالل  من  عام   بشكل  عليها  يستدل  أن  يمكن  والتي  ،" مستقبلية  إفادات"  المستند  اهذ  في  الواردة  التوقعات  بعض  وتمثل

  "من   يحتمل"،"  ،"الممكن   "من  يمكن"،"   ،"المتوقع  من"   ،"يتوقع "  ،" يعتقد"   ،"يقدر "  ،"ينوي"  ،"يعتزم "   ،"يخطط"   مثل  المستقبلية  الداللة  ذات

  النظر   وجهة  اإلفادات  هذه  وتعكس.  المعنى  في  لها  المشابهة  أو  المقاربة  المفردات  من  وغيرها  لها  النافية  والصيغ  ،"قد"  ،"سوف "  ،"المحتمل

  التي  العوامل  من  العديد هناك أن إذ  للشركة، مستقبلي فعلي أداء ألي تأكيداً   أو ضماناً  تشكل ال لكنها  مستقبلية، أحداث  بخصوص للشركة  الحالية

  تم   وقد .  ضمناً   أو  صراحًة   اإلفادات   هذه   تضمنته  عما  كبير  بشكل  اختالفها  إلى  وتؤدي  نتائجها  أو   إنجازاتها   أو  للشركة  الفعلي  األداء  على  تؤثر   قد

)  2(  قسم رقم  راجع(  المستند  اهذ  في  أخرى  أقسام  في  تفصيًال   أكثر  بصورة  األثر  هذا  مثل  إلى  تؤدي  أن  يمكن   التي  والعوامل  المخاطر  أهم  استعراض

  في  الواردة  التقديرات  أو  التوقعات  من  أي   دقة   عدم  أو  صحة  عدم   ثبت   لو   أو   العوامل،  هذه  من  أكثر  أو   واحد  تحقق   لو   وفيما ").  المخاطرة   عوامل "

 .المستند  اهذ في الموضحة تلك عن  جوهري بشكل تختلف قد للشركة  الفعلية  النتائج  فإن المستند،  اهذ

 

  أي   في  علمت  إذا  الهيئة   إلى  تكميلي  مستند تسجيل   بتقديم   الشركة   ستقوم  ، وااللتزامات المستمرةطرح األوراق المالية  لمتطلبات قواعد    ومراعاةً 

  أو  ،مستند التسجيلوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  )  1(  بأي من اآلتي:  اإلدراجوقبل اكتمال    الهيئة  من  المستند  اهذ  اعتماد  بعد  وقٍت 

  معلومات  أي تعديل أو  تحديث تعتزم ال الشركة فإن الحالتين،   هاتين وباستثناء. مستند التسجيل في تضمينها  يجب كان مهمة مسائل  أي ظهور) 2(

  والتقديرات،   المؤكدة  غير   واألمور   المخاطر  لهذه   ونتيجة.  ذلك  غير  أو  مستقبلية  حوادث   أو  جديدة   معلومات  نتيجة  ذلك  كان   سواًء   المستند،  اهذ   تضمنها

  وعليه، .  مطلقاً   تحدث  ال  وقد   الشركة   تتوقعه   الذي  النحو  على  تحدث  ال  قد  المستند   ا هذ  يتناولها   التي  المستقبلية   والتوقعات   والظروف  األحداث   فإن

  اإلفادات   على  االعتماد   عدم   مع  اإليضاحات   هذه  ضوء  في  المستقبلية   اإلفادات   جميع   فحص   المحتملين   المؤهلين   المستثمرين   على  يتعين

 . أساسي بشكٍل  المستقبلية

  



 
 

 
 ج 

 

 دليل الشركة 

 أعضاء مجلس اإلدارة *

 المنصب  االسم 
صفة  

 العضوية 
االستقاللية  

*** 
 العمر  الجنسية 

األسهم  
 المملوكة 
 "مباشرة" 

 األسهم المملوكة 
 "غير مباشرة"  

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 
محمد بن مشنان بن  

 سليمان الدوسري 
 **** 14.80% 370,000 13.14% 328,375 47 سعودي غير مستقل غير تنفيذي االدارة رئيس مجلس 

فيصل بن خاتم بن عوض 
 الزهراني 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
 والرئيس التنفيذي 

 ***** 14.80% 370,000 13.00% 324,893 40 سعودي غير مستقل تنفيذي

 بن عليعمر بن حسن 
 باخميس

 - - - - 52 سعودي مستقل تنفيذيغير  عضو مجلس االدارة 

 - - - - 54 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس االدارة  ناصر عبدهللا سعد الناصر 
محمد عبدهللا عبدالكريم 

 الصالح 
 - - - - 52 سعودي مستقل غير تنفيذي عضو مجلس االدارة 

 أمين سر مجلس اإلدارة ** 
 - - - - 37 سعودي - - **اإلدارةأمين سر مجلس  فيصل رجا شلمان العنزي

 المصدر: الشركة

  قيد تاريخ من تبدأ سنوات  خمس لمدة وذلك  أعاله المذكورين اإلدارة مجلس أعضاء تعيين على م)12/12/2020(الموافق  ـه27/04/1442 يخ تار  في المنعقدة ليةالتحو الجمعية وافقت*
 م).  17/12/2020(الموافق   ـه05/1442/ 02 تاريخ في المساهمة  الشركات بسجل الشركة 

 .اإلدارة لمجلس سر كأمين  العنزي شلمان رجا فيصل / السيد تعيينم) على 17/12/2020(الموافق  ـه02/05/1442  تاريخ في اإلدارة مجلس قرار** 
 اإلدارة   مجلس  ألعضاء  االستقالل  عوارض  وتتمثل,    اإلدارة  مجلس  ألعضاء  االستقالل  عوارض  تحديد  في  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  على  االستناد  تم***  

 : من  كل في للشركة
مع من يملك هذه  أن يكون مالكًا أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة   •

 النسبة 
 . مجموعتها في أخرى شركة  اسهم من أو الشركة أسهم من أكثر   أو المائة في خمسة نسبته ما  يملك اعتبارية صفة ذي  خصلش ممثًال   يكون أن •
 . الشركة  لدى الماضيين العامين  خالل موظفاً  يعمل  كان  أو  يعمل أن •
 . الشركة إدارة مجلس عضوية في منفصلة أو متصلة سنوات تسع  على يزيد ما أمضى قد يكون أن •

الناتجة عن ملكيته    المستند   هذا   تاريخ   حتى  والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة  أقاسيم  مصنع  شركة  فيمحمد بن مشنان بن سليمان الدوسري    /للسيد  المباشرة  غير   الملكية  أدناه  الجدول  يوضح  ****

 : كالتالي وذلك المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات 

 اسم المساهم م
  مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد
 لصناعة أقاسيم مصنع شركة في

 (سهم) والبالستيكية الكيماوية المواد

 /للمساهم  المباشرة الملكية نسبة
في   الدوسري  مشنان بن محمد

 (%) المساهمين من فئة الشركات

للمساهم/ محمد بن   المملوكة األسهم عدد
في الشركة   مباشر غير بشكل مشنان الدوسري

 (سهم)

 100,000 100% 100,000 شركة المدارات األربعة للتجارة  1

 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2

 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3

 67,500 50% 135,000 شركة وعد الغد التجارية  4

 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الدوسري  مشنان  بن محمد/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80%  الشركة في للمساهم/ محمد بن مشنان الدوسري  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

الناتجة عن    المستند  هذا   تاريخ  حتى  والبالستيكية  الكيماوية   المواد  لصناعة  أقاسيم  مصنع   شركة  في  الزهراني  عوض   بن   خاتم  بن  فيصل   /للسيد  المباشرة  غير  الملكية  أدناه  الجدول  يوضح*  ****

 :كالتالي وذلك ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم م
  شركة في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

 الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع
 (سهم)  والبالستيكية

فيصل بن  /للمساهم  المباشرة الملكية نسبة
المساهمين من فئة في  خاتم الزهراني

 الشركات (%)

للمساهم/ فيصل بن خاتم   المملوكة األسهم عدد
 في الشركة (سهم)  مباشر غير بشكل الزهراني

 100,000 100% 100,000 شركة ختام الرؤيا للتجارة  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 شركة وعد الغد التجارية  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الزهراني  خاتم بن  فيصل/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80%  الشركة في الزهراني خاتم بن فيصل /للمساهم  المباشرة غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة
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 عنوان الشركة المسجل
 

 والبالستيكية   الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنعشركة  
 الثانية الصناعية –  الرياض

 11461 البريدي الرمز 2570.ب.ص
  السعودية العربية المملكة

 + 966112652908: هاتف
 + 96611265870: فاكس

   info@agaseem.sa :اإللكتروني البريد
 www.agaseem.sa :اإللكتروني الموقع

 
 

 الشركة ممثال
 

 الممثل الثاني الممثل األول  البيان
 الزهراني عوض  بن خاتم بن فيصل محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري االسم

 التنفيذي  والرئيس اإلدارة مجلس رئيس نائب رئيس مجلس اإلدارة الصفة 

 العنوان 

 الثانية  الصناعية – الرياض

 11461 البريدي الرمز 2570.ب.ص

 المملكة العربية السعودية 

 الثانية  الصناعية – الرياض

 11461 البريدي الرمز 2570.ب.ص

 المملكة العربية السعودية 

 101:رقم تحويله +96611265290 122:رقم تحويله +96611265290 الهاتف رقم 
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 المحاسب القانوني  
 قانونيون) شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون 

 شارع التخصصي –الرياض 
 11482الرياض  8306ص.ب 
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 تنويه 

المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم    القانونيكًال من المستشار المالي والمحاسب  
في هذا المستند وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا المستند. وتجدر اإلشارة إلى أن 

 ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذا المستند. جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم 



   
 

 و 

 ملخص ال
قد  لتييهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات ا

ومراجعة  المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند، وينبغي على المستثمرين المحتملين قراءةتكون مهمة بالنسبة للمستثمرين  

عاة هذا المستند  هذا المستند بالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرين المحتملين على مرا

) (عوامل المخاطرة) قبل اتخاذ أي قرار  2والقسم رقم (  )أ( وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة    ككل.

 .استثماري في األسهم محل اإلدراج المباشر الخاضعة لهذا المستند

 اسم الشركة ووصفها وتأسيسها 

مقفلة   هي  والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة  أقاسيم  مصنعشركة   مساهمة سعودية  شركة 
 الوزاري   والقرار)  م2020/ 13/12  الموافق(  ـه1442/ 28/04  بتاريخ  الصادر )  119(  رقمبموجب القرار الوزاري  

رقم   التجاري  والسجل  ،)م16/12/2020  الموافق(  ـه1442/ 01/05 بتاريخ  الصادر)  132(  رقم
، يبلغ رأس مال الرياض  بمدينة  م ) الصادر21/03/2009(الموافق    ـه24/03/1430) وتاريخ  1010264660(

الحالي   سمائة م سعودي، مقسم إلى مليونين وخ  ريال  )25,000,000(وعشرين مليون  خمسة  الشركة 
) رياالت سعودية.  10سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (  )2,500,000(ألف  

أسهم عادية من فئة واحدة، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في جميع أسهم الشركة  
الرياض   التجاري  الثانية  –السجل  البريدي    2570  ص.ب  -  الصناعية  العربية   11461الرمز  المملكة 

 السعودية. 
بانعيم فرع لشركة عوض محمد  ك  والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة  أقاسيم  مصنع  شركةتأسست  

م).  2009/ 21/03(الموافق    ـه24/03/1430) وتاريخ  1010264660وأبنائه للتجارة المحدودة بسجل رقم (
م) قام كل من الشريك/ محمد مشنان سليمان الشكري 23/06/2014(الموافق    ـه25/08/1435وبتاريخ  

نعيم وأبنائه الدوسري والشريك/ فيصل خاتم عوض الخاتم الزهراني بشراء فرع شركة عوض محمد با
م) بنسبة 21/03/2009(الموافق    ـه24/03/1430) وتاريخ  1010264660للتجارة المحدودة بسجل رقم (

%) من شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة مملوكة بالتساوي بين الشريكين، كما 100(
ة إلى شركة ذات مسؤولية قرر الشركاء تحويل فرع شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدود

لصناعة   أقاسيم  مصنع  "شركة  بإسم   قدره   مال  برأسو  "والبالستيكية  الكيماوية  المواد محدودة 
ألف  حصة  كل  قيمة  ،عينية  حصة  ثالثمائة  إلى  مقسم  سعودي   ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائة  منها 

سليمان الدوسري بواقع ) الشريك/ محمد بن مشنان بن  1موزعة بين كل من (  سعودي  ريال)  1,000(
) الشريك/ فيصل بن 2%) من إجمالي ملكية الشركة، و (50.00) حصة تمثل نسبة ( 150مائة وخمسين (

) مائة وخمسين  بواقع  الزهراني  بن عوض  (150خاتم  نسبة  تمثل  ملكية 50.00) حصة  إجمالي  %) من 
  . أجهزة حاسب آلي وأثاث مكتبيفي أثاث أجهزة كهربائية والكترونية و ، وتتمثل الحصص العينيةالشركة

 ألف  ثالثمائةم) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من 17/11/2020(الموافق  ـه1442/ 04/ 02بتاريخ و
) ريال سعودي مقسم إلى مليونين 25,000,000إلى خمسة وعشرين مليون (  سعودي  ريال)  300,000(

، ة) رياالت سعودي10) حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها عشرة (2,500,000وخمسمائة ألف (
من    سعودي  ريال)  24,700,000(  ألف  وسبعمائة  مليون  وعشرون  أربعة  البالغة  الزيادة  تغطية  تمت  وقد

الزيادة في رأس   %)83.02) ريال سعودي تمثل نسبة (20,506,423يمة () رسملة ق1خالل ( من قيمة 
من    %)16.98) ريال سعودي تمثل نسبة (4,193,577قيمة (  ) رسملة2، (المبقاة  األرباح  حساب  المال من

 .المال  رأس  في  من قبل المساهمين الحاليين  أخرى  مساهمات  حساب  قيمة الزيادة في رأس المال من 
وم)  09/12/2020(الموافق    ـه1442/ 04/ 24وبتاريخ   بن   تنازلباع  مشنان  بن  محمد  الشريك/  من  كل 

سليمان الدوسري والشريك/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني عن عدد واحد مليون وثمانمائة وستة 
) وثالثون  واثنان  وسبعمائة  ألف  ( 1,846,732وأربعين  تمثل  نسبة  تمثل  حصة  إجمالي73.87)  من   (% 

تنازل  )  1، حيث () شريك جديد62(  اثنان وستينالمساهمين الجدد البالغ عددهم  رأسمال الشركة لصالح  
) حصة تمثل 370,000ثالثمائة وسبعين ألف (عن عدد  محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري  الشريك /  

بل نقدي من  ) شركاء جدد بدون سداد أي مقا3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80نسبة (
الشريك / محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري عدد خمسمائة وواحد وخمسين    وباعالشركاء الجدد،  

%) من رأسمال الشركة لصالح عدد  22.07) حصة تمثل نسبة (551,625ألف وستمائة وخمسة وعشرين (
الشريك / فيصل تنازل  )  2و(  ) شريك جديد تم سداد قيمتها نقدًا من قبل الشركاء الجدد14أربعة عشر (

%) من  14.80) حصة تمثل نسبة (370,000عن عدد ثالثمائة وسبعين ألف (  بن خاتم بن عوض الزهراني
 وباع) شركاء جدد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد،  3رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (

/ وخم  الشريك  عدد خمسمائة  الزهراني  بن عوض  خاتم  بن  وسبعة فيصل  ومائة  ألف  وخمسين  سة 
) شريك جديد 43%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة وأربعين (22.20) حصة تمثل نسبة (555,107(

تسويات مديونيات سابقة وتقديم ومن خالل السداد النقدي  تم سداد قيمتها من قبل الشركاء الجدد  
قرر الشركاء باإلجماع الموافقة على تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة   كما  ، سندات ألمر 



 
 

 
 ز 

 

) ريال سعودي مقسم 25,000,000عشرون مليون (خمسة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 
ألفإلى   وخمسمائة  (2,500,000(  مليونين  عشرة  منها  كل سهم  قيمة  رياالت سعودية 10) سهم،   (

) 119(  رقم  الوزاري  القرار، وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب  وجميعها أسهم عادية
 بتاريخ   الصادر)  132(  رقم  الوزاري  والقرار)  م2020/ 13/12  الموافق (  ـه28/04/1442  بتاريخ  الصادر

 ـ ه24/03/1430) وتاريخ  1010264660رقم (  التجاري   والسجل  ،)م2020/ 12/ 16  الموافق(  ـه01/05/1442
 . الرياض بمدينة م ) الصادر2009/ 21/03(الموافق 

 ملخص أنشطة الشركة 

رقم   تجاري  سجل  بموجب  نشاطها  الشركة   ـه1430/03/24وتاريخ    1010264660تمارس 
بتاريخ    )م2009/03/21(الموافق ينتهي  وترخيص   ،م)2023/06/18(الموافق    ـه1444/11/29والذي 

وتاريخ    )  411102104299  (منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم القرار  
بتاريخ    م)01/05/2020(الموافق    ـه08/09/1441 ينتهي  (الموافق     ـه1444/09/07والذي 

تشغيل  ،م)2023/03/29 رخصة  من    وبموجب  للمدن  الصادرة  السعودية  ومناطق الهيئة  الصناعية 
تنتهي 2021/06/23(الموافق    ـه1442/11/13بتاريخ    )57814421113018428(رقم  ب  التقنية والتي  م) 
 م). 2022/06/23(الموافق  ـه1443/11/24بتاريخ 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات.

 النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:وتتمثل أنشطة الشركة كما في 

 الزراعة والحراجة وصيد االسماك.  •
 التعدين واستغالل المحاجر.  •
 امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء, •
 امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها.  •
 التشييد.  •
 واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. تجارة الجملة والتجزئة،  •
 النقل والتخزين.  •
 انشطة خدمات االقامة والطعام.  •
 المعلومات واالتصاالت.  •
 االنشطة العقارية.  •
 االنشطة العلمية والتقنية. •
 انشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم. •
 التعليم.  •
 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. •
 الخدمات االخرى.انشطة  •

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

هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية 
لومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها  المفعول حتى تاريخ هذا المستند. (ولمزيد من المع

 " في هذا المستند). والتصاريح ) "التراخيص 3.15بموجبها فضًال راجع القسم (
المستند في   تاريخ هذا  الحالي كما في  الفعلي  الشركة  السيارات  ويتمثل نشاط  إنتاج زيوت محركات 

ومذيبات   إسفلتية سائلة  وعوازل  الهيدروليك  البالميك وزيوت  وأسترات  للعبوات  بالستيكية  وأغطية 
وعبوات  ستريك  وأحماض  للبطاريات  األسيد  وحمض  وسيارات  صناعية  وشحوم  فرامل  وزيوت 
بالستيكية وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البنزين والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف 

  .وزيوت قواطع
أو نشاطات   أي منتجات  للشركة  باستثناء ما تم ال يوجد  المستند،  تاريخ نشر هذا  جديدة مهمة حتى 

 ) "المشاريع تحت التنفيذ" في هذا المستند.3.8اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (
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أسهمهم،  وعدد  الكبار،  المساهمون 
 ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

 هم: الشركة أسهم من أكثر ) أو5بالمائة (% خمسة منهم كًال  يملك الذين الكبار المساهمين إن

 االسم  م

 كبار المساهمين قبل اإلدراج 

عدد األسهم  

بشكل   المملوكة

 (سهم)  مباشر

  النسبة من إجمالي عدد األسهم

 المصدرة في الشركة (%) 

 13.14% 328,375 محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري  1

 13.00% 324,893 فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني 2

 5.40% 135,000 ديار البيداء التجاريةشركة  3

 5.40% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  4

 5.40% 135,000 شركة وعد الغد التجارية 5

 5.40% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  6

 47.73% 1,193,268 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة

المساهمون الكبار الذين يجوز لمؤسسة 
قواعد  السوق   بموجب  المعّينة  المالية 

اإلدراج بيع أسهمهم وفقًا لتقديره، وعدد  
اإلدراج   قبل  ملكيتهم  ونسبة  أسهمهم، 
متطلبات   استيفاء  خطة  تطبيق  وبعد 
وفقًا  السوق  إلى  المقدمة  السيولة 

 لقواعد اإلدراج

الشركة،  ال يوجد مؤسسة سوق مالية مرخص لها معّينة لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في 
وذلك نظرًا الستيفاء الشركة متطلبات السيولة الواردة في المادة الحادية واألربعين من قواعد  

) مساهم  52اإلدراج، حيث أن عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور يبلغ (
 المستند. كما في تاريخ هذا  %) من رأس مال الشركة33.29يملكون مانسبته (

 مدفوع بالكامل.  ) ريال سعودي25,000,000وعشرين مليون ( خمسة رأس مال الُمصدر 

 ) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل 2,500,000( ألف مائةخمسو انمليون إجمالي عدد أسهم الُمصدر

 ) رياالت سعودية. 10عشرة ( القيمة االسمية للسهم

 ريال سعودي للسهم الواحد.) 48(ثمانية وأربعين  اإلدراجسعر السهم االسترشادي عند 

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

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

 حقوق التصويت 

.  تفضيلية   حقوق  لحامله  سهم  أي  يعطي  وال   واحدة،  فئة  من  عادية  أسهم  هي  الشركة  أسهم  جميع  إن
 الجمعية   اجتماع  حضور  الشركة   في مساهم لكل  ويحق  واحد  صوت في  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي
كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه   .فيه  والتصويت)  العادية  غير   أو   العادية سواًء ( للمساهمين  العامة

اجتماعات  حضور  في  عنه  لينوب  الشركة  عاملي  أو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  غير  من  آخر  شخصًا 
 .  الجمعية العامة
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 المفروضة على األسهمالقيود 

) الصفحة  المذكور أسمائهم في  المساهمين  المستندحيحظر على كبار  باإلضافة لكل من    ) في هذا 
) نسبة  تملك  والتي  للتجارة  األربعة  المدارات  الشركة 4.00المساهم/ شركة  مال  رأس  إجمالي  %) من 

التصرف   لشركة%) من إجمالي رأس مال ا4.00والمساهم/ شركة ختام الرؤيا للتجارة والتي تملك نسبة (
 ويجوز  ،) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية12اثني عشر (  مدة  أسهمهمفي  
 . المسبقة الهيئة موافقة على الحصول دون الفترة هذه انتهاء بعد أسهمهم في التصرف لهم

 األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها 
أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو   وتداول لم يسبق إدراج

 خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق الموازية.  

فئات المستثمرين الذين يحق لهم تداول  
 أسهم الشركة 

  الحاليين   المساهمين  على   الموازية  السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  يقتصر
(  الشركة  في  الكبار  المساهمين(باستثناء   يملكون  في   أو) %5الذين  المذكورين  مالها  رأس  من  أكثر 
) للتجارة  )حالصفحة  األربعة  المدارات  للتجارة،  والمساهمين شركة  الرؤيا  ختام   تنطبق  والذين  وشركة 

المؤهل في   المؤهلين  المستثمرين  فئات  إلى  باإلضافة)،  الحظر  فترة  عليهم المستثمر  تعريف  وفق 
قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات 

السعودية  شركةالمستخدمة في قواعد   السعودية"  ("السوق"    تداول  به في أو "تداول  )، ويقصد 
 :وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتيالباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية 

 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص 
 كون مؤسسة تدارة شريطة أن  إلفي ممارسة أعمال ا   امرخص له  مالية  سوق  مؤسسة   عمالء

قد   المالية  في    ُعّينتالسوق  المشاركة  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  من  تمكنه  بشروط 
على  الحصول  إلى  الحاجة  ودون  العميل  عن  نيابة  الموازية  السوق  في  واالستثمار  الطرح 

 موافقة مسبقة منه.
  حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي

 ها الهيئة، أو مركز اإليداع. سوق مالية أخرى تعترف ب
   ديرها مؤسسة سوق مالية  تالشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة

 في ممارسة أعمال اإلدارة.  امرخص له
 .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 .صناديق االستثمار 
   لهم المسموح  المقيمين  غير  يستوفون  األجانب  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار 

المقيمين في  غير  األجانب  الدليل االسترشادي الستثمار  المنصوص عليها في  المتطلبات 
 السوق الموازية. 

 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
   أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز

 اع. اإليد
   ،أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع

 :ويستوفون أي من المعايير اآلتية
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين   •

رة مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عش
  .شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  •
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  •
أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل  •

 .الهيئة
 تخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدةأن يكون حاصًال على شهادة مهنية م •

 من جهة معترف بها دولًيا.
 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 

  



   
 

 ي 

 

 ملخص المعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين 
الواردة في   المعلومات  عن  نبذة موجزة  الملخص  تكون مهمة   ؛ المستند  اهذيقدم هذا  التي قد  المعلومات  على كل  يشتمل  ال  فإنه  ألنه ملخص  ونظرًا 

إدراجها إدراجًا  ونتهاء من تسجيلها  بعد اال  الشركةأسهم  ستثمار في  البالكامل قبل اتخاذ قرار با  قراءته  المستند  اهذويجب على مستلمي    ،للمستثمرين المؤهلين
  " المصطلحات و  تعريفات ال"  )1(  قسمالفي    المستند  اهذالعبارات المختصرة الواردة في  تعريف بعض المصطلحات و. وقد تم  مباشرًا في السوق الموازية

 .المستند اهذ في

  نبذة عن الشركة
المحدودة بسجل رقم  ك   والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة   أقاسيم  مصنع  تأسست شركة • للتجارة  بانعيم وأبنائه  فرع لشركة عوض محمد 

 م). 21/03/2009(الموافق  ـه1430/ 24/03) وتاريخ 1010264660(
م) قام كل من الشريك/ محمد مشنان سليمان الشكري الدوسري والشريك/ فيصل خاتم عوض 23/06/2014(الموافق    ـه1435/ 25/08وبتاريخ   •

) رقم  بسجل  المحدودة  للتجارة  وأبنائه  بانعيم  محمد  عوض  شركة  فرع  بشراء  الزهراني  وتاريخ  1010264660الخاتم  (الموافق   ـه24/03/1430) 
%) من شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة مملوكة بالتساوي بين الشريكين، كما قرر الشركاء تحويل  100م) بنسبة (21/03/2009

 الكيماوية   الموادمصنع أقاسيم لصناعة    فرع شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم "شركة
 ريال)  1,000(  منها ألف  حصة  كل  قيمة  ،عينية  حصة  ثالثمائة  إلى  مقسم  سعودي  ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائة  قدره  مال  برأسو  "والبالستيكية

%) من  50.00) حصة تمثل نسبة (150() الشريك/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري بواقع مائة وخمسين  1موزعة بين كل من (  سعودي
%) من إجمالي ملكية 50.00) حصة تمثل نسبة (150) الشريك/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني بواقع مائة وخمسين (2إجمالي ملكية الشركة، و (

   .في أثاث أجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة حاسب آلي وأثاث مكتبي  ، وتتمثل الحصص العينيةالشركة
إلى خمسة وعشرين   سعودي  ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائةم) قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من  2020/ 17/11(الموافق ـ ه1442/ 02/04بتاريخ  و •

)  10) حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها عشرة (2,500,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف (25,000,000مليون (
) رسملة قيمة 1من خالل (  سعودي  ريال)  24,700,000(  ألف  وسبعمائة  مليون  وعشرون  أربعة  البالغة  الزيادة  تغطية  تمت  وقد،  ةديرياالت سعو

) ريال 4,193,577قيمة (  ) رسملة2، (المبقاة  األرباح  حساب  من قيمة الزيادة في رأس المال من  %)83.02) ريال سعودي تمثل نسبة (20,506,423(
  .المال رأس في  قبل المساهمين الحاليين أخرى مساهمات حساب من قيمة الزيادة في رأس المال من %)16.98تمثل نسبة (سعودي 

كل من الشريك/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري والشريك/ فيصل بن خاتم   تنازلباع وم)  09/12/2020(الموافق    ـه24/04/1442وبتاريخ   •
%) 73.87) حصة تمثل نسبة تمثل (1,846,732بن عوض الزهراني عن عدد واحد مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف وسبعمائة واثنان وثالثون (

محمد بن مشنان بن الشريك / تنازل ) 1، حيث () شريك جديد62( ان وستيناثنالمساهمين الجدد البالغ عددهم من إجمالي رأسمال الشركة لصالح 
) شركاء جدد 3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80) حصة تمثل نسبة (370,000ثالثمائة وسبعين ألف (عن عدد  سليمان الدوسري  

الجدد،   الشركاء  أي مقابل نقدي من  بن    وباعبدون سداد  ألف الشريك / محمد  الدوسري عدد خمسمائة وواحد وخمسين  مشنان بن سليمان 
) شريك جديد تم سداد قيمتها 14%) من رأسمال الشركة لصالح عدد أربعة عشر (22.07) حصة تمثل نسبة (551,625وستمائة وخمسة وعشرين (
) حصة تمثل نسبة 370,000د ثالثمائة وسبعين ألف (عن عد الشريك / فيصل بن خاتم بن عوض الزهرانيتنازل ) 2و( ،نقدًا من قبل الشركاء الجدد

الشريك / فيصل بن خاتم بن   وباع) شركاء جدد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد،  3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80(
%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة 22.20) حصة تمثل نسبة (555,107عوض الزهراني عدد خمسمائة وخمسة وخمسين ألف ومائة وسبعة (

  ، تسويات مديونيات سابقة وتقديم سندات ألمرمن خالل السداد النقدي و) شريك جديد تم سداد قيمتها من قبل الشركاء الجدد  43وأربعين (
يبلغ    كما برأس مال  إلى شركة مساهمة مقفلة  الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  الموافقة على تحول  باإلجماع  الشركاء  خمسة قرر 

إلى  25,000,000عشرون مليون ( ريال سعودي مقسم  ألف)  رياالت  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,500,000(  مليونين وخمسمائة   (
عادية أسهم  وجميعها  بموجب  سعودية  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  وتم    ـ ه 28/04/1442  بتاريخ  الصادر)  119(  رقم  الوزاري  القرار، 

) 1010264660رقم (  التجاري  والسجل  ،)م16/12/2020  الموافق( ـه01/05/1442  بتاريخ  الصادر)  132(  رقم الوزاري  والقرار)  م13/12/2020  الموافق(
 . الرياض بمدينة م ) الصادر2009/ 21/03(الموافق  ـه24/03/1430وتاريخ 

 

) سهم عادي مدفوعة 2,500,000سمائة ألف (م) ريال سعودي، مقسم إلى مليونين وخ25,000,000يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وعشرين مليون (
، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور  عادية من فئة واحدة) رياالت سعودية. جميع أسهم الشركة أسهم  10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة ( 

 .المملكة العربية السعودية. 11461الرمز البريدي  2570ص.ب  -الصناعية الثانية  –الرياض في السجل التجاري 
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 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج  
 : اإلدراج الشركة قبل ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 

 م
 االسم 

 الملكية بشكل غير مباشر  الملكية بشكل مباشر 

عدد األسهم  

 (سهم) 

القيمة اإلجمالية  

اإلسمية (ريال 

 سعودي) 

النسبة من  

إجمالي عدد  

 (%)   األسهم

عدد األسهم  

 *(سهم)

القيمة اإلجمالية  

اإلسمية (ريال 

 سعودي) 

النسبة من إجمالي  

 (%)  عدد األسهم

 **%14.80 3,700,000 370,000 % 13.14 3,283,750 328,375 محمد مشنان سليمان الدوسري  1

 ***%14.80 3,700,000 370,000 % 13.00 3,248,930 324,893 فيصل خاتم عوض الزهراني  2

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000 شركة ديار البيداء التجارية   3

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000                                                                                                                    للتجارةشركة الشبكة السادسة  4

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000 شركة وعد الغد التجارية    5

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000                   شركة سارية الشمال للتجارة                                                                                                     6

 % 0.00 0 0 % 4.00 1,000,000 100,000 * *** **شركة ختام الرؤيا للتجارة  7

8 
شركة المدارات االربعة للتجارة  

******                                                                                                      
100,000 1,000,000 4.00 % 0 0 0.00 % 

 ****%9.52 2,381,145 238,115 % 1.21 302,400 30,240 عشري سعد مزعل العشري 9

 % 0.00 0 0 % 0.002 500 50 سارة سعد عثمان الهديب   10

11 
شركة االفق التحليلية للخدمات 

 التجارية 
122,110 1,221,100 4.88 % 0 0 0.00 % 

 % 0.00 0 0 % 4.88 1,221,100 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد  12

13 
مساهمون آخرون ينطبق عليهم 
صفة الجمهور ويملكون أقل من  

 مساهم)  52(عدد % 5
832,222 8,322,220 33.29 % 250,326 2,503,255 10.01%***** 

 49.14% 12,284,400 1,228,440 % 100.00 25,000,000 2,500,000 اإلجمالي  

 المصدر: الشركة

 تم التقريب لعدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر ألقرب رقم صحيح.   *
 

في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري المباشرة للسيد/ غير الملكية  تفاصيل  يوضح الجدول أدناه **
 وذلك كالتالي: رة في عدد من المساهمين من فئة الشركات الناتجة عن ملكيته المباش المستند 

 اسم المساهم  م

  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة

 (سهم)   والبالستيكية الكيماوية

  المباشرة الملكية نسبة

  مشنان بن محمد /للمساهم

في المساهمين من  الدوسري

 فئة الشركات (%) 

للمساهم/   المملوكة األسهم عدد

  بشكل محمد بن مشنان الدوسري

 في الشركة (سهم)  مباشر غير

 100,000 100% 100,000 شركة المدارات األربعة للتجارة  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 التجارية شركة وعد الغد  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الدوسري  مشنان  بن محمد/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80% الشركة في للمساهم/ محمد بن مشنان الدوسري  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

 
  



   
 

 ل 

  المستندذا الملكية غير المباشرة للسيد/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ ه تفاصيل * يوضح الجدول أدناه**
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم  م
  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة
 (سهم)   والبالستيكية الكيماوية

  المباشرة الملكية نسبة
فيصل بن خاتم   /للمساهم

في المساهمين من  الزهراني
 فئة الشركات (%) 

للمساهم/   المملوكة األسهم عدد
  غير بشكل فيصل بن خاتم الزهراني

 في الشركة (سهم) مباشر

 100,000 100% 100,000 الرؤيا للتجارة شركة ختام  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 شركة وعد الغد التجارية  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الزهراني  خاتم بن  فيصل/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80% الشركة في الزهراني خاتم بن فيصلللمساهم/   مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

 
  المستند عشري بن سعد بن مزعل العشري في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا   /للمساهم* يوضح الجدول أدناه الملكية غير المباشرة ***

 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم  م
  شركة  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع
 (سهم)  والبالستيكية

  المباشرة الملكية نسبة
بن عشري بن سعد  /للمساهم

في المساهمين   العشريمزعل 
 من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
بن  للمساهم/ عشري بن سعد

 مباشر غير  بشكل العشري مزعل
 في الشركة (سهم) 

 122,110 100% 122,110 التجارية  للخدمات التحليلية االفق شركة 1
 116,005 95% 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد  2

 238,115 العشري سعد بن عشري/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 9.52% الشركة  في عشري بن سعد العشري /للمساهم  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

الذين ينطبق عليهم  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية ) مساهمين آخرين 3لعدد ( حتى تاريخ هذا المستند  ول أدناه الملكية غير المباشرةاوضح الجدت* ****
  الملكية غير المباشرة ناتجة عن ملكيتهم المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات. مع اإلشارة إلى%) من ملكية الشركة، وهذه 5.00تعريف الجمهور ويملكون نسبة تقل عن (

ا  ) مساهم اليملكون أي ملكية غير مباشرة في الشركة كم49%) من ملكية الشركة والبالغ عدد ( 5.00إن باقي المساهمين الذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور ويملكون نسبة تقل عن (
 : في تاريخ هذا المستند

 اسم المساهم  م

  الملكية نسبة إجمالي المباشرة  غير الملكية
  المباشرة وغير المباشرة

  إجمالي  من الشركة في
 (%)  الشركة أسهم

  بشكل المملوكة األسهم عدد
 ) سهم( مباشر غير

  بشكل المملوكة  األسهم قيمة 
 )سعودي ريال( مباشر غير

  بشكل المملوكة  األسهم نسبة
  أسهم إجمالي من مباشر غير

 (%)  الشركة
 0.78% 0.78% 195,376  19,538 ) أ( سعد بن عشري بن سعد العشري 1
 4.40% 4.40% 1,098,990  109,899 (ب)  عبدهللا سعد مزعل العشري 2
 4.84% 4.84% 1,208,889  120,889 (ج) محمد سعد مزعل العشري 3

 10.02% 10.01% 2,503,255 250,326 اإلجمالي

 المصدر: الشركة

في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا المستند  سعد بن عشري بن سعد العشري  /للمساهميوضح الجدول أدناه الملكية غير المباشرة  )أ
 فئة الشركات وذلك كالتالي: الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من 

 اسم المساهم  م
  شركة  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع
 (سهم)  والبالستيكية

  بن سعد /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في المساهمين من  عشري بن سعد العشري

 فئة الشركات (%) 

للمساهم/   المملوكة األسهم عدد
  عشري بن سعد العشري بن سعد
 في الشركة (سهم)  مباشر غير بشكل

 1,221 1% 122,110                                                                                                                        شركة ديار الماسية التجارية  1
 12,211 10% 122,110                 شركة روابي سدير للتجارة                                                                                                       2
 6,106 5% 122,110 للمصاعد  الثالث الماسات شركة 3

 19,538 العشري  سعدبن  عشري بن سعدقبل المساهم /إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من  
 % 0.782 الشركة في العشري  سعدبن  عشري بن سعد /مباشرة للمساهمالإجمالي نسبة الملكية غير 

 المصدر: الشركة

  



 
 

 
 م 

 

المستند  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  العشري  مزعل بن  سعد  بن  عبدهللا /للمساهم المباشرة غير  الملكية أدناه الجدول يوضح )ب
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم  م
  شركة  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع
 (سهم)  والبالستيكية

عبدهللا بن   /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في المساهمين من   سعد بن مزعل العشري

 فئة الشركات (%) 

للمساهم/   المملوكة األسهم عدد
  عبدهللا بن سعد بن مزعل العشري

 في الشركة (سهم)  مباشر غير بشكل
 109,899 90% 122,110                                                                                                                     شركة روابي سدير للتجارة 1

 109,899 مزعل العشري بن سعد بن عبدهللاإجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / 
 4.40% في الشركة  العشري عبدهللا بن سعد بن مزعل /للمساهم  مباشرةالإجمالي نسبة الملكية غير 

 المصدر: الشركة

المستند  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  العشري مزعل  بن سعد  بن محمد /للمساهم المباشرة غير  الملكية أدناه الجدول يوضح )ج
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم  م
  شركة  في مباشر بشكل المملوكة األسهم عدد

  الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع
 (سهم)  والبالستيكية

عبدهللا بن   /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في المساهمين من   سعد بن مزعل العشري

 فئة الشركات (%) 

للمساهم/   المملوكة األسهم عدد
  عبدهللا بن سعد بن مزعل العشري

 في الشركة (سهم)  مباشر غير بشكل
 120,889 99% 122,110                                                                                                                       شركة ديار الماسية التجارية  1

 120,889 العشري مزعل بن سعد  بن محمد / المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 4.84% الشركة في  العشري محمد بن سعد بن مزعل /للمساهم  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

الرؤيا  والمساهم/ شركة ختام  المساهم/ شركة المدارات األربعة للتجارة، سيحظر على كًال من ) أو أكثر من رأس مالها%5في الشركة الذين يملكون (  باإلضافة إلى كبار المساهمين  ******
ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول  ،) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية 12التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر (  للتجارة

 على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة 
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 أنشطة الشركة الرئيسية 
(الموافق   ـه1444/11/29والذي ينتهي بتاريخ  )  م2009/03/21(الموافق  ـه1430/03/24وتاريخ    1010264660تمارس الشركة نشاطها بموجب سجل تجاري رقم  

القرار    .م)2023/06/18 برقم  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  الصادر من قبل  (الموافق   ـه08/09/1441  وتاريخ  )411102104299(وترخيص منشأة صناعية 
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق  الصادرة من    تشغيلوبموجب رخصة  م)  2023/03/29(الموافق   ـ ه1444/09/07والذي ينتهي بتاريخ      م)01/05/2020

 م). 2022/06/23(الموافق  ـ ه1443/11/24م) والتي تنتهي بتاريخ 2021/06/23(الموافق  ـ ه1442/11/13بتاريخ  )57814421113018428(رقم ب التقنية

 للمعدات والمحركات.وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري انتاج زيوت التشحيم 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 الزراعة والحراجة وصيد االسماك.  •

 التعدين واستغالل المحاجر.  •

 امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء, •

 ومعالجتها. امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات  •

 التشييد.  •

 تجارة الجملة والتجزئة، واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.  •

 النقل والتخزين.  •

 انشطة خدمات االقامة والطعام.  •

 المعلومات واالتصاالت.  •

 االنشطة العقارية.  •

 االنشطة العلمية والتقنية. •

 انشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم. •

 التعليم.  •

 حة االنسان والعمل االجتماعي.انشطة ص •

 انشطة الخدمات االخرى. •

   .وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت
تاريخ هذا المستند. (ولمزيد من المعلومات   هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى

 " في هذا المستند). والتصاريح "التراخيص   )3.15حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال راجع القسم (
المستند في   تاريخ هذا  الحالي كما في  الفعلي  الشركة  الهيدروليك وعوازل إسفلتية سائلة ومذيبات ويتمثل نشاط  السيارات وزيوت  زيوت محركات  إنتاج 

بالست وعبوات  وأحماض ستريك  للبطاريات  األسيد  فرامل وشحوم صناعية وسيارات وحمض  وزيوت  البالميك  وأسترات  للعبوات  بالستيكية  يكية  وأغطية 
 لحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع. وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البنزين والديزل وزيوت نقل ا

 

) "المشاريع تحت  3.8ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا المستند، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (
 ند.التنفيذ" في هذا المست
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 تيجيته العامة واسترارسالة المصدر 
 
 رؤية الشركة .أ

 المستلزمات  ضمن  تكون   بأن  نفخر  والتي  الجودة،  ومواصفات   معايير  بأعلى   والمصّنعة  العالمية  الزيوت  أفضل  تصنيع  في  المستمرة  رسالتنا  تمثل
 . رغباتهم وتلبية  بمنتجاتنا المستهلكين من المزيد ثقة لتوسيع  ونسعى ،محرك  لكل األساسية

 

 رسالة الشركة  .ب
 .المستهلك احتياجات كافة تلبي توفيرية منتجات تصنيع و تطوير

 

 العامة استراتيجية الشركة .ج
 خالل   من  ،النمو  استمرارية  ضمان  و  التشغيل  كفاءة  ورفع  االيرادات  زيادة  بين  تجمع  التي  اهدافها  تحقـق  التي  االســتراتيجية  الخطــط  الشــركة  وضعــت

  مستوى   ورفع  البشري  المال  راس  في  واالسثمار  جديدة  العمالء  من  وقطاعات  منتجات   في  والدخول   وزيادتها  المتاحة  االنتاجية  للطاقة  األمثل  االستغالل
 .الجودة

 

 التنافسية للشركة  والميزاتنواحي القوة  . د
عالمه تجارية ومنتج يتيح للشركة المرونة تلبية احتياجات وجود اكثر من  في سوق زيوت المحركات بالمملكة العربية السعودية.واسعة معرفة  •

 . المستخدم النهائي
  .مؤهل في قطاع تجزئة زيوت المحركات فريق إداري •
 أسطول نقل متنوع ومتكامل ومستودعات تخزين في مختلف مناطق المملكة •
 االهتمام الكبير بضمان الجودة لمنتجات الشركة. •
 . لمحركاتصناعة ل  العالميةالشركات عدد من لمنتجاتها من حصول الشركة على شهادات اعتماد  •



   
 

 ع 

 ملخص المعلومات المالية  
م (التي 2020ديسمبر    31القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في    على  مبني  أدناه  الوارد   المالية  المعلومات  ملخص  إن

ة أشهر تسعم)، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة ال2019ديسمبر    31تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  
المنتهية في  (التي تتضمن أرقام الم  م2021سبتمبر    30المنتهية في   واإليضاحات   م)2020سبتمبر من عام    30قارنة لفترة التسعة أشهر 
 المرفقة بهم. 

و  الخسائر  ة الربح أو قائم
( الشامل اآلخر  الدخل بالريال   

) السعودي  

 السنة المالية المنتهية 
م2019ديسمبر   31في   

 (مراجعة) 

 السنة المالية المنتهية 
م2020ديسمبر   31في   

(مراجعة)    

أشهر المنتهية في   ة تسعالفترة 
م  2020 سبتمبر 30  

) مفحوصة(  

أشهر المنتهية في   ة تسعالفترة 
م 2021 سبتمبر 30  

) مفحوصة(  

 69,821,790 50,585,017 70,252,106 63,541,213 اإليرادات 

 )51,493,925( )35,406,793( (49,677,728) )45,177,559( تكلفة اإليرادات 

 18,327,865 15,178,224 20,574,378 18,363,654 الربحمجمل 

 6,596,211 6,267,398 7,755,642 5,717,126 نتائج األعمال الرئيسية

قبل   السنة  دخل  صافي 
 الزكاة

5,903,215 7,990,536 6,403,949 6,945,653 

بعد  السنة  دخل  صافي 
 الزكاة

5,551,291 7,569,621 6,140,006 6,477,994 

الشامل  الدخل  إجمالي 
 للسنة

5,551,291 7,569,621 6,140,006 6,477,994 

 م. 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعالالمفحوصة لفترة األولية م، والقوائم المالية 2020ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة المصدر: القوائم المالية

 

 ) بالريال السعوديالمالي (قائمة المركز 
 السنة المالية المنتهية

 م2019ديسمبر   31في 
 (مراجعة) 

 السنة المالية المنتهية
 م2020ديسمبر   31في 

 (مراجعة)  

أشهر المنتهية   ة تسعالفترة  
م 2021 سبتمبر  30في 

 (مفحوصة) 

 50,340,984 33,857,816 25,950,717 المتداولة  الموجوداتإجمالي 

 20,420,851 15,222,700 17,203,171 غير المتداولة  الموجوداتإجمالي 

 70,761,835 49,080,516 43,153,888 الموجوداتإجمالي 

 21,512,847 14,271,571 10,610,912 المتداولة  لمطلوباتإجمالي ا

 10,051,373 2,081,443 6,003,303 غير المتداولة  مطلوباتإجمالي ال

 31,564,220 16,353,014 16,614,215 لمطلوباتإجمالي ا

 39,197,615 32,727,502 26,539,673 إجمالي حقوق الملكية

 70,761,835 49,080,516 43,153,888 وحقوق الملكية لمطلوباتإجمالي ا

 م. 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  ةتسعالالمفحوصة لفترة  األولية م، والقوائم المالية2020ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة المصدر: القوائم المالية



 
 

 
 ف 

 

 

 

بالريال  قائمة التدفقات النقدية (
 ) السعودي

 السنة المالية المنتهية
ديسمبر    31في 

 م2019
 (مراجعة) 

 المنتهيةالسنة المالية 
 م2020ديسمبر   31في 

 (مراجعة)  

أشهر   ة تسعالفترة  
  30المنتهية في 

م  2020 سبتمبر 
 (مفحوصة) 

أشهر   ة تسعالفترة  
  30المنتهية في 

م  2021 سبتمبر 
 (مفحوصة) 

األنشطة  من المتوفرصافي النقد 
 التشغيلية 

645,464 5,325,613 1,481,499 )4,163,567( 

المستخدم  /المتوفر منصافي النقد 
 األنشطة االستثمارية  في

)1,650,926( (361,439) )350,774( )4,397,006( 

المستخدم  /المتوفر منصافي النقد 
 األنشطة التمويلية في

1,880,102 (2,406,367) )1,845,366( 6,586,913 

 م. 2021سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةتسعلالمفحوصة لفترة ا األولية م، و القوائم المالية2020ديسمبر  31للشركة للسنة المالية المنتهية في  المراجعة المصدر: القوائم المالية

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية
وحدة  
 المؤشر 

 السنة المالية المنتهية
ديسمبر    31في 

 م2019
 (مراجعة) 

 السنة المالية المنتهية
ديسمبر    31في 

 م2020
 (مراجعة)  

  ة تسعالفترة  
أشهر المنتهية 

  سبتمبر  30في 
م 2020

 (مفحوصة) 

  ة تسعالفترة  
أشهر المنتهية 

  سبتمبر  30في 
م 2021

 (مفحوصة) 

 % 38.03 - 10.56% ال ينطبق  % معدل النمو في المبيعات

 % 5.50 - 36.36% الينطبق  % معدل النمو في صافي ربح السنة/الفترة

 % 26.25 % 30.01 29.29% 28.90% % الربح مجمل هامش

 % 9.28 % 12.14 10.77% 8.74% % هامش صافي ربح السنة/الفترة 

 2.34 - 2.37 2.45 مرة  نسبة التداول

 2.60 مرة  مطلوبات / إجمالي ال موجوداتإجمالي ال
3.00 

- 
2.24 

 % 98.67 - 143.14% 147.24% % الموجودات/ إجمالي  لمبيعاتا

 % 9.15 - 15.42% 12.86% % لموجوداتالعائد على إجمالي ا

 20.92% % العائد على إجمالي حقوق الملكية
%23.13 

- 16.53 % 

 % 16.90 - 10.00% 12.41% % موجوداتنسبة الدين / إجمالي ال

 % 30.50 - 15.00% 20.18% % نسبة الدين / إجمالي حقوق الملكية

 المصدر: معلومات اإلدارة
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 ملخص عوامل المخاطرة
في السوق الموازية قبل اتخاذ قرار   يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا وسيتم تداولها

المخاطرة المبينة أدناه والتي ينبغي  االستثمار، دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا المستند بعناية بما فيها على وجه الخصوص عوامل  
 ) "عوامل المخاطرة" في هذا المستند. 2أن يتم مراجعة وصفها بالتفصيل في القسم (

 
 بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها المخاطر المتعلقة  )1

 االستراتيجية للشركةتنفيذ الخطة  على  القدرة بعدم المتعلقة  المخاطر •

 باالعتماد على مورد رئيسي في توريد مادة زيت األساس الخام  المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة باالئتمان  •

 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  •

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية •

  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم •

 الجديدة  والمعايير المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة  •

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًال  •

 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل  •

 المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية  •

 المخاطر المتعلقة بكافة التغطية التأمينية  •

 المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة •

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ  •

 المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعيةالمخاطر  •

 مستأجرة  ي ومبانيأراض على الشركة أصول بعض وجودب المرتبطة  مخاطرال •

 المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية  •

 المخاطر المتعلقة باالنخفاض في قيمة الشهرة •

 المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال   •

 المخاطر المتعلقة بعد االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء •

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية  •

  زيوت منتجات البنزين ومنتجات الديزلعلى مبيعات  إيرادات الشركة المخاطر المتعلقة بتركز •

 المخاطر المتعلقة بتركز العمالء  •

 المخاطر المتعلقة بتركز الموردين  •

 وتغير أسعارها المخاطر المتعلقة بالمواد الخام  •

 بتصدير منتجات الشركة المخاطر المتعلقة  •

 المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج المخاطر  •

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية •

 والسيولة المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل •

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت  •

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة •

 بالدعاوى القضائيةالمخاطر المتعّلقة  •

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية •

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات •
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 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين •

المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة  •

 )19 -فيروس كورونا (كوفيد 

 المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة •

 المخاطر المتعلقة بالمسؤولية من مطالبات الضمان  •

 المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية •

 المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلية االستخدام •

 المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  •

 العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبًال المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى  •

 المخاطر المتعلقة بالتعامل مع الموردين  •

 المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية •

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة •

 منتجات الشركة المخاطر المتعلقة بأسعار  •

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين •

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية  •

 2021المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءا من يناير  •

 المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة  •

 عالقة ذات افاألطر  مع بالمعامالت المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية  •

  واحد مصنع في  التصنيعية الشركة أعمال بتركز المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة  •
 

 الشركة  فيه تعمل الذي والقطاع بالسوق المتعلقة المخاطر )2

 للمملكة  االقتصادي باألداء المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة •

 األوسط الشرق منطقة في واالقتصادي السياسي االستقرار بعدم المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  •

 المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  •
 المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/ أو صدور أنظمة وقوانين جديدة •
 المتعلقة بضريبة القيمة المضافةالمخاطر  •
 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  •
 والمياه والكهرباء  الطاقة بمنتجات المتعلقة  المخاطر •

 والسالمة والصحة البيئة ولوائح ألنظمة الشركة عمليات بخضوع المتعلقة  المخاطر •

 الدخل  وضريبة الزكاة احتساب آلية بتغيير المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة بانفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية •

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة •

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة •

 التنفيذية المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته  •
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 الموازية  السوق  في مباشراً  إدراجاً  إدراجها سيتم التي األسهم في المتعلقة المخاطر )3

 السهم سعر في المحتملة بالتذبذبات المتعلقة  المخاطر •

 المستقبلية بالبيانات المتعلقة  المخاطر •

 جديدة  أسهم إصدار باحتمال المتعلقة  المخاطر •

 األسهم  لحاملي أرباح بتوزيع المتعلقة  المخاطر •

 اإلدراج بعد الحاليين المساهمين قبل من الفعلية بالسيطرة المتعلقة  المخاطر •

 الشركة  ألسهم سابقة سوق وجود بعدم المتعلقة  المخاطر •

 اإلدراج  عملية بعد السوق في األسهم من كبير عدد ببيع المتعلقة  المخاطر •

المخاطر المتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية  •

 مستقبلية 

 للبيع مخصصة األسهم  من محدد  عدد وجود بعدم المتعلقة  المخاطر •

  التي والشراء البيع لصفقات التاريخية األسعار بين اإلطالق على عالقة وجود عدم أو قوية عالقة وجود بعدم المتعلقة  المخاطر •

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

 وجود  لعدم أولياً  طرحاً  المطروحة الشركات أسهم أسعار  مع مقارنة الشركة سهم سعر في تقلبات بحدوث المتعلقة  المخاطر •

 للطرح  محدد سعر

 األولي  الطرح  خالل من اإلدراج مع مقارنة المباشر اإلدراج باختالف المتعلقة  المخاطر •

 المخاطر المتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية  •

 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين •
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 والمصطلحاتتعريفات ال 1
 :هذا مستند التسجيلختصارات للعبارات المستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات وااليبين الج

 التعريف  أو االختصار المعرف  المصطلح
 . أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية مصنع شركة الُمصدرأو الشركة 

مصنع أقاسيم إلنتاج زيوت  
المحركات والمعدات ومنتجات  

 الهيدروليك  
 أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية  مصنع  شركةمصنع 

 مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة 
 . الشركة إدارة اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 .للشركةالنظام األساسي  النظام األساسي 
 .شركةال 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 المملكة العربية السعودية الحكومة 
 .السعودية العربية بالمملكة) سابقاً  واالستثمار التجارة وزارة( التجارة وزارة التجارة  وزارة
والتنمية   وزارة البشرية   الموارد 

 االجتماعية 
 .السعودية العربية  بالمملكة) سابقاً  جتماعيةاال والتنمية العمل وزارة( االجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة

 وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا) بالمملكة العربية السعودية. الصناعة والثروة المعدنية وزارة 
 بالمملكة العربية السعودية. للمنافسةالهيئة العامة  الهيئة العامة للمنافسة

اإللتزام   على  للرقابة  الوطني  المركز 
 البيئي 

 لهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.المركز الوطني للرقابة على اإللتزام البيئي التابع ل

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
والجمارك   والضريبة  الزكاة  والدخل  (هيئة  للزكاة  العامة  ترتبط الهيئة  التي  الحكومية  الجهات  إحدى  وهي  سابقًا)، 

 .الهيئة المعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجماركتنظيميًا بوزير المالية، وهي 
 مساهمة عامة شركة الزيت العربية السعودية وهي شركة سعودية أرامكو السعودية 

والقروية   البلدية  الشؤون  وزارة 
 واإلسكان  

 بالمملكة العربية السعودية  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان (وزارة الشؤون البلدية والقروية سابقًا) 

ومناطق  الصناعية  المدن  هيئة 
 التقنية  

 السعودية هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية  بالمملكة العربية مدن أو 

 نظام الشركات 
  ـ ه 28/01/1437) بتاريخ  3نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/

تاريخ  2015/ 10/11(الموافق   في  التنفيذ  حيز  دخل  والذي  والمعدل  02/05/2016(الموافق  ـ  ه1437/ 25/07م)  م) 
 وأي تعديالت يطرأ عليه.، م)11/04/2018(الموافق  ـه1439/ 25/07وتاريخ ) 79بالمرسوم الملكي رقم (م/

 الئحة حوكمة الشركات 
هـ (الموافق 16/05/1438بتاريخ    2017-16-8  رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة

 الموافق (  ه01/06/1442  وتاريخ  2021-07-1  رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  ،م)13/02/2017
 .عليها يطرأ تعديالت وأي ).م14/01/2021

 نظام العمل
(هـ1426/08/23  وتاريخ  51/ م  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام م) 2005/09/27  الموافق. 

 . وتعديالته

 نظام السوق المالية 
م). وما يطرأ 2003/ 07/ 31ه (الموافق  02/06/1424وتاريخ    30م/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  

 عليه من تعديالت.

المالية   األوراق  طرح  قواعد 
 وااللتزامات المستمرة

- 3  قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم
م) بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي  2017/ 27/12وافق  هـ (الم  1439/  4/  9وتاريخ    2017- 123

(هـ،  6/1424/  2وتاريخ    30رقم م/   الهيئة رقم  (الموافق 02/06/1443) وتاريخ  2022- 5-5والمعدلة بقرار مجلس  ه 
   م).05/01/2022

 قواعد اإلدراج 

 السوق   هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق)  تداول السعودية(  السعودية  تداول  شركة  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
-2019)رقم    قراره  بموجب  والمعدلة  ،)م2017/12/27  الموافق(  هـ1439/04/09  وتاريخ  3-123-2017  رقم  المالية
والمعدلة)م2019/09/30  الموافق(  ـه1441/02/01  بتاريخ  (104-1 (  قراره  بموجب   ،  بتاريخ 2021- 22- 1رقم   ( 

(  ،)م2021/02/24  الموافق(  ـه1442/07/12 رقم  قراره  بموجب  وتاريخ  1-19-2022والمعدلة  ه  1443/07/12) 
 م. 2022/02/13الموافق 

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

(شركة   السعودية  السوق  تداول  السعوديةشركة  بتاريخ  سابقًا)  المالية  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  المؤسسة   ،
مقفلة  19/03/2007(الموافق    ـه29/02/1428 مساهمة  شركة  وهي  المالية،  السوق  لنظام  تنفيذًا  وذلك  م)، 

م سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقو 
 بإدراج األوراق المالية وتداولها.

 السوق أو السعودية المالية السوق
السوق   أو األسهم سوق أو المالية

 أو تداول  
 شركة تداول السعودية "سوق األوراق المالية السعودية" هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية 

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول أو التداول 

 السوق الموازية 
األوراق المالية وااللتزامات  السوق التي ُتتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب "قواعد طرح  

 . و "قواعد اإلدراج" المستمرة"

 مستند التسجيل أو المستند
وهو   هذا،  التسجيل  المطلوبة  مستند  السوق الوثيقة  في  المباشر  اإلدراج  لغرض  الهيئة  لدى  األسهم  لتسجيل 

 . بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرةالموازية، وذلك 
 الموازية.  السوق في المباشر اإلدراج لغرض أسهم الشركة لتسجيل للهيئة تقديم طلب سهم تسجيل األ

 .والموافقة على تداولها قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في المباشر  دراجاإل
سعر السهم االسترشادي عند  

 اإلدراج 
 ريال سعودي لكل سهم.  )48ثمانية وأربعين (

قبل   المساهمين الحاليين أسهم
 دراج اإل

 ) سهم عادي.2,300,000 ( تبلغ مليونان وثالثمائة ألف% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي 100

 . سعودية  ) رياالت10سهم عادي بقيمة اسمية ( السهم 
 رياالت سعودية للسهم الواحد. 10 القيمة االسمية 

 .أو االعتباري الشخص الطبيعي الشخص 
 المستند.   اهذ  في)  ح(  % أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة5مساهمو الشركة الذين يملكون   المساهمون الكبار 

 ) في هذا المستند (هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج). 4.1رقم (المساهمون المبين أسماؤهم في القسم  المساهمون الحاليون 

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

 . األخرى الحكومية واإلجراءات السارية األنظمة بموجب العمل عن أبوابها المصرفية المؤسسات فيه تغلق يوم

 السنة المالية أو السنوات المالية 
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط المنشأة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي 

 ديسمبر من كل عام. 31للشركة المعنية. علمًا بأن السنة المالية للشركة تنتهي في 

 القوائم المالية 

والقوائم المالية األولية المختصرة  ،  م 2020  ديسمبر  31  في  المالية المنتهية  ةلسنلللشركة    راجعةالقوائم المالية الم
تم إعدادها وفقًا   والتيواإليضاحات المرفقة بها،    م2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة  المفحوصة لفترة  

المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي  ) IFRSللمعايير الدولية للتقرير المالي (
 ).SOCPA( للمراجعين والمحاسبيناعتمدتها الهيئة السعودية 

 التقويم الهجري  هـ
 التقويم الميالدي  م

 . المالية (يقين كابيتال)يقين شركة  المستشار المالي 

 فئات المستثمرون المؤهلون 

 المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص )1
 مؤسسة السوق المالية  كونتدارة شريطة أن  إلفي ممارسة أعمال ا  امرخص له  عمالء مؤسسة سوق مالية )2

وا  ُعّينتقد   الطرح  المشاركة في  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  السوق البشروط تمكنه من  ستثمار في 
 . الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه

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

 امرخص له مؤسسة سوق مالية ديرهاتمحفظة  طريق عن  أو مباشرة الحكومة، من  المملوكة الشركات )4
 .اإلدارة أعمال ممارسة في

 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في المؤسسة والصناديق الشركات )5
 .االستثمار صناديق )6
 المتطلبات يستوفون والذين الموازية السوق في باالستثمار لهم المسموح المقيمين غير األجانب )7

 .الموازية السوق في المقيمين غير األجانب الستثمار االسترشادي الدليل في عليها المنصوص
 .المؤهلة األجنبية المالية المؤسسات )8
 . اإليداع  مركز لدى وحساب المملكة في استثماري  حساب فتح  لهم يجوز آخرين اعتباريين أشخاص أي )9
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  ويستوفون اإليداع، مركز لدى وحساب المملكة في استثماري حساب فتح لهم يجوز طبيعيون أشخاص )10
 :اآلتية المعايير من أي

 ريال مليون أربعين عن قيمتها مجموع يقل  ال المالية األوراق أسواق في بصفقات قام  قد يكون أن )أ
 .  الماضية شهراً  عشرة االثني خالل  سنة ربع كل في صفقات عشرة عن تقل وال سعودي

 . سعودي ريال ماليين خمسة عن أصوله صافي قيمة تقل ال أن )ب
 . المالي القطاع في  األقل  على سنوات  ثالث مدة العمل له  سبق أو يعمل أن )ج
 . الهيئة قبل من المعتمدة المالية األوراق في للتعامل العامة الشهادة على حاصًال  يكون أن )د
 جهة من معتمدة المالية األوراق أعمال مجال في متخصصة مهنية شهادة على حاصًال  يكون أن )ه

 . دولًيا بها معترف
 .الهيئة تحددهم آخرين أشخاص أي )11

 الجمهور  

 :أدناه المذكورين غير األشخاص المستمرة وااللتزامات المالية األوراق طرح قواعد في تعنى
 .الُمصدر تابعي )1
 .الُمصدر في الكبار المساهمين )2
 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3
 .الُمصدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
 .الُمصدر في الكبار المساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
 .أعاله) 5أو   4 ،3 ،2 ،1( في إليهم المشار ألشخاص ل أقرباء أي )6
 . ) أعاله6أو    5 ،4 ،3 ، 2 ،1( في إليهم المشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي )7
 .إدراجها  المراد  األسهم  فئة  من  أكثرأو    )%5(  مجتمعين  معَا ويملكون  باالتفاق  يتصرفون  الذيناألشخاص   )8

 فترة الحظر 

الصفحة    المساهمين  كبار  يحظر على المستند  )ح(المذكورين في  المدارات    في هذا  المساهم/ شركة  وكًال من 
من تاريخ بدء   شهراً  ) 12( اثني عشر  أسهمهم مدة فيالتصرف  والمساهم/ شركة ختام الرؤيا للتجارة األربعة للتجارة

انتهاء هذه الفترة دون الحصول ، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد  الموازية  السوقتداول أسهم الشركة في  
 على موافقة الهيئة المسبقة.

 حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.  المساهم أو المساهمون
 .األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازيةكل شخص يستثمر في  المستثمر 
 المملكة العربية السعودية. المملكة 

 المخاطرة عوامل 
اتخاذ قرار   بها والتحوط لها قبل  التي يجب اإللمام  المحتملة  المؤثرات  األسهم محل في    االستثمارهي مجموعة 

 . التسجيل واإلدراج

  إلعداد الدولية المحاسبية  عاييرالم
 )IFRS( المالية التقارير

 المحاسبة الدولية.مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير 
.(International Financial Reporting Standards) 

، والتي تضم المعايير للمراجعين والمحاسبينوهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية  
  مراجعين والمحاسبين الدولية باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية لل

السعودية   الهيئة  أقرتها  التي  والتصريحات  المعايير  من  والمحاسبينوغيرها  المعايير للمراجعين  تشمل  والتي   ،
 واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي التغطيها المعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة. 

 السنوات المالية /  السنة المالية
 األساسي النظام  أو  التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها والمحددة المنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

  .ديسمبر من كل عام 31 في تنتهي للشركة المالية  السنة بأن علماً  .المعنية للشركة
مراجعين  لل  السعودية الهيئة

 (SOCPA) والمحاسبين
 في المملكة العربية السعودية. والمحاسبينللمراجعين  السعودية الهيئة

 إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. التوطين أو السعودة

 نطاقات 

رقم   العمل  وزير  قرار  بموجب  (نطاقات)  السعودة  برنامج  اعتماد  (الموافق 1432/ 10/ 12بتاريخ    4040تم  هـ 
رقم  10/09/2011 الوزراء  مجلس  قرار  على  القائم  (الموافق  1415/ 12/05بتاريخ    50م)  وقد 18/10/1994هـ  م)، 

والتن العمل  (وزارة  اإلجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  برنامج  أطلقت  بالمملكة  سابقًا)  اإلجتماعية  مية 
أي   أداء  البرنامج  ويقيم هذا  السعوديين،  المواطنين  بتوظيف  تقوم  للمؤسسات كي  الحوافز  لتقديم  (نطاقات) 

 مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر. 
 لمملكة العربية السعودية. الرسمية ل عملةال –ريال سعودي  ريال / الريال السعودي / الريال 

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية  –الدوالر األمريكي  الدوالر 
 . الموحدة لدول االتحاد األوروبيالعملة   –اليورو األوروبي  اليورو 

 )VAT( المضافة القيمة ضريبة
م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة 30/01/2017(الموافق   ـ ه02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ  

م، كضريبة جديدة 2018يناير    1المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  
وفي دول    تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة،
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%)، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها (كاألغذية  5مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة (
القيمة   ضريبة  نسبة  زيادة  المملكة  حكومة  وقررت  والتعليم).  الصحية  بالرعاية  المتعلقة  والخدمات  األساسية 

 م.2020يوليو  1فيذ ابتداًء من تاريخ % ودخل هذا القرار حيز التن15% إلى 5المضافة من 
أو  الفيروس  أو  الوباء  أو  جائحة 

 " 19 -فيروس كورونا "كوفيد 
"، حيث بدأ باالنتشار في معظم  19  -هو مرض فيروسي ُمعدي يُعرف باسم (فيروس كورونا واختصارًا "كوفيد  

م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة  2020العام  دول العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع  
 الصحة العالمية بأنه جائحة. 

  في   خلطها  تم  التي )  االساس  زيت (   الخام  المواد  من   خليط  عن  عبارة  كثيف، سائل  شكل   على   نهائي  منتج   عن  عبارة زيوت التشحيم 
 . التعبئة قبل النهائية المرحلة تعتبر وهي ،معينة حرارة درجة عند صناعية اضافات مع خزانات

 زيوت محركات السيارات / المولدات / المعدات التي تعمل بوقود البنزين   منتجات محركات بنزين  
 زيوت محركات السيارات / المولدات / المعدات التي تعمل بوقود الديزل  منتجات محركات الديزل 

 زيوت تستخدم في الجير األتوماتيكي للسيارات بمختلف احجامها   الحركة  منتجات زيوت ناقل
 زيوت تستخدم في الجير العادية للسيارات بمختلف احجامها   منتجات زيوت الجير 
 قالبات وغيرها)  –كسارات  –زيوت خاصة بالمعدات الهيدروليكية (معدات الحفارات  منتجات الهيدروليك 

 زيوت خاصه بمكابح السيارات والمعدات  منتجات زيوت الفرامل
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  عوامل المخاطرة 2
  للمستثمرين  إال  مالئماً   فيها  االستثمار  يكون  ال  وقد  عالية  مخاطر  على  ينطوي  الموازية  السوق  في  مباشراً   إدراجاً   إدراجها  سيتم  التي  األسهم  يف  االستثمار  نإ

 .عنه  تنجم قد  خسارة  أيّ  وتحمل االستثمار هذا ومخاطر مزايا  تقييم على القادرين
 حتويهاي  التي  المعلومات  كافة  دراسة  الموازية  السوق  وسيتم تداولها في  مباشراً   إدراجاً   إدراجها  سيتم  التي  األسهم  في  ستثمارالا   في  يرغب  من   كل  على  يتعين

  يمكن  التي المخاطر جميع تشمل  ال  قد  أدناه الموضحة المخاطر بأن ، علماً ستثمارالا قرار  اتخاذ قبل أدناه المبينة المخاطرة  عوامل فيها بما  بعناية مستندال اهذ
 .عملياتها على التأثير شأنها من والتي الحالي الوقت في للشركة معلومة ليست  إضافية  عوامل وجود الممكن  من إنه بل  الشركة، تواجهها أن

المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات 
أو يصنفها حاليًا بأنها   من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة

 .رية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهريةغير جوه

  الشركة   دارةإل  يتسنى  لم  أخرى  مخاطر  أية  حدوث  أو  جوهرية،  بأنها  الحاضر  الوقت  في  الشركة  دارةإ  تعتقد  التي  المخاطرة  عوامل  أحد  تحقق  أو  حدوث  حالة  وفي
 أرباح  توزيع على  الشركة قدرة وإضعاف السوق في سهمأل ا سعر انخفاض إلى يؤدي قد ذلك فإن جوهرية، غير الحالي الوقت في تعتبرها التي  أو تحددها، أن

 .منه جزء أو الشركة أسهم في استثماره كامل المستثمر يخسر وقد المساهمين على

 في المذكورة تلك بخالف مستند ال اهذ تاريخ في كما أخرى جوهرية مخاطر أي توجد ال فإنه واعتقادهم، علمهم حد على بأنه الشركة إدارة  مجلس  أعضاء ويقر
 .الموازية السوق في مباشراً  إدراجاً  إدراجها سيتم التي األسهم في ستثمارالبا المستثمرين قرارات على تؤثر أن يمكن القسم، هذا

غير المعلومة  المخاطر الإن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك  
 حاليًا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

 اتها بالُمصدر أو نشاط الشركة وعمليالمخاطر المتعلقة  

 تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة  على القدرة بعدم المتعلقة المخاطر 2.1.1

الخطة االستراتيجية للشركة  مدى على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على  الشركة  قدرة تعتمد المثال تحسين  بنجاح  قدرتها على تنفيذ  كفاءة   على سبيل 
إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم    .بتطوير منتجات جديدة  التوسع  أو  المنتجات

إدارتها. عالوًة على  المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها و
وسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج ذلك، فإن أي خطط ت

تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف الحصول على  الشركة إلى  
أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود   أو في حال عدم القدرة على التمويل الالزم إلنجاز أي خطط توسع  قدرة للمشروعالم

على الوضع التنافسي    سلباً   خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثرفي حال وجود  ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو  
 .وتوقعاتها المستقبلية نتائج أعمالها وربحيتهاوضعها المالي و التأثير بشكل سلبي وجوهري على للشركة، وبالتالي

   في توريد مادة زيت األساس الخام باالعتماد على مورد رئيسي المتعلقة المخاطر 2.1.2

). ويبين الجدول التالي نسبة مشتريات  أرامكو السعودية(  شركة الزيت العربية السعوديةمن    زيت األساس الخامتعتمد الشركة بشكل رئيسي على شراء مادة  

 م.2021سبتمبر    30في    م وكما2020ديسمبر    31م وكما في  2019ديسمبر    31كما في    السعودية إلى إجمالي مشتريات المواد الخام  أرامكو  شركة  الشركة من

 السعودية ): نسبة مشتريات المواد الخام من شركة أرامكو1( رقم الجدول

 م 2021سبتمبر  30 م 2020 ديسمبر 31 م 2019ديسمبر  31 مشتريات المواد الخام من شركة أرامكو

 % 20.78 29.02% 25.31% الخام نسبة المشتريات من أرامكو إلى إجمالي مشتريات المواد 
 المصدر: الشركة 

 الشركة  على تعذر ، فإذاةيمادة زيت األساس الخام من خالل أوامر وتوريد شراء مباشرة دون وجود عالقة تعاقداحتياجاتها من    جميعتقوم الشركة بشراء  
أو في حال    مدتها، انتهاء عند الترتيبات  هذه استمرار تعذر أو إذا   ،السعودية  أرامكوشركة   مع الحالية للترتيبات وفقاً  المواد الخام من متطلباتها على الحصول

 كان  أو  ،السعودية  أرامكوشركة   من اإلنتاج في طويلة لفترة انقطاع حدث إذا أو السعودية  شركة أرامكو  عمل  في  مفاجئ  انقطاع  أو  عطل  أو  خلل  أي  حدوث
 من  المواد هذه إلى تأمين تضطر قد الشركة فإن  أو االلتزامات  أحد الشروط  تغير  أو  الشركة  مع  العالقة   إيقاف  أو  الخام،المواد    تكلفة  في  كبيرة  زيادة  هناك

أعمال  على وجوهرية سلبية آثار له تكون أن يمكن الذي األمر المواد الخام، من  احتياجاتها لتأمين إضافية تكاليف الشركة تكبد يعني ما وهو بديلة مصادر
  .المستقبلية ومشاريعها النقدية وتدفقاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة
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 المخاطر المتعلقة باالئتمان   2.1.3

 دائمة  أو  مؤقتة  تالحا   عدة  في  ئتمانالا  مخاطر  الشركة  تواجه  وقد.  خرآلا  للطرف  معين  مالي  بالتزام  الوفاء  عن  طرافألا  أحد  يعجز  عندما  ئتمانإلا  مخاطر  تنشأ
 .وغيرها الشركة، تجاه بالتزاماتها بالوفاء مدينة  أخرى أطراف وفشل ،الءالعم من مدينة أرصدة وجود منها
ريال سعودي  15.76( للشركة  التجارية  المدينة  الذمم  صافي بلغ ريال سعودي12.95(م، و2019ديسمبر    31كما في  ) مليون  ديسمبر    31كما في    ) مليون 

فيمليون    )23.06(و  ،م 2020 كما  سعودي  التجارية    كما  م،2021سبتمبر    30ريال  المدينة  الذمم  صافي  نسبةشكلت  الموجودات  إجمالي  %)  36.53(  إلى 
وتمثل الذمم المدينة التجارية غير   م على التوالي.2021سبتمبر    30كما في  وم  2020ديسمبر    31  كما فيوم  2019ديسمبر    31كما في  %)  32.58%) و (26.38و(

المدينة  إجماليمن  )  %39.81(و  %)44.88(و%)  18.66(  نسبة  اً يوم  90المسددة ألكثر من    30وكما في  م2020وم  2019ديسمبر    31كمافي    التجارية  الذمم 
 : م2021سبتمبر   30وكما في  م2020وم 2019ديسمبر  31كما في  للشركة أعمار الذمم المدينة التجاريةويوضح الجدول التالي . على التواليم 2021سبتمبر 

 م 2021 سبتمبر  30وكما في  م2020و م 2019جدول أعمار الذمم المدينة للعامين ): 2( رقم الجدول

للذمم المدينة    جدول أعمار الديون
 التجارية 

 م2021 سبتمبر   30كما في  م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31كما في 
القيمة (ريال  

 سعودي) 
النسبة  

  (%) 
القيمة (ريال  

 سعودي) 
النسبة  

  (%) 
القيمة (ريال  

 سعودي) 
النسبة  

  (%) 
 45.03% 10,930,017 37.15% 5,267,943 35.14% 5,972,478 يوم 30يوم إلى  0من 

 7.43% 1,804,660 11.60% 1,644,625 16.05% 2,727,932 يوم   60يوم إلى  31من 

 7.73% 1,877,012 6.36% 902,484 30.16% 5,125,392  يوم  90يوم إلى  61من 

 39.81% 9,663,351 44.88% 6,364,143 18.66% 3,170,721 يوم 365يوم حتى  91

 100.00% 24,275,040 100.00% 14,179,195 100.00% 16,996,523 التجارية  الذمم المدينة  إجمالي

   1,218,466   1,233,084   1,233,084 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

   23,056,574   12,946,111   15,763,439 الذمم المدينة التجارية   صافي

 المصدر: الشركة

من إجمالي رصيد   )%27.43و()  %40.05و(  %)52.20(  عمالء (اليوجد من ضمنهم أي طرف ذو عالقة) نسبةوقد شكلت الذمم المدينة التجارية ألكبر خمسة  
ديون بإعدام    الشركة  قامتكما    .م على التوالي2021سبتمبر    30في  م وكما  2020ديسمبر    31كمافي  م و2019ديسمبر    31كما في  الذمم المدينة التجارية  

  31  المالية المنتهية في  خالل السنة  من أرصدة الذمم المدينة  ) ريال سعودي14,618) ريال سعودي و(54,404) ريال سعودي و (56,398بقيمة (  معدومة
وتتراوح متوسط فترة االئتمان على التوالي.  م  2021  سبتمبر  30المالية المنتهية في  والفترة    م2020ديسمبر    31  المالية المنتهية في  السنةم و2019ديسمبر  

 سياسة   بتطبيق  الشركة  تقوميم األداء لكل عميل، حيث  ي وفقًا لتق  يتم تحديد فترة االئتمان الممنوحة للعمالءو  ،يوم   150يوم إلى    45الممنوحة للعمالء من  
  وأداء   بانتظام  الحدود  هذه  مراقبة  مع  عميل،  لكل  ائتمانية  حدود  فرض  خالل  من  وذلك  االئتمان،  لمخاطر  تعرضها  من  للحد  التنفيذية  اإلدارة  من  معتمدة

 بشكل كلي.   معه التعامل من التوقف  أو تخفيضه أو سابقأ الممنوح حدة زيادة يمكن ثم ومن  عميل، كل مع التعامل جودة لتحديد التحصيالت
ديسمبر    31ريال سعودي كما في  )  1,233,084(  ،م 2019ديسمبر   31كما في    ريال سعودي  )1,233,084(  الخسائر اإلئتمانية المتوقعةرصيد مخصص  كما بلغ   

  م 2020م و2019ديسمبر    31كما في  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  ويوضح الجدول التالي حركة مخصص  م.  2021  سبتمبر  30كما في    )1,218,466(و  ،م 2020
 : م2021 سبتمبر 30وكما في 

 

 م 2021 سبتمبر  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في  ):3( رقم الجدول

الخسائـر االئتمانية مخصص 
 المتوقعة 

 م2021 سبتمبر   30في  كما م 2020 ديسمبر 31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما
 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 

 1,233,084 1,233,084 1,289,482 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 ) 14,618( ) 51,419( ) 56,398( الديون المعدومة خالل الفترة 

 0 51,419 0 المكون خالل الفترة /السنة

 1,218,466 1,233,084 1,233,084 الرصيد نهاية الفترة/ السنة 
 .معلومات اإلدارةالمصدر: 

)، حيث تقوم الشركة بتقييم الخسائر المستقبلية لالئتمان حسب نموذج 9بتكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وفق المعيار الدولي رقم ( وتقوم الشركة
، الذي يتطلب ج المبسطالخسائر االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة، تطبق الشركة النه
نية المتوقعة، يتم تجميع  االعتراف بخسائر العمر المتوقع للذمم التجارية المدينة من تاريخ االعتراف المبدئي للذمم التجارية المدينة. ولقياس الخسائر االئتما

 الذمم المدينة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأعمار الديون المستحقة.  
 بشكل   بااللتزام  المستقبلية  قدرتهم  توقع  أيضاً   تستطيع  ال   وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء  في  معهم  تتعامل  التي   األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال

 توفر  على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر  ذلك فإن منهم، المدينة الذمم تحصيل في التأخر أو الشركة مستحقات بسداد المدينين التزام عدم حالة وفي. دقيق
 وتوقعاتها  عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة أعمال على وجوهري سلبي  بشكل سيؤثر وبالتالي النقدية، وتدفقاتها ومصاريفها الشركة لحاجات السيولة

 .المستقبلية
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 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 2.1.4

والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه   والشهادات  الحصول على التصاريح والتراخيصيتعين على الشركة  
التجارة المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة  والثروة الصناعة  وزارة  الصادر من قبل    وترخيص منشأة صناعية   التراخيص على سبيل 

وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة    الصادرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية  رخصة تشغيلو  المعدنية
الحالي الشركة  لنشاط  الالزمة  النظامية  التراخيص  جميع  على  الشركة  حصلت  وقد  االجتماعية.  التأمينات  وشهادات  المضافة  تلك    القيمة  جميع  والزالت 

 التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند. 
و انتهاء أي من  إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أ 

ر مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات  تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غي
يع الخدمات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جم

للشركة   الرقابية  الجهات  لغرامات مالية  التي تقدمها  أو تعرضها  الكفاالت...إلخ)  اإلقامة ونقل  التأشيرات ورخص  والشهادات واستخراج  التراخيص  (كتجديد 
يؤثر بشكل تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره س

 .عمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبليةسلبي وجوهري على أ

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المخاطر المتعلقة باالعتماد 2.1.5

 األشخاص وتوظيف استقطاب  إلى  ةالشرك وتهدف  الرئيسيين،  والموظفين  تنفيذيةال  إدارتها  وكفاءات  خبرات  على  نجاحلل  المستقبلية  هاخططو  الشركة  تعتمد
 أو   بقاءهم  تضمن  لكي  اموظفيه  رواتب  زيادة  إلى  ةالشرك ستحتاج  كذلك  .السليم والتشغيل الفعالة  اإلدارة  خالل من األعمال وجودة كفاءة لضمان المؤهلين

 توظيف   من  تتمكن  ولم  المؤهلين  الموظفين  أو  التنفيذيين  كبار  من  أياً   ةالشرك  خسرت  إذا  وعليه.  مناسبة  وخبرات  مؤهالت  ذات  جديدة  كوادر  الستقطاب
  وتوقعاتها   عملياتها ونتائج ةالشرك  أعمال  على  جوهرياً و  سلبياً   تأثيراً   لذلك  فسيكون  للشركة  مناسبة  وبتكلفة  والمؤهالت  الخبرة  مستوى  بنفس  بدائل

 .المستقبلية
 ومنافسة   مماثلة  أعمال  ممارسة  من  منعهم  على  الشركة  في  الرئيسيين  والموظفين  التنفيذيين  كبار  مع  المبرمة  العمل  عقود  التنص  الحالي  الوقت  في  أنه  كما

إنتهاءها  استقالتهم  تقديم  بعد   الشركة  ألعمال بعد  العمل معهم   الموظفين   أو   التنفيذيين  كبار  من  أي  قيام  حال  في  فإنه  وبالتالي  ،أو عدم تجديد عقود 
 سيؤثر   ذلك  فإن  ،انتهاءها  بعد  معهم  العمل  عقود  تجديد  على  االتفاق  عدم  أو  استقالتهم  بعد  الشركة   ألعمال  ومنافسة  مماثلة  أعمال  بممارسة  الرئيسيين

  عملياتها ونتائج ةالشرك  أعمال  على  وجوهري  سلبي  بشكل  سيؤثر  مما  والعمالء  الموردين  مع  العالقة  ذلك  في  بما  التشغيلية  الشركة  عمليات  على  سلبي  بشكل
 .المستقبلية وتوقعاتها

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 2.1.6

أو سوء سلوك،   الموظفين  أخطاء من  الشركة  تواجه    ممتلكاتها   استخدام  وإساءة  والتزوير  والسرقة   حتيالالوا  سالختالوا  المتعمدة  خطاءألوا  كالغشقد 
 عقوبات  أو  الشركة،  تتحملها  ومسؤوليات  تبعات  التصرفات  تلك  عن  يترتب  قد  وبالتالي.  المطلوبة  داريةإلا  التفويضات  على  الحصول  دون  عنها  نيابة  والتصرف

 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج  المالي ضعهاوو الشركة سمعة على وبشكل جوهري سلباً  يؤثرس مما مالية مسؤولية أو نظامية،

أّي سابقة على موظفيها تضمنت أخطاء أو سوء سلوك من موظفيها كالغش واالختالس واالحتيال والسرقة   الشركة لم تواجه وحتى تاريخ هذا المستند

 والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة.

 الجديدة والمعايير المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة 2.1.7

المراجعة عن  إعداد تم  المالية  الم  2020ديسمبر    31في    المنتهية  المالية  السنة  القوائم  المفحوصة لفترة  المختصرة  المالية األولية  ة أشهر  تسعوالقوائم 
المالي  الدولية  للمعايير  وفقاً   بها  المرفقة  م واإليضاحات2021  سبتمبر  30المنتهية في     والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة)  IFRS(  للتقرير 

 التي التغييرات  أو  التعديالت بتطبيق  الحالة هذه في ملزمة  ةوالشرك  ،)SOCPA(  للمراجعين والمحاسبين  السعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات
 على سلباً  تؤثر  أن  الممكن  من الجديدة  المعايير بعض  تطبيق إلزامية  أو  المعايير هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي.  آلخر وقت من المعايير هذه على تطرأ

   .المالي ومركزها للشركة المالية النتائج على وبالتالي المالية القوائم

وهي أول قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير    م2018ديسمبر    31عن السنة المالية المنتهية في   مع اإلشارة إلى أنه وفقًا للقوائم المالية المراجعة للشركة
 .  الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة

ومطلوبات جديدة لعقود ، حيث قامت باالعتراف بموجودات  م 2019  يناير  1  من  بداية  )16(  رقم  المالي  للتقربر  المعيارالدولي  بتطبيق  قامت  الشركة  أن  كما
تمويل. يتم تحميل  ايجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل إيجارات المكاتب والمستودعات. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة ال 

لى الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يتم استهالك تكلفة التمويل على الربح او الخسارة على مدى فترة االيجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت ع
 حق استخدام األصل على مدى العمر االنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.
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قد ينتج عنه تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة خالل السنوات   ،) على النحو المعتمد في المملكةIFRS(ة تطبيق معايير المحاسبة الدولية  كما أن حداث
 المالية القوائم علىوبشكل جوهري   سلباً  أن تؤثر  الممكن  من الجديدة  المعايير بعض  تطبيق إلزامية  أو  المعايير هذه في تغييرات أي فإن وبالتاليالقادمة  
 .المالي ومركزها للشركة المالية النتائج على وبالتالي

) الدولية  المحاسبة  المنتهية  IFRSوبناء على ماذكر أعاله، فقد أدى تطبيق الشركة لمعايير  المالية  (تاريخ بداية تطبيق الشركة  2018ديسمبر    31) للسنة  م 
، كما سيؤدي تطبيق المعايير المطبقة  م 2019و    م2018ديسمبر    31إلى تغييرات على قوائمها المالية للسنة المالية المنتهية  )  IFRSلمعايير المحاسبة الدولية (

رى قد تكون جوهرية مسبقًا أو المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة مسبقًا إلى تغييرات مماثلة في السنوات المالية الالحقة أو تغييرات أخ
قد ينتج تغييرات جوهرية   ،) على النحو المعتمد في المملكةIFRS. كما أن حداثة تطبيق معايير المحاسبة الدولية (ولم يظهر أثرها حاليًا أو قد ال تعلمها الشركة

 أن تؤثر   الممكن  من الجديدة  المعايير بعض  تطبيق إلزامية أو  المعايير هذه في تغييرات أي فإن وبالتاليعلى القوائم المالية للشركة خالل السنوات القادمة  
 .المالي ومركزها للشركة المالية النتائج على وبالتالي المالية القوائم علىوبشكل جوهري  سلباً 

 المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًال  2.1.8

 على   يعتمد  التمويل  على  الحصول  أن  بالذكر،  الجدير  ومن  المستقبل،  في  التوسع  خطط  لتمويل  بنكية  وتسهيالت  قروض  على  الحصول  إلى  الشركة  تحتاج  قد
 التمويل  على  حصولها  بشأن  ضمان  أو  تأكيد  أي  الشركة  تعطي  وال.  وسجلها االئتماني  المقدمة  والضمانات  النقدية  وتدفقاتها  المالي  ومركزها  الشركة  مال  رأس

  مقبولة   تفضيلية  بشروط  تمويل  أو  ممولة،  جهات  من  تحتاجه  الذي  التمويل  على  الحصول  على  الشركة  قدرة  عدم  فإن  لذلك  ة،الحاج  استدعت  إذا  المناسب
 .المستقبلية وخططها  التشغيلية وعملياتها الشركة أداء على وجوهري سلبي أثر له سيكون الشركة،  مع تتناسب

 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 2.1.9

   مرابحة مع شركة معالم للتمويل منتجاتفاقية  •
متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة إجمالية  مرابحةمنتج  إتفاقية    )م10/2019/ 15(الموافق      ـه16/02/1441بتاريخ    شركة معالم للتمويلأبرمت الشركة مع  

  على أن ،شراء مواد خام لغرض تمويل  االتفاقية في  مسبقاً  محددة وتواريخ بدفعات  السداد مستحقة ) ريال سعودي3,000,000ماليين ريال سعودي ( ثالثة
 ـ ه25/03/1443وينتهي سداد آخر قسط بتاريخ  م)12/2019/ 01(الموافق   ـه1441/ 04/ 04) قسط بحيث يبدأ سداد أول قسط بتاريخ 24يتم السداد على عدد (

تنتهي في   مع اإلشارة إلى شركة معالم للتمويل وافقت على تمديد فترة السداد لمدة تسعة أشهر إضافية كنتيجة لجائحة كورونا  ،م)31/10/2021(الموافق  
  سعودي ريال    )1,368,037ويبلغ الرصيد المتبقي (  م،2022فبراير    15ريال سعودي حتى تاريخ    )1,631,963(بسداد مبلغ    الشركة   قد قامتو،  م 01/11/2022  تاريخ

م برغبتها في إدراج أسهمها في السوق الموازية مما 16/11/2021. كما أن الشركة قد قامت بإشعار شركة معالم للتمويل بتاريخ  كما بتاريخ هذا المستند
 م:2021سبتمبر  30مع شركة معالم للتمويل كما في  المرابحةسينتج عنه تغير في هيكل رأس المال. فيما يلي ملخص الجدول الرصيد التفاقية 

 م (بالريال السعودي)2021 سبتمبر 30لتمويل كما في مع شركة معالم ل المرابحةرصيد اتفاقية  ):4( رقم الجدول

 2,907,632 م01/01/2021 في  كما  الرصيد
 - الفترة  خالل المستخدم

 950,982 خالل الفترة  المسدد
 1,956,650 م  2021 سبتمبر   30كما في  الرصيد

 الشركة المصدر:

  ريال   )3,000,000(  ماليين   ثالثة  البالغة  التسهيالت  قيمة  كامل  تغطي  بقيمة  ألمر   سند  بموجب  ةمضمون  أعاله  ةالمذكور   المرابحة  إتفاقية  إن  :الضمانات

محمد مشنان سليمان الدوسري والمساهم/ فيصل خاتم    /المساهم  من  كًال   قبل  من  مقدمة  شخصية  ضمانات  وكذلك  ،الشركة  قبل  من  مقدم  سعودي
 .سعودي ريال )3,000,000( ماليين ثالثة بقيمة والمحددة التسهيالت قيمة كامل تغطي تضامنية وأداء غرم كفالة في تتمثل عوض الزهراني

 

  آجل للخدمات التمويليةاتفاقية منتج مرابحة مع شركة  •
(الموافق   ـه1442/ 04/09  بتاريخ  السلع  مرابحة  بصيغة  التمويل  منتج  في  تتمثل  رئيسية  مرابحة  اتفاقية  التمويلية  للخدمات  آجل  شركة  مع  الشركة  أبرمت  كما
(  السداد   مستحقة  سعودي  ريال)  10,000,000(  ماليين  عشرة  تبلغ  إجمالية  بقيمة )م16/04/2021 بتاريخ 30على عدد  أول قسط  يبدأ سداد  بحيث  ) قسط 
بتاريخ  م19/11/2021 قسط  آخر  سداد  مبلغ    ،م 19/04/2024  وينتهي  بسداد  قامت  قد  الشركة  أن  اإلشارة  سعودي  )959,873(مع  تاريخ   ريال  من  بداية 
 ريال سعودي كما بتاريخ هذا المستند.  )9,040,127ويبلغ الرصيد المتبقي ( م،2022فبراير  15حتى تاريخ و م19/11/2021

 في  تغير  عنه  سينتج  مما  الموازية  السوق  في  أسهمها  إدراج  في  برغبتهام  17/11/2021  بتاريخ  التمويلية  للخدمات  آجل  شركة  بإشعار  قامت  قد  الشركة  أن  كما
 م:2021سبتمبر  30فيما يلي ملخص الجدول الرصيد التفاقية المرابحة مع شركة معالم للتمويل كما في . المال رأس هيكل

 م (بالريال السعودي) 2021 سبتمبر  30كما في  آجل للخدمات التمويليةرصيد اتفاقية المرابحة مع شركة  ):5( رقم الجدول

 0 م01/01/2021 في  كما  الرصيد
 10,000,000 خالل الفترة  المستخدم

 0 خالل الفترة  المسدد
 10,000,000 م  2021 سبتمبر   30كما في  الرصيد
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 الشركة: المصدر

الدوسري والمساهم/    /المساهم  من  كًال   قبل  من  ةمقدم  ألمر  بسندات  ةمضمون  أعاله  ةالمذكور   المرابحة  إتفاقية  إن  :الضمانات محمد مشنان سليمان 

 التفاقيات   الرئيسية  الشروط  أهم  وتتمثل.  سعودي  ريال)  10,000,000(  ماليين  عشرة بقيمة  والمحددة  المرابحة  قيمة  كامل   تغطي  فيصل خاتم عوض الزهراني

 :التالي  من كل في المرابحة

  التي   المشتري  ضد  اإلدارية  القضائية  اإلجراءات  أو  التحكيم  أو  التقاضي  تفاصيل  كل   –  بذلك  علمه  عند  –   تباطؤ  دون  الفور  على  البائع  إلى  المشتري  يقدم -
 . سلبي مادي تأثير لها يكون قد والتي المستقبل  في أو الراهن الوقت في تهدده

  قضائية   جهة  أي  أو  السعودية  العربية  المملكة  لوائح  أو  القانون  بموجب  الالزمة  الرخص  أو  التصاريح  أو  التفاويض  كل  على  الفور  على  المشتري  يحصل -
  الوثائق   تلك  قانونية  لضمان  أو  التمويل  وثائق  بموجب  التزاماته  كل  أداء  من  ليتمكن  ونافذة  سارية  عليها  للحفاظ  الزم  ماهو  كل  ويؤدي  بها  ويلتزم  أخرى

 .  السعودية  العربية المملكة داخل وقبولها ونفاذها وسريانها
 : يرضاها التي والصيغة بالشكل التالية الوثائق على حصوله بعد إال االتفاقية في عليها المنصوص  االلتزامات من أي بأداء البائع اليلتزم -

 .الصلة  ذات المشتري شركة تأسيس وثائق •
 . الوثائق على للتوقيع المشتري يفوضه الذي الوكيل واسم تفويض تثبت التي الوثائق •
 .المشتري من موقعة االتفاقية أصل •
 .غيره أو ثابتة أصول ذلك  كان سواء الطرفين بين عليها المتفق المختلفة بأنواعها الضمانات وكل أي •
 .المشتري إلى يرسله مكتوب خطاب بموجب البائع يطلبها قد التي األخرى الوثائق •

وال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعل واتفاقية المرابحة    التسهيالت االئتمانيةالقروض وضمانات أخرى مقابل    الجهات التمويلية  طلبتوقد  
 التسهيالت االئتمانيةو  ات القروضبموجب اتفاقي ؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها  ةالشركة في حالة إخالل لبنود االتفاقي

، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة  الجهة المقرضةطلبها  ت، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد  واتفاقية المرابحة,
ا  ةبالدين المترتب عليها، فقد تطلب الجه  و / أو في حال التنفيذ القضائي على   لضمانات المقدمة من الشركةالمقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل 

من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين. وسيكون   قد ال تتمكن الشركة  . وفي هذه الحالة،الجهات الممولةاألصول المرهونة لصالح  
 .ها المالي وتوقعاتها المستقبليةجوهري على أعمال الشركة ووضعوألي من هذه العوامل تأثير سلبي 

 المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصيةالمخاطر  2.1.10

اعتمدت الشركة على ضمانات شخصية ،  )م15/10/2019(الموافق      ـه16/02/1441بتاريخ  شركة معالم للتمويل  التي أبرمتها الشركة مع    اتفاقية المرابحةوفق  
 كامل  تغطي تضامنية  وأداء   غرم  كفالة  في  تتمثل  محمد مشنان سليمان الدوسري والمساهم/ فيصل خاتم عوض الزهراني  /المساهم  من  كًال   قبلمقدمة  

 . سعودي ريال ) 3,000,000( ثالثة ماليين بقيمة والمحددة التسهيالت قيمة
المرابحة  وفق  كما   الشركة مع شركةاتفاقية  أبرمتها  على    م)،16/04/2021(الموافق      ـه04/09/1442  بتاريخ  التمويلية  للخدمات  آجل  التي  الشركة  اعتمدت 

 تغطيسندات ألمر    في  تتمثل محمد مشنان سليمان الدوسري والمساهم/ فيصل خاتم عوض الزهراني  /المساهم   من  كًال   ضمانات شخصية مقدمة قبل
 .سعودي ريال) 10,000,000( ماليين عشرة بقيمة والمحددة المرابحة قيمة كامل

فإنه سيكون من   ،وبالتالي في حال إلغاء الضمانات المقدمة أو عدم مقدرة الشركة على الحصول على الدعم والضمانات من المساهمين المشار إليهم أعاله
 مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. ،الصعب على الشركة الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة

 المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  2.1.11

 تأمينوالممتلكات،   على وثائق تأمينية وهي التأمينبســــــتة  وأصــــــولها، حيث تحتفظ الشــــــركة  أعمالها  لتغطية مينأالت عقود  من  مختلفة بأنواع الشــــــركة  تحتفظ
 المهمة  التأمينية العقود  جميع الشـركة لدى  يكون ال قد  أنه غيروتأمين نقل البضـاعة، والتأمين ضـد الحريق، والتأمين ضـد السـرقة،   الطبي، المركبات، والتأمين

مثل المخاطر الناتجة   الشــركة  لها  تتعرض قد التي المخاطر  جميع يغطي ال  أنه  أو  ،الحاالت   كل  في كافيال التأميني  الغطاء  لديها  يكون  ال  أو  وأصــولها،  ألعمالها
  تكون  ال قد  أو  المحتملة،  الخســـــــــائر  يغطي بشـــــــــكل  ضـــــــــدها  مؤمنة  الشـــــــــركة  تكون  ال  المســـــــــتقبل في  أحداث  تقع  أن الممكن  من أنه  كما.  عن الكوارث الطبيعية

 إن. اإلطالق  على متاحة  ســـتظل  أو تجاريًا،  مقبولة بشـــروط متاحة ســـتظل  بالشـــركة  الخاصـــة التأمين عقود أن  ضـــمان أي يوجد  وال. اإلطالق  على  ضـــدها مؤمنة
ــلبي بشــــكل ؤثريســــ  للشــــركة  عليه  مؤمن غير حدث وقوع  أو الظروف  أو  األحداث هذه  من أياً  ــاعها الشــــركة وأصــــول أعمال  على  وجوهري  ســ  ونتائج المالية وأوضــ

 .المستقبلية  وتوقعاتها أعمالها

 السعودة المخاطر المتعلقة بمتطلبات 2.1.12

متطلبًا نظاميًا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشـــــــركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشـــــــركة، بتوظيف نســـــــبة  الســـــــعودة  يعتبر االلتزام بمتطلبات
والتنمية   الموارد البشـــــــــريةوزارة  عنمعينة من الموظفين الســـــــــعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النســـــــــبة. ووفقًا لبرنامج نطاقات الصـــــــــادر  

إال أنه في "،  (فئة ب)  األخضـر المتوسـط"وُمصـنفة ضـمن النطاق  ) %24.63(  م2021  سـبتمبر 30كما في تاريخ  لدى الشـركةالسـعودة  غت نسـبةاالجتماعية، بل
في حال عدم اســــــــــــتمرارها في الحفاظ على هذه النســــــــــــب أو في حال قررت وزارة الموارد البشــــــــــــرية والتنمية االجتماعية فرض ســــــــــــياســــــــــــات توطين أكثر شــــــــــــدة  
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ات على الشـــركة تفرضـــها  المســـتقبل، ولم تتمكن الشـــركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك ســـيؤدي إلى فرض عقوب
الشــــــــــــركة الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشــــــــــــيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير الســــــــــــعوديين، والتي ســــــــــــيكون لها تأثير ســــــــــــلبي وجوهري على أعمال 

) 3) "الموظفون والســـعودة" من القســـم (3.18. (ولمزيد من المعلومات، فضـــًال راجع القســـم الفرعي (المســـتقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها
 "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا المستند).

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ  2.1.13

حيث   ،اإلنتاج  عملية  في الداخلة األساسية المواد   من التوريد مصادر تنويع إلى باإلضافة على تحديث أصولها الثابتة هذا المستندتعمل الشركة كما في تاريخ 
واالستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام في اإلمارات العربية المتحدة   تأسيس مصنع في دبي لخلط المنتجات الرئيسية للشركةمشروع  تعمل الشركة على  

  خلفية ) "3(  القسم  من"  المشاريع تحت التنفيذ "  )3.8(  الفرعي  القسم  راجع  فضًال (  ، باإلضافة إلى تنويع مصادر التوريدمما سيساهم في تخفيض تكلفة اإلنتاج 
قد تواجه الشركة  م.  2022للعام    الثاني). ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من المشاريع تحت التنفيذ خالل الربع    هذا المستند  من "  أعمالها  وطبيعة   الشركة  عن

إنشاء المشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة أو عدم التأخر في إتمام    –على سبيل المثال ال الحصر    -تحديات وعوائق عديدة  
المشاريع لمخاطر تشغيلية قد تحدث بسبب عوامل مختلفة أو تعرض  أن    ،القدرة على تجديدها،    لتحديث أصولها   الشركة  خططمما ال يعطي أي ضمان 

يق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري  سيحقق نجاحًا وسيكون له القدرة على تحق  وتوسيع عملياتها
 .على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 2.1.14

الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر تغطية تأمينية  قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل   
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية  ) "2.1.11(ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي ((باستثناء الممتلكات التي تم التأمين عليها)    كافيها عليها

أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريًا، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. وفي حال تكبدت   هذا المستند)" في  المخاطرة عوامل) "2" من القسم (التأمينية
ثير  سيؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها واإللتزام بمتطلباتها التعاقدية، وبالتالي التأ فإنه  ،الشركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعية

لشركة ونتائج سلبًا على نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال ا
 .عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 مستأجرة  ي ومباني وجود بعض أصول الشركة على أراضالمرتبطة بمخاطر ال 2.1.15

العاملينإن   وإسكان  اإلدارة  مباني  الشركة وكذلك  تم  مباني مصنع  أرض  المدينة   استئجارها من  مقامة على  التقنية في  الصناعية ومناطق  المدن  هيئة 
الثانية بالرياض   هي في تاريخ تنت  سنة هجرية  19م) لمدة  26/12/2021ه (الموافق  1443/ 22/05عن طريق تجديد عقد اإليجار لفترة تبدأ من تاريخ    الصناعية 

 وتتمثل أبرز شروط العقود مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في كل من التالي: ،م)01/06/2040(الموافق  ـه21/05/1462

تأجيره  للسجل التجاري وطبقًا للنشاط المحدد في ترخيص المصنع عند تخصيص األرض الذي تم بموجبهما التزام الشركة باستعمال األرض وفقًا  •
إال بموافقة خطية   بتعديل أو إضافة أي نشاط أو زيادة كميات األنشطة المرخصةله    واليسمح   ، قطعة األرض وعدم استخدامها ألي غرض آخر

 من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.   مسبقة
ل التجاري أو الترخيص الصناعي. وفي حالة عدم الخطية المسبقة قبل التعديل على السج  أخذ موافقة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية •

ع تمامًا اإللتزام بذلك فإن عقد االيجار يعتبر الغي بشكل تلقائي، ويشترط لموافقة مدن على استمرار عقد االيجار التزام المستأجر بمعالجة الوض 
 ) يومًا من تاريخ إخطاره من مدن.  30خالل ثالثين (

زل للغير عن األرض المؤجرة محل العقد أو أي جزء منها أو المنشئات القائمة عليها، وال أن يسمح لغيره بمشاركته  اليحق للمستأجر أن يؤجر أو يتنا  •
 في استخدام األرض أو أي جزء منها، إال بعد حصوله على موافقة مدن الخطية المسبقة، وكل تصرف يتم خالف ذلك يعتبر باطًال وال يعتد به، 

 مع حق مدن فسخ العقد. 
 وذلك في الحاالت التالية: ا عدا القوة القاهرة الخارجة عن إرادة الطرفين، يعتبر عقد االيجار الغي بشكل تلقائي ومنتهيًا فيم •

o ًا إذا تأخر المستأجر أو تخلف أو عجز عن سداد االلتزامات المالية مثل القيمة اإليجارية أو الغرامة وذلك بعد إنتهاء مهلة الثالثين يوم 
o بعد إنذاره أو وجد تلوثًا أو ضررًا بالبنية التحتية وقررت مدن إلغاء العقد إذا لم يلتزم المستأجر باالشتراطات البيئية  . 
o الطرفين على تجديد العقد.   إذا لم يتفق 
o  .إذا خالف المستأجر أي بند من بنود عقد االيجار، وقررت مدن فسخ عقد االيجار 
o ) 30مخالفة المستأجر ألي تعهد أو إلتزام منصوص عليه في عقد االيجار، وعدم إصالحه بعدإشعار المستأجر بمعالجة المخالفة خالل (

 ثالثين يومًا.
o سه أو إعساره، أو قدم حارس قضائي أو قدم طلبًا أو وافق على تعيين حارس أو مصف له، أو تنازل لدائنيه  إذا أشهر المستأجر إفال

 عن عقد االيجار أو إذا عجز أو اعترف كتابيًا بعجزه عن الوفاء بديونه عند استحقاقها.  
o  .إذا توفي المستأجر وكان شخصًا طبيعيًا، ولم يرغب ورثته باالستمرار في عقد االيجار أو لم يتمكنوا من تنفيذ بنوده 
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التقنية والبدء في اإلنتاج حسب  • المدن الصناعية ومناطق  المعتمدة من هيئة  التزام الشركة بتنفيذ كامل منشآت المصنع وفق المخططات 
  الطاقة اإلنتاجية المرخصة.

 طار األخرى. التزام الشركة بالتأمين على المباني والمنشآت والمعدات المقامة على األرض المؤجرة تأمينًا شامًال بقيمتها الكاملة ضد الحريق واألخ •
تأجر آخر إال بعد حصوله  ال يحق للشركة أن تؤجر األرض المستأجرة أو أي جزء منها للغير أو المباني المقامة عليها أو يتنازل عنها أو جزء منها إلى مس •

 على موافقة خطية مسبقة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. 
تشغيل والصيانة التزام الشركة بدفع جميع االلتزامات المالية التي تتقرر بناًء على عقد االيجار الموقع سواًء مقابل إيجار األرض أو مقابل تكاليف ال •

 هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. أو غيرها وفق الطريقة التي تراها 
أنواع  التزام الشركة بإبقاء األرض المستأجرة وماعليها من منشآت وموجودات خالية من أي رهن أو امتياز أو مطالبة أو ضمان أو أي نوع آخر من   •

ًا من حقوقه التي اكتسبها بموجب عقد ايجار األرض المطالبات المشابهة، وال يحق له التنازل عن عقد االيجار أو المصالح المترتبة عنه او تحويل أي
 دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. 

  داري ) عقار يتم استخدامه كمبنى إ1) عقار يتم استخدامها كمستودعات وعدد (11) عقار من مؤجرين آخرين عبارة عن عدد (12كما أن الشركة مستأجرة لعدد (
 .تستأجرها الشركة) (قائمة العقارات التي 3.17(فضًال راجع القسم الفرعي رقم 

 
هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أو / و مع مع  العقود أو عدم القدرة على الحفاظ و/ أو تجديد العقود    بشروط  االلتزام  على  الشركة  قدرة  عدم  لذلك،

العقارات سوف المستأجرة،  وسحب  قضائية  نزاعات  في  الشركة  دخول  إلى   يؤدي ذلك  مالك  العقارات   / على    سلبي وجوهري  بشكل  مما سيؤثر  األراضي 
 .المالي وتوقعاتها المستقبلية وأداءها عملياتها نتائج على استمرارية أعمال الشركة وبالتالي

 ونتائج الشـــــركة أعمال  على  جوهري وبشـــــكل  ســـــلباً  ســـــيؤثر  الحالية،  العقود  على تطبق للتي  مماثلة بشـــــروط  العقود تلك تجديد  على الشـــــركة  قدرة عدم أن كما
 .المستقبلية  وتوقعتها المالي  ووضعها عملياتها

  أعلى  كلفتها  تكون أخرى مواقع عن البحث إلى  فســتضــطر األســباب، من ســبب أليعقود اإليجار الخاصــة بها   أي  تجديد  من الشــركة تتمكن  لم  كما أنه في حال
ناتجة عن   إضـــافية  رأســـمالية  نفقات  لذلك  نتيجة  الشـــركة تتحمل قد كما ،شـــروط العقود الحالية  من مالئمة أقل بشـــروط  تكون قد  أو  الحالية المواقع  كلفة  من

 .المستقبلية  وتوقعتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري وبشكل سلباً  سيؤثرتجهيز العقارات المستأجرة بعقود جديدة، مما 

 المخاطر المتعلقة بالعقود الجوهرية   2.1.16

عقد توريد منتجات من الشــــــــــــركة لعدد من العمالء واتفاقيات توزيع لمنتجات    العقود هذه وتشــــــــــــمل  ،الجوهرية  واالتفاقيات العقود من  عدد الشــــــــــــركة أبرمت
  أو  معها  المتعاقدة  الجهات  قدرة عدم  لخطر الشــــركة تتعرض وعليهالشــــركة وعقود تصــــنيع وتعبئة زيوت محركات لصــــالح الغير وعقود إيجار أراضــــي وعقارات،  

 عدم  أو  إلفالســـها نتيجًة   ذلك في بما  األســـباب من ســـبب ألي  بالتزاماتها  الشـــركة معها  تتعاقد  التي  اتالجه تخل وقد.  التعاقدية  بالتزاماتها  بالوفاء  رغبتها عدم
أو في حـال عـدم قـدرة الشــــــــــــــــركـة على الوفـاء بـالتزامـاتهـا التعـاقـديـة تجـاه الغير شــــــــــــــــامًال ذلـك عقـد التوريـد وعقود االيجـار أو أي  عمليـاتهـا، تعطـل أو المـاليـة مالءتهـا

 .الصعبة السوق ظروف ظل في حّدة أكثر  الجهات هذه مع التعامل عن تنشأ التي المخاطر وتصبح سيتم توقيعها مستقبًال،عقود أخرى 

شــــــركة أو  كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف أو الشــــــركة ســــــوف تكون على مســــــتوى تطلعات الشــــــركة أو األطراف المتعاقدة معها، وفي حال عدم قدرة ال
ــايا، وخســـــــــــارة الشـــــــــــركة لتلك المنازعات فإن ذلك  األطراف المتعاقد ة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مســـــــــــتقبلية أو قضـــــــــ

 .على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها المستقبليةوبشكل جوهري  سيؤثر سلبًا 

  باالنخفاض في قيمة الشهرةالمخاطر المتعلقة   2.1.17

 االندماج  عمليات  في   المشتراة  الموجودات  لصافي  الدفترية  القيمة  عن   بالزيادة   المدفوع  السعر  وتمثل  الملموسة،  غير   األصول  أحد  بأنها  الشهرة  تعرف
  بمسمى  الموجودات  تحت  المشتراة  الموجودات  لصافي  الدفترية  القيمة  عن  بالزيادة  المدفوعة  المبالغ  تقيد  بأن  محاسبياً   الشهرة  معالجة  يتم.  واالستحواذ

كل من الشريك/ محمد مشنان سليمان الشكري الدوسري والشريك/ فيصل خاتم عوض الخاتم الزهراني بشراء   ويتم قيد الشهرة الناتجة عن قيام   ،"شهرة "
%) من شركة 100م) بنسبة (03/2009/ 21(الموافق    ـه24/03/1430) وتاريخ  1010264660(فرع شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة بسجل رقم  

) ريال سعودي وتحويل الفرع إلى شركة ذات  16,000,000م) بقيمة (06/2014/ 23(الموافق    ـه1435/ 08/ 25عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة بتاريخ  
"، مع اإلشارة إلى أن القيمة الدفترية للفرع في تاريخ االستحواذ بلغت  والبالستيكية   الكيماوية  المواداعة  مسؤولية محدودة بإسم "شركة مصنع أقاسيم لصن

 ) ريال سعودي تم تسجيلها كالتالي:6,000,000) ريال سعودي، ممانتج عن شهرة بقيمة (10,000,000(

 حساب الشهرة آلية تسجيل قيمة  ):6( رقم الجدول

 آلية االحتساب   البند  
 م 2015 ديسمبر 31كما في 

 القيمة (ريال سعودي) 
 16,000,000 أ القيمة المدفوعة لالستحواذ على األصل 

 10,000,000 ب فرع شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة عند االستحواذ    أصول صافي قيمة

 6,000,000 ب   - أ  قيمة حساب الشهرة
 المصدر: معلومات اإلدارة.
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االنخفاض في قيمة الشهرة الناتجة  لعدم وجود أي مؤشر على    مع اإلشارة إلى أن الشركة لم تقم بإطفاء أو تخفيض حساب الشهرة منذ تاريخ االستحواذ نظراً 
 قياس   إعادة  عملية  عن  ينتج  وقد  مالية،  سنة  كل  نهاية  في  الشهرة  قياس  إعادة   يتم  أنه  بالذكر،  يجدر.  منها على سبيل المثال تراجع األداء التشغيلي للشركة

 عن الشهرة قياس إعادة عملية عن  نتج حال وفي .الحسابات مراجع تقدير على بناء الشهرة قيمة  كل أو/و جزء إطفاء وبالتالي  قيمتها في انخفاض  عن الشهرة
  الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر  قائمة  على  جوهري  وبشكل  سلباً   ذلك  يؤثر  سوف  الشهرة،  قيمة  كل  أو/و  جزء  إطفاء  وبالتالي  قيمتها  في  انخفاض

 .  للشركة المالي المركزقائمة و

 بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال المخاطر المتعلقة  2.1.18

 ذلك في بما  عوامل لعدة نتيجة  كبيرة تشغيلية لمخاطر عرضة الشركة وتعتبرللنشاط،    التشغيلية عملياتها استمرار  علىرئيسي    بشكل الشركة  إيرادات   تعتمد

وقصور أداء أو توقف   الرئيسة بالمعداتو  التشغيلية  باألنظمةالمفاجئة األعطالوصدور أو تغيرات في األنظمة الحكومية ذات العالقة أو    الطبيعية الكوارث

 أو بها، العاملة القوة أو بمرافق الشركة كبير ضرر إلحاق في  المخاطر تلك تتسبب وقد والكهرباء، الطاقة إمداد توقف أوخطوط اإلنتاج وأجهزة الحاسب اآللي

 على وجوهري سلبي بشكل التأثير وبالتالي الشركة لخسائر، تكبد عليها يترتب مما ،منتجاتها  تسليم  على  الشركة  وقدرة  التشغيلاإلنتاج و  عملية  تعطل  في

 المستقبلية  وتوقعاتها المالي ووضعها  عملياتها ونتائج الشركة أعمال

 ن قبل العمالءبمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة مالمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام  2.1.19

االستمرار  تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على  
يؤثر بشكل سلبي  سوبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما    ى عمالئهابتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبًا على سمعتها لد

 .نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبليةعلى مبيعات الشركة وبالتالي على وجوهري 

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 2.1.20

 ديسمبر   31  في  المنتهي  المالي  العام  وحتىلجميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة  لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  بتقديم اإلقرار الزكوي    شركةقامت ال
م برقم  2020العام  م، حيث حصلت على شهادة الزكاة عن  2020م و2019عن األعوام  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ، وحصلت على شهادة زكاة من  م 2020

حتى  1020732715( صالحة  من  )م2022/04/30الموافق  (  ـه1443/09/29تاريخ  )  النهائية  الزكوية  الربوط  على  الشركة  حصلت  كما  والضريبة .  الزكاة  هيئة 
لي اليوجد لدى الشركة مخصص م، في الوقت الحا2018ديسمبر    31لكافة السنوات من بداية تأسيس الشركة وحتى السنة المالية المنتهية في  والجمارك  

  عن أي فروقات زكوية حتى تاريخ هذا المستند.
، فإن الشركة قامت بتقديم اإلقرار الزكوي وسداد الزكاة المستحقة عليها لهذه األعوام، لكن لم يتم استالم الربط  م 2020م و2019أما بالنسبة لألعوام من  

   .هذا المستندالزكوي النهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذه األعوام كما وحتى تاريخ 
هيئة الزكاة والضريبة    تقم  لم  م والذي2020م و2019لألعوام    الزكوية  تقديراتها  جمارك ستقبلهيئة الزكاة والضريبة وال  كانت  إذا   ما  التنبؤ  الشركة  تستطيع  ال

هيئة الزكاة والضريبة    قامت  ما  وإذا   مستقبًال،  زكوية  فروقات  أي  بدفع  ستطالبها  أو  ،هذا المستند  تاريخ  لها حتى  الزكوية النهائية  الربوط  بإصداروالجمارك  
 الشركة  أرباح على  سلبي وجوهري بشكل سيؤثرمما  الزكوية الفروقات هذه ستتحمل الشركة فإن الفروقات، هذه مثل بدفع الشركة بمطالبة فعًال والجمارك 

 . المستقبلية وتوقعاتها المالي ومركزها عملياتها ونتائج

  منتجات البنزين ومنتجات الديزلزيوت على مبيعات  الشركةإيرادات  المخاطر المتعلقة بتركز 2.1.21

%) على 17.02%) و (70.14، والتي شكلت مانسبته (منتجات محركات البنزين ومنتجات محركات الديزلبشكل كبير على مبيعات زيوت    الشركة  إيرادات  تعتمد
ديسمبر   31%) على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة كما في 14.27%) و(72.32م، ومانسبته (2019ديسمبر  31ات الشركة كما في التوالي من إجمالي إيراد

على التوالي من    ) %9.23) و(%74.71ومانسبته (م،  2020سبتمبر    30من إجمالي إيرادات الشركة كما في  على التوالي  %)  19.79%) و(67.55وما نسبته ( م،  2020
) "تفاصيل اإليرادات" في هذا المستند). لذا فإن 3.6ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (م (2021سبتمبر  30إجمالي إيرادات الشركة كما في 

الديزل أو تأثر الشركة بالتغيرات السلبية  محركات    البنزين ومنتجات  محركات عدم قدرة الشركة على المحافظة على حصتها السوقية في قطاعات زيوت منتجات
  محركات   البنزين ومنتجات  محركات  حال انخفاض الطلب على زيوت منتجات أو في  الديزل  محركات  البنزين ومنتجاتمحركات  في قطاعات زيوت منتجات  

االقتصادية أو تغير سلوك المستهلكين وقدرتهم الشرائية أو زيادة المنافسة  نتيجة ألي عوامل منها على سبيل المثال أي عوامل موسمية أو التغييرات    الديزل
بيعات وأرباح الشركة  أو انخفاض السعر الذي تبيع به الشركة تلك المنتجات أو عدم قدرة الشركة على زيادة تنويع إيراداتها سيؤدي بدوره إلى تراجع كبير في م

 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري  ،الناتجة عنهم 

 تركز العمالءب المتعلقة مخاطرال 2.1.22

  أساس اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار العمالء تقوم على    مع  ،الشركات المؤسسات والشركة على عدد من العمالء الرئيسيين جميعهم من فئة  إيرادات  تعتمد  
) 3" من القسم (العمالء  كبار) "3.6.3) عمالء رئيسين للشركة فضًال راجع القسم الفرعي (5حيث أن أكبر خمسة ( ،وعلى أساس أوامر الشراء المباشرة تعاقدي
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 31إيرادات الشركة كما في    إجمالي  من  )%22.34(و%)  23.06%) و(23.60(  حوالي  نسبتهم  شكلت "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا المستند) 
العالقة مع أحد أو أو عدم تجديد    توقف أو قطع  م على التوالي، وعليه فإنه في حال2021  سبتمبر  30م وكما في 2020  ديسمبر  31م وكما في  2019ديسمبر  

الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي  مجموعة من العمالء الرئيسين، وإخفاق  
 على نتائج عملياتها وأداءها المالي. 

   نموردي الالمخاطر المتعلقة بتركز  2.1.23

الموردين  تعتمد الشركة في توريد أكبر خمسة ،  تعاقدي  العالقة معهم على أساستقوم  التي  و )،  ودوليين(محليين    على مجموعة من  حيث شكلت نسبة 
م وكما  2020  ديسمبر  31م وكما في  2019ديسمبر    31كما في    اإليراداتمن إجمالي تكلفة    )%85.75(و  )%58.96(و  ) %64.82(نسبة  موردين رئيسيين حوالي  

وبالتالي فإن حدوث أي خلل    .) "كبار الموردين" في هذا المستند)3.7.1الفرعي (سم  (لمزيد من المعلومات فضًال راجع الق  التوالي  م على2021  سبتمبر  30في  
إو عدم تجديد التعاقد بشروط مقبولة أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف العالقة مع أحد الموردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات  

 سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.تجاريًا 

 وتغير أسعارها المخاطر المتعلقة بالمواد الخام  2.1.24

 زيت األســـاس الخام،  إنتاج األنابيب منها على ســـبيل المثال مادة عملية في المســـتخدمة الخام  المواد  من  اإلمدادات  على  عملياتها  في اســـتمرار الشـــركة تعتمد
كما  الشـــــركة  إيرادات تكلفة إجمالي  من  )%59.77(و%)  55.58(و%)  54.71(  نســـــبته  ما  شـــــكلت المواد الخام المســـــتخدمة في عملية إنتاج زيوت التشـــــحيم حيث
على التوالي، إن أســـعار المواد الخام عرضـــة للتقلبات، وقد يتعرض لتقلبات في المســـتقبل،  م2021ســـبتمبر    30م  2020ديســـمبر   31م و2019ديســـمبر   31في 

ال ارتفاع  كما أن الشـــــركة تعمل دائمًا الحفاظ على مســـــتوى معين من المخزون لتفادي أي مشـــــكلة في إمدادات الســـــوق، وأيضـــــًا عدم التأثر بشـــــكل كبير في ح
تتعرض وقد  .األجل طويلة توريد عقود بإبرام تقوم وال المباشــــــر  والشــــــراء التوريد  أوامر  طريق عن  األولية  المواد  بشــــــراء الشــــــركة  وتقومأســــــعار المواد األولية،  

أو أي تغير في   بعض المواد  الشــركة منها  تســتورد التي الدوللتقلبات في المســتقبل ألي أســباب منها على ســبيل المثال تغير في قوانين   أســعار المواد الخام
  أو الشــــــراء بعملية المرتبطة  والتكاليف الرســــــوم إرتفاع وكذلك الدول تلك من المواد  اســــــتيراداألنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية الســــــعودية بشــــــأن  

، فإذا أصــــــــبحت الشــــــــركة غير قادرة على أخرى تأثيرات الي  أو العرض  أو  بالطلب المرتبطة للعوامل  نتيجة عالمياً   المواد أســــــــعار ارتفاع  أو  المواد ونقل  االســــــــتيراد
 من  كافية  إمدادات  على  الحصـــول  على  قادرة غير الشـــركة  أصـــبحت  أو إذا ،مقبولة بشـــروط  أو  المناســـبفي الوقت  المنتجاتالحصـــول على كميات كافية من 

أســـــعار المواد الخام المســـــتخدمة في اإلنتاج، فقد تتأثر ربحية الشـــــركة بارتفاع  ارتفاع في   هناك كان  أو  ،مقبولة بشـــــروط  أو المناســـــب  األولية في الوقت  المواد
  بشـكل  سـيؤثر ذلك  فإن  أسـعار المواد الخام، وإذا لم تنجح الشـركة في رفع أسـعار بيع منتجاتها أو تغطية العجز عن طريق تخفيض التكاليف التشـغيلية األخرى،

 .ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي الشركة أعمال على سلبي وجوهري

 بتصدير منتجات الشركة  المخاطر المتعلقة  2.1.25

ــبته  ــادرات الشــــــركة إلى خارج المملكة مانســــ ديســــــمبر  31م و  2019ديســــــمبر  31من إجمالي إيرادات الشــــــركة كمافي  )%6.79(و%) 14.75(و)  16.09%(بلغت صــــ
  ه ما نســــــــبت جمهورية مصــــــــر العربية والجمهورية اليمنية والمملكة األردنية الهاشــــــــميةم على التوالي، ومثلت الصــــــــادرات إلى كل من  2021ســــــــبتمبر  30م و2020

%) من إجمالي الصادرات 2.90%) و(21.57%) و(71.93م على التوالي، ونسبة (2019ديسمبر    31من إجمالي الصادرات كما في   %)5.76%) و(1.42%) و(88.29(
. إن أي تغير م على التوالي2021 ســبتمبر 30 من إجمالي الصــادرات كما في )%4.28( و) %66.57(و)  %22.40( ونســبةم على التوالي،  2020ديســمبر   31كما في 

دير منتجات قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصــــــدر إليها الشــــــركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية الســــــعودية بشــــــأن تصــــــ في 
المســــــــتقبلية  الشــــــــركة ســــــــيؤثر على مقدرة الشــــــــركة على تصــــــــدير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول، مما ســــــــيكون له تأثير ســــــــلبي وجوهري على أعمال الشــــــــركة  

 .ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية

 المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج المخاطر  2.1.26

وتكاليفها المرتبطة بالمواد الخام التي تعتمد الشركة في الحصول عليها من أطراف خارجية والتكاليف األخرى المرتبطة   إنتاج منتجات الشركة بأنواعها  يعتبر
العمالة وتكاليف اإلصالح والصيانة و الخدمات وتكاليف  الوقود والمياة والكهرباء ورسوم  اإليجارات وتكاليف استهالك  التأمينباإلنتاج مثل قيمة   أقساط 

 على   وبالتالي  الشركة  مبيعات  على  كبيرة  وبدرجة  سلبي وجوهري  بشكل  سيؤثر  ذلك   فإن  اإلنتاج،  تكاليف  في  كبيرة  زيادات  هناك  كانت  فإذا  ،للتقلبات   عرضة
 ستقبلية.الم وتوقعاتها  المالي ومركزها عملياتها نتائج

 

 المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية  2.1.27

وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي    تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها 
) 3.12سم الفرعي (وتمنحها تميزًا واضحًا في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى الجهات المختصة. (فضًال راجع الق
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) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذا المستند). إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير  3ة وحقوق الملكية" من القسم ("العالمات التجاري
ي  الحقوق. وهمشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه  
عال عند تجديد  عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها التجارية بشكل ف

كة ونتائج عملياتها ومركزها شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على قيمتها، مما ينعكس سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشر 
 المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

  والسيولة بإدارة رأس المال العاملالمخاطر المتعلقة  2.1.28

غت نسبة التداول  تتمثل مخاطر إدارة رأس المال العامل في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وقد بل 
) 15.34(  رأس المال العامل، وقد بلغ صافي  م على التوالي2021سبتمبر    30وكما في  م  2020و  م  2019ديسمبر    31كما في   مرة)2.34) مرة و (2.37(مرة و)2.45(

م على 2021  سبتمبر  30وكما في  م  2020و  م  2019ديسمبر    31كما في  ) مليون ريال سعودي  28.83و(  ) مليون ريال سعودي19.59مليون ريال سعودي و(
للوفاء بمتطلبات رأس المال   للخدمات التمويليةشركة معامل للتمويل وشركة آجل  من قبل كل من    عقود مرابحة، مع اإلشارة أن الشركة حاصلة على  التوالي

مليون   )11.96(وريال سعودي  مليون    )3.00(ريال سعودي و  )0في تغطية ماقيمته (  المرابحة، حيث قامت الشركة بإستخدام  هذا المستندالعامل حتى تاريخ  
قروض قصيرة االجل من  ، وتتكون المطلوبات المالية للشركة  التواليم على  2021سبتمبر    30وكما في  م  2020و  م  2019ديسمبر    31كما في    سعودي  ريال

التزامات عقود ايجار   وأرصدة دائنة أخرى ومخصص الزكاة، وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. ويمكن أن تنتج    ودائنونو 
 طارئة أو مفاجئة أية أحداث وقد تقع  ع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها،مخاطر إدارة رأس المال العامل أيضًا عن عدم المقدرة على بي 

 على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.وبشكل جوهري فورية، مما يؤثر سلبًا  سيولة تتطلب قد

 متعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت المخاطر ال 2.1.29

م وخالل الفترة المالية  2020ديسمبر    31م و2019ديسمبر    31خالل السنوات المالية المنتهية في    السعودي الريال غير لعمالت الشركة معامالت  لم تخضع
 :للعمالت وفقاً  الشركة تعامالت أدناه الجداول توضحو ،المواد األولية وبيع المنتجات وذلك فيما يتعلق بشراء  ،م 2021 سبتمبر 30المنتهية في 

 تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق بشراء المواد الخام ):7الجدول رقم (

 * العملة
 م 2021سبتمبر 30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

 المشتريات 
نسبة من تكلفة  

 اإليرادات 
 المشتريات 

نسبة من تكلفة  
 اإليرادات 

 المشتريات 
نسبة من تكلفة  

 اإليرادات 

 % 110.68 56,991,644 % 102.37 50,856,056 % 99.96 45,159,831 الريال السعودي

 0 0 0 0 0 0 وعمالت أخرى الدوالر األمريكي

 % 110.68 56,991,644 % 102.37 50,856,056 % 99.96 45,159,831 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة

  من المشتريات جميع بسداد  الشركة  وتقوم   الحديد، وعبوات الكيميائية  واإلضافات الزيوت بعض من  أساسي بشكل متمثلة المملكة  خارج  من المواد من عدد  باستيراد الشركة تقوم *
 .  السعودي بالريال  المملكة خارج

 

 منتجات الشركة تعامالت الشركة وفقًا للعمالت فيما يتعلق ببيع  ):8( رقم الجدول

 العملة 

 م 2021 سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

 اإليرادات 
نسبة من إجمالي  

 اإليرادات 
 اإليرادات 

نسبة من إجمالي  
 اإليرادات 

 اإليرادات 
نسبة من  
إجمالي  
 اإليرادات 

 % 100.00 69,821,790 % 100.00 70,252,106 % 100.00 63,541,213 الريال السعودي
 0 0 0 0 0 0 الدوالر األمريكي وعمالت أخرى

 % 100.00 69,821,790 % 100.00 70,252,106 % 100.00 63,541,213 اإلجمالي 
 الشركة: المصدر

وكجزء من سياسة   الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة.  إن
  الأنه    ال ر أمريكي، إالدو   1مقابل  ريال سعودي    3.75مريكي بسعر صرف يقدر ب  ألر اال، مربوط بالدومستندال  ا المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذ

جنبية التي  ألت اال مريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمألر االيوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدو
 للتقلبات يخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض    يوروام الن سعر صرف الريال السعودي أمفإ  لالمعامالت، وفي المقاب  تكاليف تستخدمها الشركة إلى زيادة

  التأثير  إلى )اإلسترليني  والجنيةمريكي واليورو  ألر ا الالدو  سيما   الجنبية (ألت اال قد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العم  عليهو  ،في أي وقت 
 .ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية الشركة عمليات نتائج على جوهري وبشكل سلباً 
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 المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 2.1.30

الوزاري   مقفلة  سعودية مساهمة شركة إلى محدودة مسؤولية ذات  شركة من الشركة تحولت القرار    ـ ه28/04/1442  بتاريخ  الصادر)  119(  رقمبموجب 
(  التجاري  والسجل  ،)م16/12/2020  الموافق(  ـه01/05/1442  بتاريخ  الصادر)  132(  رقم  الوزاري  والقرار)  م13/12/2020  الموافق( وتاريخ  1010264660رقم   (

وعليه فإن كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة  ،الرياض بمدينة م) الصادر 2009/ 21/03(الموافق  ـه24/03/1430
ال التزام الشركة بنظام السوق  التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان  مالية ولوائحه مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار 

عالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات ال
عدم التزام الشركة    التأثير على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال

بشكل سلبي  نظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير  باأل
 وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية 2.1.31

ال يوجد قضايا كما أنه  ريال سعودي،    )203,870(  وسبعينوثالثة آالف وثمانمائة  مائتين  تقدر بمبلغ    ) بصفتها مّدعي(قضائية    دعاوي كة طرف في  إن الشر 
م بقيمة  30/09/2021، كما قامت الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها كما في تاريخ  الشركة كما في تاريخ هذا المستند  ضد قانونية مرفوعة  

بما في ذلك اإللتزامات الناتجة عن الدعاوي القضائية، ويبين الجدول التالي ملخص    متعلقة بالذمم المدينة التجارية  ) لمواجهة أي إلتزامات محتملة1,218,466(
   :  هذا المستندالدعاوى القضائية القائمة كما بتاريخ 

 الدعاوى القضائية   ):9( رقم الجدول

 ) عيبصفتها مدّ ( القضايا المرفوعة من الشركة

 األطراف  رقم
 قيمة المطالبة 

 ريال سعودي) (
 االجراء  الوصف

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 9,485 ) 1قضية رقم ( 1

 من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تم رفع قضية المدة المحددةتأخر العميل عن السداد خالل  8,540 ) 2قضية رقم ( 2

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 8,001 ) 3قضية رقم ( 3

 قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر تم رفع  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 7,999 ) 4قضية رقم ( 4

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 7,605 ) 5قضية رقم ( 5

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 5,995 ) 6قضية رقم ( 6

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 5,793 ) 7قضية رقم ( 7

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 5,481 ) 8قضية رقم ( 8

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  5,222 ) 9قضية رقم ( 9

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 5,218 )  10قضية رقم ( 10

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 4,808 )  11قضية رقم ( 11

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  4,610 )  12قضية رقم ( 12

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 4,393 )  13قضية رقم ( 13

 تم تحويل األوراق لرفع قضية والعميل خارج المملكة تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 4,000 )  14قضية رقم ( 14

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,415 )  15قضية رقم ( 15

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,408 )  16قضية رقم ( 16

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,368 )  17قضية رقم ( 17

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,363 )  18قضية رقم ( 18

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,363 )  19قضية رقم ( 19

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,318 )  20قضية رقم ( 20

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,265 )  21قضية رقم ( 21

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,218 )  22قضية رقم ( 22

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  3,170 )  23قضية رقم ( 23
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 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,061 )  24قضية رقم ( 24

 تم رفع قضية  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 3,060 )  25قضية رقم ( 25

 خروج نهائي -ارجاع قضية  المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  2,991 )  26قضية رقم ( 26

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,972 )  27قضية رقم ( 27

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,936 )  28قضية رقم ( 28

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,906 )  29قضية رقم ( 29

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,816 )  30قضية رقم ( 30

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,753 )  31قضية رقم ( 31

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,636 )  32قضية رقم ( 32

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,574 )  33قضية رقم ( 33

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  2,534 )  34قضية رقم ( 34

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,467 )  35قضية رقم ( 35

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,368 )  36قضية رقم ( 36

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  2,305 )  37قضية رقم ( 37

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,282 )  38قضية رقم ( 38

 تم رفع قضية  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,232 )  39قضية رقم ( 39

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  2,213 )  40قضية رقم ( 40

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,179 )  41قضية رقم ( 41

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,158 )  42قضية رقم ( 42

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,113 )  43قضية رقم ( 43

 تم رفع قضية  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,100 )  44قضية رقم ( 44

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 2,060 )  45قضية رقم ( 45

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,918 )  46قضية رقم ( 46

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,862 )  47قضية رقم ( 47

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  1,848 )  48قضية رقم ( 48

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,819 )  49قضية رقم ( 49

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,806 )  50قضية رقم ( 50

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,769 )  51قضية رقم ( 51

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,768 )  52قضية رقم ( 52

 تم ايقاف الخدمات   المدة المحددةتأخر العميل عن السداد خالل  1,712 )  53قضية رقم ( 53

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,700 )  54قضية رقم ( 54

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,651 )  55قضية رقم ( 55

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,553 )  56قضية رقم ( 56

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,255 )  57قضية رقم ( 57

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,123 )  58قضية رقم ( 58

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,094 )  59قضية رقم ( 59

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,086 )  60قضية رقم ( 60

 تم ايقاف الخدمات   المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  1,033 )  61قضية رقم ( 61

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 1,006 )  62قضية رقم ( 62

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 990 )  63قضية رقم ( 63

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 967 )  64قضية رقم ( 64
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 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 600 )  65قضية رقم ( 65

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 599 )  66قضية رقم ( 66

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 582 )  67قضية رقم ( 67

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 468 )  68قضية رقم ( 68

 تم ايقاف الخدمات   تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 400 )  69قضية رقم ( 69

 تم رفع قضية من قبل الشركة والزالت القضية تحت النظر  تأخر العميل عن السداد خالل المدة المحددة 275 )  70قضية رقم ( 70

 تم رفع القضيه بعد استكمال النواقص  المحددةتأخر العميل عن السداد خالل المدة  232 )  71قضية رقم ( 71

   203,870 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة

، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي واإلجراءات  عليهانفسها طرًفا في دعاوى قضائية أخرى سواًء مدعيًا أو مدعى  الشركة  قد تجد  
وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة    .الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبليةالتنظيمية التأثير سلبًا على أعمال  

صدر فيها وما تتضمنه الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي ت
المسائل الزكوية والضريبية ونظام   –على سبيل المثال ال الحصر    –وقد تشمل هذه الدعاوى    .والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة  ويضات وجزاءاتمن تع

وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا   .العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات
 .المستقبلية على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتهاوبشكل جوهري ستؤثر سلبًا 

 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 2.1.32

  حال   وفي  المالية،  السوق  هيئة  من  الصادرة  والتعاميم  واللوائح  ولألنظمة  المالية  السوق  لنظام  ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية 
  أو إلغاء   مؤقتاً   األسهم  على   التداول   إيقاف   مثل  وعقوبات  تكاليف،  ستتحمل  لها،  تخضع  التي   واألنظمة  اللوائح   من  أي  في  التقيد  على   الشركة  مقدرة  عدم
 .وربحيتها المالي وأدائها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي  بشكل سيؤثر مما ؛التزامها عدم حال في الشركة أسهم إدراج

 بأنظمة التشغيل وتقنية المعلوماتالمخاطر المتعلقة  2.1.33

أنظمة الحماية  أوفشل النظام كانهيار تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُيعّرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة،

اختراق الفيروسات أنظمة أو  أو  الكوارث اإللكترونية الشركة  أو أخطاء يةالطبيع أو  الحرائق  أو عدم أو   هذه الالزمة لتشغيل الماهرة العمالة توفر االتصال 

البيانات والمعلوما األنظمة انخفاض درجة امان تلك  أو  الخاصة بالشركة أو بعمالئها أو بموظفيها  البيانات والمعلومات السرية  ت، وإذا  وإدارتها أو تسرب 

المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أو في حال   فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية

 وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها المالية والتشغيلية. 

 الموظفين غير السعوديينالمخاطر المتعلقة باالعتماد على  2.1.34

من  الشركة  لم تتمكن  وفي حال    ) من إجمالي الموظفين في الشركة،%77.78شكلت نسبة الموظفين غير السعوديين (م  2021سبتمبر    30  تاريخ  كما في
وائح ونظم المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ول

ا من العمالة غير السعودية.  وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادره
 على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها. وجوهري مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي 

على  م  2021سبتمبر    30وكما في  م  2020ديسمبر    31كما في  وم  2019ديسمبر    31) موظف كما في  126و(  )101) و(92بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (
مع اإلشارة    ،) ريال سعودي181,775(  م2019التي تكبدتها الشركة خالل العام  التوالي، وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين  

 م.  2021أشهر من العام تسعة م وألول 2020رسوم للمقابل المالي للعام  إلى أن الشركة لم تتحمل أي مصاريف

م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على أن تتحمل الدولة لمدة 24/09/2019(الموافق    ـه1441/ 01/ 25ومن الجدير بالذكر، أنه في تاريخ  
  ـ ه 23/03/1438) وتاريخ  197ـ أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (2ـ أ) و (1خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (

وبناًء    ،م)01/10/2019(الموافق    ـه02/02/1441م)، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارًا من تاريخ  22/12/2016ق  (المواف
الدولة هذه الرسوم من رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة لديها لمدة خمسة أعوام، وعند انتهاء المدة المحددة لتحمل  تم إعفاءها الشركةعليه فإن 

التي ستدفعها  وعدم تجديدها، أو في حال إلغاء هذا القرار، فإن الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية  
سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل  

 عملياتها.
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ي أصبحت نافذة باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضًا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والت
) ريال سعودي 400م، لتصل إلى أربعمائة (2017ال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  ) ري100تدريجيًا من مائة (  ارتفعتم، علمًا أنها  2017/ 01/07اعتبارًا من  

تؤدي إلى زيادة تكلفة  سم، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي يتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته  2020شهريًا لكل تابع في عام  
إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي  

بشكل   صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها
عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له    مباشر، أو بطريقة غير مباشرة

 على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وجوهري تأثير سلبي 

م) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية، 04/11/2020(الموافق    ـه1442/ 18/03والجدير بالذكر أيضًا أنه في تاريخ  
دعم رؤية وزارة الموارد    هذه المبادرة  ، وتستهدفم)14/03/2021(الموافق    ـه1442/ 01/08والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ    مبادرة تحسين العالقة التعاقدية

، حيث تقدم المبادرة ثالث  وإلغاء نظام الكفيل  البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل
دمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت  والخروج النهائي، وتشمل خ  ،خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة

الوظيفي    القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد. وتتيح خدمة التنقل
الحاجة لموافقة صاحب   انتهاء عقد عمله دون  الوافد االنتقال لعمل آخر عند  آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة للعامل  المبادرة  العمل، كما تحدد 

م بشروط مرضية  االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء عليه ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقوده 
آلليات المشار إليها أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق ا

المالية على الشركة والذي من شأن التكلفة  إلى زيادة  المهارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي  إيجاد بدالء عنهم بنفس  أو  التأثير سلبًا السعودية  ه 
 . ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية وبشكل جوهري على أعمال الشركة

بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر طر المتعلقة المخا 2.1.35

 )19 - (كوفيد فيروس كورونا لجائحة

المســـــــــــتجد والذي بدأ )  19-كوفيد( كورونا فيروس  جائحة  تفشـــــــــــي  تبعات  عن  الناتجة ككل  العالمي واالقتصـــــــــــاد  المملكة اقتصـــــــــــاد على الســـــــــــلبية للتأثيرات نظراً 
ــادرة من الجهات المختصــــــــة   وماصــــــــاحب  م بداية من الصــــــــين ومن ثم في جميع انحاء العالم،2019بالتفشــــــــي منذ أواخر شــــــــهر ديســــــــمبر  ذلك من القرارات الصــــــ

  تقتضـي   والتي  ،)19-كوفيد( المسـتجد كورونا فيروس  جائحة إنتشـار  من والحد  للتصـدي  الوقائية  ابيروالتد  اإلحترازية  بالمملكة العربية السـعودية بشـأن اإلجراءات
 عدد وتقليص  بالتجزئة البيع  ومعارض  التســوق  مراكز وإغالق  المملكة  ومحافظات مدن  بعض في الكامل  أو الجزئي  التجول  بحظر: الحصــر  ال المثال  ســبيل  على

  ، والقطارات  األجرة وســـــــــيارات  والحافالت  الداخلي الطيران  رحالت جميع  تعليقو  ذلك،  وغير  بعد  عن  بالعمل  بعضـــــــــها الزام  أو  القطاعات  لبعض العمل ســـــــــاعات
  لمنعهم   المملكة في المقيمين والمعتمرين  الحجاج  جميع  على  مؤقتة قيود وفرض  المملكة  خارج  من  النبوي المســـــــــــجد وزيارة العمرة ألغراض  الدخول وتعليق

 . والصيدليات الغذائية المواد  بيع  محال باستثناء داخلها األنشطة وجميع  التجارية المجمعات إغالقو مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة زيارة من

المملكة. كما ســــــــــــــيكون لهذه ) في COVID-19اليمكن ضــــــــــــــمان أن اإلجراءات الموضــــــــــــــحة أعاله ســــــــــــــوف تنجح في إيقاف أو الحد من إنتشــــــــــــــار فيروس كورونا (
لبي وجوهري  اإلجراءات آثار ســلبية وجوهرية على االقتصــاد الســعودي وعلى ثقة المســتثمرين واألعمال لفترة يصــعب التنبؤ بها، مما ســيؤثر بدوره وبشــكل ســ 

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

) MERS) ومتالزمة الشــرق األوســط التنفســية (COVID-19من األمراض المعدية منها على ســبيل المثال فيروس كورونا (كما ســيترتب على تفشــي أي مرض 
) في منطقة الشـرق األوسـط أو أي منطقة أخرى سـيترتب عليه أثر سـلبي وجوهري على SARS) ومتالزمة العدوى التنفسـية الحادة (HINIوفيروس االنفلونزا (

 لعقود المبكر االنهاء أو الشــــــــــــركة  عمالء  من المدينة الذمم تحصــــــــــــيل على  القدرة عدم  أو  إيراداتها  تالي على عمليات الشــــــــــــركة كانخفاضاقتصــــــــــــاد المملكة وبال
. باإلضــافة إلى أنه في حال إصــابة أحد موظفي الشــركة بالفيروس أو غيره من الفترة تلك  خالل  جدد عمالء مع التعامل  أو التأجير  عقود تجديد  وصــعوبة التأجير

 .يؤثر سلبًا على سير أعمال الشركةساألمراض المعدية في المستقبل فإن ذلك 

ــتراطات    واإلســـــكان والقروية البلدية الشـــــؤونكما اعتمدت وزارة  ــاكن  الصـــــحيةاالشـــ ــار لمنع االحترازية االجراءات  ضـــــمن وذلك العمالة  لمســـ  فيروس جائحة انتشـــ
  التباُعد   يكون بحيث السـكن،  من مربعاً  متراً  12  مسـاحة  الواحد للعاملعلى سـبيل المثال ال الحصـر أن يتم تخصـيص   تتضـمن والتيالمسـتجد )  19-كوفيد( كورونا

كن، ُمرتادي  لكافة وحيد ومخرج  كمدخل واعتمادها  تعقيم،  غرفة  إنشـــــــاءوى، وعد  أي  نقل  إلى  يؤدي  وال مناســـــــبًا، الجســـــــدي هم  العاملين جميع  وتعقيم  الســـــــَّ   لِزيِّ
 الســكن مداخل  أبواب ُتفتح أن  يتعّين كما  للباصــات، الصــعود  بعد الســتخدامها  العمال  باصــات جميع داخل  تعقيم  أجهزة وتركيب  الغرفة، هذه  خالل  من الكامل

ص منفصــــــــــــلة، عزل  غرِف   توّفر  إلى  باإلضــــــــــــافة هوائية،  بســــــــــــتارة  مزّودة  تكون وأن  أوتوماتيكي،  بشــــــــــــكل وُتغلق  الخارجية   خارج   من  حديثاً  القادمة  للعمالة  ُتخصــــــــــــّ
  الصحية  والقفازات  الكمامات  عن فضًال   السكن،  مرافق كافة في  التعقيم  وأدوات  المطهرات  وتوّفر مرضية،  عالمات  أية  عليها تظهر  التي العمالة  أو  المملكة،

صـــة شـــركة مع  والتعاقد  واحدة، مرةً   لالســـتخدام والمعّدة الواقية  شـــركة مع  والتعاقد البلدي، المردم  إلى  ونقلها  الســـكن  داخل  النفايات وَجْمع  للنظافة متخصـــّ
صــة ح   جدول وتوّفر  التعقيم، بعد الليزري  الحرارة ميزان بواســطة األفراد  لحرارة الدوري  الفحص  إلى  باإلضــافة الســكن،  داخل  الصــحة آفات  لمكافحة  متخصــّ   ُيوضــّ

 .وصنابيرها المياه دورات  وتطهير  تنظيف لمتابعة وجدول دوري، بشكل بالمطهرات األسطح  تطهير
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 عن تقلّ  ال مالية بغرامةٍ  -  معنوية  أو  طبيعية  صــفة  ذا شــخصــاً  أكان  ســواًء  - العمل  صــاحُب   ُيعاَقب هأن  كما أكدت الئحة االشــتراطات الصــحية لمســاكن العمالة
  الُمخالفة،   بتعّدد  الغرامة  وتتعّدد العمران،  داخل  العمال لمسـاكن  الصـحية الشـروط  من  شـرط أيّ   مخالفة عند ريال،  آالف  عشـرة  على تزيد وال ريال،  آالف خمسـة
 .  ارتكابها تكرار  حال في للمخالفة األعلى الحدّ   مضاعفة ويجوز

مسـتأجرة أو   مع اإلشـارة إلى أنه في الوقت الحالي اليوجد لدى الشـركة إسـكان خاص بالعمالة، إال أنه في حال قامت الشـركة بإسـكان الموظفين ضـمن مباني
كما أنه   ،المذكورة أعاله  والعقوباتفإنها ســـــتكون معرضـــــة للغرامات   باالشـــــتراطات الصـــــحية لمســـــاكن العمالة،  الشـــــركة  تلتزم لم  حال وفيمملوكة من قبلها  

أو    في حال إصـــــــــــابة أي من العاملين المقيمين في ســـــــــــكن العاملين بفيروس كورونا، فإن ذلك قد يتســـــــــــبب في نقل العدوى إلى العاملين في ســـــــــــكن العمال
نقص في عدد الموظفين في كافة  الموظفين في المصــــــــــنع، وفي حال إنتشــــــــــار العدوى وإصــــــــــابة موظفي الشــــــــــركة بأي من هذه األمراض، فســــــــــيؤدي ذلك 

ــاج الشـــركة ويضعـــف إدارات الشركة بما في ذلك في إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما  ــأنه أن يعطـــل إنتـ مـــن شـ
 التعاقدية. أو اإللتزام بمتطلباتهاقدرتهـا علـى إنتـاج كميـات كافيـة مـن المنتجــات بصــورة مســتمرة 

في الربع الثاني من عام   االقتصادية  القطاعات  كافة  على  كبير   بشكل  أثرت  الفيروس  تفشي  من  للحد  المملكة  حكومة  اتخذتها  التي  االحترازية  االجراءات  تلك  إن
ذلك ثر  لم يؤانتشار فيروس كورونا    مع  اإلشارة إلى أنمع  الشركة،    فيها  تعمل  التي  والمحركاتزيوت التشحيم للمعدات  إنتاج    قطاعات  ذلك  في  بما  م،2020

مليون   )63.54(م التي بلغت  2019م مقارنة بإيرادات العام  2020مليون ريال سعودي في عام    ) 70.25(إلى    ارتفعتبشكل سلبي على إيرادات الشركة حيث  
) مليون  7.57م ليصل إلى (2019%) مقارنة بالعام  36.36م بنسبة (2020كما أرتفع صافي الربح في العام  .  %)10.56بنسبة زيادة سنوية تبلغ (   ريال سعودي

 م.2019) مليون ريال سعودي في عام 5.55(ربح بلغ ريال سعودي مقارنة بصافي 

ي أي أمراض معدية أخرى في المملكة وفي باقي دول العالم، فإن الشــــــركة ســــــتكون  ) أو في حال تفشــــــ COVID-19كما أنه وفي ظل إنتشــــــار فيروس كورونا (
ركة من موردين معرضـــــة لمخاطر انقطاع األعمال، وبشـــــكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير ســـــلبيًا على بعض المواد األولية التي تشـــــتريها الشـــــ 

 ًا على استمرار العمليات اإلنتاجية لمصانع الشركة. خارجيين في دول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر سلبي

  هذه   عن  الناجمة حجم التأثيرات تقدير  ال يمكنها  الشـــركة  فإن هذا المســـتند تاريخ حتى الوباء  هذا  إلنتهاء  متوقع تاريخ و على الرغم من رفع الحظر، فإنه ال يوجد
 . المستقبلية عملياتها ونتائج المالي ومركزها الشركة أعمال على جوهري وبشكل الجائحة وتبعاتها في المستقبل مما سيؤثر سلباً 

   المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة 2.1.36

 ديســـــــــــمبر 31  كما في  ) مليون ريال ســـــــــــعودي9.97ســـــــــــعودي و (  ريال ) مليون6.43و (  ســـــــــــعودي  مليون ريال  )4.96(  للشـــــــــــركة  التجارية  الدائنة الذمم إجمالي بلغ
%)  39.32%) و(29.88م على التوالي. وتمثل نســــــــــــبة الذمم الذائنة التجارية من إجمالي المطلوبات (2021ســــــــــــبتمبر    30في   م وكما2020ديســــــــــــمبر   31م و2019

م على التوالي. مع اإلشـــــــــــــارة إلى أن فترة االئتمان الممنوحة للشـــــــــــــركة من قبل  2021ة أشـــــــــــــهر من العام تســـــــــــــعم وألول 2020عام  لم و2019%) لعام  31.58و(
 . يوم 90إلى  يوم 30تتراوح من الموردين 

قد ُيصــــــــــــعب  ذيوفي حال تقادم الذمم الدائنة فقد ال تتمكن الشــــــــــــركة من ســــــــــــداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو الســــــــــــداد في المدة المتفق عليها، األمر ال
ــائية من قبل الدائنين، مما ســـيؤث ــراء بالدين بشـــروط مناســـبة في المســـتقبل أو قد يعرضـــها ذلك إلى رفع دعاوي قضـ ــلبًا حصـــول الشـــركة على اتفاقيات شـ ر سـ

 وبشكل وجوهري على عملياتها التشغيلية ووضعها المالي ونتائجها عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 ولية عن مطالبات الضمانالمخاطر المتعلقة بالمسؤ 2.1.37

للمنتجات التي تقدمها كالضــــــمانات ضــــــد عيوب التصــــــنيع والمواد. وقد تضــــــطر الشــــــركة في حال نشــــــوء    ضــــــماناً  عمالءها مع  تعامالتها بموجب الشــــــركة  تقدم
ي ذلك  مطالبات الضـــــمان إلى إصـــــالح المنتج المشـــــمول بالضـــــمان أو اســـــتبدال على نفقة الشـــــركة، وفي حال تعذر الشـــــركة الوفاء بإلتزامات الضـــــمان فســـــيؤد

باإلضــــافة إلى تكبد الشــــركة ألي تكاليف أو تعويضــــات ناتجة عن صــــدور أي أحكام ضــــد الشــــركة تتعلق بأي  التأثير بشــــكل ســــلبي وجوهري على ســــمعة الشــــركة 
 كما  .المالــــي ووضعهــــا  عملياتهــــا ونتائــــج  الشــــركة  أعمــــال  توقعــات  علــىمطالبات بشأن الضمانات المقدمة من قبل الشركة، مماسيكون له تأثير سلبي وجوهري 

بعدم إيفاء الموردين الذين تتعامل معهم بإلتزامات الضــــــــمان تجاه الشــــــــركة، فقد تتحمل الشــــــــركة تكاليف إصــــــــالح أو    المرتبطة مخاطرلل  معرضــــــــة  الشــــــــركة أن
أعمال الشــــركة   اســــتبدال المواد المعيبة التي لم تتلق تعويضــــًا بشــــأنها. وعليه، ســــيكون للتكاليف المتكبدة نتيجة مطالبات الضــــمان تأثير ســــلبي وجوهري على

 وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. و

 المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية 2.1.38

  فيهــا   تحـدث قـد التـي  بالعيــوب  المتعلقــة المخاطــر  لبعــض  معرضــة  العمليــات  وهــذه زيوت التشحيم للمعدات والمحركات  وبيــع إنتاج حول  الشــركة عمل يتمحور
  أو  الشــــركة قبــــل  مــــن  المصنعــــة المنتجــــات  فــــي  عيــــوب أي إن  الموظفيــــن،  مــن  تصــرف  أو  ســلوك  ســوء  نتيجــة  أخطــاء  مــن  الناتجــة العيــوب  نقلهــا أو  أو إنتاجهــا  خالل

ـــــــدم ـــــــا  عـــ ـــــــات  التزامهـــ منتجاتها من األسواق والمتاجر ومطالبتها بشأن المسؤولية عن تلك المنتجات، وبالتالي التأثير   ســـــحب  مخاطـــــر إلـــــى  يعرضهـــــا  قـــــد  بالمواصفـــ
طالبات  بشـكل سـلبي وجوهري على سـمعة الشـركة، باإلضـافة إلى تكبد الشـركة ألي تكاليف أو تعويضـات ناتجة عن صـدور أي أحكام ضـد الشـركة تتعلق بأي م

  ووضعهــــــــــا   عملياتهــــــــــا ونتائــــــــــج  الشــــــــــركة  أعمــــــــــال  توقعـــــات  علـــــىحوبة من السوق، مماسيكون له تأثير سلبي وجوهري  بشأن مسئولية الشركة عن المنتجات المس
  .المالــي
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%) بشكل سنوي، كما بلغت نسبة 25%) إلى (10تتراوح معدالت إهالكها من( ومعــــــــدات متخصصــــــــة تســــــــتخدمها فــــــــي إنتــــــــاج منتجاتهــــــــا  اآلتإن لــــــــدى الشــــــــركة  
م  2020ديســــــــــــمبر    31م و كمافي2019ديســــــــــــمبر    31) كمافي %44.55%) و(38.81%) و(31.64اإلهالك المجمع من إجمالي القيمة الدفترية لآلالت والمعدات (

ــاح  م على التوالي2021سبتمبر  30 وكمافي ـــ ـــــة لنجـ ـــــة للغايـ ـــــي مهمـ ـــــد الشـــركة علـــى التشـــغيل الموثـــوق والمتســـق لهـــذه المعـــدات مـــن  . عملياتها، وهـ ـــــك تعتمـ لذلـ
صيانـــة مطولـــة لهـــا مـــن شـــأنه أن يعطـــل إنتـــاج الشـــركة إن أي عطـــل غيـــر متوقـــع يطـــرأ علـــى اآلالت أو المعـــدات أو أي  . أجـــل تحقيـــق أهدافهـــا وتوقعاتهـــا الماليـــة

أو اإللتزام   هــــــاالئلبــــــي مطالــــــب عمويضعـــف قدرتهـــا علـــى إنتـــاج كميـــات كافيـــة مـــن المنتجــــــات بصــــــورة مســــــتمرة أو علــــــى تأميــــــن جــــــودة المنتجــــــات بالشــــــكل الــــــذي ي
 .جوهري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهاوســلبي   ق سيؤثر بشكلوفي حال وجود أي إخفا  .بمتطلباتها التعاقدية

 المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون 2.1.40

ديســــــمبر  31و  2019  ديســــــمبر 31  في  كما  ســــــعودي  ) مليون ريال12.61ســــــعودي و ( ريال ريال مليون)  9.49( و ســــــعودي  ريال مليون) 7.15( المخزون  رصــــــيد بلغ
ديســـمبر  31م و2019ديســـمبر  31بتكوين مخصـــص مخزون راكد وبطئ الحركة كما في  لم تقم الشـــركةكما   التوالي،  على  م2021ســـبتمبر   30وكمافي   م2020
ء عندما يكون ذلك ضـــروريًا، يتم إجرا م على التوالي، حيث تقوم الشـــركة بتكوين مخصـــص بالمخزون المتقادم وبطئ الحركة2021ســـبتمبر    30م وكمافي 2020

وذلك على مســـتوى المنتج فيما    تعديالت لخفض تكلفة البضـــاعة التي قيمتها القابلة للتحقق على أســـاس تقدير يتم نهاية كل فترة تقرير مالي، إذا لزم األمر،
التغييرات في الطلب والتدهور  يتعلق بالفائض المقدر وأرصـــــــــــدة التقادم واألرصـــــــــــدة المخفضـــــــــــة قيمتها. إن العوامل التي تؤثر على تلك التعديالت تتضـــــــــــمن  

 وتتمثل. المادي ومشــــاكل لجودة، وبناًء عليه، يتم عمل المخصــــصــــات الضــــرورية ومراجعتها بشــــكل دوري وبصــــفة مســــتمرة من قبل اإلدارة في كل فترة مالية
  ضـــــمان  مع العامل، المال رأس  كفاءة  زيادةو المخزون  حيازة  تكاليف لمراقبة المخزون من  األمثل المســـــتوى  على  المحافظة  إلى الســـــعي في الشـــــركة ســـــياســـــة
 المخزون مســــــتويات  على  الحفاظ  من الشــــــركة تتمكن لم فإذا.  للعمالء  المتاحة المنتجات جودة  على  والحفاظ  المناســــــب الوقت في  والبضــــــائع  الســــــلع تســــــليم
  تمكنها   لعدم  بخســــائر الشــــركة يلحق قد مما  المخزون،  مســــتويات في  فائض  إلى  أو شــــديد  انخفاض إلى ذلك ســــيؤدي دوري، بشــــكل المخزون ومراقبة  المثلى

  وعلىالتجارية   الشـــركة عمليات  علىبشـــكل ســـلبي وجوهري  ســـيؤثر   مما  الثانية، الحالة في المخزون، تصـــريف أو  األولى،  الحالة في العمالء، متطلبات تلبية  من
 . عملياتها ونتائج المالي  ووضعها

 احتياج الشركة للتوسع مستقبًال  قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبيةالمخاطر المتعلقة بعدم  2.1.41

لشركة للقيام بخططها  تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائها المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات ا
الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر سلباً المستقبيلة، وإذا لم تتمكن الشركة من   العاملة  القوى  على نجاح وبشكل جوهري    توفير 

 وتوقعاتها المستقبلية. وأدائها المالي نتائج أعمالها التأثير سلبًا وبشكل جوهري على الشركة في تنفيذ الخطط المستقبلية للتوسع في األعمال وبالتالي 

 علقة بالتعامل مع الموردينالمخاطر المت 2.1.42

  إتفاقيات   التعامل أو إبرام  للموردين  يحق   أنه  ذلك  ويعني  حصري،  غير  أساس  مع كافة مورديها وعلى  أوامر شراء وتوريد مباشرةتتعامل الشركة على أساس  
 أو   إنهاء  تم  حال  في  أو  منافس  مع  حصرية  اتفاقية  الشركة  موردي  من  أي  أبرم  حال  وفي.  الشركة  تتلقاها  التي  المواد  نفس  بخصوص  الشركة  منافسي  مع

  أن  ضمان  أي  يوجد  ال  فإنه  ،حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردينالشركة أو    التعامل مستقبًال من قبل أي من الموردين مع  عدم
سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها  سيؤثر بشكل  مماثلة، مما    وأحكام  بشروط  إيجاد موردين آخرين  على  قادرة  الشركة
 .المالي

 المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية  2.1.43

ناتجة على    تكبـد الشـركة تكاليـف كبيـرة وطائلـة  إلى  األمطار، وأنماط الطقس المتقلبة  هطول في ارتفاع درجات الحرارة والتغيراتقد تؤدي التغيرات المناخية ك
 ، إضافية في الموانئسبيل المثال عن زيادة التكاليف المرتبطة بالمواد الخام التي تستوردها الشركة مثل أسعار الشراء أو تكاليف النقل أو التخزين لفترات  

أو تأخر إيصال منتجات الشركة لعمالئها    كذلك قد تؤدي الظروف المناخية إلى تعطل عمليات اإلنتاج في مصنع الشركة ألي اسباب مرتبطة بالظروف المناخية
  فسـيكون لذلـك   .التشـغيلية   اوبالتالـي التقليـل مـن نتائجهـ  اممارسـة عملياتهـوداء  ألعلـى قـدرة الشـركة    كمـا يؤثـر  .خصوصًا في المناطق الواقعة خارج مدينة بريدة

 . سـتقبليةالموتوقعاتهـا  الماليزهـا أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومرك

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة  2.1.44

ــيارات  تقوم الشــــــركة بتقديم خدمات النقل لمنتجاتها لعمالء الشــــــركة داخل المملكة من خالل أســــــطول نقل مملوك بالكامل من قبل الشــــــركة أو من خالل  ســــ
تكاليف  لمع تحملها  المملكةبينما تعتمد على مقدمي خدمات نقل خارجيين لنقل منتجاتها لعمالئها خارج نقل مســتأجرة مع تحملها لمصــاريف النقل والشــحن،  

مع اإلشـارة إلى أن الشـركة تقوم بتعويض العميل عن أي تلف في البضـاعة المباعة قبل تسـلمها من قبل العميل في النقل والشـحن لعمالئها خارج المملكة.  
عة ناتج عن إهمال من قبل الشـــركة. إن أي تعطل في توفر خدمات النقل هذه ســـواء بســـبب تعطل ألســـطول النقل الذي تملكه حال كان تلف البضـــاعة المبا
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ليف البنزين  الشــــــــــــــــركـة أو بســــــــــــــــبـب تغيير قوانين وأنظمـة النقـل أو االشــــــــــــــــتراطـات النظـاميـة لنقـل منتجـات الشــــــــــــــــركـة أو ارتفـاع التكـاليف المرتبطـة بـالنقـل مثـل تكـا
ســـــــــيؤثر بشـــــــــكل مؤقت على قدرة الشـــــــــركة على   أو تكاليف النقل لمقدمي خدمات النقل الخارجيين  الغيار وتكاليف العمالة المرتبطة بالنقل  والصـــــــــيانة وقطع

ــيؤثر بشـــكل ســـلبي وجوهري على أعمال الشـــركة ونتائج عملياتها ووضـــعها المالي وعلى توقعاتها المســـتقبلية حمل . كما أن تتوريد منتجاتها لعمالئها، والذي سـ
لتالي ســيؤثر الشــركة ألي تعويضــات للعمالء مقابل أي تلف في البضــاعة المباعة نتيجة إلهمال من قبل الشــركة ســيؤدي إلى زيادة المصــاريف التشــغيلية، وبا

 مالي وعلى توقعاتها المستقبلية. بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها ال

 منتجات الشركة المخاطر المتعلقة بأسعار  2.1.45

أو   منتجات زيوت التشحيمقد يطلب عمالء الشركة أسعار أقل مقابل المنتجات المقدمة من قبل الشركة. وقد يؤدي دخول شركات وموردين جدد لقطاع  
ا الشركة لعمالئها. توسيع أعمال المنافسين الحاليين وتطويرها أو دمجها، زيادة نسبة وعدد مقدمي الخدمات وبالتالي إلى انخفاض أسعار المنتجات التي تقدمه

مقدمة للعمالء، وبالتالي تقليل وسينتج عن تقليل األسعار إلحدى األسباب المذكورة أعاله انخفاض نسبة هامش الربح التي تحققها الشركة من خدماتها ال
 .عملياتها نسبة أرباح الشركة من أعمالها بشكل عام. وسيكون للعوامل المذكورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج

 المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين 2.1.46

لحالية التي بدأت تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرًا للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته ا
تاريخ   عدد    خمسولمدة  م).  2020/ 17/12(الموافق    ـه02/05/1442من  من  بينهم  5(  خمسةسنوات  من  أعضاء  من  مستقلي  أعضاء  )3(  ثالثة)  (لمزيد  ن، 

) من 3) "أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر من هذا المستند)، وحيث أن الشركة حاليًا تلتزم بمتطلبات الفقرة الثالثة (4.3المعلومات فضًال راجع القسم رقم (
ل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على أن ال يق16المادة السادسة عشرة (

ادية للشركات عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال عدم تحقيق الشركة، وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرش
امي فإن الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية  المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذا المستند، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلز 

التزامها بذلك مستقبًال فإنها ستكون عرض ة للمخالفات  فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال عدم 
 جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.  الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي

 المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية  مخاطرال 2.1.47

المراجعة إلدارة  مدير  ومن المتوقع أن يتم تعيين    اليوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية حتى تاريخ هذا المستند، ومن أهم مهام إدارة المراجعة الداخلية،
إصدار تقارير دورية إلى لجنة المراجعة تلخص نتائج جميع مهام التدقيق وتقييمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلية    م،2022الداخلية خالل الربع الثاني من العام  

وفي حال استمرار عدم   .ركة بتلك المخاطرلدى الشركة، والتي تهدف للتنبيه على أهم المخاطر بشكل فوري وتطبيق اإلجراءات التصحيحية لتخفيف تأثر الش
فإن الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغيلية وإدارية ومالية ورقابية ال سيما بعد إدراج الشركة في السوق الموازية،   إنشاء أو تفعيل إدارة المراجعة الداخلية،

 وهو ما سيكون له أثر سلبي وجوهري على نتائج أعمال الشركة المالية.

 م2021لمتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءًا من يناير المخاطر ا 2.1.48

  الجديدة   بالزيادة الرسوم تحصيل  قررت الهيئة العامة للموانئ السعودية زيادة الرسوم التي تتقاضاها من الركاب والسفن التي تستفيد من خدماتها، حيث بدأ
ريال إلى   1,500رســـوم ســـفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات المتخصـــصـــة من  الهيئة العامة للموانئ الســـعودية رفعت  حيث   .2021 يناير أول  من إعتباراً 
ريال للزيارة الواحدة ألي ســفينة،   100رســوم القدوم للميناء %. كما بلغت 320 ريال عن كل رافعة في الســاعة أو جزء من الســاعة بزيادة الرســوم بنســبة  6,300

 . وم المغادرةريال رس 100و

تتمثل بشكل أساسي في اإلضافات الكيميائية وبعض الزيوت األولية وعبوات  من خارج المملكة  المواد األوليةوحيث أن الشركة تعتمد على استيراد جزء من  
المسـتودة من خارج المملكة وبالتالي زيادة تكاليف    المواد، فإن زيادة الرسـوم الخاصـة بالهيئة العامة للموانئ السـعودية سـينعكس بالزيادة على تكاليف  حديد

 . على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية، والذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري اإليرادات 

 بموسمية أعمال الشركة خاطر المتعلقةالم 2.1.49

كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضان وفترة األعياد  ، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك،  الشركةقطاع    يتأثر
الشركة مع وجود أي انخفاض حاد في الطلب على منتجات لمنتجات    المشتريات والمخزونفإن عدم تكيف مستويات  الرسمية تقل فيها أعمال الشركة. لذلك،  

كما أن أو انخفاض الطلب بشكل عام على    ،فإن ذلك قد يؤدي إلى تكبد الشركة إلى تكاليف إضافية خصوصًا تكاليف تخزين إضافية  الشركة في السوق،
الشركة مبيعات  على  سلبيًا  سيؤثر  الشركة  ومنتجات  وجو  بالتالي،  سلبي  بشكل  ونتائجعلى  هري  التأثير  الشركة    وتوقعاتها   المالي  ومركزها  عملياتها  أداء 

 المستقبلية.
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 المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة 2.1.50

أو شركات يمتلكها أو يمثلها أعضاء في مجلس   المساهمين وكبار اإلدارة مجلس كأعضاء عالقة ذات  أطراف  مع االعتيادية أعمالها سياق في الشركة تتعامل
 وتتضمن خدمات متبادلة.  ،إدارة الشركة أو يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها

وهي عبارة عن تعامالت قامت بها الشركة  م،  2020ديسمبر    31المنتهية في  الفترة    ويبن الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل
%) من إجمالي  2.52شكلت مانسبته (  ) ريال سعودي3,146,672دات للزيوت ومصروفات باإلنابة بلغ إجمالي قيمتها (ي(شركة ليدر اكسبرس) متمثلة في تور مع  

وقد تمت تسويتها خالل الفترة    ،م 2020ديسمبر    31%) من إجمالي رصيد األصول للسنة المالية المنتهية في  6.41قيمة التعامالت والتعاقدات ومانسبته (
مع اإلشارة إلى أنه لم يكن هنالك لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المالية المنتهية في وال توجد أي أرصدة قائمة بانتهاء الفترة. 

 م:  2021سبتمبر  30وخالل الفترة المالية المنتهية في م  2019ديسمبر  31

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ):10( رقم الجدول

 م 2019ديسمبر   31المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 
 اليوجد 

 م 2020ديسمبر   31المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 

مستحقات من  

أطراف ذات  

 عالقة 

طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل 

إجمالي  

قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2020

النسبة من إجمالي قيمة  

خالل   العقود والتعامالت 

 العام (%) 

النسبة من  

 األصول إجمالي  

 خالل العام (%) 

 %4.17 % 1.69 0 2,046,337 توريدات زيوت   طرف ذو عالقة شركة ليدر اكسبرس  

 %2.24 % 0.83 0 1,100,335 مصروفات باإلنابة  طرف ذو عالقة شركة ليدر اكسبرس  

 %6.41 % 2.52 0 3,146,672 اإلجمالي 

  إلى مستحقات  

أطراف ذات  

 عالقة 

طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل 

إجمالي  

قيمة  

 التعامالت 

 الرصيد 

ديسمبر   31كما في 

 م2020

النسبة من إجمالي قيمة  

خالل   والتعامالت العقود  

 العام (%) 

النسبة من  

إجمالي  

خالل   المطلوبات

 العام (%) 
  اليوجد

 م 2021 سبتمبر  30المعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة المالية المنتهية في 
 اليوجد 

   المصدر: معلومات الشركة

عادية  الجمعية  وافقت الغير  العالقة 21/12/2020(الموافق    ـه06/05/1442  تاريخ  في  المنعقدة  العامة  ذات  االطراف  مع  تمت  على  التعامالت  على  م) 
 الموضحة في الجدول أعاله. 

ت مع أطراف يجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال
لشــــــركة ذات عالقة مســــــتقبلية فســــــيتم عرضــــــها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشــــــركة على هذه التعامالت، فســــــتضــــــطر ا

 للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة. 

حال تعذر على الشــــركة إيجاد بديل أو في  إن عدم قدرة الشــــركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشــــروط ال تناســــب الشــــركة
العالقة خالل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك ســـــــــــيؤثر ســـــــــــلبًا وبشـــــــــــكل جوهري على أعمال الشـــــــــــركة ووضـــــــــــعها المالي ونتائج عملياتها    اتاف ذمناســـــــــــب لألطر 

ــلبًا   وتوقعاتها المســــتقبلية. ــيؤثر ســ وبشــــكل كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المســــتقبل على أســــس تجارية بحتة فإن ذلك ســ
 على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.ري  جوه

مســــتقبًال مع أطراف ذات عالقة دون الحصــــول على موافقة الجمعية العامة العادية بشــــكل مســــبق. ووفقًا للمادة  الشــــركة  باإلضــــافة إلى ذلك، قد تتعامل
جمعية العامة العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة بشــــــــكل مســــــــبق.  ) من نظام الشــــــــركات، فإنه يجب الحصــــــــول على موافقة ال71(

قد تصــــــل وعليه، فإن الشــــــركة معرضــــــة للحصــــــول على مخالفات لألحكام والقواعد اإللزامية لنظام الشــــــركات وبالتالي الحصــــــول على غرامات وعقوبات والتي 
) ريال ســــــــعودي، وتضــــــــاعف تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث ســــــــنوات من تاريخ 500,000) إلى (213حســــــــب نظام الشــــــــركات الحالي (المادة  

)، كما أنه قد تتعرض الشـــركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها.  214الحكم عليه بتلك المخالفات وذلك حســـب نظام الشـــركات الحالي (المادة  
 ورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وسيكون لوقوع أي من الحاالت المذك
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 المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص الصناعية  2.1.51

  ـ ه 08/09/1441وتاريخ    )  411102104299  (ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم القرار    تمارس الشركة نشاطها بموجب
بتاريخ    والذي  م)01/05/2020(الموافق   عدد    وتمتلك).  م2023/03/29(الموافق    ـه1444/09/07ينتهي  تاريخ    واحد  صناعي  ترخيصالشركة  حتى    هذا فقط 

   .المستند

. وعلى كافة  يجب على الشـــركة االلتزام بالشـــروط والتعليمات التي تفرضـــها وزارة الصـــناعة والثروة المعدنية على الشـــركات التي حصـــلت على تراخيص صـــناعية
بياناتها، وإذا لم تلتزم الشـركة بشـروط الشـركات الصـناعية المرخصـة من وزارة الصـناعة والثروة المعدنية التقدم بطلب تعديل ترخيصـها تبعًا ألي تعديالت في 

بمطابقـــــــــــة المنتجـــــــــــات  وتعليمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومن هذه الشروط على سبيل المثال تعديل االسم التجاري أو زيادة عدد العمالة أو االلتـــــــــــزام 
ة للمواصفات والمقاييس، وااللتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته  للمواصفــــــــات والمقاييــــــــس المعتمــــــــدة أو المواصفــــــــات المتبنــــــــاة مــــــــن الهيئــــــــة السعودي

نها ســـتكون معرضـــة  التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث، وااللتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح الســـالمة واألمن الصـــناعي والصـــحة العامة وغيرها، فإ
عليق الترخيص من الشــركة فإنه لن يكون باســتطاعتها االســتمرار في ممارســة نشــاطها. وســيكون  لســحب الترخيص الصــناعي الخاص بها، وفي حال ســحب أو ت

 لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق.

عند انتهائه من خالل اإللتزام بتوفير كافة متطلبات   ل وزارة الصــناعة والثروة المعدنيةالصــادر من قبكما ســتعمل الشــركة على تجديد ترخيص منشــأة صــناعية  
ية المفعول  التجديد والمتمثلة في وجود نشـــــاط فعلي وقائم وتوفير كافة المســـــتندات القانونية الخاصـــــة بالشـــــركة والموقع والترخيص البيئي وأن تكون ســـــار 

فإنه لن يكون باسـتطاعتها االسـتمرار في ممارسـة نشـاطها.  على تجديد الترخيص  د. وفي حال عدم قدرة الشـركة في تاريخ تقديم الطلب وسـداد رسـوم التجدي
 وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق.

 التصنيعية في مصنع واحد  المخاطر المتعلقة بتركز أعمال الشركة  2.1.52

) وذلك عن طريق مصنعها الواقع في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض،  زيوت المحركات والمعدات ومنتجات الهيدروليكبإنتاج منتجاتها (تقوم الشركة 
دث كانقطاع  وتعتبر المنشـــــآت الصـــــناعية وخطوط إنتاجها معرضـــــة لمخاطر تشـــــغيلية وإنتاجية على ســـــبيل المثال ال الحصـــــر؛ الحوادث غير المتوقعة التي قد تح

ــأنهـا أن تعطـل إنتـاج  إمـداد الكهربـاء أو إنـدالع الحريق، أو األعطـال غير   المتوقعـة التي قـد تطرأ على اآلالت والمكـائن والمعـدات، أو أي صــــــــــــــــيـانـة مطولـة من شــــــــــــــ
األمر الذي من شأنه التأثير بشكل ســــلبي وجوهري علــــى أعمــــال الشــــركة ونتائــــج  المصنع وإضعاف قدرته على إنتاج كميات كافية من منتجاته بصورة مستمرة، 

 المستقبلية.  عملياتها وتوقعاتها

 المخاطر المتعلقة بعدم مطابقة المنتجات للمواصفات واألنظمة  2.1.53

 المواد  جميع  لها يوفرون  الذين الموردين على الشركة وتعتمد. لمتطلبات العمالء مطابقة للمنتجات الفنية المواصفات تكون بأن االلتزام الشركة على ينبغي
 فيها  عيوب  أي  عن  مسؤولة  تظل  أنها  إال  ،المواد األولية  تلك  جودة  على  مباشرة  تشرف  ال  الشركة  أن  من  وبالرغم.  بإستخدامها في عملية الغنتاج  تقوم  التي
 .وسالمتها المنتجات جودة بضمان تتعلق نظامية وإجراءات  لمطالبات يعرضها سوف مما التجارة، وزارة ومتطلبات المطبقة باألنظمة عمًال 
السعودية وفي حال عدم اجتيازها إلجراءات   القياسية  للمواصفات  ومطابقتها  وضمانها  المنتجات  بجودة  يتعلق  فيما  المسؤولية   دعاوى  الشركة  ضد  ترفع  وقد

ب، أو في حال مراقبة الجودة أو في حال لم تتمكن الشركة من صيانة وخدمة منتجاتها وفقًا للمعايير والمواصفات واألنظمة السعودية ألي سبب من األسبا
ا أي خلل أثناء معاينة وفحص المنتجات، أو فقدان الشركة للشهادات واالعتمادات، فإن ذلك سوف يضر بسمعتها وثقة العمالء في منتجاتها، مم  اكتشاف

 سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة وعلى إيراداتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى سعر األسهم. 
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 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة 

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   2.2.1

 ال سبيل المثال على وتشمل، عام بشكل المملكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على  لشركةل المتوقع المستقبلي األداء يعتمد

 النفط والصناعات على أساسي بشكل والجزئي الكلي المملكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط المحلي الناتج ونمو التضخم عوامل  الحصر،

النفط تحدث مواتية غير تقلبات  أي فإن وعليه اإلجمالي،  المحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال  والتي النفطية أسعار  لها في   أثرها سيكون 

 نظراً  المالي،  ةالشرك أداء على  سلباً  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت  عام وعلى بشكلمملكة  ال اقتصاد ونمو خطط على والجوهري المباشر

 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت وتأثرها مملكة ال اقتصاد منظومة ضمن لعملها

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

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

 . المستقبلية االمالية وتوقعاته

 المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 2.2.2

 سياسات   تؤثر  كما  ،السوق  في  خرىألا  الشركات  مع  الفّع   بشكل  المنافسة  على  الشركة  قدرة  باستمرار  ضمان  يوجد  الو  قوية،  تنافسية  بيئة  في  الشركة  تعمل
  الشركة   حصة  خفض  إلى  يؤدي  مما  الشركات،   تلك  منافسة  على  باستمرار  قادرة  المالي، وقد تكون الشركة غير  أدائها  على  كبير  بشكل  الشركة  منافسي  تسعير

 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على جوهري وبشكل سلباً  التأثير وبالتالي السوق في

  واالقتصادي في منطقة الشرق األوسطالمخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي  2.2.3

  اقتصاد  على  بدورها  تؤثر  التي  العالمية   اإلقتصادية  للظروف  باإلضافة  المملكة  في  السائدة  والسياسية  االقتصادية  الظروف  على  للشركة  المالي  األداء يعتمد
  على  سلبي  بشكل  يؤثر  قد  مما  النفط،  أسعار  في  تقلبات  تحدث  وقد.  للمملكة  المحلي  الناتج  إجمالي  من   األكبر  النصيب  يحتل  النفط  قطاع  يزال  وال .المملكة
 النسبي   رتفاعباال  تتعلق  تحديات  المملكة  تواجه  كما.  األخيرة  األعوام  خالل  تباطؤ  شهد  المملكة  في  األقتصادي  النمو  معدل  أن  بالذكر  والجدير.  المملكة  اقتصاد

 أعمال   على  وجوهري  سلبي  تأثير  عليه  سيترتب   الذي  أي  األمر  المملكة،  اقتصاد  على  سلبي  تأثير  العوامل  هذه  لجميع  يكون   وقد.  السكاني  النمو  معدالت  في
 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة

  الظروف   أن  يضمن  ما  هناك  وليسوإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سياسي وأمني في الوقت الراهن،  
  أسواق  على  أو  فيها  المباشر  األجنبي  ستثمار اال  أو   المملكة  اقتصاد  على  جوهري  وبشكل  سلباً   تؤثر  لن   أخرى  دول  في  أو   الدول،   تلك  في  والسياسية  قتصاديةاال

 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها  عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجه المملكة في المال
  ذلك،   في  بما   األوسط،  الشرق  في  أخرى  دول  أية  أو /و  المملكة  في  القانونية  أو   قتصاديةاال  أو   السياسية  البيئة  في  متوقعة  غير   كبرى  تغييرات  أي   شأن  من

  التطورات،   من  وغيرها  التكنولوجية  والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  عسارواإل   قتصادياال  والركود  األسواق  في  العادية  التقلبات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على
 . المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل تؤثر أن

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  2.2.4

لاللتزام بمثل  والتدابير يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات 
الفة هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخ

من نظام الشركات على تضاعف )  214، كما نصت المادة () ريال500,000) إلى (213حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة    أحكامه وقواعده اإللزامية
إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه  فإن الشركة ستكون عرضة  وبالتالي    ،العقوبات في حال تكرار المخالفات 

 .التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها

 بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  قةالمخاطر المتعل 2.2.5

  مجلس   بقرار  والمعدلةم)  13/02/2017هـ (الموافق  1438/ 16/05  وتاريخ)  8-16-2017(  رقم  القرار  بموجب   جديدة  الشركات  حوكمة  الئحة  الهيئة  مجلس  أصدر
 وتاريخ  3/ م  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على   بناءاً   ،)م14/01/2021  الموافق(  ه1442/ 01/06  وتاريخ  2021-07-1  رقم  المالية   السوق  هيئة

 . م)14/01/2021ه (الموافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07- 1والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  ،) م10/11/2015 الموافق( ه 28/01/1437

  بشكل   تطبيقها  حال  في  أنه  إال  ،هذا المستند  تاريخ  في  كما  الموازية  السوق  في  المدرجة  للشركات  استرشادية  تعتبر  الشركات  حوكمة  الئحة  أن  من   الرغم  وعلى
 القواعد  لهذه  الشركة  في  والعاملين  واإلدارة  ولجانه  المجلس  وفهم  استيعاب  مدى  على  يعتمد  صحيح  بشكل  الحوكمة  تطبيق  في  الشركة  نجاح  فإن  إلزامي
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 لها  سيكون  والتي  المالية،  السوق  هيئة  ِقبل  من  الجزائية  للمخالفات  الشركة  يعرض   تطبيقها  في  الفشل  أو  واإلجراءات  القواعد  هذه  مخالفة  وإن.  واإلجراءات 
 . المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ومركزها  الشركة أعمال على  جوهري سلبي تأثير

 جديدة وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 2.2.6

بالتالي تخضع ،  التجارة  ووزارة السوق المالية    هيئةإلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  الشركة  تخضع  
المملكة.   التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في   من  العديد  إصدار  المملكة  في  والتنظيمية  ريعيةالتش  البيئة  وتشهدالشركة لمخاطر 

تغييرات على األنظمة أو    أي  . وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخالمستمر  بشكل  وتحسينها  تطويرها  يتم  والتي  واللوائح،   األنظمة
لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح  لشركة  االلوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد  

لوائح واألنظمة  وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه ال
 .نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبليةبشكل مستمر، مما سيؤثر سلبًا على أعمالها و

 المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 2.2.7

% على عدد من  5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  
  من  ابتداًء   وذلك  %15  إلى  5%  من  المضافة  القيمة  ضريبة  نسبة  زيادة  المملكة  حكومة  قررت  وقد  وارد في النظام،  حسب ما هو المنتجات والخدمات وذلك  

 سيتعين   كما.  حسابها  وكيفية  تطبيقها  وطريقة  المضافة  القيمة  ضريبة  طبيعة  معرفة  العالقة  ذات   المنشآت  على  يتعين   فإنه  وبالتالي،  م،2020  يوليو  شهر
 القيمة   ضريبة  تطبيق  عن  الناتجة  التغييرات  مع  التكيف  الشركة  على  يتعين  ذلك،  على  وبناًء .  العالقة  ذات  الحكومية  الجهاتإلى    الخاصة  تقاريرها  تقديم  عليها

 في   المضافة  القيمة  ضريبة  تطبيق  الشركة، وقد أدى  أعمال  على  المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  تطبيق  وتأثير  وتسليمها،  تحصيلها  تشمل  والتي  المضافة،
الشركة، من قبل إدارة    نظام الضريبةإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لالبضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة. كما    معظم  أسعار  زيادة  إلى   المملكة

لعقوبات المفروضة من قبل الجهات ذات العالقة  ا، وكذلك ستتحمل الشركة قيمة تلك الغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعته  اسوف ُيعرضه
الخاطئ لنظام الضريبة   التطبيق  التنافسي للشرك والناتجة عن  التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع  ة مما سيزيد أيضًا من التكاليف والمصاريف 

 مالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ووضعها ال الشركةعلى  وجوهري ، مما سيكون له تأثير سلبيمنتجاتهاومستوى الطلب على 

 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب  2.2.8

سيؤثر    ،، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب الشركةيتأثر قطاع  
 المالي   ومركزها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أداءسيؤثر على    بالتاليعلى إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكٍل عام، و

 المستقبلية. وتوقعاتها

 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 2.2.9

 بيع وتسعيرة الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة منتجات  أسعار  برفع)  م28/12/2015  الموافق(  ـه17/03/1437  وتاريخ)  95(  رقم  قراره  الوزراء  مجلس  أصدر
 . المملكة في الحكومي الدعم كفاءة برفع المتعلقة السياسات من كجزء والصناعي، والتجاري السكني للقطاع الصحي الصرف وخدمات المياه

 المالي التوازن برنامج خطة حول  م)12/12/2017هـ (الموافق  24/03/1439  تاريخ في بياناً  )سابقاً   المعدنية  والثروة  والصناعة  الطاقة( الطاقة وزارة أصدرت كما
، مع اإلشارة إلى أن أسعار منتجات م)01/01/2018هـ (الموافق  14/04/1439  يوم من  ابتداًء  وذلك مثل البنزين والكيروسين  الطاقة منتجات  أسعار  لتصحيح

 الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقًا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياة. 
من   هاأو أي ارتفاع في أسعار   المنتجاتمن هذه    مداداتإلافي  أي انقطاع أو تقليص  فإن  لذا    ،تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة 

 المالي ووضعها ها أعمال علىوبشكل جوهري  مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلبًا    على العمليات التشغيلية للشركة،شأنه أن يؤثر  
 المستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج

 ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة  2.2.10

 إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة معايير  تخضع عمليات الشركة
نظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما يتطلب االلتزام صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األ

ب  المتعلقة  الحوادث  تنشأ  التشغيلية. وقد  الممارسات  أو نشوء تعديالت في  المال  رأس  إلى تحمل مصروفات إضافية من  البيئة بمعايير جديدة وصارمة 
كة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم شر الفعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات  ،  والصحة والسالمة

 بالتشريعات   الكامل  واالمتثال  االلتزام  عدم  تلوث البيئة. إن  ج أو إدارة سليمة، إلى خطراليتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ُتركت من دون ع
  تفرضها   قد  عقوباتأو    غراماتأو    الشركة إلى مخالفات   يعرض  سوف  كما  للشركة  التابعة  الصناعية  المنشآت  إغالقإلى    يؤدي  أن  يمكن  البيئية  واألنظمة

(  الرقابية  الجهات (وفقًا  عليها  (2للفقرة  المادة  من  ا18)  من  الملكي  )  بالمرسوم  الصادر  للبيئة  العام  (لنظام  (الموافق   هـ1422/ 28/07وتاريخ    )34م/ رقم 



   
 

- 26 - 

غالق إويجوز    سعودي وإلزام المخالف بإزالة المخالفة،  ريال  )10,000ز عشرة اآلف (حكامه بعقوبة مالية ال تتجاوأيعاقب من يخالف أي حكم من  م)  15/10/2001
  على   ذلك  يؤثر  وسوف  ترخيصهاأو    عملها  تعليقأو    إيراداتها  نمو  من  تحد  بحيث  عملياتها  في حال التكرار)، والتي ستؤثر سلبًا على   يوم  90المنشأة لمدة ال تتجاوز  

 وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. التأثير سلبًا وبشكل جوهري على وبالتالي أعمالها مزاولة  على مقدرتها

 المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 2.2.11

  المدرجة   السعودية  الشركات  ُيلزم  الذي)  م04/12/2016  الموافق(  ـه03/1438/ 05  بتاريخ  16/1438/ 6768  رقم التعميم  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  أصدرت
  الوارد  النحو  على  وغيرهم   والخليجيين  السعوديين   المواطنين  بين  الفعلية  والملكية  المساهمين  جنسية  أساس  على  والزكاة  الدخل  بحساب  المالية  السوق  في
  على  الضريبة  أو  الزكاة  لدفع  عام  بوجه  خاضعة  المالية  السوق  في  المدرجة  الشركات  كانت  التعميم،  هذا  إصدار  وقبل.  العام  نهاية  في"  تداوالتي   نظام"  في

 في   التعميم  هذا  تطبيق  المقرر  من  وكان.  الزكاة  وعاء  تحديد  في  المدرجة  األسهم  أثر  باالعتبار  األخذ  يتم  ولم  األساسي،  لنظامها  وفقاً   مؤسسيها  ملكية  أساس
والجمارك  أصدرت  ولكن.  لذلك  الالحقة  والسنوات  م2016  ديسمبر  31  في   المنتهية  السنة والضريبة  الزكاة   بتاريخ   16/1438/ 12097  رقم  خطابها  هيئة 

 أن  وإلى.  تليها  التي  والسنوات  م2017  ديسمبر  31  في  المنتهية  المالية  للسنة  التعميم  تنفيذ  تأجيل  يقتضي  الذي)  م2017/ 01/ 17  الموافق(  ـه19/04/1438
  التي   النهائية  المتطلبات  ذلك  في  بما  التعميم  هذا  تنفيذ  فإن  التعميم،  هذا  تنفيذ  وإجراءات  بآليات  يتعلق  فيما  توجيهاتها  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ُتصدر
  المدرجة  السعودية الشركات في المساهمين الخليجيين غير المقيمين جميع على الدخل ضريبة تفرض التي القواعد وكذلك النظر، قيد يزال ال بها الوفاء يجب

  لهذا  المالي  األثر  بتقييم  الشركة  تقم  ولم.  جنسياتهم  عن  النظر  بغض  مقيمين  الغير  بالمساهمين  الخاصة  األرباح  توزيعات  على  االستقطاع  ضريبة  تطبق  والتي
  لهذا   المالي  األثر  كان  حال  وفي  سعوديين،  مساهمين  من  مملوكة  مقفلة  مساهمة  شركة  أنها  حيث  به  االلتزام  لضمان  الكافية  الخطوات  واتخاذ  التعميم
  عملياتها   ونتائج  أعمالها  على  ذلك  فسيؤثر  به  االلتزام  لضمان  الالزمة  الخطوات  التخاذ  إضافية  تكاليف  الشركة  تكبدت  حال  في  أو  كبيراً   تطبيقه  حال  التعميم
 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ومركزها

 المخاطر المتعلقة بانفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 2.2.12

البطالة   تالومعد  الفائدة  ت الومعد  قتراضالا  على   المستهلكين  قدرة  ذلك  في  بما  ،الخارجة عن سيطرة الشركة  صاديةقتاال  العناصر  في  التقلبات  تؤثر  قد
 المياه   كالاسته  وتكاليف   م)2020يوليو    1%، ابتداًء من  15% إلى  5كضريبة القيمة المضافة، التي تم زيادتها من  ومستويات الضرائب (ومستويات الرواتب  

والذي بدورها تؤثر بشكل سلبي على مستوى الدخل المتاح لإلنفاق   المواد  لبعض  -  جزئي  أو  كامل  بشكل  سواًء   -  السعودية  الحكومة  دعم  وإلغاء  ،والكهرباء
. إن  الشركة  منتجات  على  الطلب  وبالتالي التأثير بشكل سلبي على  وعلى مستويات انفاق المستهلكين (بما في ذلك اإلنفاق االختياري على مختلف المنتجات)

إنفاقهم  أو مستويات  المستهلكين  أعداد  تراجع في  وتوقعاتها   جوهري  وبشكل  سلباً   كذل  يؤثرس  ،أي  المالي  ونتائج عملياتها ووضعها  الشركة  أعمال  على 
 المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة 2.2.13

التزامات   زيادة  احتمالية  إلى  مما سيؤدي  عالمية  أو  محلية  تنظيمية  أو  سياسية  أو  اقتصادية  متغيرات  ألي  تبعًا  الفائدة  أسعار  تتغير  بموجب قد  الشركة 
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري   التسهيالت البنكية لدى الشركة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشركة لعملياتها التشغيلية، مما

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج 

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 2.2.14

القيمة المضافة، إال أنه من المحتمل أن تفرض الحكومة بالرغم من أن الشركة التخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة  
، فإن رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات في المستقبل. وفي حال تم فرض رسوم أخرى أو ضرائب جديدة على الشركات بخالف ماهو مطبقًا حالياً 

 مستقبلية. ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها ال

 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية 2.2.15

شروط في حال أصبحت الشركة في وضع مهيمن في السوق أو تم تصنيفها كذلك من قبل الهيئة العامة للمنافسة،فستخضع األنشطة التشغيلية للشركة لل
م) والئحته التنفيذية الصادر 03/2019/ 06(الموافق    ـه1440/ 06/ 29) وتاريخ  75(م/   والضوابط الواردة في نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم

م). حيث يهدف نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة  24/09/2019(الموافق  ـه1441/ 25/01) وتاريخ 327عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم (
ال السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد  المنافسة وصدور حكم ضد في األسواق  الشركة ألحكام نظام  سوق وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حالة مخالفة 

%) من 10ز نسبة (الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة، فإنه من المحتمل أن تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما اليتجاو 
) محل العقد أو التتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي في حال عدم إمكانية احتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق قيمة المبيعات السنوية (العائد

. وعالوة على  للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق وايقاف أنشطة الشركة بشكل مؤقت أو دائم (جزئيًا أو كليًا) في حال تكرار المخالفات من قبل الشركة
أعاله  تكون إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديًا للشركة وقد تستغرق مدة طويلة للبت فيها. وقد يكون لحدوث أي من هذه المخاطر المشار إليها ذلك، قد 

 تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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 سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازيةالمخاطر المتعلقة في األسهم التي  

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 2.3.1

  ، ألسهم ا  سوق  ظروف:  الحصر  دون   منها  العوامل   من   العديد  بسبب   كبير  بشكل  يتأثر  وقد   بعد اإلدراج،مستقراً   الشركة  ألسهم  السوقي  السعر  يكون  ال  قد
 لسوق   والمحللين   الخبراء  تقديرات  أو   رؤية   في  التغير  للسوق،  جدد  منافسين  دخول  المستقبلية،  الشركة  خطط  تنفيذ  على  القدرة  عدم  الشركة،   أداء   ضعف

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج بعمليات يتعلق منافسيها من  أي أو للشركة النإع  وأي المالية، ألوراقا

 المستقبلية المخاطر المتعلقة بالبيانات  2.3.2

  هي   التطور  على  الشركة  وقدرة  انجازات  أن  إذ .  المستند  هذا  في  الموجودة  عن  تختلف  وقد  فعلياً   توقعها   يمكن  ال  للشركة  األداء   وبيانات  المستقبلية  النتائج  إن
 ال  حتى عليها التعرف المساهم  على يجب التي المخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها  يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من
 .االستثماري قراره على تؤثر

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  2.3.3

 ملكّية نسبة تدني أو  السوق في السهم سعر على سلباً  التأثير إلى ذلك يؤدي أن المحتمل فمن المستقبل، في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في
 .الحين ذلك في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم حال في الشركة في المساهمين

 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  2.3.4

  واحتياطاتها   الرأسمالية  واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من   عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد
  المستقبل   في  السهم  ربحية  انخفاض  إلى   الشركة  مال  رأس  زيادة  تؤدي  قد.  العامة  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  المتوفرة  االئتمانية  والقوة  للتوزيع  القابلة

 كما فعليًا، توزع  سوف األسهم على  أرباح أية بأن الشركة  تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجًة  األسهم من  أكبر  عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على
) 5(  القسم   راجع  فضًال (  .للشركة  األساسي  النظام  عليها  ينص   معينة  وشروط  لقيود  األرباح  توزيع  يخضع.  معينة  سنة  أي  في  سيوزع  الذي  المبلغ  تضمن  ال
 ). المستند هذا في" األرباح توزيع سياسة"

 بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراجة المخاطر المتعلق  2.3.5

يتمكن المساهمون الحاليون معًا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة قد    ، اإلدراج بعد االنتهاء من عملية  
األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، وإصدار أو  عمليات االندماج واالستحواذ وبيع    -بما في ذلك دون حصر    -المساهمين  

لح مساهمي عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين الحاليين مع مصا
ل،  األقلية الشركة بطريقة تؤثر سلبًا فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع  الحاليون سيطرتهم على  المساهمون  يس في صالحهم، وقد يمارس 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 ة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة المخاطر المتعلق  2.3.6

بعد إدراج  ومستمرة لتداول أسهم الشركة    فعالةل أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق  ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداو
فقد ، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة  السهم   سعر  علىذلك    سيؤثر  مما  محدود  طلب  أو  عرض  وجود  المباشر  اإلدراج  على  يترتب   وقد  ،الشركة

 .جوهريهم الشركة بشكل سلبي وسيولة وسعر تداول أستتأثر 

 ة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراجالمخاطر المتعلق  2.3.7

 في  األسهم  سعر  على  سلبية  بصورة  هذه،  البيع  عملية  حدوث  احتمالية  أو  اإلدراج،  عملية  اكتمال  بعد  المالية  السوق  في  األسهم  من  كبير  عدد  بيع  يؤثر  قد
شركة المدارات والمساهمين    الشركة  أسهم  من  أكثر  أو  5% يملكون  الذين  الكبار  المساهمين  السيما(  منهم  أي  أو  الحاليين  المساهمين  بيع  يؤدي  وقد.  السوق

 على   جوهري  وبشكل  سلباً   التأثير  إلى  األسهم  من  كبير  لعدد)  الحظر  فترة  انتهاء  بعد  بأسهمهم  التصرف  لهم  ويحق  ،وشركة ختام الرؤيا للتجارة  األربعة للتجارة
 .السوق في  سعرها انخفاض وبالتالي الشركة، أسهم
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الحالية أو أي متطلبات تنظيمية  االنتقال للسوق الرئيسيةتمكن الشركة من استيفاء متطلبات عدم المتعلقة ب مخاطرال 2.3.8

 مستقبلية 

المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية وعن ترغب الشركة في  قد
اإلدراج، والمتعلقة بانتقال الشـــــــــــــركات المدرجة في  وقواعد المســـــــــــــتمرة  وااللتزامات المالية  األوراق  طرح قواعد  على الســـــــــــــوق المالية الســـــــــــــعودية (تداول) بناًء 

وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشــركة من اســتيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضــافية مســتقبلية قد  الســوق الموازية إلى الســوق الرئيســية،  
  مســــــــتند إن الشــــــــركة لن تتمكن من االنتقال إلى الســــــــوق الرئيســــــــية. وبما أن الســــــــوق الموازية حتى تاريخ  تفرضــــــــها الجهات الرقابية على الشــــــــركة أو الســــــــوق، ف

ــية    التســـــــجيل ــيولة ســـــــيكون أقل منه في الســـــــوق الرئيســـــ ــتثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والســـــ ــر فيها التداول على المســـــ هي ســـــــوق يقتصـــــ
 سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.على وبشكل جوهري  وبالتالي التأثير سلبًا 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 2.3.9

  المخصصة   لألسهم  مسبق  تحديد  وجود  عدم  حيث  من   األولي  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  عن  الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  اإلدراج  يختلف
  الذين   الكبار  المساهمين  باستثناء(  للبيع  يملكونها  التي  األسهم  عرض  المباشر  اإلدراج   بعد  لهم  يحق  الشركة  في  الحاليين  المساهمين  جميع  أن  حيث  للبيع،

 انتهاء   بعد  بأسهمهم  التصرف  لهم  يحق  والذين  وشركة ختام الرؤيا للتجارة،  والمساهمين شركة المدارات األربعة للتجارة  الشركة  أسهم  من أكثر  أو  5%  يملكون
  يكن   لم  وإذا  ،السهم   سعر   على   ذلك  سيؤثر  مما   محدود   طلب  أو   عرض   عدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع وجود  على   يترتب  وقد  .)الحظر  فترة

 . جوهريو سلبي بشكل الشركة أسهم تداول وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول نشط سوق هناك

عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء المتعلقة بمخاطر ال 2.3.10

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

 أسهم  على  تمت  التي  والشراء  البيع  لصفقات   التاريخية  األسعار  بين  اإلطالق  على  عالقة   توجد  ال  أنه  كما  ،الشركة  أسهم  لتداول  مالي  سوق  وجود  يسبق  لم
  ومستمرة   فعالة  سوق  وجود  بشأن  تأكيدات   أي  يوجد  وال  ،الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  تداول   يوم  أول  في  االفتتاح   سعر  وبين  السابق   في  الشركة
  يكن   لم  وإذا  ،السهم   سعر   على   ذلك  سيؤثر  مما   محدود   طلب  أو   عرض  وجود  المباشر  اإلدراج   على  يترتب  وقد  الشركة،  أسهم  إدراج   بعد  الشركة  أسهم  لتداول
 . جوهريو سلبي بشكل الشركة أسهم تداول وسعر سيولة تتأثر فقد الشركة أسهم لتداول نشط سوق هناك

عدم أسعار أسهم الشركات المطروحة طرحًا أوليًا لحدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع المتعلقة بمخاطر ال 2.3.11

 وجود سعر محدد للطرح

 للطرح،  محدد  سعر  وجود  عدم  حيث  من  األولي  العام  الطرح  خالل  من  اإلدراج  مع  مقارنة  كبير  بشكل  الموازية  السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  اإلدراج  يختلف
 )8.2القسم (  راجع  فضًال   المعلومات  من   للمزيد(  المستند  هذا  في  موضحة  االسترشادي  السعر  تحديد  آلية  وتكون  اإلدراج  عند   محدد  سعر  يوجد  ال   أنه  حيث

 السهم   على   والطلب  العرض  على  بناًء   االفتتاحي  السعر  تحديد  "سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم" في هذا المستند)، ويتم
األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة التذبذب اليومية المسموح بها في   .مسبقاً   محدد  السعر  يكون  وال

ارتفاعًا وهبوطًا)، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يزيد   %30السوق الموازية هي (
 . عنه في المستقبل

 اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي المتعلقة بمخاطر ال 2.3.12

 معين  لعدد  طرح  وجود  عدم  حيث  من  األولي،  العام  الطرح  خالل   من  اإلدراج  مع  مقارنة  كبير  بشكل  موازية ال  السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  اإلدراج  يختلف
 سعري،  استقرار آلية وجود  وعدم السهم، سعر لتحديد األوامر  سجل بناء عملية وجود  وعدم للتغطية، متعهد وجود وعدم اإلدراج قبل للبيع الشركة  أسهم من

 والمساهمين شركة المدارات األربعة للتجارة   الشركة  أسهم  من   أكثر  أو  5%  يملكون  الذين   الكبار  المساهمين  باستثناء(  الشركة  في  الحاليين  المساهمين   أن  حيث
 بعد   الشركة  أسهم  وشراء   بيع  من   سيتمكنوا  المؤهلين   والمستثمرين  )الحظر  فترة  انتهاء  بعد  بأسهمهم  التصرف  لهم  يحق  والذين  وشركة ختام الرؤيا للتجارة،

 عند   األسهم  ببيع  ضمان  اليوجد   كما  الموازية،  السوق  في  إدراجها  بعد  الشركة  أسهم  على   طلب  وجود  بشأن  تأكيدات  أي  يوجد  وال  الموازية،  السوق  في  إدراجها
  حال   في  أسهمه  من  جزء  او  كل  بيع  من  مساهم  أي  يتمكن  ال  قدف  وعليه،  السوق،  في  اإلدراج  عند  السعر  باستقرار  ضمان  يوجد  وال  اإلدراج،  عند  محدد  سعر
 .اإلدراج بعد جوهريو سلبي بشكل الشركة أسهم تداول وسعر سيولة تتأثر وقد بالبيع، رغبته
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 رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازيةالمتعلقة بمخاطر ال 2.3.13

  السوق إلى باالنتقال الخاصة  للشروط مستوفية  الشركة تكون قد الصلة  ذات  القواعد بموجب النظامية الفترة مضي  وبعد الموازية،  السوق في  اإلدراج بعد
 التسجيل   مستند  تاريخ  حتى  الموازية  السوق  أن  وبما.  الرئيسية  للسوق  االنتقال  وعدم  الموازية  السوق  في  مدرجة  كشركة  االستمرار  في  ترغب  ولكنها  الرئيسية،

 التأثير   وبالتالي  الرئيسية  السوق  في  منه  أقل  سيكون  والسيولة  اليومي  التداول  حجم  فإن  فقط،  المؤهلين  المستثمرين  على  التداول  فيها  يقتصر  سوق  هي
 . السوقية وقيمته الشركة سهم  سيولة علىوبشكل جوهري  سلباً 

 المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين 2.3.14

هــي سـوق يقتصـر فيهـا التــداول علــى المســتثمرين    اهــذ  مستند التسجيلالسـوق الموازيـة حتـى تاريـخ  سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وحيث أن  
وبالتا الرئيسـية،  السـوق  أقـل منـه فـي  والســيولة سـيكون  اليومــي  التــداول  فــإن حجــم  الشـركة وقيمتهـا  المؤهليــن فقــط،  علـى سـيولة سـهم  لـي سـيؤثر سـلبًا 

 .يةالسـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبل
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نبذة عن الشركة 
مصنع الوزاري    هي  والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة  أقاسيم  شركة  القرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة   بتاريخ   الصادر)  119(  رقمشركة 

رقم   التجاري  والسجل  ،)م16/12/2020  الموافق(  ه01/05/1442  بتاريخ  الصادر)  132(  رقم  الوزاري  والقرار)  م13/12/2020  الموافق(  ـه28/04/1442
 )25,000,000(وعشرين مليون  خمسة  ، يبلغ رأس مال الشركة الحالي  الرياض  بمدينة  م ) الصادر21/03/2009(الموافق    ـه1430/ 24/03) وتاريخ  1010264660(

) رياالت سعودية. جميع  10سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم عشرة (  )2,500,000(سمائة ألف  م سعودي، مقسم إلى مليونين وخ  ريال
الرمز   2570ص.ب    -الصناعية الثانية  –الرياض  أسهم الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري  

 . المملكة العربية السعودية 11461البريدي 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  
المحدودة بسجل رقم  ك   والبالستيكية  الكيماوية  المواد  لصناعة   أقاسيم  مصنع  تأسست شركة • للتجارة  بانعيم وأبنائه  فرع لشركة عوض محمد 

 م). 21/03/2009(الموافق  ـه1430/ 24/03) وتاريخ 1010264660(
م) قام كل من الشريك/ محمد مشنان سليمان الشكري الدوسري والشريك/ فيصل خاتم عوض 23/06/2014(الموافق    ـه1435/ 25/08وبتاريخ   •

) رقم  بسجل  المحدودة  للتجارة  وأبنائه  بانعيم  محمد  عوض  شركة  فرع  بشراء  الزهراني  وتاريخ  1010264660الخاتم  (الموافق   ـه24/03/1430) 
%) من شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة مملوكة بالتساوي بين الشريكين، كما قرر الشركاء تحويل  100م) بنسبة (21/03/2009

 ماوية الكي  الموادفرع شركة عوض محمد بانعيم وأبنائه للتجارة المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم "شركة مصنع أقاسيم لصناعة  
 ريال)  1,000(  منها ألف  حصة  كل  قيمة  ،عينية  حصة  ثالثمائة  إلى  مقسم  سعودي  ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائة  قدره  مال  برأسو  "والبالستيكية

%) من  50.00) حصة تمثل نسبة (150) الشريك/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري بواقع مائة وخمسين (1موزعة بين كل من (  سعودي
%) من إجمالي ملكية 50.00) حصة تمثل نسبة (150) الشريك/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني بواقع مائة وخمسين (2إجمالي ملكية الشركة، و (

وكان هيكل الملكية للشركة على الشكل   .في أثاث أجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة حاسب آلي وأثاث مكتبي  ، وتتمثل الحصص العينيةالشركة
  تالي:ال

  )م23/06/2014 (الموافق ـه25/08/1435 هيكل الملكية بتاريخ ):11( رقم الجدول
(ريال   قيمة الحصة (حصة)  عدد الحصص اسم الشريك 

 سعودي) 

إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 

 نسبة الملكية (%) 

 % 50 150,000 1,000 150 الدوسري  سليمان بن مشنان بن محمد

 % 50 150,000 1,000 150 الزهراني عوض بن خاتم بن فيصل

 100% 300,000  300 االجمالي 

 المصدر: الشركة                      

من  17/11/2020(الموافق    ـه1442/ 02/04بتاريخ  و • الشركة  مال  رأس  زيادة  الشركاء  قرر  خمسة   سعودي  ريال)  300,000(  ألف  ثالثمائةم)  إلى 
) حصة متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها عشرة 2,500,000) ريال سعودي مقسم إلى مليونين وخمسمائة ألف (25,000,000وعشرين مليون (

) رسملة 1من خالل (  سعودي  ريال)  24,700,000(  ألف  وسبعمائة  مليون   وعشرون  أربعة  البالغة  الزيادة  تغطية  تمت  وقد،  ة) رياالت سعودي10(
)  4,193,577قيمة (  ) رسملة2، ( المبقاة  األرباح  حساب  من قيمة الزيادة في رأس المال من  %)83.02) ريال سعودي تمثل نسبة (20,506,423قيمة (

.  المال  رأس   في  من قبل المساهمين الحاليين  أخرى   مساهمات  حساب  من قيمة الزيادة في رأس المال من  %)16.98(ريال سعودي تمثل نسبة  
   وكان هيكل الملكية للشركة على الشكل التالي:

  م)17/11/2020(الموافق  ـه02/04/1442هيكل الملكية بتاريخ  ):12( رقم الجدول
  قيمة الحصة (حصة)  عدد الحصص اسم الشريك 

 (ريال سعودي) 

إجمالي قيمة الحصص 

 (ريال سعودي) 

 نسبة الملكية (%) 

 % 50 12,500,000 10 1,250,000 الدوسري  سليمان بن مشنان بن محمد

 % 50 12,500,000 10 1,250,000 الزهراني عوض بن خاتم بن فيصل

 %100 25,000,000 10 1,250,000 االجمالي 
 المصدر: الشركة                     

كل من الشريك/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري والشريك/ فيصل بن خاتم   تنازلباع وم)  09/12/2020(الموافق    ـه24/04/1442وبتاريخ   •
%) 73.87) حصة تمثل نسبة تمثل (1,846,732بن عوض الزهراني عن عدد واحد مليون وثمانمائة وستة وأربعين ألف وسبعمائة واثنان وثالثون (

محمد بن مشنان بن الشريك / تنازل ) 1، حيث () شريك جديد62( ان وستيناثنالمساهمين الجدد البالغ عددهم من إجمالي رأسمال الشركة لصالح 
) شركاء جدد 3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80) حصة تمثل نسبة (370,000ثالثمائة وسبعين ألف (عن عدد  سليمان الدوسري  

الجدد،   الشركاء  أي مقابل نقدي من  ألف   الشريك / محمد بن مشنان  وباعبدون سداد  الدوسري عدد خمسمائة وواحد وخمسين  بن سليمان 
) شريك جديد تم سداد قيمتها 14%) من رأسمال الشركة لصالح عدد أربعة عشر (22.07) حصة تمثل نسبة (551,625وستمائة وخمسة وعشرين (
) حصة تمثل نسبة 370,000عن عدد ثالثمائة وسبعين ألف (  الشريك / فيصل بن خاتم بن عوض الزهرانيتنازل  )  2و(  نقدًا من قبل الشركاء الجدد
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فيصل بن خاتم بن   الشريك /  وباع) شركاء جدد بدون سداد أي مقابل نقدي من الشركاء الجدد،  3%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة (14.80(
%) من رأسمال الشركة لصالح عدد ثالثة 22.20(  ) حصة تمثل نسبة555,107عوض الزهراني عدد خمسمائة وخمسة وخمسين ألف ومائة وسبعة (

  ، تسويات مديونيات سابقة وتقديم سندات ألمرو  من خالل السداد النقدي) شريك جديد تم سداد قيمتها من قبل الشركاء الجدد  43وأربعين (
يبلغ    كما برأس مال  إلى شركة مساهمة مقفلة  الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة  الموافقة على تحول  باإلجماع  الشركاء  خمسة قرر 

إلى  25,000,000عشرون مليون ( ريال سعودي مقسم  ألف)  رياالت  10) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (2,500,000(  مليونين وخمسمائة   (
عادية أسهم  وجميعها  بموجب  سعودية  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  وتم    ـ ه 28/04/1442  بتاريخ  الصادر)  119(  رقم  الوزاري  القرار، 

) 1010264660رقم (  التجاري  والسجل  ،)م16/12/2020  الموافق( ـه01/05/1442  بتاريخ  الصادر)  132(  رقم الوزاري  والقرار)  م13/12/2020  الموافق(
   وكان هيكل الملكية للشركة على الشكل التالي: .الرياض بمدينة م) الصادر2009/ 21/03(الموافق  ـه24/03/1430وتاريخ 
  م)09/12/2020(الموافق  ـه24/04/1442هيكل الملكية بتاريخ  ):13( رقم الجدول

 اسم المساهم  الرقم
عدد األسهم المملوكة  

 (سهم) 

قيمة السهم  

اإلسمية (ريال  

 سعودي) 

إجمالي القيمة اإلسمية  

 (ريال سعودي) 

  نسبة الملكية

 (%) 

 % 13.135 3,283,750 10 328,375 محمد مشنان سليمان الدوسري 1

 % 12.996 3,248,930 10 324,893 فيصل خاتم عوض الزهراني 2

 % 5.400 1,350,000 10 135,000 شركة ديار البيداء التجارية 3

 % 5.400 1,350,000 10 135,000 الشبكة السادسة للتجارة شركة  4

 % 5.400 1,350,000 10 135,000 شركة وعد الغد التجارية 5

 % 5.400 1,350,000 10 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  6

 % 4.000 1,000,000 10 100,000 شركة ختام الرؤيا للتجارة 7

 % 4.000 1,000,000 10 100,000 للتجارة شركة المدارات االربعة  8

 % 1.210 302,400 10 30,240 عشري سعد مزعل العشري 9

 % 0.002 500 10 50 سارة سعد عثمان الهديب  10

 % 4.884 1,221,100 10 122,110 شركة االفق التحليلية للخدمات التجارية  11

 % 4.884 1,221,100 10 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد 12

 % 4.884 1,221,100 10 122,110 شركة روابي سدير للتجارة 13

 % 4.884 1,221,100 10 122,110 شركة ديار الماسية التجارية  14

 % 0.580 145,000 10 14,500 احمد صالح ابراهيم العمود  15

 % 1.320 330,000 10 33,000 صالح ابراهيم محمد العمود  16

 % 0.513 128,200 10 12,820 ابراهيم العمودمها صالح  17

 % 0.042 10,420 10 1,042 محمد عبدهللا سعيد الغامدي  18

 % 0.200 50,000 10 5,000 عبدهللا سعود صالح الفرهود  19

 % 0.200 50,000 10 5,000 تركي حمد تركي التويجري 20

 % 0.008 2,090 10 209 خالد سعيد مسفر الزهراني 21

 % 0.008 2,090 10 209 سعيد مسفر الزهرانيمحمد  22

 % 0.008 2,090 10 209 سليمان حمد مقبل المقبل  23

 % 0.008 2,090 10 209 رؤى سعيد مسفر الزهراني 24

 % 0.008 2,090 10 209 عبدالرحمن حمد مقبل المقبل 25

 % 0.008 2,090 10 209 عبدهللا حمد مقبل المقبل  26

 % 0.008 2,090 10 209 حسن الزهرانيعبدهللا غرم هللا  27

 % 0.004 1,050 10 105 احالم صالح محمد حنتوش 28

 % 0.004 1,050 10 105 بشرى عوظة احمد الزهراني 29

 % 0.004 1,050 10 105 جميلة جمعان علي الزهراني 30

 % 0.004 1,050 10 105 عبدالرحمن مسفر سعيد الزهراني 31

 % 0.004 1,050 10 105 الغامدي عبدهللا سعد احمد  32

 % 0.004 1,050 10 105 خالد محمد مجدوع الغامدي  33

 % 0.004 1,050 10 105 احمد عبدالرحمن محمد السويل  34

 % 0.004 1,050 10 105 محمد علي احمد القرني 35

 % 0.004 1,050 10 105 مشاعل عبدهللا احمد الغامدي  36

 % 0.001 210 10 21 الغامدي ندى ابراهيم مجدوع  37
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 اسم المساهم  الرقم
عدد األسهم المملوكة  

 (سهم) 

قيمة السهم  

اإلسمية (ريال  

 سعودي) 

إجمالي القيمة اإلسمية  

 (ريال سعودي) 

  نسبة الملكية

 (%) 

 % 0.000 110 10 11 عبير عبدالرحمن علي الغامدي  38

 % 0.002 500 10 50 سعد عشري سعد العشري 39

 % 0.002 500 10 50 ناصر سعد مزعل العشري 40

 % 0.002 500 10 50 مزعل سعد مزعل العشري 41

 % 0.002 500 10 50 عبدهللا سعد مزعل العشري 42

 % 0.002 500 10 50 سعد مزعل العشريمحمد  43

 % 0.002 500 10 50 مساعد سعد مزعل العشري 44

 % 0.002 500 10 50 منيرة عشري سعد العشري 45

 % 0.002 500 10 50 سعد ناصر سعد العشري 46

 % 0.002 500 10 50 محمد نايف مقعد العتيبي 47

 % 0.002 500 10 50 متعب حسن شيخوه العمري 48

 % 0.002 500 10 50 عبدالعزيز شديد مصوي العتيبي 49

 % 0.002 500 10 50 فيصل مفيز مسرح الحارثي 50

 % 0.002 500 10 50 خلف احمد خلف العنزي 51

 % 0.002 500 10 50 خالد سعد عواض البوعينين 52

 % 4.980 1,245,000 10 124,500 انس صالح ابراهيم العمود  53

 % 1.000 250,000 10 25,000 عبدالعزيز الرشودعبدهللا سعود  54

 % 2.640 660,000 10 66,000 ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المقحم 55

 % 2.300 575,000 10 57,500 خالد مساعد علي القباني 56

 % 2.500 625,000 10 62,500 عثمان محمد مجدوع الغامدي  57

 % 2.000 500,000 10 50,000 ابراهيم محمد ابراهيم النويبت  58

 % 1.000 250,000 10 25,000 عبدالرحمن ابراهيم عبدهللا الربيعة 59

 % 1.000 250,000 10 25,000 هاشم عبدهللا ناصر الشريف  60

 % 1.040 260,000 10 26,000 ماجد علوش محمد الهديب  61

 % 0.520 130,000 10 13,000 هشام عبدالرحمن محمد مقرن 62

 % 0.520 130,000 10 13,000 عبدالعزيز عبدهللا السياريناصر  63

 % 1.040 260,000 10 26,000 سعد صنيتان عشري هديب  64

 % 100.00 25,000,000 10 2,500,000 اإلجمالي

 المصدر: الشركة                   

مدفوعة   ) ســـهم عادي2,500,000(ســـمائة ألف مســـعودي، مقســـم إلى مليونين وخ ريال  )25,000,000(يبلغ رأس مال الشـــركة الحالي خمســـة وعشـــرين مليون  
 وجميعها أسهم عادية.. ) رياالت سعودية10(  عشرةقيمة كل سهم القيمة بالكامل،  

 الطبيعة العامة ألعمال الشركة   
وترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل    ).م2009/03/21(الموافق  ـه1430/03/24وتاريخ    1010264660تمارس الشركة نشاطها بموجب سجل تجاري رقم  

(الموافق   ـه1444/09/07والذي ينتهي بتاريخ    م)05/2020/ 01(الموافق    ـه1441/ 08/09وتاريخ    )  411102104299  (وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم القرار  
 ـه1442/11/13بتاريخ    )57814421113018428(رقم  ب  الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةالصادرة من    وبموجب رخصة تشغيل م)  2023/03/29

 م). 2022/06/23(الموافق   ـه1443/11/24م) والتي تنتهي بتاريخ 2021/06/23(الموافق 

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري انتاج زيوت التشحيم للمعدات والمحركات.

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 الزراعة والحراجة وصيد االسماك.  •

 التعدين واستغالل المحاجر.  •

 والبخار وتكييف الهواء,امدادات الكهرباء والغاز  •
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 امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها.  •

 التشييد.  •

 تجارة الجملة والتجزئة، واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.  •

 النقل والتخزين.  •

 انشطة خدمات االقامة والطعام.  •

 المعلومات واالتصاالت.  •

 االنشطة العقارية.  •

 ة العلمية والتقنية.االنشط •

 انشطة الخدمات االدارية وخدمات الدعم. •

 التعليم.  •

 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي. •

 انشطة الخدمات االخرى. •

   .وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت
التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند. (ولمزيد من المعلومات هذا وقد حصلت الشركة على كافة  

 " في هذا المستند). والتصاريح ) "التراخيص 3.15حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال راجع القسم (
المستند في   تاريخ هذا  الحالي كما في  الفعلي  الشركة  الهيدروليك وعوازل إسفلتية سائلة ومذيبات ويتمثل نشاط  السيارات وزيوت  زيوت محركات  إنتاج 

بالست وعبوات  وأحماض ستريك  للبطاريات  األسيد  فرامل وشحوم صناعية وسيارات وحمض  وزيوت  البالميك  وأسترات  للعبوات  بالستيكية  يكية  وأغطية 
 وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البنزين والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع. 

 
) "المشاريع تحت  3.8، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (ا المستندهذال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر  

 .المستندا التنفيذ" في هذ
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 نموذج عمل الشركة 
، حيث يعمل الثانية  الصناعية  بالرياض  الكائن  مصنعها  خالل  من  المحركات والمعدات ومنتجات الهيدروليك  زيوت  انتاج  في  الحالي  الفعلي  الشركة   نشاط  يتمثل

 القرار   برقم  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  صناعية  منشأة  ترخيص  بموجب  المحركات والمعدات ومنتجات الهيدروليكالمصنع على إنتاج زيوت  
بتاريخ    م)01/05/2020(الموافق    ـه08/09/1441  وتاريخ  )411102104299( ينتهي  اإلنتاجية  م)  2023/03/29(الموافق    ـه1444/09/07والذي  الطاقة  وتصل 

 . يوم عمل بشكل سنوي 330أساس  سنويًا على) طن 40,222( أربعين ألف ومائتين واثنين وعشرين للمصنع إلى
 

   لزيوت التشحيم والتغليف والتوزيع والبيع اإلنتاجملخص مراحل  ):14( رقم الجدول

 التفاصيل المرحلة  رقم المرحلة 

 المرحلة األولى 

استالم زيت االساس  مرحلة 

و اختباره للتأكد من   الخام

 للمواصفات مطابقته 

  الصهريج توصيل طريق عن السعودية أرامكو شركة من الوارد الخام الزيت استالم المرحلة، هذه في يتم
  ويتم بالتوانك تخزينها و  الصهاريج حمولة لتفريغ االمداد بخط  الموصلة الشفط بمضخة  بالزيت المحمل

  مطابقته و الزيت جودة من للتأكد الالزمة االختبارات عمل و التدفيع عملية في البدأ قبل عينة اخذ
 .السعودية القياسية للمواصفات

 المرحلة الثانية

استالم االضافات مرحلة  

الكميائية و اختبارها للتأكد من  

 مطابقتها للمواصفات

 200 بسعة براميل  داخل معبأة الموردة الشركات من الكيميائية اإلضافات استالم يتم المرحلة، هذه في
  البراميل جميع سالمة من التأكد يجب .أخرى الى إضافة من البرميل سعة تختلف قد للبرميل جرام كيلو

 من للتاكد الالزمة  االختبارات لعمل للمختبر عينات اخذ ثم بالبراميل تسريبات اى وجود عدم و الموردة
 .اإلضافات جودة و سالمة

 المرحلة الثالثة

الخاصة  استالم العبوات مرحلة 

بالتعبئة و التأكد من سالمتها و  

 مطابقتها للمواصفات

  يتم و شرنك و كرتون و معدن و  بالستيك من ليفغالت و التعبئة مواد استالم يتم المرحلة، هذه في
  كل اختبار و  العشوائى التفتيش طريق عن المطلوبة للمواصفات مطابقتها و المواد سالمة من التأكد

 عدم من للتأكد االستالم قيد العلب  على تسريب اختبار عمل و التغليف و التعبيئة مواد سمك و وزن من
 .التخزين و التعبيئة عملية اثناء تسريبات وجود

 المرحلة الرابعة 

خلط اإلضافات الكميائية  مرحلة 

مع زيوت األساس للحصول  

 على منتج تام 

 اإلدارة لتعليمات طبقا الخالطات الى التخزين توانك من الخام الزيت تحويل على تعتمد المرحلة هذه
  50 عند التسخين و ارةر الح درجة رفع يتم ثم المحول الزيت  كمية من للتأكد قياس  عداد باستخدام الفنية
  تلو واحدة الكيميائية اإلضافات إضافة يتم 50 عند الحرارة وصول بمجرد و التقليب مع مئوية درجة

 مع جهااامتز  و اإلضافات ذوبان من  للتأكد المستمر التقليب مع الفنية اإلدارة لتعليمات  طبقا األخرى
 . لالختبار جاهز التام المنتج يكون بذالك  و األساس زيوت

المرحلة  

 الخامسة 

مرحلة اختبار المنتج التام للتأكد  

من مطابقته للمواصفات  

القياسية السعودية و 

 المواصفات العالمية 

المرحلة، يتم أخذ عينات من المنتج التام بعد إتمام عملية الخلط لعمل كافة االختبارات الالزمة في هذه 
 أجهزة القياس.  للتاكد من جودة المنتج و مطابقته للمواصفات قبل بدأ عملية التعبيئة باستخدام

المرحلة  

 السادسة 
وتغطيتها، حيث تمر العبوات بعد مرحلة التعبئة على مستشعرات و في هذة المرحله يتم تعبئة العبوات  التعبئةمرحلة 

 ذلك لطرد العبوات المعيبة (عبوات ال تحتوي على أغطية أو مستوى التعبئة فيها منخفض ). 

المرحلة  

 السابعة
جودة مّتبع طبقا يتم من خاللها طباعة بيانات المنتج كامله لسهوله تتبع حياه المنتج من خالل نظام  مرحلة الطباعة 

 لنظام االيزو. 

 المرحلة الثامنة 
مرحلة تعبئة المنتج بالكراتين  

 والتخزين 

يتم في هذة المرحله وضع المنتج داخل كراتين من خالل مكائن التغليف ومن ثم إلى وحدة الرص اآللية 
عن طريق   و التغليف الخارجي للطبليه. بعد ذلك،يتم نقل طبالي المنتج النهائي من خطوط االنتاج

الرافعات الشوكيه وتخزينها داخل مستودعات المنتج النهائي بشكل منظم لتسهيل عمليات السحب  
 واالدخال 

المرحلة  

 التاسعة

مرحلة الحصول على موافقة  

قسم الجودة للمنتج بشكله  

 النهائي 

 العبوات إغالق جودة وكذلك التعبئة جودة من والتأكد  المنتجات من عينات أخذ المرحلة هذه في يتم
 .المنتج لمواصفات  ومطابقتها  الطباعة جودة وكذلك

المرحلة  

 العاشرة

  مرحلةالبيع و التوزيع والتحصيل

 للمنتج إلى العمالء 

 يتم في هذه المرحلة ما يلي:
 : المبيعات خارج المملكة 1

بوليصة الشحن، بيان  ،الفاتورة التجارية المصدقة(يتم تجهيز مستندات التصدير  -
 . المشتمالت)

يتم تحميل التريالت ( مستأجرة من طرف العميل او من خالل الشركة) ويكون  -
  .التسليم أرض المصنع

يتم تنزيل حمولة التريالت داخل الحاويات (كونتينر) من خالل وكيل الشحن في ميناء  -
جده اإلسالمي وتسليمه مستندات الشحن ويتم المتابعة مع وكيل الشحن وكذلك 
العميل حتى التأكد من استالم الشحنة في موقع التسليم المتفق عليه وتكون عملية  
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  % 70وجزء    % مقدم30دفع مقدم أو جزء    التحصيل حسب ما يتم االتفاق عليه إما
عند اإلستالم أو أجل بالكامل ولكل نوعية من العمالء نسبة الخصم التي يتم االتفاق  

 عليها وتعتمدها إدارة الشركة.
 : المبيعات داخل المملكة 2

االتوزيع (فان) وذلك حسب أوامر التحميل لتوزيعها   يتم - تحميل الكراتين على سيارات 
العمالء حسب تقسيم المناطق والقطاعات. لكل موزع من موزعين الشركة في إلى  

مدن التغطية ويكون المندوب هو المسئول عن عملية البيع والتحصيل علمًا بأن نسبة 
% من إجمالي مبيعات السوق المحلي ونسبة المبيعات  10  المبيعات النقدية ال تتجاوز

نوع العميل حيث أن فترات األئتمان هي % وسياسة اإلئتمان مرتبطة ب90اإلجلة هي  
العمالء ونسبة   150  ،يوم   120  ،يوم   90يوم،    60  ،يوم   45( وبناًء على تصنيف  يوم) 

 مسحوباتهم وحجم الخصم الممنوح لهم يتم تحديد فترة اإلئتمان الخاصة بكل منهم. 
 

 المصدر: الشركة

 مصنع الشركة   
 التشحيم من خالل مصنع الشركة الموضحة بياناته في الجدول أدناه:تمارس الشركة نشاطها في تصنيع زيوت 

 
 مصنع الشركة  ):15( رقم الجدول

 الموقع  المصنع 
مساحة  

 المباني 
 المنتجات

الطاقة  

اإلنتاجية  

القصوى  

 (طن/سنويًا) 

ترخيص  رقم 

منشأة  

 صناعية 

إصدار  تاريخ 

ترخيص منشأة  

 صناعية 

إنتهاء  تاريخ 

ترخيص منشأة  

 صناعية 

القيمة الدفترية  

لمبنى المصنع  

  30كما في 

  م2021سبتمبر 

 (ريال سعودي) 

أقاسيم  مصنع 

إلنتاج زيوت  

المحركات  

والمعدات  

ومنتجات  

الهيدروليك  

(مصنع شركة  

مصنع أقاسيم  

لصناعة المواد 

الكيماوية  

 والبالستيكية) 

المدينة 

الصناعية  

الثانية  

بمدينة 

 الرياض  

2,030  

 متر مربع

زيوت محركات   •

 السيارات 

 زيوت الهيدروليك    •

 زيوت الفرامل   •

 زيت ناقل الحركة  •

40,222   
4111021042

99 

  ـه08/09/1441

(الموافق  

 م)01/05/2020

بتاريخ  

  ـه1444/09/07

(الموافق  

 م)2023/03/29

3,435,921 

 المصدر: الشركة 

كما  ونسبته من إجمالي الطاقة اإلنتاجية القصوىالمحركات والمعدات ومنتجات الهيدروليك من زيوت  ويوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي لمصنع الشركة
 م:2021 سبتمبر 30وكما في  م2020ديسمبر  31كما في  م و2019ديسمبر  31في 

 
 المحركات والمعدات ومنتجات الهيدروليك زيوت تفاصيل اإلنتاج الفعلي لمصنع الشركة من  ):16( رقم الجدول

 المصنع 
الطاقة اإلنتاجية السنوية  

 (طن)   المتاحة

  السنوية  اإلنتاجية  الطاقة
  الصناعية التراخيص وفق

 (طن) 

 (%)  المتاحة اإلنتاجية الطاقة  إجمالي  من الفعلية اإلنتاجية  الطاقة نسبة

 م 2021 سبتمبر 30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

نتاج مصنع أقاسيم إل

زيوت المحركات 

  والمعدات ومنتجات

(مصنع   الهيدروليك

شركة مصنع أقاسيم  

لصناعة المواد 

الكيماوية  

 والبالستيكية) 

40,222   166,400  28.22 % 34.29 % 37.25 % 

 المصدر: الشركة
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 م: 2021ة أشهر من العام تسعم وألول 2020م و 2019لألعوام  وفقًا للمنتجات كما يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلنتاج الفعلي للشركة (بالطن)

 وفقًا للمنتجات  تفاصبل اإلنتاج الفعلي للشركة (بالطن) ):17( رقم الجدول

 المنتجات

 اإلنتاج الفعلي (بالطن)
 م 2021 سبتمبر 30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31
اإلنتاج 

 الفعلي (طن) 
النسبة من إجمالي  

 اإلنتاج (%) 
اإلنتاج 

 الفعلي (طن) 
النسبة من إجمالي  

 اإلنتاج (%) 
اإلنتاج 

 الفعلي (طن) 
النسبة من إجمالي  

 اإلنتاج (%) 
 % 70.47 10,558 % 64.46 8,890 % 68.33 7,755 منتجات محركات بنزين 
 % 11.82 1,771 % 17.87 2,465 % 21.74 2,468 منتجات محركات الديزل

 % 4.41 661 % 4.74 654 % 3.20 363 الحركة  منتجات زيوت ناقل
 % 1.21 182 % 3.90 538 % 3.04 345 منتجات زيوت الجير 
 % 10.78 1,615 % 4.84 667 % 3.69 419 منتجات الهيدروليك 

 % 1.31 196 % 4.19 578 % 0.00 0 منتجات زيوت الفرامل 
 % 100.00 14,983 % 100.00 13,792 % 100.00 11,350 اإلجمالي 

 40,222 40,222 40,222 المتاحة  السنوية  اإلنتاجية الطاقة 
  نسبة اإلنتاج الفعلي إلى الطاقة اإلنتاجية 

 المتاحة  السنوية
28.22 % 34.29 % 37.25 % 

 المصدر: الشركة

 تفاصيل اإليرادات 

 اإليرادات وفق المنتجات  3.6.1
سبتمبر  30م وكمافي 2020للعام  سبتمبر  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31كما في  يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفق المنتجات

 : م2021للعام 
 المنتجات الشركة حسب  إيراداتتفاصبل  ):18( رقم الجدول

 المنتج
 م 2021سبتمبر 30 م 2020 سبتمبر 30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 النسبة (%) القيمة (ريال سعودي)  النسبة (%) (ريال سعودي) القيمة 
القيمة (ريال  

 سعودي)
 النسبة (%)

القيمة (ريال  
 سعودي)

 النسبة (%)

 74.71% 52,166,509 % 67.55 34,171,916 72.32% 50,807,850 70.14% 44,566,809 منتجات محركات بنزين 
 9.23% 6,444,023 19.79% 10,011,072 14.27% 10,026,771 17.02% 10,815,102 منتجات محركات الديزل 

 7.26% 5,072,190 2.78% 1,407,085 3.42% 2,403,122 2.47% 1,570,182 منتجات الهيدروليك 
 2.04% 1,425,248 3.01% 1,521,203 3.15% 2,211,248 3.55% 2,254,245 منتجات زيوت الفرامل 

 1.28% 890,239 1.51% 763,046 1.14% 799,836 2.49% 1,584,457 منتجات زيوت الجير 
 0.15% 106,536 0.75% 381,563 0.65% 456,806 1.06% 673,331 * مواد التشحيم
 4.60% 3,209,547 4.44% 2,243,787 4.68% 3,290,220 3.27% 2,077,087   الحركة منتجات زيوت ناقل

 0.73% 507,498 0.17% 85,345 0.36% 256,253 0.00% 0  (سكراب واستيكرات) أخرى
 100.00% 69,821,790 100.00% 50,585,017 100.00% 70,252,106 100.00% 63,541,213 المجموع 

 شركةالمصدر: ال

تزيد عن تكلفة شراء مواد  في الوقت الحالي التشحيمتقوم الشركة بتوريد مواد التشحيم من منتجين آخرين ويعود ذلك بشكل أساسي أن تكلفة اإلنتاج لمواد * في الوقت الحالي 
 من المنتجين اآلخرين.   كمنتج جاهز  التشحيم

  الجغرافي التوزيعااليرادات وفق  3.6.2
 30م وكمافي 2020للعام   سبتمبر 30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31كما في  يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات للشركة وفقًا للتوزيع الجغرافي

 : م2021للعام سبتمبر 
وفق    م2021  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  ةتسعال  ولفترةم  2020  سبتمبر  30  في  المنتهية  أشهر  ةتسعال  م ولفترة2020م و2019تفاصيل اإليرادات للعامين    ):19الجدول رقم (

 التوزيع الجغرافي 

اإليرادات وفق للتوزيع 
 الجغرافي  

 م 2021سبتمبر  30 م 2020سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31

القيمة (ريال  
 سعودي) 

 النسبة (%) 
القيمة (ريال  

 سعودي) 
 النسبة (%) 

القيمة (ريال  
 سعودي) 

 النسبة (%) 
(ريال  القيمة  

 سعودي) 
النسبة  

 (%) 

 % 93.21 65,079,331 % 82.42 41,690,564 85.25% 59,892,079 83.91% 53,315,263 المبيعات داخل المملكة 

 % 6.79 4,742,459 % 17.58 8,894,453 14.75% 10,360,027 16.09% 10,225,968 المملكة  المبيعات خارج المملكة

 100.00% 69,821,790 100.00% 50,585,017 100.00% 70,252,106 100.00% 63,541,231 المجموع

 المصدر: الشركة
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 العمالءكبار  3.6.3
مع اإلشارة إلى أن العالقة مع جميع العمالء بما فيهم   م2021  سبتمبر  30وكما في    م2020م و2019ديسمبر    31في  خمسة عمالء للشركة كما  يوضح الجدول التالي قائمة بأكبر  

 :وعلى أساس تعاقدي أوامر الشراء المباشرةتقوم على أساس  العمالءكبار 
 التوالي على م2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر ةتسعوال م2020م و 2019قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة للعامين  ):20( رقم الجدول

 طبيعة العالقة  قائمة أكبر خمسة عمالء 
 السنة 

ريال  (القيمة  
 ) سعودي

النسبة من إجمالي  
 (%) اإليرادات 

   م2019 العام خالل عمالء خمسة أكبر قائمة
 11.21% 7,123,767 تعاقدية  مستقل  مصر  - شركة اقاسيم لالستيراد

 5.30% 3,366,810 أوامر شراء مباشرة  مستقل  شركة المنصات البترولية التجارية 
 3.81% 2,423,640 أوامر شراء مباشرة  مستقل  البترول الذهبي للزيوت شركة 

 1.69% 1,071,780 أوامر شراء مباشرة  مستقل  مؤسسة السمات العالمية للتجارة 
 1.59% 1,009,670 أوامر شراء مباشرة  مستقل  مؤسسة زيوت الشرق التجارية 

 23.60% 14,995,667 المجموع 
   م2020 العام خالل عمالء خمسة أكبر قائمة

 6.90% 4,845,259 أوامر شراء مباشرة  مستقل  شركة زين لزيوت التشحيم  
 6.68% 4,694,184 تعاقدية  مستقل    شركة اقاسيم لالستيراد

 4.91% 3,449,048 أوامر شراء مباشرة  مستقل  مؤسسة السمات العالمية للتجارة 
 2.71% 1,903,983 أوامر شراء مباشرة  مستقل  التشحيم  لزيوت المحرك لمسات مؤسسات

  وكيل - العصامي علي  حمود محمد مؤسسة
 اليمن

 1.86% 1,304,871 أوامر شراء مباشرة  مستقل 

 23.06% 16,197,345  المجموع
 م 2021سبتمبر   30 في المنتهية أشهر التسعة خالل عمالء خمسة أكبر قائمة

 7.92% 5,529,864 أوامر شراء مباشرة  مستقل   -مؤسسة السمات العالمية للتجارة 
 4.88% 3,408,730 أوامر شراء مباشرة  مستقل  جدة -مؤسسة منصة زاجل التجارية 

 3.81% 2,663,452 أوامر شراء مباشرة  مستقل    مؤسسات لمسات المحرك لزيوت التشحيم
 3.77% 2,635,641 أوامر شراء مباشرة  مستقل  شركة زين لزيوت التشحيم  

 1.95% 1,361,126 أوامر شراء مباشرة  مستقل  مؤسسة ابراهيم علوي محمد المنهالي 
 22.34% 15,598,813 المجموع 

 المصدر: الشركة

 توريد المنتجات  

 كبار الموردين  3.7.1
ولفترة م 2020م و 2019للعامين اإليرادات من إجمالي تكلفة  %)110.68%) ونسبة (102.37نسبة ( و (99.96%)نسبة الموردين شكلت المشتريات من كافة 

على التوالي،  م 2021سبتمبر  30ولفترة  م2020م و2019التوالي. يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين للشركة للعامين  م على2021سبتمبر  30

 :المباشرة الشراء وطلبات  أوامر أساسمع اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار الموردين تقوم على 
 م 2021 سبتمبر 30 المالية المنتهية في الفترة  وعن م2020م 2019قائمة أكبر خمسة موردين للشركة للعامين و  ):21( رقم الجدول

 المستوردة المنتجات  الدولة موردين  خمسة أكبر  قائمة
ريال  (  القيمة

 ) سعودي
  إجمالي من النسبة

 (%)  اإليرادات تكلفة

  من النسبة
  إجمالي

  المشتريات 
 (%) 

 م 2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة
 17.94% 17.94% 8,103,270 زيت األساس الخام   المملكة العربية السعودية شركة ارامكو السعودية

 16.83% 16.82% 7,600,063 إضافات الزيوت  المملكة العربية السعودية شركة المتحدة للتجارة 

 11.79% 11.79% 5,324,921 عبوات حديد  المملكة العربية السعودية   -الوطنية لصناعة االوعية 

 10.01% 10.00% 4,519,257 إضافات كيميائية   اإلمارات العربية المتحدة   /هيرومكس للتجارة العامة 

 8.28% 8.28% 3,738,495 إضافات كيميائية   المملكة العربية السعودية شركة لوبريزول  

 64.85% 64.82% 29,286,006     المجموع 
 م 2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة

 19.56% 20.02% 9,945,314 زيت األساس الخام   المملكة العربية السعودية شركة ارامكو السعودية 

 12.40% 12.69% 6,305,597 إضافات كيميائية   اإلمارات العربية المتحدة هيرومكس للتجارة العامة 
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 المستوردة المنتجات  الدولة موردين  خمسة أكبر  قائمة
ريال  (  القيمة

 ) سعودي
  إجمالي من النسبة

 (%)  اإليرادات تكلفة

  من النسبة
  إجمالي

  المشتريات 
 (%) 

 م 2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة
 10.50% 10.75% 5,338,999 إضافات الزيوت  المملكة العربية السعودية مصنع افاق االساسات 

 8.49% 8.69% 4,319,149 إضافات كيميائية   المملكة العربية السعودية شركة لوبريزول  

 6.64% 6.80% 3,379,258 عبوات حديد  السعوديةالمملكة العربية  الوطنية لصناعة االوعية 

 57.59% 58.96% 29,288,317 المجموع 
 م 2021سبتمبر  30 في  المنتهية المالية الفترة

 -شركة ارامكو السعودية للزيوت 

 لوبريف 
 23.89% 26.45% 13,617,755 زيت األساس الخام   المملكة العربية السعودية

للمنتجات شركة مصنع سندان الحديث 

 النفطيه 
 20.82% 23.04% 11,862,846 إضافات الزيوت  المملكة العربية السعودية

مصنع افاق االساسات للزيوت المعاد 

 تكريرها 
 14.10% 15.61% 8,036,531 إضافات الزيوت  المملكة العربية السعودية

 -هيرومكس للتجارة العامة / كاسبين 

 كيميبكس 
 10.85% 12.01% 6,186,334 إضافات كيميائية   المتحدة العربية اإلمارات

فرع الشركة   -الوطنية لصناعة االوعية 

 الوطنية للصناعة
 7.81% 8.65% 4,453,024 عبوات حديد  المملكة العربية السعودية

 % 77.48 % 85.75 44,156,490     المجموع 
 الشركة: المصدر

 المستوردة من الخارج  المواد 3.7.2

  30 للفترة و  م2020 و م2019 للعامين اإليرادات تكلفة إجمالي من%) 17.89%) و(12.69%) و(10.00( نسبة المملكة خارج من المواد مشتريات شكلت

 التوالي  على م2021 سبتمبر 30وللفترة  م2020و م2019 للعامين للشركة المستوردة  المواد تفاصيل التالي الجدول يوضح. التوالي على م2021 سبتمبر

 على التوالي م2021 سبتمبر 30وللفترة  م2020م و2019للشركة للعامين  من الخارجالمستوردة  المنتجاتتفاصيل  ):22( رقم الجدول

 طبيعة التعامل الدولة المورد 
المنتجات 
 المستوردة 

 القيمة (ريال سعودي) 
النسبة من  

إجمالي تكلفة  
 (%) اإليرادات 

النسبة من  
إجمالي  

 المشتريات (%) 

 م 2019ديسمبر  31كما في 

 شركة كاسبين 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 

إضافات 

 كيميائية 
4,519,257 %10.00 %10.01 

 10.01% 10.00% 4,519,257 إجمالي 

 م 2020ديسمبر 31كما في 

 كاسبين شركة 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 

إضافات 

 كيميائية 
6,305,598 %12.69 %12.40 

 12.40% 12.69% 6,305,598 اإلجمالي 

 م2021سبتمبر  30كما في 

 شركة كاسبين 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 

إضافات 

 كيميائية 
6,186,334 12.01 % 10.85 % 

  ريبي -هنكل العالمية لصناعة الزيوت شركة 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 
 % 3.91 % 4.33 2,228,450 زيوت 

  تاج الملوكشركة 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 

إضافات 

 كيميائية 
433,340 0.84 % 0.76 % 

 شركة إنوفا للكيميائيات المتخصصة 
العربية  اإلمارات 

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 

إضافات 

 كيميائية 
235,766 0.46 % 0.41 % 
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 شركة بالمر لوري 
اإلمارات العربية  

 المتحدة 

أوامر شراء  

 مباشرة 
 % 0.23 % 0.25 129,479 عبوات حديد 

 16.17% 17.89% 9,213,369 اإلجمالي 

 المصدر: الشركة 

 المشاريع تحت التنفيذ  
 نتاج،اإل  عملية  في  الداخلة  األساسية  ادالمو  من   التوريد  مصادر  تنويع  إلى  باإلضافة  الثابتة  أصولها  تحديث  على   المستند  هذا   تاريخ  في  كما  الشركة  تعمل
 :كالتالي ) مشروع1( عدد تنفيذ على الشركة تعمل حيث

 المشاريع تحت التنفيذ  ):23( رقم الجدول

 طبيعة المشروع  اسم المشروع 

إجمالي  
التكلفة  

المتوقعة (ريال  
 سعودي) 

مصادر  
 التمويل  

نسبة  
االنجاز 

 الحالية (%) 

تاريخ استكمال  
 المشروع المتوقع 

الرصيد كما في  
ديسمبر   31تاريخ 

 م 2021
 (ريال سعودي) 

 مشروع مصنع دبي 

تأسيس مصنع في دبي لخلط  

  المنتجات الرئيسية للشركة

واالستفادة من انخفاض أسعار 

المواد الخام في اإلمارات 

العربية المتحدة مما سيساهم 

في تخفيض تكلفة اإلنتاج 

المباشرة باإلضافة إلى تنويع 

 مصادر التوريد  

6,000,000 

تمويل ذاتي 

بالشركة من  

خالل السيولة  

 المتوفرة 

42 % 

من المتوقع أن يتم 

استكمال إنشاء 

المصنع في الربع  

الثاني من العام  

 م 2022

2,454,591 

 2,454,591  % 42  6,000,000 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

 رؤية الشركة  
 المستلزمات  ضمن  تكون   بأن  نفخر  والتي  ،الجودة  ومواصفات   معايير  بأعلى   والمصّنعة  العالمية  الزيوت  أفضل  تصنيع  في  المستمرة  رسالتنا  تمثل

 . رغباتهم وتلبية  بمنتجاتنا المستهلكين من المزيد ثقة لتوسيع  ونسعى ،محرك  لكل األساسية

 رسالة الشركة  
 .المستهلك احتياجات كافة تلبي توفيرية منتجات تصنيع و تطوير

 استراتيجية الشركة العامة  
 خالل   من  ،النمو  استمرارية  ضمان  و  التشغيل  كفاءة  ورفع  االيرادات  زيادة  بين  تجمع  التي  اهدافها  تحقـق  التي  االســتراتيجية  الخطــط  الشــركة  وضعــت

  مستوى   ورفع  البشري  المال  راس  في  واالسثمار  جديدة  العمالء  من  وقطاعات  منتجات   في  والدخول   وزيادتها  المتاحة  االنتاجية  للطاقة  األمثل  االستغالل
 .الجودة

 نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة  
  المحركات بالمملكة العربية السعودية.في سوق زيوت واسعة معرفة  •
 . وجود اكثر من عالمه تجارية ومنتج يتيح للشركة المرونة تلبية احتياجات المستخدم النهائي •
  .مؤهل في قطاع تجزئة زيوت المحركات فريق إداري •
 أسطول نقل متنوع ومتكامل ومستودعات تخزين في مختلف مناطق المملكة •
 بضمان الجودة لمنتجات الشركة.االهتمام الكبير  •
 لمحركات. صناعة االشركات العالمية ل عدد من حصول الشركة على شهادات اعتماد لمنتجاتها من  •
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 السجالت التجارية للشركة 
 السجالت التجارية للشركة  ):24( رقم الجدول

 الشركة  اسم الرقم

نوع  

الكيان 

 القانوني 

السجل  رقم 

 التجاري 
 تاريخ االنتهاء  تاريخ اإلصدار  النشاط

 سجل الشركة الرئيسي 

1 

 مصنع شركة

  أقاسيم

 المواد لصناعة

  الكيماوية

 والبالستيكية 

شركة 

مساهمة 

 مقفلة

 والمحركات  للمعدات التشحيم زيوت انتاج 1010264660

   ـه1430/03/24

  الموافق(

 )م2009/03/21

 ـ ه1444/11/29

 )م2023/06/18الموافق( 

 السجالت الفرعية

2 
أقاسيم  شركة 

 للتجارة 
 1010439473 فرع 

  الجديدة الغيار لقطع ئةز والتج بالجملة البيع

  السيارات زينة يشمل هاوتوابع للسيارات

 ،والمشروبات  األغذية  في البيع وكالء

  ،والملبوسات  المنسوجات في البيع وكالء

  بأجهزة الخاصة الغيار لقطع بالجملة البيع

  لزيوت بالجملة البيع ،والتبريد التكييف

 المتكررة، النفطية والمنتجات التشحيم

 البناء  لخشب بالتجزئة البيع

 

 ـ ه1437/02/18

فق  الموا(

 )م30/11/2015

 

 ـ ه1445/02/18

 )م2023/09/03الموافق (

 المصدر: الشركة

 وحقوق الملكية  العالمات التجارية 
التنافسي، وت  تي، والالتجارية  عالمتهافي تسويق منتجاتها على    الشركةتعتمد    ويوضح منحها تميزًا واضحًا في السوق بين العمالء.  تدعم أعمالها ومركزها 
 . التي قامت الشركة بتقديم طلب لتسجيلها التجارية ةالعالم  أدناه الجدول
 العالمة التجارية للشركة  ):25( رقم الجدول

 تاريخ التسجيل  الطلب رقم  اسم المالك العالمة التجارية 
بلد 

 التسجيل
 تاريخ نهاية الحماية  تاريخ بداية الحماية 

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1441017154 

 ـ ه1441/11/21

(الموافق  

 م)2020/07/12

المملكة  

العربية 

 السعودية

  ـه10/06/1441

(الموافق  

 م)04/02/2020

(الموافق   ـه10/06/1451
 م)18/10/2029

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1441014424 

 ـ ه1441/07/28

(الموافق  

 م)2020/03/23

المملكة  

العربية 

 السعودية

(الموافق   ـه12/05/1441
 م)07/01/2020

(الموافق   ـه12/05/1451
 م)21/09/2029

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1437019306 

 ـ ه1437/12/19

(الموافق  

 م)2016/09/20

المملكة  

العربية 

 السعودية

(الموافق   ـه21/08/1437
 م)28/05/2016

(الموافق   ـه21/08/1447
 م)09/02/2026
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 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1439002800 

 ـ ه1439/04/24

(الموافق  

 م)2018/01/11

المملكة  

العربية 

 السعودية

(الموافق   ـه02/02/1439
 م)22/10/2017

  ـه02/02/1449

(الموافق  

 م)06/07/2027

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1437026286 

 ـ ه1438/03/19

(الموافق  

 م)2016/12/18

المملكة  

العربية 

 السعودية

  ـه28/11/1437

(الموافق  

 م)31/08/2016

  ـه28/11/1447

(الموافق  

 م)15/05/2026

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1437011480 

 ـ ه1437/08/24

 (الموافق

 م)2016/05/31

المملكة  

العربية 

 السعودية

   ـه1437/05/20

 م)2016/02/29(الموافق

 ـ ه1447/05/20

 م)2025/11/11(الموافق

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1441013843 

 ـ ه1441/07/14

(الموافق  

 م)2020/03/09

المملكة  

العربية 

 السعودية

 ـ ه1441/05/06

(الموافق  

 م)2020/01/01

 ـ ه1451/05/06

(الموافق  

 م)2029/09/15

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1440022480 

 ـ ه1440/11/25

(الموافق  

 م)2019/07/28

المملكة  

العربية 

 السعودية

 ـ ه1440/09/02

(الموافق  

 م)2019/05/07

 ـ ه1450/09/02

(الموافق  

 م)2029/01/17

 

 شركة

  أقاسيم

 لصناعة

  المواد

  الكيماوية

 والبالستيكية 

1441011858 

 ـ ه1441/07/06

(الموافق  

 م)2020/03/01

المملكة  

العربية 

 السعودية

 ـ ه1441/04/21

(الموافق  

 م)2019/12/18

 ـ ه1451/04/21

(الموافق  

 م)2029/09/01

 الشركةالمصدر: 
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 والتصاريح  التراخيص 
 

 :كما يلي وهي  بعملياتها، القيام من  لتمكينها  المختصة الحكومية الجهات من الشركة عليها حصلت التي والتصاريح التراخيص التالي  الجدول يوضح
 التراخيص  ):26( رقم الجدول

 ترخيص منشأة صناعية 

 وصف المنتجات الجهة المرخصة  النشاط الرئيسي   وتاريخ الترخيصرقم  الترخيص
تاريخ انتهاء صالحية 

 الترخيص

 ترخيص منشأة صناعية

 بقرار صناعية منشأة ترخيض
 وتاريخ) 411102104299( رقم

(الموافق  ـه08/09/1441
 م)01/05/2020

صنع المواد  
الكيميائية 

 2011/األساسية

  الصناعة وزارة
   المعدنية والثروة

أغطية بالستيكية للعبوات بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   100

مطهرات ومعقمات ومحاليل كمياوية مختلفة   •
 طن.  650بطاقة إنتاجة تبلغ 

 طن.   450منظفات طبية بطاقة إنتاجية تبلغ  •
زيوت محركات السيارات بطاقة إنتاجية تبلغ  •

 طن.   1,600
زيوت تشحيم لمحركات البنزين بطاقة إنتاجية   •

 طن.   3,000تبلغ 
 طن.  3,000زيوت التنظيف بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   30,000زيوت هيدروليك بطاقة إنتاجية تبلغ  •
شحوم صناعية وسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ  •

 طن.   1,800
 طن.  1,600يكية بطاقة إنتاجية تبلغ عبوات بالست •
 طن.   500مطهرات بطاقة إنتاجية تبلغ  •
حمض االسيد (للبطاريات) بطاقة إنتاجية تبلغ  •

 طن.   4,200
 طن.   25,000زيوت أساسية بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   8,000مذيبات بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   8,000ميثانول بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   3,000ة إنتاجية تبلغ زيوت فرامل بطاق •
 طن.   6,000زيوت نقل الحركة بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   25,000احماض ستريك بطاقة إنتاجية تبلغ  •
  10,000سائلة بطاقة إنتاجية تبلغ اسفلتية عوازل  •

 طن.  
 طن.   500معقمات بطاقة إنتاجية تبلغ  •
زيوت تشحيم لمحركات الديزل بطاقة إنتاجية تبلغ   •

 طن.   6,000
 طن.   3,000زيوت قواطع بطاقة إنتاجية تبلغ  •
 طن.   25,000استرا البالميك بطاقة إنتاجية تبلغ  •

  ـه1444/09/07
(الموافق 
 م)2023/03/29

 التصريح البيئي للتشغيل 

 تاريخ اإلنتهاء  الجهة المصرحة  النشاط رقم التصريح التصريح 

تصريح بيئي للتشغيل  
لشركة مصنع اقاسيم 

لصناعة المواد الكيماوية  
 والبالستيكية  

) وتاريخ 19963تصريح رقم (

(الموافق   ـ هـ10/09/1443
 ).م11/04/2022

زيوت  انتاج 
التشحيم للمعدات 

والمحركات من  
خالل عمليات  

الخلط والتعبئة  
وإضافة 

المحسنات فقط 
بدون أي عمليات  

   تكرير

المركز الوطني 
للرقابة على  

 اإللتزام البيئي  

 هـ 06/08/1446
 م)05/02/2025(الموافق 

 رخصة التشغيل

 تاريخ اإلنتهاء   تاريخ اإلصدار   الجهة المصرحة  رقم الرخصة  الرخصة 

 رخصة تشغيل
رقم الرخصة  

57814421113018428 

 السعودية الهيئة
 الصناعية للمدن

 التقنية ومناطق

 ـه13/11/1442
(الموافق 

 م)23/06/2021

 ـه1443/11/24
 م)2022/06/23(الموافق 

 المصدر: الشركة
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 قائمة العقارات التي تملكها الشركة  
 ة:الشرك تملكها  التي العقارات قائمة ):27( رقم الجدول

 المدينة  المالك  االستخدام العقار  الرقم
نوع 

 العقار 
 مدة العقد   )2م( المساحة

 السنوية اإليجار قيمة

 )سعودي ريال(

 الدفترية القيمة

 في كما  للعقار

 سبتمبر 30

 ريال( م2021

 )سعودي

1 

مباني مقامة  
 صناعية أرض

  من مستأجرة
 المدن هيئة

 الصناعية
  ومناطق
 التقنية

  المصنع مباني
 واإلدارة والمستودع

  للشركة مملوكة
  أرض على ومقامة

  من مستأجرة صناعية
 الصناعية المدن هيئة

 التقنية ومناطق

  مصنع شركة
  أقاسيم

  المواد لصناعة
 الكيماوية

  والبالستيكية
  المباني تملك

 صناعي  الرياض 

 مباني مساحات

) 2م2,030( تبلغ

 على مقارمة

  مستأجرة أرض

 5,011( بمساحة

 ).2م

 ـه22/05/1443

(الموافق 

) تنتهي  م26/12/2021

في تاريخ 

 ـه21/05/1462

(الموافق 

 )م01/06/2040

 سعودي ريال 20,048

)  4أربعة ( بمعدل سنوياً 

ريال سعودي لكل متر  

مربع، مع اإلشارة إلى أنه 

يحق لهيئة المدن  

الصناعية ومناطق 

التقنية تعديل قيمة 

 اإليجار خالل مدة العقد  

3,435,921 

 المصدر: الشركة

  التي تستأجرها الشركة العقاراتقائمة  

 قائمة العقارات التي تستأجرها الشركة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:   3.17.1

 ة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية : الشرك تستأجرها التي العقارات قائمة ):28( رقم الجدول

 العقار  الرقم
ملك / 

 إيجار 
 المدينة  المستأجر

نوع 

 العقار 

المساحة ( 

األرض  

 المستاجرة) 

 مدة العقد 

القيمة  

الدفترية  

 للعقار 

قيمة اإليجار  

(ريال  السنوية

 سعودي)

 مساحات المباني

 )2م(

 ايجار  المصنع  عليها مقام صناعية أرض 1

  مصنع شركة
  أقاسيم
  لصناعة
 المواد

 الكيماوية
 والبالستيكية 

 صناعي الرياض 
متر  5,011

 مربع 

) 19تسعة عشر (
 سنة هجرية تنتهي

  في
 ـه1462/05/21تاري

(الموافق 
 م)2040/06/01

 2م2,030 20,044 3,435,921

 الشركة : املصدر

 :  آخرين مؤجرينقائمة العقارات التي تستأجرها الشركة من  3.17.1

 المستأجرة  العقارات قائمة ):29( رقم الجدول

 نوع العقار  المدينة  المؤجر  ملك/إيجار  العقار  الرقم
 المساحة

 متر
 مدة العقد  قيمة العقار/اإليجار 

 300 صناعي  ينبع مجموعة المرشد  إيجار   مستودع 1

ريال سعودي 16,600
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

 ـه01/03/1441واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و29/10/2019الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 إيجار  مستودع  2
محمد   مؤسسة

 عبدالقادر باعباد 
 600 مستودع جدة 

ريال سعودي  60,000
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

 ـه06/01/1439واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و26/09/2017الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،األقلقبل إنتهاء المدة السارية بشهر على 

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 إيجار  مستودع 3
مكتب إبراهيم حمود 

 العمير
 300 مستودع عنيزة

ريال سعودي  35,000
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

 ـه11/11/1441واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و02/07/2020الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 
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 300 مستودع الدوادمي  مجمع الحجاز الحديث  إيجار  مستودع  4

ريال سعودي  3,600
أربع  تستحق على 

دفعات، بحيث تدفع  
كل دفعة بداية كل  

 ثالثة أشهر 

(الموافق  هـ01/08/1442ينتهي في 
مع اإلشارة إلى أن العقد  م)، 2021/03/14

 .هذا المستندساري المفعول كما بتاريخ  

 300 مستودع تبوك جمال احمد الغريض  إيجار  مستودع  5

ريال سعودي  20,000
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

 ـه01/08/1441واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و25/03/2020الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 إيجار  مستودع 6
مكتب افق الريان  

 للعقار 
 300 مستودع ابوعريش

ريال سعودي  23,000
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

هجرية من    سنتان  تبدأ  هـ 09/05/1440واحدة 
يجدد تلقائيًا ما لم م)، و15/01/2019الموافق  (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد قبل  
األقل على  بشهر  السارية  المدة  مع   ،إنتهاء 

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما بتاريخ  
 .هذا المستند

 إيجار  مستودع  7
مؤسسة صالح شايع  

 النفيسة
 750 مستودع حفر الباطن 

ريال سعودي  6,000
دفعتين  تستحق على 

كل دفعة بداية   تدفع
 كل ستة اشهر 

 ـه07/08/1441واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم )، و2020-03-31الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 ايجار    مستودعات 8
شركة ميثاق 

 القابضة 
 2500 مستودع الرياض 

ريال سعودي  122,400
على تستحق على 
كل   دفعتين تدفع

دفعة بداية كل ستة  
 اشهر 

 ـه11/01/1439واحدة تبدأ من   هجرية سنه
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و01/10/2017الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 ايجار  مستودع 9
مؤسسة عامر  

عسيري/خميس  
 مشيط

خميس 
 مشيط

 750 مستودع

ريال سعودي  6,000
على تستحق على 
كل   دفعتين تدفع

دفعة بداية كل ستة  
 اشهر 

 ـه15/12/1441واحدة تبدأ من  سنتان هجرية
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و05/08/2020الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 ايجار  مستودع 10
مكتب دار السالم 
 للعقار / الطائف 

 300 مستودع الطائف 

ريال سعودي  18,000
تستحق على على 

كل   دفعتين تدفع
دفعة بداية كل ستة  

 اشهر 

 ـه15/09/1440واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و20/05/2019الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 320 مكتب الرياض  شركة المصيريعي ايجار  مكتب اإلدارة  11

ريال سعودي  241,375
على تستحق على 
كل   دفعتين تدفع

دفعة بداية كل ستة  
 اشهر 

واحدة تبدأ من   هجرية سنوات 5
م)، 01/02/2021الموافق ( هـ19/06/1442

يجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين بعدم  و
رغبته في التجديد قبل إنتهاء المدة السارية  

مع اإلشارة إلى أن العقد   ،بشهر على األقل
 .هذا المستندساري المفعول كما بتاريخ  

 3200 مستودع الرياض  مكتب احمد المطلق  ايجار  مستودعات   12

ريال سعودي  445,680
على تستحق على 
كل   دفعتين تدفع

دفعة بداية كل ستة  
 اشهر 

 ـه14/07/1442واحدة تبدأ من   هجرية سنة
يجدد تلقائيًا ما لم  م)، و 26/02/2021الموافق (

يخطر أحد الطرفين بعدم رغبته في التجديد 
مع   ،قبل إنتهاء المدة السارية بشهر على األقل

اإلشارة إلى أن العقد ساري المفعول كما  
 .هذا المستندبتاريخ 

 ةالمصدر: الشرك
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 والسعودة  الموظفون 
) موظف غير سعودي، وتندرج الشركة حاليًا 126(  و) موظف سعودي  36) موظف منهم (162الشركة (، بلغ عدد موظفي  م 2021  سبتمبر  30كما في تاريخ  
 والتنمية االجتماعية. البشرية المواردوزارة   عنلبرنامج نطاقات الصادر  %) وفقاً 24.63وبنسبة سعودة قدرها (" أخضر متوسط"تحت النطاق 

المنتهية   ة أشهرتسعالم وكما في فترة  2020م و2019وتوضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام  
 م.2021 سبتمبر 30في 

 م.2021سبتمبر  30المنتهية في  ة أشهرتسعالم وكما في فترة 2020م و 2019أعداد العاملين بالشركة خالل األعوام  ):30( رقم الجدول

 الفئة
 م2021سبتمبر  30كما في  م2020ديسمبر  31كما في  م2019ديسمبر  31كما في 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 % 22.22 36 % 22.9 30 % 18.58 21 السعوديون
 % 77.78 126 % 77.1 101 % 81.42 92 غير السعوديين

 % 100.00 162 % 100.00 131 % 100.00 113 اإلجمالي
  المصدر: الشركة

 م. 2021 سبتمبر 30المنتهية في  ة أشهرتسعالم وكما في فترة 2020م و2019توزيع الموظفين على اإلدارات خالل األعوام  ):31( رقم الجدول

 اإلدارة
 م2021 سبتمبر  30كما في  م2020ديسمبر  31كما في  م2019ديسمبر  31كما في 

 السعوديين غير  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 

 0 3 0 3 3 3 اإلدارة العليا 
 8 2 8 0 7 0 اإلدارة المالية 

 45 3 34 1 27 1 إدارة اإلنتاج والمصنع 
 61 18 51 20 44 11  إدارة المبيعات والتسويق
 11 2 7 1 10 2 إدارة االحتياجات واإلمداد 

 0 6 0 5 0 4 إدارة الموارد البشرية
 1 2 1 0 1 0 إدارة تقنية المعلومات 

 126 36 101 30 92 21 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

خارج المملكة وال تملك أية  آخر ال يوجد للشركة نشاط تجاري ) "المشاريع تحت التنفيذ" في هذا المستند، فإنه 3.8باستثناء ما تم اإلشارة إليه في القسم (
 هذا المستند.نشر  تاريخب كماخارجها أخرى أصول 

جال عمل الشركة،  تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في م
 سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي 

 ) شهرًا األخيرة.12نقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل (اأي  الشركة بأنه لم يحدثوتقر 
 

 جوهري في طبيعة عمل الشركة.كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير 
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي 4

 دراجاإل قبل ملكية الشركةهيكل   
 يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج: 

 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج ):32( رقم الجدول

 االسم م 

 بشكل غير مباشر الملكية  الملكية بشكل مباشر 

عدد  

األسهم  

 (سهم) 

القيمة اإلجمالية  

اإلسمية (ريال  

 سعودي) 

النسبة من  

إجمالي عدد  

 األسهم

عدد األسهم  

 * (سهم)

القيمة اإلجمالية  

اإلسمية (ريال  

 سعودي) 

النسبة من  

إجمالي عدد  

 األسهم

 ** %14.80 3,700,000 370,000 % 13.14 3,283,750 328,375 محمد مشنان سليمان الدوسري   1

 *** %14.80 3,700,000 370,000 % 13.00 3,248,930 324,893 فيصل خاتم عوض الزهراني  2

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000 شركة ديار البيداء التجارية 3

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  4

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000 التجاريةشركة وعد الغد  5

 % 0.00 0 0 % 5.40 1,350,000 135,000                  شركة سارية الشمال للتجارة 6

 % 0.00 0 0 % 4.00 1,000,000 100,000 * *****شركة ختام الرؤيا للتجارة  7

 % 0.00 0 0 % 4.00 1,000,000 100,000                                                                                                                                                                                                   **** **  شركة المدارات االربعة للتجارة 8

 **** %9.52 2,381,145 238,115 % 1.21 302,400 30,240 عشري سعد مزعل العشري 9

 % 0.00 0 0 0.002% 500 50 سارة سعد عثمان الهديب  10

 % 0.00 0 0 % 4.88 1,221,100 122,110 شركة االفق التحليلية للخدمات التجارية  11

 % 0.00 0 0 % 4.88 1,221,100 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد 12

13 
صفة مساهمون آخرون ينطبق عليهم 

  52% (عدد 5الجمهور ويملكون أقل من 
 مساهم)

832,222 8,322,220 33.29 % 250,326 2,503,255 10.01%***** 

 49.14% 12,284,400 1,228,440 % 100.00 25,000,000 2,500,000 اإلجمالي   

 المصدر: الشركة

 تم التقريب لعدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر ألقرب رقم صحيح.   *
خ هذا  الملكية غير المباشرة للسيد/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاري تفاصيل  يوضح الجدول أدناه **

 وذلك كالتالي: ة في عدد من المساهمين من فئة الشركات الناتجة عن ملكيته المباشر  المستند 
 تفاصيل الملكية غير المباشرة للمساهم/ محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري ):33( رقم الجدول

 المصدر: الشركة

 اسم المساهم  م

  بشكل  المملوكة األسهم عدد

  أقاسيم مصنع شركة  في مباشر

  الكيماوية المواد لصناعة

 (سهم)  والبالستيكية

 المباشرة الملكية نسبة

  مشنان  بن محمد /للمساهم

في المساهمين من   الدوسري

 فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد

للمساهم/ محمد بن مشنان  

  مباشر غير  بشكل الدوسري

 في الشركة (سهم) 

 100,000 100% 100,000 شركة المدارات األربعة للتجارة  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية 2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 التجاريةشركة وعد الغد  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الدوسري مشنان محمد/   المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80% الشركة  في للمساهم/ محمد بن مشنان الدوسري المباشرة غير الملكية نسبة إجمالي
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تى تاريخ  الملكية المباشرة وغير المباشرة للسيد/ فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية ح تفاصيل  ** يوضح الجدول أدناه
 وذلك كالتالي: الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات المستندهذا 

 تفاصيل الملكية غير المباشرة للمساهم/ فيصل بن خاتم الزهراني  ):34( رقم الجدول

 اسم المساهم  م
  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد
  لصناعة أقاسيم مصنع شركة  في

(سهم)   والبالستيكية الكيماوية المواد  

 المباشرة الملكية نسبة
فيصل بن خاتم   /للمساهم

في المساهمين   الزهراني
 من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ فيصل بن خاتم  

في   مباشر غير   بشكل الزهراني
 الشركة (سهم) 

000,100 شركة ختام الرؤيا للتجارة 1  %100 100,000 
000,135 شركة ديار البيداء التجارية 2  %50 500,67  
للتجارة شركة الشبكة السادسة  3  000,135  %50 500,67  
000,135 شركة وعد الغد التجارية 4  %50 500,67  
000,135 شركة سارية الشمال للتجارة  5  %50 500,67  

الزهراني  خاتم فيصل/   المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي  000,370  
الشركة  في الزهراني خاتم بن فيصلللمساهم/  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي  80.14%  

 المصدر: الشركة

عشري بن سعد بن مزعل العشري في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا   /للمساهمالملكية غير المباشرة  تفاصيل *** يوضح الجدول أدناه
 وذلك كالتالي:  الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات  المستند 
 العشري   بن مزعل ة للمساهم/ عشري بن سعدتفاصيل الملكية غير المباشر  ):35( رقم الجدول

 اسم المساهم  م
  في  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة  أقاسيم مصنع شركة
 (سهم)  والبالستيكية الكيماوية

 المباشرة الملكية نسبة
عشري بن سعد   /للمساهم

في   بن مزعل العشري
المساهمين من فئة  

 الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ عشري بن سعد 

  بشكل بن مزعل العشري
في الشركة   مباشر غير

 (سهم) 
 122,110 100% 122,110 التجارية  للخدمات التحليلية االفق شركة 1
 116,005 95% 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد 2

 238,115 العشري بن سعد عشري/   المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 9.52% الشركة  في عشري بن سعد العشري /للمساهم مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

الذين ينطبق في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية ) مساهمين آخرين 3لعدد ( حتى تاريخ هذا المستند ول أدناه الملكية غير المباشرةاوضح الجدت* ****

%) من ملكية الشركة، وهذه الملكية غير المباشرة ناتجة عن ملكيتهم المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات. 5.00عليهم تعريف الجمهور ويملكون نسبة تقل عن (

) مساهم اليملكون أي ملكية غير 49%) من ملكية الشركة والبالغ عدد (5.00لذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور ويملكون نسبة تقل عن (إن باقي المساهمين ا مع اإلشارة إلى

 :مباشرة في الشركة كما في تاريخ هذا المستند

   مهورملخص الملكيات غير المباشرة للمساهمين من فئة الج ):36( رقم الجدول

 اسم المساهم  م

  الملكية  نسبة إجمالي الملكية غير المباشرة 
 المباشرة وغير  المباشرة

  إجمالي من الشركة في
 (%)  الشركة أسهم

  المملوكة األسهم عدد
 )سهم(  مباشر غير بشكل

  المملوكة األسهم قيمة
 ريال (  مباشر غير بشكل

 ) سعودي

  المملوكة األسهم  نسبة
  من  مباشر غير بشكل

 (%)   الشركة أسهم إجمالي
 0.78% 0.78% 195,376   19,538 ) أ( العشري سعد بن عشري بن سعد 1
 4.40% 4.40% 1,098,990  109,899 ) ب( العشري مزعل سعد عبدهللا 2
 4.84% 4.84% 1,208,889  120,889 ) ج( العشري مزعل سعد محمد 3

 10.02% 10.01% 2,503,255 250,326 اإلجمالي
 المصدر: الشركة

المستند  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  العشري سعد  بن عشري بن سعد /للمساهم المباشرة غير  الملكية أدناه الجدول يوضح )أ
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 تفاصيل الملكية غير المباشرة للمساهم/ سعد بن عشري بن سعد العشري   ):37( رقم الجدول

 اسم المساهم  م
  في  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة  أقاسيم مصنع شركة
 (سهم)  والبالستيكية الكيماوية

  سعد  /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في   عشري بن سعد العشري  بن

 المساهمين من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
عشري بن    بن سعدللمساهم/ 

  مباشر غير  بشكل سعد العشري 
 في الشركة (سهم) 

 1,221 1% 122,110                                                                                                                       شركة ديار الماسية التجارية 1
 12,211 10% 122,110                                                                                                                        شركة روابي سدير للتجارة 2
 6,106 5% 122,110 شركة الماسات الثالث للمصاعد 3
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 19,538 العشري سعد بن عشري بن سعد/  المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 % 0.782 الشركة  في العشري سعد بن عشري بن سعد /للمساهم مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

المستند  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  العشري  مزعل بن  سعد  بن  عبدهللا /للمساهم المباشرة غير  الملكية أدناه الجدول يوضح )ب
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 مزعل العشري تفاصيل الملكية غير المباشرة للمساهم/ عبدهللا بن سعد بن  ):38( رقم الجدول

 اسم المساهم  م
  في  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة  أقاسيم مصنع شركة
 (سهم)  والبالستيكية الكيماوية

  /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في   عبدهللا بن سعد بن مزعل العشري

 المساهمين من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ عبدهللا بن سعد بن  

  مباشر غير  بشكل مزعل العشري
 في الشركة (سهم) 

 109,899 90% 122,110                                                                                                                  شركة روابي سدير للتجارة 1
 109,899 العشري مزعل  بن سعد بن عبدهللا /  المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي

 4.40% الشركة في العشري عبدهللا بن سعد بن مزعل /للمساهم مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي
 المصدر: الشركة

المستند  في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية حتى تاريخ هذا  العشري مزعل  بن سعد  بن محمد /للمساهم المباشرة غير  الملكية أدناه الجدول يوضح )ج
 وذلك كالتالي:   الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 بن مزعل العشري   تفاصيل الملكية غير المباشرة للمساهم/ محمد بن سعد ):39( رقم الجدول

 اسم المساهم  م
  في  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد

  المواد لصناعة  أقاسيم مصنع شركة
 (سهم)  والبالستيكية الكيماوية

  /للمساهم المباشرة الملكية نسبة
في   عبدهللا بن سعد بن مزعل العشري

 المساهمين من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ عبدهللا بن سعد بن  

  مباشر غير  بشكل مزعل العشري
 في الشركة (سهم) 

 120,889 99% 122,110                                                                                                                         شركة ديار الماسية التجارية 1
 120,889 العشري مزعل بن سعد بن محمد /  المساهم قبل من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي

 4.84% الشركة  في العشري محمد بن سعد بن مزعل /للمساهم مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي
 المصدر: الشركة

الرؤيا  شركة ختام   والمساهم/ المساهم/ شركة المدارات األربعة للتجارة، سيحظر على كًال من مالها رأس من أكثر  أو )%5(  يملكون  الذين الشركة في باإلضافة إلى كبار المساهمين  ******
ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول  ،) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية 12التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر (  للتجارة

 على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة 

 اإلدراج:ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل 

 هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج: 1 الشكل رقم
  

 

 ةالشركالمصدر: 

محمد مشنان سليمان الدوسري

شركة ديار البيداء التجارية

شركة وعد الغد التجارية

شركة سارية الشمال للتجارة

)مساهم58(مساهمون آخرون %52.27

%5.40

13.14%

%5.40

%5.40

فيصل خاتم عوض الزهراني13.00%

شركة الشبكة السادسة للتجارة %5.40
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 الهيكل التنظيمي   
 الهيكل التنظيمي للشركة : 2 الشكل رقم

  

 

 المصدر: الشركة

لم يتم تشكيل   مع اإلشارة إلى أنهعلى اعتماد الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت،  م)2020/ 12/ 21(الموافق  ـ ه06/05/1442  تاريخ في  المنعقدة العامة الغير عادية الجمعية وافقت *
 لجنة الترشيحات والمكافآت حتى تاريخ هذا المستند. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة   

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  4.3.1

 ) منهم غير مستقلين.2) منهم مستقلين و اثنان (3) أعضاء، ثالثة (5الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد خمسة (يدير 

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:  
 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ):40( رقم الجدول

 اإلدارة *أعضاء مجلس 

 المنصب  االسم
صفة  

 العضوية 
االستقاللية  

*** 
 الجنسية 

تاريخ 
 التعيين 

 العمر 
 األسهم المملوكة 

 "مباشرة" 
 األسهم المملوكة 
 "غير مباشرة"  

 النسبة  العدد  النسبة  العدد 
محمد بن مشنان  

بن سليمان  
 الدوسري 

رئيس مجلس  
 االدارة 

 سعودي غير مستقل غير تنفيذي

 ـه27/04/1442
(الموافق 

 م)12/12/2020

47 328,375 %13.14 370,000 %14.80 **** 

فيصل بن خاتم 
 بن عوض الزهراني

نائب رئيس  
مجلس اإلدارة  

والرئيس 
 التنفيذي 

 ***** 14.80% 370,000 13.00% 324,893 40 سعودي غير مستقل تنفيذي

حسن بن عمر بن  
 علي باخميس

عضو مجلس  
 االدارة 

 - - - - 52 سعودي مستقل تنفيذيغير 

ناصر عبدهللا  
 سعد الناصر 

عضو مجلس  
 االدارة 

 - - - - 54 سعودي مستقل غير تنفيذي

محمد عبدهللا  
 عبدالكريم الصالح 

عضو مجلس  
 االدارة 

 - - - - 52 سعودي مستقل غير تنفيذي

 أمين سر مجلس اإلدارة **
فيصل رجا شلمان 

 العنزي
أمين سر  
مجلس  

 **اإلدارة
 سعودي - -

 ـه02/05/1442
(الموافق 

 م)17/12/2020
37 - - - - 

 المصدر: الشركة

  قيد تاريخ من تبدأ سنوات  خمس لمدة وذلك  أعاله المذكورين اإلدارة مجلس أعضاء تعيين على )م2020/12/12 الموافق ( ـه1442/04/27 تاريخ  في المنعقدة التحولية الجمعية وافقت*
 ).  م2020/12/17  الموافق( ـه1442/05/02 تاريخ في المساهمة  الشركات بسجل الشركة 

 .اإلدارة لمجلس سر كأمين  العنزي شلمان رجا فيصل /السيد  تعيين علىم). 17/12/2020هـ (الموافق 02/05/1442  تاريخ في اإلدارة مجلس قرار** 

إدارة اإلنتاج والمصنع
)حجاجمحمدحازم(

الرئيس التنفيذي
)بن خاتم الزهرانيفيصل(

قإدارة المبيعات والتسوي
)حافظعبدالحميدمحمد(

البشريةإدارة الموارد
)العنزيرجافيصل(

اإلدارة المالية
)سعيدمهيوبعالء(

إدارة تقنية المعلومات
)غالمحسينكامران(

إدارة االحتياجات واإلمداد
)أحمدعليخالد(

مجلس اإلدارة

الجمعية العامة لجنة المراجعة

إدارة المراجعة الداخلية
لجنة الترشيحات)شاغر(

والمكافآت
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 اإلدارة مجلس  ألعضاء  االستقالل عوارض وتتمثل,  اإلدارة مجلس ألعضاء  االستقالل عوارض تحديد في المالية السوق هيئة عن الصادرة  الشركات حوكمة الئحة على االستناد تم*** 
 : من  كل في للشركة

يملك هذه  مع من  أن يكون مالكًا أو له مصلحة فيما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة   •
 النسبة 

 أن يكون ممثًال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من اسهم شركة أخرى في مجموعتها.  •
 أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة.  •
 عضوية مجلس إدارة الشركة. أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في  •

 
  هذا تاريخ   حتى والبالستيكية الكيماوية المواد  لصناعة أقاسيم مصنع شركة  في الدوسري سليمان  بن مشنان  بن محمد  / للسيد المباشرة غير الملكية تفاصيل أدناه الجدول  يوضح ****

 : كالتالي  وذلك الشركات  فئة من المساهمين  من  عدد في المباشرة ملكيته عن الناتجة المستند 

 اسم المساهم  م

  بشكل  المملوكة األسهم عدد
  أقاسيم مصنع شركة  في مباشر

  الكيماوية المواد لصناعة
 (سهم)  والبالستيكية

 المباشرة الملكية نسبة
  مشنان  بن محمد /للمساهم
في المساهمين من   الدوسري

 فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ محمد بن مشنان  

في   مباشر غير  بشكل الدوسري
 الشركة (سهم) 

 100,000 100% 100,000 شركة المدارات األربعة للتجارة  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 شركة وعد الغد التجارية  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الدوسري مشنان محمد/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80% الشركة في للمساهم/ محمد بن مشنان الدوسري  مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة
  المستند هذا تاريخ حتى والبالستيكية الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في الزهراني عوض بن  خاتم بن  فيصل /للسيد المباشرة غير الملكية أدناه الجدول  يوضح * ****

 : كالتالي وذلك  الناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات

 اسم المساهم  م
  مباشر  بشكل  المملوكة األسهم عدد
  لصناعة أقاسيم مصنع شركة  في

 (سهم)   والبالستيكية الكيماوية المواد

 المباشرة الملكية نسبة
فيصل بن خاتم   /للمساهم
في المساهمين   الزهراني

 من فئة الشركات (%) 

  المملوكة األسهم عدد
للمساهم/ فيصل بن خاتم  

في   مباشر غير   بشكل الزهراني
 الشركة (سهم) 

 100,000 100% 100,000 شركة ختام الرؤيا للتجارة  1
 67,500 50% 135,000 شركة ديار البيداء التجارية  2
 67,500 50% 135,000 شركة الشبكة السادسة للتجارة  3
 67,500 50% 135,000 شركة وعد الغد التجارية  4
 67,500 50% 135,000 شركة سارية الشمال للتجارة  5

 370,000 الزهراني خاتم فيصل/  المساهم قبل  من مباشر غير بشكل المملوكة األسهم عدد إجمالي
 14.80% الشركة في الزهراني خاتم بن فيصلللمساهم/   مباشرةال غير الملكية نسبة إجمالي

 المصدر: الشركة

 مسؤوليات مجلس اإلدارة  4.3.2
 وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي:تتضمن مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة  4.3.3
اليومية للشركة. وبموجب الئحة وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال 

 خلية، لمجلس اإلدارة المسؤوليات اآلتية:حوكمة الشركة الدا

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •
 وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  -
 للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل  -
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها. -
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -
 الشركة واعتمادها.المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في  -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: •
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين،   -

 اءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإس
 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. -
 واجه الشركة وطرحها بشفافية. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد ت -
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. -
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 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة.  -
 األساسي للشركة.  النظاموضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع نظام الشركات و •
 ة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضح •
 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي: •

 م التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. آليات تعويض أصحاب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقه -
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. -
 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.  -
حيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة، ب -

 المصالح على أن يضع المجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
ت الجوهرية للمساهمين والدائنين واصحاب  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلوما -

 المصالح لآلخرين.

 رئيس مجلس اإلدارة  4.3.3.1
س في أداء وظائفه  مســـــؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتســـــهيل اإلســـــهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضـــــاء مجلس اإلدارة لضـــــمان فاعلية المجل  تتلخص

 ككل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.

يات لتمثيل الشـــــركة أمام ســـــائر الجهات الحكومية، وبموجب الئحة حوكمة الشـــــركات،  وفقًا لنظام الشـــــركات ونظام الشـــــركة األســـــاســـــي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوســـــع الصـــــالح 

 تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.  •
 اقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمن •
 تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي.  •
 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة. •
 الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.ضمان وجود قنوات للتواصل  •

مستقلين، تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين وال •
 وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

دارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات، إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإل  •
 والتشاور مع أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.

 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. •
 . الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها إبالغ •

 لمجلس. تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة وا 

 ن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة.وم

 الرئيس التنفيذي  4.3.3.2
ا لهيئات مجلس اإلدارة. وفقًا لنظام  للشركة رئيس تنفيذي يمثل المساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريره

الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية  الشركة األساسي، للرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية، وبموجب 

 للرئيس التنفيذي مايلي:  

 .تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة •
 . تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها •
 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.  •
 لمصالح. تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •
 اصاته.  تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختص •
 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين.   •
التقارير على مجلس  إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 اإلدارة.
 ًال عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فض •
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.  •
 لمخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى ا •
 التنظيمية المختلفة.  اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤولية الموكلة الى المستويات  •
 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال لإلدارة وطريقة تنفيذها.  •
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 لتي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لتلك الصالحيات. اقتراح الصالحيات ا •

 أمين سر المجلس 4.3.3.3
 يكون أمين سر مجلس إالدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي: 

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها. •
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس. •
بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة •

 مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بإالجراءات التي أقرها المجلس. •
 إلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. تبليغ أعضاء مجلس ا •
 عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  •
 .شركةالتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بال •
 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
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 اء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعض
 

 بن مشنان بن سليمان الدوسريلمحمد الذاتية السيرة  ):41( رقم الجدول
 بن سليمان الدوسري  مشنانبن محمد 

 سنة  47 العمر

 سعودي  الجنسية  

 غير مستقل -غير تنفيذي  – رئيس مجلس اإلدارة المنصب

 م  1995حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام  • المؤهالت العلمية

للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في   • الخبرات العلمية األربعة  المدارات  العام لشركة  المدير  يشغل منصب 
 م وحتى اآلن.2020مجال البيع بالتجزئة لألثاث المكتبي) منذ عام 

مجال خدمات ي • تعمل في  ذات مسؤولية محدودة  (شركة  للتجارة  الشمال  لشركة سارية  العام  المدير  شغل منصب 
 م وحتى اآلن.2020صيانة المباني) منذ عام 

البيع  • تعمل في مجال  (شركة ذات مسؤولية محدودة  للتجارة  السادسة  الشبكة  العام لشركة  المدير  يشغل منصب 
 م وحتى اآلن.2020) منذ عام  بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها

شغل منصب المدير العام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية (شركة مساهمة مقفلة   •
 م. 2020م وحتى 2014) خالل الفترة من عام والمحركات تعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم

وسري للصناعات المعدنية (مؤسسة فردية تعمل  شغل منصب المدير العام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الد •
 م.  2014وحتى عام  2008في صناعة المقطورات والقالبات) خالل الفترة من عام 

 العضويات الحالية في

أو لجان  مجالس إدارة

 أخرى

 ال يوجد •

 المصدر: الشركة

 الزهراني  خاتم عوضفيصل لالذاتية السيرة  ):42( رقم الجدول
 الزهراني  فيصل خاتم عوض

 سنة  40 العمر

 سعودي  الجنسية  

  غير مستقل –تنفيذي  – والرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب

   م2000عام  حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية • المؤهالت العلمية

 العلميةالخبرات 

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية (شركة مساهمة  •

 م وحتى اآلن.  2020) منذ عام والمحركات مقفلة تعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم

مشغوالت خشبية) منذ عام يشغل منصب المدير العام لمؤسسة رسم الديكور (مؤسسة فردية تعمل في مجال  •

 م وحتى اآلن.2017

يشغل منصب المدير العام لشركة ختام الرؤيا للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال   •

 م وحتى اآلن.2020ترميم المباني) منذ عام 

 العضويات الحالية في

أو لجان  مجالس إدارة

 أخرى

 ال يوجد •

 المصدر: الشركة
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 حسن بن عمر بن علي باخميس لالذاتية السيرة  ):43( رقم الجدول
 حسن بن عمر بن علي باخميس 

 سنة  52 العمر

 سعودي  الجنسية  

 مستقل  –غير تنفيذي  - عضو مجلس اإلدارة المنصب

 المؤهالت العلمية

 م. 2014من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام  )MBAحاصل على درجة الماجستير في ادارة االعمال ( •
حاصل على درجة ماجستير مهني في االدارة (دبلوم عالي) من معهد االدارة العامة بالمملكة العربية السعودية  •

 م. 1996في عام 
 م.1993حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام  •

 الخبرات العلمية

يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة األعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في  •
 م وحتى اآلن.2020مجال المشروبات واألغذية) منذ عام 

شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاوالت (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل  •
 م. 2020م وحتى عام 2020جال المقاوالت) خالل الفترة من عام في م

شغل منصب مدير أول تطوير األعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال  •
 م.2020م وحتى عام 2019خالل الفترة من عام  اإلنتاج الغذائي)

ت (مكتب مهني في مجال تقديم االستشارات شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق لالستشارا •
 م.2019م وحتى عام 2016اإلدارية وحلول األعمال) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات االستشارية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن   •
 م. 2018م وحتى عام 2016عام (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خالل الفترة من 

شغل منصب مطور األعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في  •
 م. 2016م وحتى عام 2015مجال التجارة العامة ) خالل الفترة من عام 

يب (معهد حكومي يعمل في قطاع التدر  في معهد اإلدارة العامة شغل منصب مدرب ومستشار إداري •
 م.2013م وحتى عام 1995واالستشارات) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خالل   •
 م.1994م وحتى عام 1993الفترة من عام 

 العضويات الحالية في

 أخرى أو لجان  مجالس إدارة
 ال يوجد •

 الشركةالمصدر: 

 عبدهللا سعد الناصر  ناصرلالسيرة الذاتية  ):44( رقم الجدول
 سعد الناصر  عبدهللا   ناصر

 سنة  54 العمر

 سعودي  الجنسية  

 مستقل  –غير تنفيذي  - عضو مجلس اإلدارة المنصب

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية واالنشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في  • المؤهالت العلمية
 م. 1993عام 

 الخبرات العلمية

في شركة صحة السالم الطبية (شركة مساهمة   يشغل منصب مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية •
 م وحتى اآلن.  2018مقفلة تعمل في مجال الخدمات الطبية) منذ عام 

شغل منصب مدير أعلى قسم األمن والسالمة والصحة والبيئة في شركة المياة الوطنية (شركة حكومية تعمل  •
 م. 2017م وحتى عام 2010في مجال خدمات المياه والصرف الصحي ) خالل الفترة من عام 

لسعودية (أرامكو  في شركة الزيت العربية ا شغل مناصب مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار •
واألعمال  والبتروكيماويات والغاز الطبيعي النفط السعودية) (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال مجاالت

 م.2010م وحتى عام 1994المتعلقة بها ) خالل الفترة من عام 
مهندس مشروع مستشفي الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني (جهة  شغل منصب •

 م.  1994م وحتى عام 1993حكومية تعمل في القطاع العسكري) خالل الفترة من عام 
مجالس   ت الحالية فيالعضويا

 أخرى أو لجان  إدارة
 ال يوجد •

 المصدر: الشركة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 محمد بن عبدهللا بن عبدالكريم الصالح لالسيرة الذاتية  ):45( رقم الجدول
 محمد بن عبدهللا بن عبدالكريم الصالح 

 سنة  52 العمر

 سعودي  الجنسية  

 مستقل  –غير تنفيذي  - اإلدارةعضو مجلس  المنصب

 المؤهالت العلمية
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام  •

 م.1993

 الخبرات العلمية

شغل منصب مستشار قطاع مصرفية األفراد في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع  •

 م.  2020م وحتى عام 2020الخدمات المصرفية) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مدير خدمات الفروع في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات المصرفية)  •

 م. 2019وحتى عام   م2016خالل الفترة من عام 

شغل منصب مدير مركز خدمة العمالء في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات  •

 م. 2016وحتى عام  م2008المصرفية) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مدير جودة الخدمات اإللكترونية في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع  •

   م2008وحتى عام  م2005خالل الفترة من عام الخدمات المصرفية) 

في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع   شغل منصب مدير عمليات البطاقات المصرفية •

   م2005وحتى عام  م2002الخدمات المصرفية) خالل الفترة من عام 

قطاع الخدمات   شغل منصب مدير عمليات الصرف األلي في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في •

  م2001وحتى عام  م1999المصرفية) خالل الفترة من عام 

شغل منصب مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الخدمات  •

  م1999وحتى عام  م1996المصرفية) خالل الفترة من عام 

مجالس   العضويات الحالية في

 أخرى أو لجان  إدارة
 ال يوجد •

 المصدر: الشركة

 فيصل رجا شلمان العنزيالسيرة الذاتية ):46( رقم الجدول
 فيصل رجا شلمان العنزي 

 سنة  37  العمر

 سعودي   الجنسية 

   أمين سر المجلس ومدير إدارة الموارد البشرية المنصب

   م1431شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام حاصل على  • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبالستيكية  يشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية في  •

 م وحتى اآلن. 2016) منذ عام والمحركات (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج زيوت التشحيم

شغل منصب اخصائي موارد بشرية في مكتب حمد البتال لإلستشارات االقتصادية (مكتب مهني يعمل في  •

 م.  2016م وحتى عام 2015مجال االستشارات االقتصادية) خالل الفترة من عام 

 ة ذات مسئولية محدودةشغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية في شركة مطاعم نور محل الهندية (شرك •

 م. 2015م وحتى عام 2013تعمل في مجال اإلغذية والمشروبات) خالل الفترة من عام 
 المصدر: الشركة
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 اإلدارة التنفيذية 
 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية  ):47( رقم الجدول

 

 م

 

 االسم

 

 المنصب 

 

 الجنسية 

 

 العمر

 

 لتعيين تاريخ ا 

األسهم المملوكة  

 "مباشرة" 

 األسهم المملوكة 

 "غير مباشرة" 

 النسبة العدد النسبة العدد

 فيصل خاتم عوض الزهراني 1
  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 والرئيس التنفيذي
 % 14,8 370,000 % 12,996 324,893 م15/06/2020 40 سعودي

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  م06/04/2016 47 سعودي الموارد البشرية مدير إدارة  فيصل رجا شلمان العنزي 2

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  م01/07/2018 37 مصري  مدير إدارة المبيعات والتسويق محمد عبدالحميد محمد حافظ 3

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  م01/09/2018 41 مصري  مدير إدارة اإلنتاج والمصنع  حازم محمد أنور حجاج  4

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  م15/09/2015 32 يمني مدير اإلدارة المالية  أحمد سعيد عالء مهيوب 5

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  08/09/2021 36 باكستاني مدير إدارة تقنية المعلومات حسين غالم حسين كامران 6

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  م04/06/2016 42 يمني اإلحتياجات واالمداد مدير إدارة  خالد علي محمد احمد  7

        مدير إدارة المراجعة الداخلية شاغر* 8

 المصدر: الشركة

 م.  2022ستقوم الشركة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع الثاني من العام   *
 

 

 وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
 

 السيرة الذاتية فيصل خاتم عوض الزهراني ):48( رقم الجدول
 فيصل خاتم عوض الزهراني 

 ) أعضاء مجلس األدارة 3-4القسم(  فضًال راجع
 المصدر: الشركة

 السيرة الذاتية فيصل رجا العنزي ):49( رقم الجدول 
 فيصل رجا شلمان العنزي 

 مجلس األدارة ) أعضاء 3-4القسم ( فضًال راجع
 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية محمد عبدالحميد حافظ  ):50( رقم الجدول
 محمد عبدالحميد حافظ 

 سنة  37 العمر
 مصري الجنسية 
 المبيعات والتسويق إدارة مدير المنصب

 المؤهالت العلمية

 .م2005 عام في العربية مصر بجمهورية ناحلو جامعة من الرياضية التربية في البكالوريوس درجة على حاصل •
 عام في العربية مصر بجمهورية الزقازيق جامعة  من االعمال إدارة في  التمهيدي الماجستير درجة على حاصل •

 .م2013
 . م2011 عام في البريطانية كامبريدج جامعة من والتسويق  المبيعات في الدبلوم درجة على حاصل •

 الخبرات العملية

 الكيماوية  المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في والتسويق المبيعات إدارة مدير منصب يشغل •

 م2018 عام منذ) والمحركات التشحيم زيوت إنتاج مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة ( والبالستيكية

 . اآلن وحتى

 الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في والتسويق المبيعات  إدارة مدير نائب منصب شغل •

 م2016 عام من الفترة خالل ) التشحيم زيوت إنتاج مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة ( والبالستيكية

 .م2018 عام وحتى

 الفترة خالل) األدوية إنتاج مجال في تعمل مصرية شركة( سانوفي شركة في مبيعات مندوب منصب شغل •

 . م2015 عام وحتى م2012 عام من

 تعمل اتصاالت محدودة مسئولية ذات  شركة( لالتصاالت الحداد شركة في مبيعات مندوب منصب شغل •

 .م 2011 عام وحتى م2007 عام من الفترة خالل) االتصاالت أجهزة تجارة مجال في
  المصدر: الشركة
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 حجاج أنور السيرة الذاتية حازم محمد ):51( رقم الجدول
 حجاج أنور  حازم محمد

 سنة  41 العمر 
 مصري  الجنسية 
  إدارة اإلنتاج والمصنعمدير  المنصب

 المؤهالت العلمية
 عام في العربية مصر جمهورية فى االسكندرية جامعة من في العلوم فى البكالوريوس درجة على حاصل •

   م 2001

 
 

 الخبرات العملية

  والبالستيكية الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع  شركة في والمصنع اإلنتاج إدارة مدير منصب يشغل •

 . اآلن وحتى م2018 عام  منذ) والمحركات التشحيم زيوت إنتاج مجال  في تعمل مقفلة مساهمة شركة(

 مجال في تعمل محدودة مسئولية ذات شركة( المدينة مصنع شركة في الجودة إدارة مدير منصب شغل •
 . م2018 عام وحتى م2015 عام من الفترة خالل)  السيارات زيوت صناعة

  مجال في تعمل محدودة مسئولية ذات شركة( بترواليف مصنع شركة في مختبر مشرف منصب شغل •
 . م2015 عام وحتى م2014 عام من الفترة خالل السيارات زيوت صناعة

 من الفترة خالل الزيوت مجال في تعمل عامه مساهمه شركة( انترتك شركة في مختبر مشرف منصب شغل •
 . م2014 عام وحتى م2010 عام

  الزيوت مجال في تعمل عامه مساهمه شركة( موبيل إكسون مصنع شركة في مختبر كيمائي منصب شغل •
 . م2010  عام وحتى م2003 عام من الفترة خالل

  المصدر: الشركة

 أحمد سعيد مهيوب  عالء الذاتية السيرة ):52الجدول رقم (
 أحمد سعيدعالء مهيوب 

 سنة  32 العمر 
 يمني  الجنسية 
 مدير اإلدارة المالية  المنصب

 المؤهالت العلمية
  2020-2019 السودان  – اإلسالمية والعلوم الكريم القران  جامعة المحاسبة في  تمهيدي ماجستير •
  م 2010 عام في اليمنية بالجمهورية تعز جامعة من المحاسبة فى البكالوريوس درجة على حاصل •

 الخبرات العملية

  شركة( والبالستيكية  الكيماوية المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في المالية اإلدارة مدير منصب يشغل •

 .  اآلن وحتى م2015 عام منذ) والمحركات التشحيم زيوت إنتاج مجال في تعمل مقفلة مساهمة

التعليم تعمل في مجال (جامعة يمنية   تعز بجامعة والمراجعة المحاسبة قسم في معيد منصب شغلي •

 . اآلن وحتى م2011 عام من الفترة خالل)العالي

  من الفترة خالل للفترة اليمنية الخاصة الجامعات من  مجموعه لدى المحاسبية للمقررات مدرس منصب شغل •

 . م2015 وحتى عام م2012 عام

  خالل)التوعية االجتماعيةتعمل في مجال منظمة يمنية ( يمن نهضة  منظمة في المالي المدير منصب شغل •

 . م2015 عام وحتى م2012 عام من الفترة

(صندوق حكومي يمني يعمل في   للتنمية اإلجتماعي الصندوق لدى وإداري مالي مستشار منصب شغل •

 . م2015 عام وحتى  م2012 عام من الفترة خاللقطاع التنمية اإلجتماعية) 

(شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل  الفندقية بودل شركة الغربية المنطقة حسابات رئيس  منصب شغل •

 . م2011  العام وحتى م2010  العام من للفترةقطاع اإلدارة الفندقية وخدمات الضيافة) 
  المصدر: الشركة

 حسين  غالم حسين كامران الذاتية السيرة ):53( رقم الجدول
 حسين   غالم حسين   كامران

 سنة  36 العمر 
   باكستاني الجنسية 
 مدير إدارة تقنية المعلومات المنصب

 . م2007 عام  في للتقنية الباكستاني المعهدمن  آلي حاسب في الدبلوم درجة على حاصل • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  شركة( والبالستيكية الكيماوية  المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في المعلومات تقنية إدارة مدير منصب يشغل •

 .  اآلن وحتى م2021 عام منذ) والمحركات التشحيم زيوت إنتاج مجال في تعمل مقفلة مساهمة
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  ذات شركة(   واالتصاالت الكمبيوترات لخدمة الجريسي شركة في شبكات وفني آلي حاسب فني منصب شغل •

 .2021 عام وحتى م2008 عام من الفترة خالل)  والشبكات االلي الحاسب مجال في تعمل محدودة مسؤولية

  المصدر: الشركة

 أحمد السيرة الذاتية خالد على محمد ):54( رقم الجدول
 أحمد  خالد على محمد

 سنة  42 العمر 
 يمني  الجنسية 
 مدير إدارة االحتياجات واإلمداد  المنصب

 .م1999 عام في اليمنية بالجمهورية تعز جامعة من اإلنجليزية اللغة في البكالوريوس درجة على حاصل • المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

  والبالستيكية الكيماوية  المواد لصناعة أقاسيم مصنع شركة في واإلمداد االحتياجات إدارة مدير منصب يشغل •

 . اآلن وحتى م2016 عام  منذ) والمحركات التشحيم زيوت إنتاج مجال  في تعمل مقفلة مساهمة شركة(

 تعمل محدودة مسؤولية ذات شركة( التجارية الرسام مجموعة شركة في مبيعات ومشرف منسق منصب شغل •

 . م2016 عام وحتى م2006 عام من الفترة خالل)  التجارة مجال في

(معهد تدريب يمني يعمل في  اليمنية بالجمهورية والتدريب للغات األوروبي المركز في مساعد  مدير منصب شغل •

 .م2006 عام وحتى م2005 عام من الفترة خالل مجال التدريب) 

  عام وحتى م2004 عام من الفترة خالل اليمنية بالجمهورية الياباني المشروع فى مشروع مدير مساعد منصب شغل •

 .م2005
  المصدر: الشركة

 

 لجان الشركة  
 بما   الشركات  حوكمة  في  متقدمة  معايير  تبني  في  الشركة   سياسة  وتتمثل  الشركات،  نظام  في  الواردة  اإللزامية  الحوكمة  متطلبات  بكافة  الشركة  تلتزم

 مصالح   يحقق  بما  الشركة  إدارة  مجلس  عمل  تضمن  التي  والسياسات  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ومهام  المسؤوليات  فصل   من  ذلك  في
 الواردة  األحكام بكافة االلتزام  على ستعمل الشركة أن  إال الشركة على الزامية وليست استرشادية تعتبر الشركات حوكمة الئحة أن  وحيث المساهمين،

 .  القادمة الفترة  خالل تدريجي بشكل  المالية السوق هيئة عن الصادرة  الشركات نظام في

 النظامية   بالمتطلبات  الوفاء  إلى   باإلضافة  بفعالية  مهامها  تأدية  من  يمكنها  بما  وظروفها  الشركة  لحاجة  نظرا  المراجعة  لجنة  بتشكيل  الشركة  قامت
 .الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها المراجعة للجنة وصف يلي وفيما العالقة ذات

 لجنة المراجعة   4.5.1
 وتحديد   وتعيينها  المراجعة  لجنة  أعضاء  تعيين  علىم)  2020/ 21/12(الموافق    ـه05/1442/ 06  تاريخ  في  المنعقدة  العامة الغير عادية  الجمعية  وافقت
(الموافق  ـ ه1442/ 05/ 02  في  المساهمة  الشركات  بسجل  الشركة  قيد  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  ثالث  لمدة  وذلك  اعضائها  ومكافأت  عملها  وظوابط  مهامها

  م).17/12/2020

 اختصاصات لجنة المراجعة  4.5.2
  اإلدارة   مجلس  أعضاء  من  بيان  أو  إيضاح  أي  وطلب  ووثائقها  سجالتها  على  اإلطالع  حق  ذلك  سبيل  في  ولها  الشركة،  أعمال  على  بالمراقبة  المراجعة  لجنة  تختص

 ألضرار  الشركة  تعرضت  أو  عملها  اإلدارة  مجلس  أعاق  إذا  لالنعقاد  للشركة  العامة   الجمعية  دعوة  اإلدارة  مجلس   من  تطلب  أن  لها  ويجوز  التنفيذية،  اإلدارة  أو
  .جسيمة وخسائر
 : المراجعة  لجنة أعضاء التالي الجدول ويوضح

 أعضاء لجنة المراجعة  ):55( رقم الجدول

 المنصب   اإلسم 
 رئيس اللجنة  ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المقحم

 عضو  مقرن  بن محمد عبدالرحمن   هشام

 عضو  حسن بن عمر بن علي باخميس 

 الشركة المصدر:
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   المراجعة لجنة  ألعضاء  الذاتية السيرة ملخص نبذة يلي وفيما
 

 المقحم  ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الذاتية السيرة ):56( رقم الجدول
 ابراهيم المقحم   ابراهيم عبدالعزيز

 سنة  35 العمر
 سعودي  الجنسية 
 رئيس لجنة المراجعة  المنصب

 المؤهالت العلمية
 المتحدة بالواليات بنسلفينيا والية سكرانتون جامعة من المالية االعمال إدارة في الماجسيتر درجة على حاصل •

 . م2012 عام في األمريكية
 م 2007 عام في بالرياض سعود الملك جامعة  من المالية العلوم فى البكالوريوس درجة على حاصل •

 الخبرات العملية

 والقروية البلدية الشؤون لوزارة تابعة شركة( لألسكان الوطنية بالشركة االستثمار قطاع مدير منصب شغلي •
 . اآلن وحتى م2018 عام منذ) اإلسكان قطاع في  تعمل واإلسكان

 إدارة مجال في تعمل عامة مساهمة شركة( السعودية تداول شركة فى اإلدارج إدارة في أول مدير منصب شغل •
 . م2018 عام وحتى م2013 عام من الفترة خالل )المالية األسواق

 مساهمة شركة( سابك االساسية للصناعات  السعودية بالشركة واالستثمار المالية قطاع محاسب منصب شغل •
  .م2009  عام وحتى م 2007 عام من الفترة خالل  )األساسية المواد مجال في تعمل عامة

 الشركة المصدر:

 مقرن  بن محمد عبدالرحمن هشام الذاتية السيرة ):57( رقم الجدول
 مقرن  عبدالرحمن محمد  هشام

 سنة  48 العمر 
 سعودي   الجنسية 
 عضو لجنة المراجعة  المنصب

 المؤهالت العلمية
  عام األمريكية المتحدة بالواليات ميسوري والية شرق جنوب جامعة من المحاسبة فى الماجستير درجة على حاصل •

 . م1998
 .م1993  عام بالرياض سعود  الملك جامعة من المحاسبة  - اإلدارية العلوم فى البكالوريوس درجة على حاصل •

 الخبرات العملية

 عام منذ) المالية الخدمات مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية كسب لشركة مستشار منصب يشغل •
 .اآلن وحتى 2017

 الخدمات مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية لألوراق المستثمر لشركة  التنفيذي الرئيس منصب شغل •
 . م2017 عام وحتى م2015 عام من  الفترة خالل) المالية

  الخدمات مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية لألوراق ثروات لشركة  التنفيذي الرئيس منصب شغل •
 . 2015 عام وحتى  2014 عام من  الفترة خالل) المالية

  مجال في تعمل محدودة مسؤولية ذات شركة( العقاري لالستثمار دعم لشركة التنفيذي الرئيس نائب منصب شغل •
 .م2014 عام وحتى 2013 عام من الفترة خالل) العقارية االستثمارات

 مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية لألوراق المستثمر لشركة التنفيذي الرئيس نائب منصب شغل •
 . م2013 عام وحتى م2012 عام من الفترة خالل) المالية الخدمات

 الخدمات مجال  في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية لألوراق المستثمر لشركة المالي المدير منصب شغل •
 . م2012 عام وحتى م2008 عام من  الفترة خالل) المالية

  خالل) المالية الخدمات مجال في تعمل مقفلة مساهمة شركة( المالية البالد لشركة المالي المدير منصب شغل •
 .م2008 عام وحتى م2007 عام من الفترة

  قطاع في تعمل مقفلة مساهمة شركة( القابضة  الرياض لمجموعة واإلدارة المالية قسم  مدير منصب شغل •
 . م2007 عام وحتى م2003 عام من الفترة خالل) المتنوع االستثمار

 الحكومي الجهاز تطوير إلى تهدف لجنة( اإلداري للتنظيم الوزارية للجنة اإلداري الدعم فريق رئيس  منصب شغل •
 . م2003 وحتى م2000 عام من الفترة  خالل) تكلفته وترشيد أدائة بمستوى واالرتقاء وتحديثه

 المصدر: الشركة

 باخميس علي عمر حسن الذاتية السيرة ):58( رقم الجدول
 حسن عمر علي باخميس 

 األدارة   مجلس أعضاء) 3-4( القسم راجع فضًال 
 الشركة المصدر:
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 سياسة توزيع األرباح 5
 : على الوجه اآلتي   الصافية الشركة أرباح توزعالنظام األساسي للشركة، ) من 46واألربعين ( السادسةللمادة  اً وفق

1. ) لتكوين10يجنب  األرباح  النظامي  %) من صافي  الجمعية    للشركة ويجوز  االحتياطي  تقرير  بلغأن  التجنيب متى  العادية وقف هذا    هذا   العامة 

 %) من رأس المال المدفوع.30االحتياطي المذكور ( 

من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض    %)10(للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب   .2

 معينة. 

الذي يحقق مصل .3 العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  العامة  أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  للجمعية  حة الشركة أو يكفل توزيع 

ًا  المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم

 هذه المؤسسات.  من 

 مال الشركة المدفوع.  %) من رأس5تمثل (يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة  .4

) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة  السادسة والسبعين، والمادة (النظام األساسي) من  20مع مراعاة االحكام المقررة في المادة ( .5

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.  %) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً 10(

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا النظام األساسي للشركة،  ) من  47للمادة السابعة واألربعين (  اً وفق

ي نهاية اليوم المحدد  األسهم المسجلين في سجالت المساهمين فالشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي  

 لالستحقاق.  

 

ديسمبر  31م وخالل السنة المالية المنتهية في 2019ديسمبر  31األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية المنتهية في  التالييوضح الجدول 
 مع اإلشارة إلى أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ هذا المستند: م، 2021أشهر من عام التسعة وخالل فترة م، 2020

 توزيع األرباح ):59( رقم الجدول

 م 2021سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31 البيان 

 6,477,994 7,569,620 5,551,291 صافي الربح (ريال سعودي) 

 0 *20,506,423 0 توزيعات األرباح المعلنة

 0 0 0 توزيعات األرباح المدفوعة والمسددة خالل السنة/ الفترة 

 *** 2.59 *** 3.03 ** 18,504  الربح صافي من السهم / الحصة ربحية

 الينطبق  270.90% الينطبق  نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح 

 المصدر: الشركة

إلى خمسة   سعودي ريال )  300,000( ألف ثالثمائةتم استخدامها في زيادة رأس المال للشركة من  م2019ديسمبر  31من حساب األرباح المبقاة كما في تاريخ  تمثل توزيعات غير نقدية *
 م). 11/2020/ 17(الموافق  ـه1442/ 02/04بزيادة رأس المال بتاريخ  لعقد التأسيسوفقًا   ) ريال سعودي25,000,000وعشرين مليون (

   .م2019 المالي  العام  نهاية في كما حصة)  3,000(  آالف ثالثة ةوالبالغ الحصص لعدد المرجح المتوسط  أساس على القيمة احتساب تم **
   .م2021 سبتمبر  30 في وكما م2020 المالي العام نهاية في كما  سهم)  2,500,000( ألف  سمائةموخ  مليونين ةوالبالغ  األسهم لعدد المرجح المتوسط أساس على  القيمة  احتساب تم ***
 

  وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنوات السابقة، إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل.
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 تكاليف اإلدراج المباشر 6
، والتي تشمل  ريال سعودي  )1,500,000واحد مليون وخسمائة ألف (المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازيةمن المتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج  

الموازية السوق  المباشر في  باإلدراج  المتعلقة  األخرى  والتكاليف  والمصاريف  المالي،  المستشار  اإلدراج   الشركةوستتحمل    .أتعاب  تكاليف  وسيتم   ،جميع 

اإلدراج المباشر ضمن مصاريف الشركة، علمًا بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق المالية وبعد تضمين تكاليف  

   اإلدراج.
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 اإلقرارات  7
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:  

من تاريخ هذا    ) شهرًا األخيرة12تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل الـ (لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر   •
 .المستند

لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل  •
 فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

 ير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.لم يكن هناك أّي تغ  •
سهم أو مصلحة من أي نوع في أمن هذا المستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائهم أّي    )51ج،  بخالف ما ورد في الصفحات ( •

 الُمصدر.
 الشركة أن    ،هذا المستند) "عوامل المخاطرة" في  2) "المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية " في القسم (2.1.30(  الخطر رقمباستثناء ما ورد في   •

 و في وضعها المالي. أ الشركة أعمال في جوهرياً  بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو ىدعاوو أ مطالبات  ألي خاضعة ليست
هذا  ) "عوامل المخاطرة" في  2) "المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (2.1.49الخطر رقم (باستثناء ماورد في   •

  لمساهمي الشركة على   العامة  الجمعية  موافقة  ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على  ،المستند
  الجمعية   في  العالقة  ذات  األطراف  مع  والعقود  األعمال  جميع  على  التصويت  وأنه سيتم  العالقة،  ذات  األطراف  التجارية مع  التعامالت  جميع

 لمساهمي الشركة. العامة
 .كما بتاريخ هذا المستند الشركات نظام أحكام مخالفتها لها يسبق ولم الشركات نظام أحكام بجميع ملتزمة الشركة أن •
أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك تطبيقًا  عدم دخول   •

 للشركة. عضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة  أ  من  أي  يشترك  ) من نظام الشركات، وكما في تاريخ هذا المستند ال72للمادة الثانية والسبعين (
 . أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا المستند •
تاريخ  أنشطتها   لممارسة  المطلوبة  األساسية  والموافقات  التراخيص  جميع  على  حاصلة  الشركة  أن  • حتى  المفعول  سارية  جميعها  هذا    والتي 

 .المستند
 ها في السوق الموازية.  أسهم إلدراج الالزمة الموافقات جميع على حصلت قد الشركة أن •
 من   أخرى  جوهرية  مخاطر  بأي  علم  على  ليسوا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  فإن  ،" في هذا المستندالمخاطرة  عوامل) "2(  قسمال  في   ورد  ما  باستثناء  •

 .الشركة أسهم في االستثمار في المحتملين المستثمرين قرار على  تؤثر أن الممكن
 .المالي وضعها في  أو  الشركة أعمال في جوهرياً  بمجملها أو  بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى ألي اإلدارة مجلس أعضاء يخضع ال  •
 .لهما تمنح مكافآت على التصويت حق التنفيذي الرئيس  أو اإلدارة مجلس  أعضاء أحد تعطي صالحية  أي توجد ال  •
 صدر. الُم  من االقتراض حق التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس ألعضاء تجيز صالحية  أي توجد ال  •
ا  أو  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  إفالس  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنه  •  ولم   اإلدارة  مجلس  سر  أمين  أو  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  من  أيًّ

 .إفالس إجراءات ألي يخضعوا
 أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق الموازية. •
 .  كما بتاريخ هذا المستند ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل •
باتفاقية   • المتعلقة  والتعهدات  الشروط  بجميع  ملتزمة  الشركة  مع    المرابحةأن  للتمويلالموقعة  معالم  (الموافق   ـه16/02/1441بتاريخ    شركة 

 م). 15/10/2019
باتفاقية   • المتعلقة  والتعهدات  الشروط  بجميع  ملتزمة  الشركة  شركة  المرابحةأن  مع    ـ ه04/09/1442  بتاريخ  التمويلية  للخدمات  آجل  الموقعة 

 . م)2021/ 16/04(الموافق 
 م. 2022إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع الثاني من العام مدير أن الشركة ملتزمة بتعيين  •
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 المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه 8

 تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية  
  ذات  الجهات إلى المطلوبة المستندات جميع تقديم السعودية، وتمهيئة السوق المالية  إلى المستند لهذا الخاضعة تسجيل األسهم بطلب الشركة تقدمت
الموازية، بما    السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  واإلدراج  التسجيل   بعملية  المتعلقة  الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  المتطلبات،  جميع  واستيفاء  العالقة

 .في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا

 السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم سعر  
فإنه يتم نقل الملكية بموجب عقد بيع بين الطرفين وليس   ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرًا على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات

  .للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم

"المستشار المالي". وفقًا    يقين المالية (يقين كابيتال)  شركة  والتي قامت بها  للشركة   العادلة  السوقية  القيمة  تحديد  خالل  من  ياالسترشاد  السعر  تحديد  تم
ليه إمما تجدر اإلشارة  سعودية، و  ) رياالت10سمية للسهم عشرة (ريال سعودي، وتبلغ القيمة اال  )48ثمانية وأربعين (  يبلغ السعر االسترشادي للسهم لذلك،  

 مدفوعة   عادي  سهم  )2,500,000(  وخمسمائة ألفمليونين    إلى  مقسم  سعودي،  ريال  ) مليون25,000,000وعشرين (  خمسةرأس مال الشركة الحالي  بأن  
 بالكامل. القيمة

 

صباحًا  9:30سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة  يتم تحديد
عادل الذي يتم عنده صباحًا)، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر ال  10:00إلى الساعة  

 ويعتبر ارتفاعًا وهبوطًا).  30%تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ (

حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول    یقبتط  یتم، كما سسعر اإلدراج لليوم األول فقط  العادلة وهوالسعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية  
بناًء على السعر   یةللورقة المال  یدحد ثابت جد  یدمزاد التذبذب السعري، لتحد  یل إلى تفع  یؤديسواًء ارتفاعًا أو انخفاضًا، مما    %،10إلى    یةسعر الورقة المال

، سواًء ارتفاعًا أو  10%إلى    یةالسعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المال  تذبذبمزاد ال  یفعللسعري. واالناتج من مزاد التذبذب    یدالمرجعي الجد
سعر   هنتج عنيعدة مرات خالل جلسة التداول و  یتكررأن    یمكنإلى الحد الثابت للتذبذب السعري و  یةسعر الورقة المال   یصلعندما    یبدأھو مزاد  وانخفاضًا،  

سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى من اإلدراج، وابتداًء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة    .ثابتة  یةحدود سعر یه  ُتبنى عل  یدمرجعي جد
 للتذبذب السعري.، وإلغاء الحدود الثابتة ارتفاعًا وهبوطًا)30% ( الموازية إلى السوق ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية وفقًا لألوراق المالية المدرجة في

  أو  العلوي  الحد  نهاية  عند  االفتراضي  السعر  أن  حال  في  أو  ،مطابقة  غير  سوق  أوامر   وجود  حال  في  تلقائياً   دقيقتين  لمدةيتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق  
  لجلسة   بالنسبة  أما .  مساء  3:12:30  و   مساء  3:12:00  بين  يوميا  متغير  بشكل  ثانية  30  خالل  المزاد  سينتهي   الحالة،  هذه  في).  10%-(+/  الثابت  الحد  من   السفلي
 .مساء 3:20:00 وتنتهي اإلغالق  مزاد نهاية بعد مباشرة تبدأ  سوف فإنها اإلغالق سعر على التداول

 اآلتي: حسب  واإلغالق االفتتاح أسعار السوق  وتحسب

 .المالية  األوراق من تداولها يمكن التي الكمية من األقصى  الحد سعر التداول  نظام يحدد )أ

الية إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي، وهو عدد األوراق الم )ب
 غير المطابقة بهذا السعر.

 إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:   )ج
 األعلى سعرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.  .1
 األقل سعرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.  .2
تغير السعر (ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين (البيع والشراء). ُيقّرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة   .3

 عند اإلمكان. 
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 الجدول  في المحدد الجلسات تسلسل التداول يوم ويتبع  .المملكة في الرسمية العطالت باستثناء الخميس، يوم إلى األحد يوم من األسهم تداول يكون

 :اآلتي
 

 تسلسل الجلسات  ):60( رقم الجدول

 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   -المصدر: إجراءات التداول والعضوية 
وإلغاؤه خالل الجلسة   يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر  .أ

 الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول. 
 .وامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثةتعرض األ .ب
 في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.  ُتطابق األوامر .ج

 حددة للجلستين في الجدول أعاله. ثانية وفق األوقات الم 30ل يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميًا خال

 األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة  

 صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج 8.3.1

 أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:  األوراق المالية المدرجةيجوز للهيئة تعليق تداول  .1
 إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.  .1
 إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. .2
 إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. .3
 إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق. .4
عن معلومات كافية تتعلق بالكيان   شركةال  تبشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية   .5

إعالن   بعد  الهيئة،  واقتنعت  العكسي،  الشركةالمستهدف،  لالستحواذ  المقترحة  الصفقة  للجمهور حول  متاحة  كافية  بأنه ستتوافر معلومات   ،
 فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

 تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقًا لذلك.   الشركةسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على  عند ت .6
بعد مضي المدة المحددة في الفقرة   اإلدراج  قواعد من    واألربعينإذا لم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية   .7

 ) من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج. 1الفرعية (
% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام  50عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة   .8

 اإلفالس.
 ح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموحب نظام اإلفالس.عند قيد طلب افتتا  .9

 ظام اإلفالس.عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب ن .10
 إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح  .11

 يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية: .2

 معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين. .1

 المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. أن رفع التعليق من .2

 التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.  .3

من   عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة نشاطاته .4
السادسة والثالثون لقواعد   المادة  من(أ)    الفقرة  من)  13(  الفرعيةل كان التعليق وفق الفقرة  قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حا 

 اإلدراج. 

بموجب التصفية إجراء أو التصفية إجراء افتتاح برفض النهائي المحكمة حكم عند صدور .5 ُموقفاً  لم ما اإلفالس نظام  اإلدارية   مزاولة عن يكن 

السادسة والثالثون    المادة  من  )أ( الفقرة ) من14(  الفرعية الفقرة وفق التعليق كان حال في وذلك ذات العالقة، المختصة الجهة قبل من نشاطاته
 لقواعد اإلدراج. 

 : ةتيفي أي من الحاالت اآل للشركةتعلق السوق تداول األوراق المالية  .3

 .الّلوائح التنفيذية ذات العالقة المالية الدورية وفق امعلوماتهعند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن  )أ
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إلى حين إزالة الرأي المعارض أو االمتناع   عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي  )ب
 . عن إبداء الرأي

الباب   )ج المحددة في  السيولة  لم تستوف متطلبات  السوقإذا  تحددها  التي  المهلة  بعد مضي  اإلدراج  للشركة   المالية  الثامن من قواعد 
 لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.  

 بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية  )د

 واحدة   تداول  جلسة  مضي  بعد  اإلدراج،  لقواعد  والثالثون  السادسة  المادة) من الفقرة (ج) من  2(  ) و1إليه في الفقرات (السوق التعليق المشار    ترفع .4
 انتفاء  تلي  تداول  جلسات  خمسة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  التعليق  السوق  ترفع  المنصة،  خارج  المصدر  أسهم  تداول  إتاحة  حالة  وفي  التعليق،  سبب  انتفاء  تلي

 .التعليق سبب

لواردة للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت ا  يجوز .5
 .اإلدراج لقواعد والثالثون السادسة المادةفي الفقرة (أ) من 

 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. بنظام السوق الماليةاللتزام االستمرار في ا  أسهمهاُعلق تداول   يالت الشركةعلى  يجب .6

 . أسهم الشركةإجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج    الشركة  تخذت) أشهر من دون أن  6(  مدة  األسهماستمر تعليق تداول    إذا .7

تقديم طلب جديد إلدراج   افعليه  ،افي إعادة إدراج أسهمه  رغبت الشركة. وإذا  الشركةلعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم    الشركةإكمال    عند .8
 واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.   لقواعد اإلدراجوفقًا  اأسهمه

 . العالقة ذات السوق وقواعد التنفيذية  اللوائح على بناًء  الشركة خسائر  عن الناتج  اإلدراج إلغاء أو التداول بتعليق ةالماد هذه تخلّ  ال .9

 االختياري لإلدراج اإللغاء 8.3.2

 الشركةإلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة الهيئة، يجب على    في السوق  للشركة بعد إدراج أوراقها الماليةال يجوز   .1
 بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:  المالية تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق

 األسباب المحددة لطلب اإللغاء. )أ
 الفقرة (د) أدناه.نسخة من اإلفصاح المشار إليه في  )ب
ر  نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخ )ج

 .شركةال اتخذه ت
 . بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين )د

 قبول طلب اإللغاء أو رفضه.  -بناًء على تقديرها -يجوز للهيئة  .2

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة. الشركةيجب على  .3

أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على   كةالشر ، يجب على  الشركةعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   .4
 األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.

 تعليق التداول المؤقت بطلب من الُمصدر  8.3.3

 بموجب   تأخير  دون  من  عنه  اإلفصاح  يجب  التداول  فترة  خالل  حدث  وقوع  عند  مؤقتاً   المالية  اأوراقه  تداول  تعليق  السوق من  طلبت  أن  للشركة  يجوز .1
 تداول   بتعليق  السوق  وتقوم  التداول،  فترة  نهاية  حتى   سريته  تأمين  الشركة  ستطيعت  وال  السوق  قواعد  أو  التنفيذية  لوائحه  أو  المالية  السوق  نظام

 .للطلب  تلقيها فور المصدر لذلك  المالية األوراق

  المتوقعة   والمدة  التعليق  سبب  عن  -  ممكن  وقت  أقرب  -  في  للجمهور  فصحت  أن  الشركة  على  يجب  المصدر،  طلب  على  بناًء   مؤقتاً   التداول  تعليق  عند .2
 .الشركة  نشاطات في تأثيره  ومدى إليه أدى الذي الحدث وطبيعة له

 الشركة  نشاطات  في  تؤثر  قد  ظروف  هناك  تكون  أو  معلومات  لديها  يكون  عندما  الشركة  من  طلب  دون  من  مؤقتاً   التداول  تعلق  أّن   للهيئة  يجوز .3
 المؤقت  للتعليق  المالية  اأوراقه  تخضع  عندما  الشركة  على  ويجب.  المستثمرين  بحماية  تخل  أو  المالية  السوق  نشاط  في  تؤثر  ربما  الظروف  تلك  أن  وترى

 .السوق  وقواعد التنفيذية ولوائحه المالية السوق بنظام االلتزام في االستمرار للتداول

، ومن  الشركة  نشاطات  في  تؤثر  قد   ظروف  أو   معلومات  لها  تبين  إذا   أعاله  المذكورة)  ج( الفقرة  وفق  صالحيتها  ممارسة  الهيئة  على  تقترح  أن  للسوق .4
 . المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين

 . ذلك  خالف  المالية  السوق  أو   الهيئة   تر   لم  ما  أعاله،)  ب(  الفقرة  في  إليه  المشار  اإلفصاح  في  المحددة  المدة   انتهاء  عند   للتداول  المؤقت  التعليق  يرفع .5
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 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  8.3.4

  المالية  األوراق  طرح  قواعد  في  عليها  المنصوص  اإلجراءات  وفق  جديد  طلب  تقديم   عليه  يجب  إدراجها،  طلب  إلغاء  سبق  مالية  أوراق  إدراج  في   الُمصدر  رغب   إذا

 . اإلدراج وقواعد المستمرة وااللتزامات

 القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها 
 تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

اإلدارة • مجلس  الموازية   توصية  السوق  في  الشركة  ألسهم  المباشر  باإلدراج  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية    بتاريخ  إلى 
 )م 17/12/2020الموافق ( ـه02/05/1442

الصادرة   الموازية لمساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق  عادية  الموافقة الجمعية العامة غير   •
 وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة.).م2020/ 21/12(الموافق  ـه06/05/1442بتاريخ 

  ـ ه 09/08/1442  ) على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية وذلك بتاريخالسعودية  (تداولتداول السعودية    شركةموافقة   •
 م). 22/03/2021(

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع هيئة السوق  •
 م). 21/03/2022(الموافق   ـه18/08/1443المالية بتاريخ 

 الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):  
المدارات األربعة للتجارة والتي تملك نسبة    في هذا المستند  )ح(المذكورين في الصفحة    المساهمين  كبار  علىيحظر   باإلضافة لكل من المساهم/ شركة 

أسهمهم   فيالتصرف    مال الشركة%) من إجمالي رأس  4.00%) من إجمالي رأس مال الشركة والمساهم/ شركة ختام الرؤيا للتجارة والتي تملك نسبة (4.00(

، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على  الموازية  السوقمن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في  شهراً   ) 12( اثني عشر  مدة

 موافقة الهيئة المسبقة. 

 نبذة عن السوق المالية السعودية (تداول)  
. م1990  عام  المملكة  في  كترونيإللا   سهمألا   تداول  وبدأ  كتروني،إللا  المالية  وراقأل ا  معلومات  لنظام   بديل  كنظام  م 2001  عام  في  تداول  نظام  تأسيس  تم

  حد ألا  يوم  من  سبوعألا  أيام  من  عمل  يوم  كل  التداول  ويتم.  بتسويتها  وانتهاًء   الصفقة  تنفيذ  من  ابتداًء   متكامل  إلكتروني  نظام  اللخ  من  التداول  عملية  تتم
  وامر ألا  بإدخال  فيسمح  وقاتألا  هذه  خارج  أما.  وامرألا  تنفيذ   هااللخ  ويتم  عصرًا،  3  الساعة  وحتى  صباحاً   10  الساعة  من  واحدة  فترة  على  الخميس  يوم  حتى

 .صباحاً  10 الساعة وحتى صباحاً  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها
  األوامر   وهي  ًال أو  السوق  أوامر  تنفذ  عام  وبشكل.  للسعر  وفقاً   وامرألا  أولوية  وتحديد  استقبال  ويتم  وامر،لأل  آلية  مطابقة  اللخ  من  الصفقات  تنفيذ  ويتم

 .اإلدخال لتوقيت اً وفق تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر  عدة إدخال حال وفي  ،السعر محددة  وامرأل ا وتليها سعار،ألا أفضل على  المشتملة
  فوري  بشكل  السوق  بيانات  توفير  ويتم  نترنت،إلا  على  تداول  موقع  أبرزها  مختلفة  قنوات  اللخ  من   المعلومات  من  شامل  نطاق  بتوزيع  تداول  نظام  يقوم

 ). T+2(  حسب عمل يومي خالل اً آلي الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل المعروفين المعلومات لمزودي
  السوق،  مراقبة  مسؤولية  تداول  نظام  ويتولى".  تداول"  نظام  عبر  للمستثمرين  بالنسبة  المهمة  والمعلومات  القرارات  جميع  عن   فصاحإلا  الشركة  على  وينبغي
 .السوق عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف
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 للمعاينة المتاحة المستندات 9
مساًء، أو    4صباحًا إلى الساعة    9ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  

لبهم من خالل البريد اإللكتروني " للمستثمرين المؤهلين عند طيقين المالية (يقين كابيتال)من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي "شركة  

  م) 15/05/2022(الموافق    ـه10/1443/ 14وحتى تاريخ    م)17/04/2022(الموافق    ـه1443/ 16/09)، وذلك ابتداًء من تاريخ  IPO@yaqeen.saللمستشار المالي: (

 ) أيام قبل اإلدراج):  7(على أال تقل تلك الفترة عن (

 والتعديالت التي طرأت عليه. للشركة  األساسي النظامعقد التأسيس و 

 التجاري للشركة. السجل 

  كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية( موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية(. 

  على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية) السعودية (تداول تداول السعودية  شركةموافقة  . 

  ألسهم الشركة في السوق الموازية.توصية مجلس إدارة الشركة على اإلدراج المباشر 

  .موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية 

 ر اآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية (تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشا

االالي)  الم يمكن  عليه  والتي  كابيتال)  شركة"  المالي  المستشار  سيتيحها  افتراضية  بيانات  غرفة  خالل  منطالع  (يقين  المالية  " يقين 

 . ) (IPO@yaqeen.sa المالي للمستشار اإللكتروني البريد خالل من طلبهم عند المؤهلين للمستثمرين

   م واإليضاحات المرفقة بها.2020ديسمبر  31القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 م واإليضاحات المرفقة بها. 2021سبتمبر   30األولية المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  لماليةالقوائم ا 

 قبل من الخطية الموافقة: 

 د.ن) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذا المستيقين المالية (يقين كابيتال)المستشار المالي (شركة  •

على إدراج اسمه وشعاره  (شركة سليمان عبدهللا الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون))  المحاسب القانوني   •

 .ضمن هذا المستند وإفاداته

 

mailto:IPO@yaqeen.sa
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 تقرير المحاسب القانوني  10

 م2020ديسمبر  31ة للسنة المالية المنتهية في ائم المالية المراجعالقو 
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 م2021 سبتمبر 30المنتهية في  ة أشهرتسعالالقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة  
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