نرشة إصدار رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق )4/وتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م) والسجل التجاري رقم  2050087357بتاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م) والمجدد
بتاريخ 1439/01/08هـ (الموافق 2017/09/28م) برأس مال يبلغ ( )20.000.000عشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )2.000.000مليوني سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10رياالت للسهم الواحد ،مدفوعة
القيمة بالكامل .وتنوي الشركة طرح ( )780.000سبعمائة وثمانون ألف سهم عادي في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين ،حيث تمثل أسهم الطرح  %39من إجمالي أسهم الشركة ،وذلك بسعر ●● ريال
سعودي للسهم.
ستكون فترة الطرح من يوم الخميس 1440/06/09هـ (الموافق 2019/02/14م) إلى يوم االثنين 1440/06/27هـ (الموافق 2019/03/04م).
تأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في تاريخ 1433/01/19هـ (الموافق
2011/12/14م) كشركة تضامن باسم شركة سعود حزام القحطاني وشريكه التضامنية للمزادات العلنية
والعالمية بالسجل التجاري رقم  2050087357وبرأس مال قدره ( )100.000مائة ألف ريال سعودي،
قبل أن يتم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة في تاريخ 1438/02/28هـ
(الموافق 2016/11/28م) تحت مسمى شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية ،مع
احتفاظها برأس مالها وبرقم وتاريخ السجل التجاري للشركة وفروعها .وفي تاريخ 1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م) صدر القرار الوزاري رقم (ق ،)4/الخاص بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة
مقفلة سعودية برأس مال يبلغ ( )20.000.000عشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى ()2.000.000
مليوني سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10رياالت للسهم الواحد ،مدفوعة القيمة بالكامل .وقد تم الوفاء
بالزيادة في رأس المال البالغة ( )19.900.000تسعة عشر مليوناً وتسعمائة ألف ريال بشكل كامل وذلك
من خالل تحويل مبلغ (  )17.041.454سبعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون
ريال سعودي من األرباح المبقاة لعام  2016و مبلغ ( )2.858.546مليونان وثمانمائة وثمانية وخمسون
ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال سعودي من رصيد جاري الشركاء الدائن إلى حساب رأس مال الشركة
كما يتضح في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م (وللمزيد من
التفاصيل يرجى الرجوع للقسم « :2-3مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال»).

سيكون الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين («الطرح») لعدد ( )780.000سبعمائة وثمانون ألف
سهم عادي («أسهم الطرح») وبقيمة اسمية تبلغ ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وسيكون
سعر الطرح ●● ريال للسهم الواحد .وتمثل أسهم الطرح نسبة  %39من رأس مال الشركة .مع العلم بأن
جميع أسهم الشركة بما فيها أسهم الطرح هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يوجد حقوق تفضيلية
ألي مساهم ،كما يحق ألي مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين («الجمعية العامة»)
والتصويت على قراراتها أياً كان عدد األسهم التي يمتلكها في الشركة .وتستحق أسهم الطرح أي أرباح
تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار وفي السنوات المالية التي تليها( .وللمزيد من التفاصيل يرجى
الرجوع للقسم « -5سياسة توزيع األرباح»).

وبعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة ،تغيرت ملكية الشركة حيث أصبحت مملوكة من قبل ثالثة
مساهمين يمتلك كل منهم أكثر من  %5من رأس المال ،ويقصد بهم (المساهمون الكبار) .حيث يمتلك
السيد /سعود حزام جعفر القحطاني  %80من رأس المال ،بينما يمتلك كل من السيد /فالح سعود حزام
القحطاني ،والسيد /سعيد سعود حزام القحطاني  %10لكل منهما( .لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع
للصفحة (ط) من هذه النشرة).

يقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين ،وهم:
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص
له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح
واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة
مسبقة منه.
حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق
مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في
ممارسة أعمال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
صناديق االستثمار.
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون
المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في
السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.

 -9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى
مركز اإليداع.
 -10أشخاص 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
أ-
مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة
شهراً الماضية.
ب-
ج-

د-

هـ-

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 حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل
الهيئة.
أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة
من جهة معترف بها دولياً.

 -11أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

سيتم بيع أسهم الطرح من قبل مساهمي الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ط) (والمشار إليهم
بـ«المساهمين البائعين») والذين كانوا يمتلكون ما نسبته  %100من أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد اكتمال
الطرح ،سيمتلك المساهمون البائعون نسبة  %61من األسهم ،مما يعني احتفاظهم بالحصة المسيطرة في
الشركة .وسوف يتم توزيع متحصالت الطرح على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم ،وذلك
بعد خصم مصاريف الطرح ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من صافي متحصالت االكتتاب( .للمزيد
من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم « -6استخدام متحصالت الطرح») .ويحظر على المساهمين البائعين
التصرف في أسهمهم لمدة ( )12اثنا عشر شهراً («فترة الحظر») من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة
في السوق الموازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة
مسبقة من هيئة السوق المالية («الهيئة»).

ويمكن تقديم نموذج طلب االكتتاب في أسهم الطرح لدى المقر الرئيسي للمستشار المالي ومدير الطرح
«شركة مشاركة المالية» خالل فترة الطرح المبينة أعاله (لتفاصيل العنوان يرجى الرجوع للصفحة (د)).
وسيتاح للمستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح االطالع على أي معلومات إضافية وذلك من خالل غرفة
للبيانات يتم فيها عرض جميع الوثائق المذكورة في القسم « -11المستندات المتاحة للمعاينة».
ويبلغ الحد األقصى لالكتتاب من قبل المستثمرين المؤهلين عدد ( )99.999تسعة وتسعين ألفاً وتسع
مائة وتسعة وتسعين سهماً ،بينما يبلغ الحد األدنى لالكتتاب ( )10عشرة أسهم .ويجب تعبئة نموذج
طلب االكتتاب وتقديمه للمستشار المالي وتحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح.
وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح ورد الفائض ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم االثنين
1440/07/11هـ (الموافق 2019/03/18م) .ولن يكون هناك أي عموالت أو استقطاعات من الجهة
المستلمة لمتحصالت الطرح( .وللمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم « -8المعلومات المتعلقة
باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»).
لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها هذا في السوق
الموازية .وقد قامت الشركة بتقديم طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية إلى الهيئة وقد تم الوفاء
بالمتطلبات كافة ،وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة،
وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم .ومن المتوقع أن يبدأ تداول
األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد الفائض واالنتهاء
من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (يرجى الرجوع إلى «التواريخ المهمة وإجراءات الطرح» الواردة
في الصفحة (ح)) وسوف يسمح للمستثمرين المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط بالتداول في أسهم
الشركة ،بعد تسجيل األسهم في السوق الموازية .يجب دراسة قسمي «إشعار مهم» و«عوامل المخاطرة»
الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من قبل المستثمرين المحتملين قبل أن يتخذوا قراراً باالكتتاب
في أسهم الطرح.

«تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ«الهيئة») .ويتحمل
أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات
الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات
هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة أو اكتمالها ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أي جزء منها .ويجب
على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باألسهم محل الطرح .وفي حال تعذر فهم محتويات هذه النشرة ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له».
صدرت هذه النشرة بتاريخ ●●1440/●●/هـ (الموافق ●●2019/●●/م).

املستشار املايل ومدير الطرح

إشعار مهم
تقدم نشرة اإلصدار هذه ("النشرة") تفاصيل وافية عن المعلومات المتعلقة بشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية واألسهم المطروحة
لالكتتاب .ستتم معاملة المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات االكتتاب في األسهم المطروحة على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها
هذه النشرة ،والتي يمكن الحصـول على نسخ منها من المقر الرئيسي للشركة أو شركة مشاركة المالية أو عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
( )www.qahtaniauction.comأو موقع شركة مشاركة المالية )www.musharakacapital.com( :أو موقع هيئة السوق المالية )www.cma.org.sa( :أو موقع
السوق المالية السعودية تداول.)www.tadawul.com.sa( :
وقد قامت الشركة بتعيين شركة مشاركة المالية كمستشار مالي "المستشار المالي" ومديراً للطرح "مدير الطرح" فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح
موضع هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق
المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ"الهيئة") وقواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس الهيئة .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر
أسماؤهم على الصفحة (ب) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم،
بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها
مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة ،وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقة هذه النشرة
أو اكتمالها ،وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو االعتماد على أي جزء منها.
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن
تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية من العوامل االقتصادية مثل عوامل التضخم أو غيرها والعوامل السياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن
سيطرة الشركة (يرجى الرجوع للقسم-2« :عوامل المخاطرة") .وال يجب اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح
أو تفسيرها على أنها تأكيد أو وعد أو إقرار بشأن تحقق أي أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية.
ال تعتبر هذه النشرة توصية من جانب الشركة أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم بالمشاركة في عملية االكتتاب في األسهم المطروحة .كما
تعتبر المعلومات التي تحتويها هذه النشرة معلومات ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع
المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ قرار االستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة
من مستشار مالي مرخص له بخصوص االكتتاب في أسهم الطرح ،وذلك لتقييم مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات المتضمنة في هذه النشرة
لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
علماً بأن هذا الطرح يقتصر على فئة المستثمرين المؤهلين ،والذين تم تعريفهم بحسب ما ورد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق
المالية وقواعدها بأنهم:
1 -1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 -2عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات
الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 -3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 -4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 -5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 -6صناديق االستثمار.
7 -7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 -9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
أ -أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في
كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
ب -أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج -أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د -أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ -أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
وينبغي على المستثمرين االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

أ

املعلومات املالية
لقد تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في هذه
النشرة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( .)SOCPAكما تم إعداد القوائم المالية المراجعة للربع األول من
عام 2018م ،واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في هذه النشرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ( .)IFRSعلماً بأن الشركة تصدر بياناتها المالية
بالريال السعودي.

التوقعات املستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة من قبل الشركة ،وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن
تلك االفتراضات التي بنيت عليها التوقعات ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات .وتمثل بعض التوقعات
الواردة في نشرة اإلصدار هذه "إفادات مستقبلية" .ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل "تخطط" أو "تقدر" أو
"تعتقد" أو "تتوقع" أو "ربما" أو "سوف" أو "ينبغي" أو "من المتوقع" أو "سيكون" أو "يُخمن" أو "من المحتمل" أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من
المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء
المستقبلي الفعلي .كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها
بشكل كبير عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمنياً في اإلفادات المستقبلية المذكورة .وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل
هذا األثر بصورة أكثر تفصي ً
ال في قسم «عوامل المخاطرة» في الصفحة ( )4من هذه النشرة .وفي حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور
غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في
هذه النشرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية للهيئة إذا علمت في أي وقت
بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو أي مستندات أخرى
بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،أو ( )2ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار .وفيما عدا الحالتين
المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة ،سواء كان ذلك
نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيج ًة لما تق ّدم ،فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال
تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً .وعليه ،يجب على المستثمرين المؤهلين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية في
ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.

دليل الرشكة
أعضاء مجلس اإلدارة
المنصب

االسم

الصفة

الجنسية

العمر

تاريخ العضوية

أسهم الملكية
قبل الطرح

بعد الطرح

سعود حزام جعفر القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفذي  /غير
مستقل

سعودي

63

2017/09/21م

1.600.000

976.000

سعيد سعود حزام القحطاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي  /غير
مستقل

سعودي

29

2017/09/21م

200.000

122.000

فالح سعود حزام القحطاني

الرئيس التنفيذي والعضو
المنتدب

تنفيذي  /غير مستقل

سعودي

41

2017/09/21م

200.000

122.000

فهد محمد جعفر المسعودي

عضو وأمين سر مجلس
اإلدارة

تنفيذي  /غير مستقل

سعودي

46

2017/09/21م

-

-

محمد حسن سويد الدوسري

عضو

غير تنفيذي  /مستقل

سعودي

35

2017/09/21م

-

-

ملحم فهد ملحم آل مسعود

عضو

غير تنفيذي  /مستقل

سعودي

35

2017/09/21م

-

-

المصدر :إدارة الشركة

ب

عنوان الشركة
شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية
الدمام – طريق بقيق
ص.ب  2550الدمام 31461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 808 9551 :
فاكس+966 13 822 3462 :
البريد االلكترونيsr.vp@qahtaniauction.com :
الموقع االلكترونيwww.qahtaniauction.com :
ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية
الممثل األول
فالح سعود القحطاني
الدمام – طريق الملك فهد
ص.ب  2550الدمام 31461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 842 2188 :
فاكس+966 13 842 1288 :
البريد االلكترونيceo@qahtaniauction.com :

الممثل الثاني
خالد الشهاني
الدمام – طريق الملك فهد
ص.ب  2550الدمام 31461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 842 2188 :
فاكس+966 13 842 1288 :
البريد االلكترونيkchouhani@qahtaniauction.com :
أمين سر مجلس اإلدارة

فهد محمد جعفر المسعودي
الدمام – طريق بقيق
ص.ب  2550الدمام 31461
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 808 9551 :
فاكس+966 13 822 3462 :
البريد االلكترونيfahad@qahtaniauction.com :
سوق األسهم
السوق المالية السعودية (تـداول)
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي 700 ،طريق الملك فهد
ص.ب  ،60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2189999 :
فاكس+966 11 2181260 :
البريد االلكترونيinfo@tadawul.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.tadawul.com.sa :

ج

املستشارون
المستشار المالي ومدير الطرح
شركة مشاركة المالية
الخبر – شارع األمير تركي بن عبدالعزيز – برج أدير – الدور الثالث عشر
ص.ب  712الخبر 34413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 804 4644 :
فاكس+966 13 881 8412 :
البريد االلكترونيinfo@musharaka.co :
الموقع االلكترونيwww.musharakacapital.com :
المستشار القانوني
مكتب المحامي عبدالوهاب العيسى ومشاركوه – محامون ومستشارون قانونيون
الرياض ،طريق العليا العام
برج الرصيص التجاري ،الدور السابع ،مكتب 707
ص.ب  6468الرياض 3857 - 12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 460 2906 :
فاكس+966 11 460 2907 :
البريد االلكترونيalessa@awa.sa :
الموقع االلكترونيwww.awa.sa :
المحاسب القانوني
شركة المحاسبون المتضامنون – حمود الربيعان وشريكه (محاسبون قانونيون
واستشاريون) عضو مستقل في جنيفا جروب انترناشيونال
الرياض ،حي الورود ،طريق العليا العام ،مركز األندلس التجاري ،المبنى السادس
ص.ب  60930الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 460 2551 :
فاكس+966 11 460 2470 :
البريد االلكترونيinfo@aacpa.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.aacpa.com.sa :
األشخاص المرخص لهم في عرض األسهم أو بيعها
شركة مشاركة المالية
الخبر – شارع األمير تركي بن عبدالعزيز – برج أدير – الدور الثالث عشر
ص.ب  712الخبر 34413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 804 4644 :
فاكس+966 13 881 8412 :
البريد االلكترونيinfo@musharaka.co :
الموقع االلكترونيwww.musharakacapital.com :

تنويه :قدمت جميع الجهات المذكورة أعاله موافقاتها الكتابية على اإلشارة إلى أسمائها وشعاراتها وعلى تضمين إفاداتها بالشكل والمضمون الواردين في
هذه النشرة .ولم تقم أي منها بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة .وال تمتلك أي من هذه الجهات أو العاملين لديها أو أي من أقاربهم أية أسهم
أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

د

البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة
البنك األهلي التجاري
جدة ،طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب  3555الرياض 21481
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 12 646 4000 :
فاكس+966 12 646 4466 :
البريد االلكترونيcontactus@alahli.com :
الموقع االلكترونيwww.alahli.com :
بنك البالد
الرياض ،شارع صالح الدين األيوبي
ص.ب  140الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 479 8888 :
فاكس+966 11 479 8909 :
البريد االلكترونيinfo@bankalbilad.com :
الموقع االلكترونيwww.bankalbilad.com :
مصرف الراجحي
الرياض ،شارع العليا العام
ص.ب  28الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 211 6000 :
فاكس+966 11 211 6400 :
البريد االلكترونيcontactsenter@alrajhibank.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.alrajhibank.com.sa :
مصرف اإلنماء
الرياض ،طريق الملك فهد
ص.ب  66674الرياض 11586
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 218 5555 :
فاكس+966 11 218 5000 :
البريد االلكترونيinfo@alinma.com :
الموقع االلكترونيwww.alinma.com :
البنك المستلم لمتحصالت الطرح – حساب األمانة
البنك العربي الوطني
ص.ب  56921الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 402 9000 :
فاكس+966 11 402 7747 :
البريد االلكترونيinfo@anb.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.anb.com.sa :

هـ

ملخص الطرح
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه
األسهم.
الشركة

تأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في تاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م)
كشركة تضامن باسم شركة سعود حزام القحطاني وشريكه التضامنية للمزادات العلنية والعالمية بالسجل التجاري رقم
 2050087357برأس مال بلغ  100.000ريال سعودي مقسم إلى  10.000حصة ،قبل أن يتم تحويل الشركة إلى شركة
شخص واحد ذات مسئولية محدودة في تاريخ 1438/02/28هـ (الموافق 2016/11/28م) تحت مسمى شركة سعود حزام
القحطاني للمزادات العلنية والعالمية ،مع احتفاظها برأس المال وعدد الحصص ورقم وتاريخ السجل التجاري للشركة
وفروعها .وفي تاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م) صدر القرار الوزاري رقم (ق ،)4/الخاص بتحويل الشركة
إلى شركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ ( )20.000.000عشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى ()2.000.000
مليوني سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل حيث تمت زيادة رأس مال الشركة
من خالل تحويل مبلغ (  )17.041.454سبعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي من
األرباح المبقاة لعام 2016م ومبلغ ( )2.858.546مليونان وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال
سعودي من رصيد جاري الشركاء الدائن إلى حساب رأس مال الشركة ،مع االحتفاظ باسم الشركة ورقم سجلها التجاري
دون تغيير.

نشاط الشركة

تشمل أغراض الشركة وأنشطتها حسب النظام األساسي للشركة ما يلي:
1 -1االستيراد والتصدير في اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وإقامة المزادات العلنية.
2 -2خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
3 -3التجارة.
4 -4المناجم والبترول وفروعها.
5 -5الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
6 -6الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
7 -7التشييد والبناء.
8 -8النقل والتخزين والتبريد.
9 -9خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
1010تقنية المعلومات.
1111األمن والسالمة.
1212الزراعة والصيد.

المساهمون الكبار

يوضح الجدول التالي أسماء وملكية المساهمون الكبار في الشركة:
االسم
سعود حزام جعفر القحطاني

و

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة الملكية

1.600.000

%80

عدد األسهم
976.000

نسبة الملكية
%48.8

فالح سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

سعيد سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

اإلجمالي

2.000.000

%100

1.220.000

%61

رأس المال

( )20.000.000عشرين مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم

( )2.000.000مليوني سهم عادي.

القيمة االسمية للسهم

( )10عشرة رياالت سعودية.

إجمالي عدد األسهم المطروحة

( )780.000سبعمائة وثمانون ألف سهم عادي.

نسبة األسهم المطروحة من رأس المال

( )%39تسعة وثالثون بالمائة.

سعر الطرح

(●●) ●● ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي قيمة الطرح

(●●) ●● ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة (●●) ريال سعودي (بعد خصم مصاريف الطرح المقدرة بحوالي
(●●) ريال سعودي) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بحسب عدد األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من
أسهم الطرح .ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من التفاصيل الرجاء مراجعة القسم ()٦
«استخدام متحصالت الطرح»).

فئات املستثمرين املستهدفني

المستثمرون المؤهلون وهم أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
1 -1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 -2عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه
بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن
العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 -3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها
الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 -4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 -5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 -6صناديق االستثمار.
7 -7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 -9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ويستوفون أي من المعايير
اآلتية:
أ -أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال
تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
ب -أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج -أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د -أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ -أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها
دولياً.
1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
سيقوم المستشار المالي بتوفير نماذج طلبات االكتتاب في مقره باإلضافة إلى مقر الشركة ،علماً بأنه يجب تقديم نموذج
طلب االكتتاب إلى المستشار المالي فقط.

احلد األدنى لعدد األسهم التي ميكن
االكتتاب فيها

( )10عشرة أسهم.

قيمة احلد األدنى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها

(●●) ●● ريال سعودي.

طريقة االكتتاب

احلد األعلى لعدد األسهم التي ميكن
االكتتاب فيها

( )99.999تسعة وتسعين ألفاً وتسع مائة وتسعة وتسعين سهماً.

قيمة احلد األعلى لعدد األسهم التي
ميكن االكتتاب فيها

(●●) ●● ريال سعودي.

طريقة التخصيص ورد الفائض

سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح
مباشرة حسب نموذج االكتتاب ،وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير
الطرح بالتشاور مع المصدر ،وسيتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات.
وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم االثنين 1440/٠٧/١١هـ
(الموافق 2019/٠٣/١٨م).

فترة الطرح

من يوم الخميس 1440/٠٦/09هـ (الموافق 2019/٠٢/14م) إلى يوم االثنين 1440/٠٦/27هـ (الموافق 2019/٠٣/04م).

األحقية يف األرباح

تستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار وفي السنوات المالية التي تليها (يرجى الرجوع
للقسم " -5سياسة توزيع األرباح").
يحق ألي مساهم حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها أياً كان عدد األسهم التي يمتلكها في الشركة،
علماً بأنه ال يوجد حقوق تفضيلية ألي مساهم.
ً
يجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص تُظهر نشرة اإلصدار هذه (انظر صفحة (ط)) أنهم يملكون أسهما في الشركة
عدم التصرف في أي من تلك األسهم خالل اثني عشر شهراً التي تلي تاريخ بدء تداولها .ويجوز لهؤالء األشخاص التصرف
في تلك األسهم بعد انقضاء مدة االثني عشر شهراً دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.

حقوق التصويت
القيود املفروضة على األسهم  /فترة
احلظر
األسهم التي سبق للشركة إدراجها

لم يسبق تداول أسهم الشركة في أي سوق سواء داخل المملكة أو خارجها قبل طرحها هذا في السوق الموازية .وقد
تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم وطرحها في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة
المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة ،كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق الموازية في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم ورد
الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للقسم "التواريخ المهمة
وإجراءات الطرح").

ز

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
التواريخ املهمة
يبين الجدول الزمني التالي التواريخ المتوقعة للطرح موضع هذه النشرة والتي ينبغي على المستثمرين معرفتها:
التاريخ

البند
فترة الطرح

من يوم الخميس 1440/٠٦/09هـ (الموافق 2019/٠٢/14م) إلى يوم االثنين 1440/٠٦/27هـ (الموافق 2019/٠٣/04م).

آخر موعد لتحويل األموال

يوم االثنين 1440/06/27هـ (الموافق 2019/03/04م)

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم
الطرح وإشعار المستثمرين

يوم الثالثاء 1440/٠٧/٠٥هـ (الموافق 2019/٠٣/١٢م)

رد الفائض (إن وجد)

يوم االثنين 1440/٠٧/١١هـ (الموافق 2019/٠٣/١٨م)

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات
النظامية ذات العالقة ،وسيتم اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول .www.tadawul.com.sa

*مالحظة :الجدول الزمني أعاله يحتوي على تواريخ تقديرية ،وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية عبر إعالنات ستظهر في الصحف المحلية اليومية وموقع تداول
 www.tadawul.com.saوموقع المستشار المالي  www.musharakacapital.comوموقع الشركة .www.qahtaniauction.com

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يجب أن يقدم المستثمرين المؤهلين نموذج طلب االكتتاب موقعاً إلى المستشار المالي ومدير الطرح ،سوا ًء كان ذلك عن طريق تسليم النموذج باليد
أو بالبريد االلكتروني (مع االلتزام بتسليم النسخ األصلية عن طريق البريد) وذلك كخطوة الزمة إلثبات رغبتهم باالكتتاب .ويجب تسليم نموذج طلب
االكتتاب وتحويل األموال في حساب األمانة ودخول المبالغ في الحساب في موعد أقصاه الساعة الرابعة مسا ًء من يوم االثنين 1440/06/27هـ (الموافق
2019/03/04م) والذي يمثل آخر أيام فترة الطرح .ويجب على المستثمر المؤهل إرفاق جميع المستندات المطلوبة بنموذج طلب االكتتاب وذلك بحسب
التعليمات الواردة في القسم " -8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" .وبإكمال نموذج طلب االكتتاب ،يقر كل مستثمر بأنه استلم هذه
النشرة وقرأها ،وبنا ًء عليها يقر برغبته في االكتتاب في أسهم الطرح حسب ما هو مبين في نموذج طلب االكتتاب المقدم من قبله.
تحتفظ الشركة والمستشار المالي بالحق في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب .وال يسمح بتعديل
نموذج طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من المستشار المالي .ويعتبر طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بين المستثمر والشركة .أما في حال صدور
نشرة إصدار تكميلية ،فإنه يحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في األسهم قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك األسهم قبل
انتهاء فترة الطرح.

ملخص املعلومات األساسية
يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين المؤهلين .ويجب على مستلمي
نشرة اإلصدار هذه قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في الشركة من عدمه ،أي أنه ينبغي عدم االكتفاء بقراءة ملخص النشرة فقط .وقد تم
تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذه النشرة في قسم "التعريفات والمصطلحات".

الرشكة
تأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في تاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م) كشركة تضامن باسم شركة سعود
حزام القحطاني وشريكه التضامنية للمزادات العلنية والعالمية بالسجل التجاري رقم  2050087357وبرأس مال يبلغ ( )100.000مائة ألف ريال سعودي
مقسم إلى ( )10.000عشرة آالف حصة ،قبل أن يتم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة في تاريخ 1438/02/28هـ (الموافق
2016/11/28م) تحت مسمى شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية ،مع احتفاظها برأس المال وعدد الحصص ورقم وتاريخ السجل
التجاري للشركة وفروعها .وفي تاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م) صدر القرار الوزاري رقم (ق ،)4/الخاص بتحويل الشركة إلى شركة
مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ ( )20.000.000عشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )2.000.000مليوني سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل
وبقيمة اسمية تبلغ ( )10رياالت للسهم الواحد حيث تمت زيادة رأس مال الشركة من خالل تحويل مبلغ (  )17.041.454سبعة عشر مليوناً وواحد وأربعون
ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي من األرباح المبقاة لعام 2016م ومبلغ ( )2.858.546مليونان وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة
وستة وأربعون ريال سعودي من رصيد جاري الشركاء الدائن إلى حساب رأس مال الشركة ،مع احتفاظ الشركة باسمها ورقم سجلها التجاري دون تغيير.
وبحسب ما ورد في السجل التجاري ،يتمثل نشاط الشركة في التجارة بالجملة والتجزئة واالستيراد والتصدير في اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة
وقطع غيارها وإقامة وتنظيم المزادات العلنية بموجب خطاب إدارة مرور المنطقة الشرقية رقم  6/3328/3/7بتاريخ 1438/09/10هـ .وينبغي اإلشارة
إلى أنه ال يوجد تاريخ انتهاء للخطاب المروري المذكور ،كما أنه يتيح للشركة تنظيم المزادات في كافة المناطق األخرى في المملكة ،وقد تم إصداره من
المنطقة الشرقية ألنها المنطقة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة .كما أن الشركة حصلت على خطاب التصريح من وزارة الشئون البلدية والقروية
– قسم اإلدارة العامة لألسواق برقم  39026754بتاريخ 1439/04/02هـ ،علماً بأن هذا الخطاب يجدد سنوياً عند انتهائه عن طريق مخاطبة اإلدارة
العامة لألسواق في أمانة المنطقة الشرقية وإرفاق كامل الوثائق الرسمية للشركة ويتم إصدار تصريح لمدة سنة .كما تقوم الشركة بالحصول على تصريح
مستقل إلقامة كل مزاد حيث أنها تقوم بمخاطبة أمانة المنطقة التي سيقام فيها المزاد ،ومخاطبة إدارة الضبط اإلداري في شرطة المحافظة ،وفرع وزارة
التجارة ،وفرع إدارة المرور لغرض الحصول على التراخيص المؤقتة الالزمة والتأكد من عدم وجود إشكاليات قانونية تمنع بيع الممتلكات المعروضة في
المزاد .علماً بأن إجراءات الحصول على التراخيص المؤقتة لكل مزاد هي عملية سهلة نسبياً.

ح

املساهمون يف الرشكة قبل وبعد الطرح (املساهمون البائعون)
يبين الجدول التالي المساهمين الحاليين (المساهمين البائعين) وملكية كل مساهم منهم في الشركة قبل الطرح وبعده:
االسم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

سعود حزام جعفر القحطاني

1.600.000

%80

976.000

%48.8

فالح سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

سعيد سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

اإلجمالي

2.000.000

%100

1.220.000

%61

المصدر :إدارة الشركة

ويحظر على المساهمين البائعين التصرف في أسهمهم لمدة ( )12اثنا عشر شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية والتي تمثل فترة
الحظر .ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة .وباستثناء فترة الحظر هذه ،فإنه ال يوجد
أي حجز أو منع أو قيود قائمة حالياً على أسهم المساهمين البائعين.

رؤية الرشكة
تسعى الشركة ألن تكون أكبر الشركات المتخصصة في تنظيم المزادات العلنية لكافة األغراض وبمختلف الوسائل في السوق المحلي واإلقليمي.

رسالة الرشكة
تقديم الخدمات للعمالء بشكل مميز مع الحفاظ على سرية المعلومات والدقة في العمل وااللتزام واألمانة المهنية مما يساهم في تعزيز اسم الشركة
ومكانتها بين المنافسين.

قيم الرشكة واسرتاتيجية العمل
تتلخص أهم قيم الشركة واستراتيجيات العمل لديها فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

1العميل أوالً :تعتقد الشركة بأن السبب الرئيسي لتميزها واستمراريتها هو اهتمامها بالعمالء حيث أنها تهتم برضا عمالئها وتلبية احتياجاتهم
ومتطلباتهم بشكل سريع وبكفاءة عالية.
2الجودة :تولي الشركة أهمية كبيرة في تطبيق معايير جودة خاصة بها تطبق داخلياً بين موظفيها وتنعكس على عمالئها.
3المسئولية االجتماعية :تقوم الشركة بأعمالها بشكل يضمن دعمها للمجتمع المحلي وبالتناسب مع توجهات المملكة.
4المهنية :تقوم الشركة بتوفير بيئة عمل مهنية وجاذبة ،كما أنها تدعم التطور الوظيفي لموظفيها المتميزين.
5االحترام :تقوم الشركة بممارسة أعمالها بما يضمن احترام كافة األطراف من موظفين وعمالء وغيرهم ،حيث أن ثقافة االحترام والمصداقية
والشفافية هي من أهم المبادئ لدى الشركة.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للرشكة
تتلخص نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1السمعة المتميزة.
2عدم تطبيق رسوم على المرتجعات من المعدات والسيارات وغيرها مما تتضمنه المزادات التي تنظمها الشركة ،والتي لم تباع في المزادات.
3عدم تطبيق رسوم إيجار على األرضيات الخاصة بالمزادات العلنية حيث أن العمالء ال يقومون بدفع إيجار للشركة مقابل الفترة التي تقوم فيها
الشركة بتنظيم مزاداتهم على ساحات المزادات الخاصة بها.
4المهنية العالية وتقديم النصيحة للعمالء فيما يخص أفضل طرق البيع وأفضل األوقات لذلك.
5التغطية الجغرافية الواسعة لكافة مناطق المملكة من خالل فروع الشركة في كل من الدمام وجدة وينبع ،باإلضافة إلى إمكانية تنظيم المزادات
العلنية في مواقع العمالء أو في األماكن المناسبة لذلك إذا كان العميل متواجداً في مناطق أخرى من المملكة.
6سرعة التعامل واالستجابة للعمالء.
7االهتمام الكبير بالجانب اإلعالمي ،حيث تواظب الشركة على المشاركة ورعاية المناسبات والفعاليات التي من شأنها تعزيز سمعة الشركة
وعالمتها التجارية ،تماشياً مع خطة الشركة باالستمرار في قيادة السوق الذي تعمل به وتزامناً مع افتتاحها لفرعي مدينة جدة وينبع وخطتها
بالتوسع المستقبلي.
8ارتفاع هوامش الربح والعوائد المالية.

ط

ملخص املعلومات املالية
يجب قراءة المعلومات المالية الملخصة أدناه مع القوائم المالية المراجعة للشركة وإيضاحاتها والمضمنة في هذه النشرة .ويستند ملخص المعلومات
المالية على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،والقوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م.

األداء التشغييل
قائمة الدخل (بالريال السعودي)

كما في  31ديسمبر
2017م

الربع األول من عام
2018م

اإليرادات

29.221.434

8.057.588

تكلفة اإليرادات

()7.118.938

()2.070.513

مجمل الربح

22.102.496

5.987.075

مصروفات بيع وتسويق

()1.285.400

()232.435

المصروفات إدارية وعمومية

()1.586.815

()590.770

الدخل من التشغيل

19.230.281

5.163.870

إيرادات أخرى

688.174

191.800

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

19.918.455

5.355.670

الزكاة

()678.795

()113.376

صافي دخل الفترة

19.239.660

5.242.294

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والقوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م.

الوضع املايل
قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)

كما في  31ديسمبر
2017م

الربع األول من عام
2018م

الموجودات المتداولة

33.017.795

21.169.261

الموجودات غير المتداولة

10.992.010

28.262.033

إجمالي املوجودات

44.009.805

49.431.294

المطلوبات المتداولة

3.469.634

5.148.947

المطلوبات غير المتداولة

669.150

9.914.272

إجمالي املطلوبات

4.138.784

15.063.219

حقوق الملكية

39.871.021

34.368.075

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

44.009.805

49.431.294

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والقوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م.

التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية (بالريال السعودي)

كما في  31ديسمبر
2017م

الربع األول من عام
2018م

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

26.132.959

()1.897.006

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()608.644

0

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()28.353.415

1.798.650

صافي النقد (المستخدم)  /المتولد خالل الفترة

()2.829.100

()98.356

النقد في بداية الفترة

8.274.166

5.445.066

النقد في نهاية الفترة

5.445.066

5.346.710

المصدر :القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والقوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م.

ي

املؤرشات الرئيسة
كما في  31ديسمبر
2017م

الربع األول من عام
2018م

العائد على حقوق الملكية

%48

%15

العائد على األصول

%44

%11

معدل النمو في اإليرادات بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق

%1-

%48

هامش مجمل الربح

%76

%74

هامش الربح من العمليات التشغيلية

%66

%64

هامش صافي الربح

%66

%65

نسبة التداول (مرة)

10

4

المؤشرات الرئيسة
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1.1التعريفات والمصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات واالختصارات التي تم استخدامها في نشرة اإلصدار هذه:
( لودجلااااجلاالتعريفات والمصطلحات
التعريف

المصطلح
شركة القحطاني للمزادات  /الشركة
 /املصدر

شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية.

القيمة االسمية

( )10عشرة رياالت سعودية لكل سهم.

أسهم الطرح  /األسهم املطروحة
لالكتتاب

 780.000سهم عادي من أسهم الشركة.

الطرح

طرح ما مجموعه ( )780.000سبعمائة وثمانون ألف سهم عادي والتي تمثل ( )%39تسعة وثالثون بالمائة من أسهم رأس
مال الشركة.

أسهم املساهمني قبل الطرح

 2.000.000سهم عادي متساوية القيمة تمثل نسبة  %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة.

أسهم املساهمني بعد الطرح

 1.220.000سهم عادي متساوية القيمة تمثل نسبة  %61من مجموع أسهم رأس مال الشركة.

كبار التنفيذيني  /اإلدارة  /اإلدارة
العليا

اإلدارة العليا والمديرون في المستويات اإلدارية العليا في شركة القحطاني للمزادات العلنية والعالمية.

اجلريدة الرسمية

جريدة أم القرى ،الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية.

السوق

شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،أو السوق المالية السعودية .وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة ،أو
لجنة فرعية ،أو موظف ،أو مسؤول ،أو تابع ،أو وكيل يمكن أن يكلف في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق.
وعبارة «في السوق» تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق.

السوق املوازية

السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة ،وقبول إدراجها بموجب الباب الثامن من قواعد اإلدراج.

الشخص

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

القوائم املالية
املكتتب  /املستثمر

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،والقوائم المالية المراجعة للربع األول من
عام 2018م.
كل مستثمر مؤهل يكتتب أو يقدم طلباً لالكتتاب وفقاً لشروط وأحكام االكتتاب.

املساهمون

حملة األسهم في أي وقت.

املستشار املالي  /مدير الطرح /
الشخص املرخص له يف عرض
األسهم أو بيعها

شركة مشاركة المالية ،والتي تم تعيينها من قبل شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية كمستشار مالي
ومدير للطرح فيما يتعلق بطرح أسهمها في السوق الموازية.

اململكة

المملكة العربية السعودية.

النظام األساس

النظام األساس لشركة القحطاني للمزادات.

الوزارة

وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ريال  /الريال

الريال السعودي ،العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.

سعر الطرح

●● ريال سعودي لكل سهم من أسهم الشركة.

فترة الطرح

من يوم الخميس 1440/٠٦/09هـ (الموافق 2019/٠٢/14م) إلى يوم االثنين 1440/٠٦/27هـ (الموافق 2019/٠٣/04م).

متحصالت الطرح

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.

صايف متحصالت الطرح

صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف االكتتاب.

حساب األمانة

حساب لدى البنك العربي الوطني مخصص إليداع متحصالت الطرح فيه ،وبعد انتهاء عملية الطرح يتم تحويلها إلى حساب
الشركة أو حسابات المساهمين البائعين.

قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم -123-3
2017م وتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم
م 30/وتاريخ 1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2018-45-3وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق
2018/04/23م).

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )2017-123-3بتاريخ 1439/4/9هـ (الموافق
2017/12/27م).

املجلس  /مجلس اإلدارة  /أعضاء
مجلس اإلدارة

مجلس إدارة شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية.

1

التعريف

المصطلح
اإلدراج

إدراج األوراق المالية في السوق الموازية ،أو-حيث يسمح سياق النص بذلك -تقديم طلب إلى السوق إلدراج األوراق المالية.

مستشارو الشركة

هم مستشارو الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق الموازية والواردة أسماؤهم في صفحة (د) من هذه النشرة.

نشرة اإلصدار  /النشرة

نشرة اإلصدار هذه ،وهي الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية في السوق الموازية بموجب النظام وقواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة.

منوذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب لألسهم المطروحة.

هيئة السوق املالية " /الهيئة"

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بموجب مرسوم ملكي رقم (م )43/بتاريخ (1433\7\9هـ) كهيئة ذات شخصية
اعتبارية مستقلة وغير هادفة للربح .تعمل تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار بميزانية مستقلة ويترأس مجلس إدارتها
وزير التجارة واالستثمار .وتسعى الهيئة إلى تنظيم مهنة التقييم وتطويرها ،واعتماد المقيمين المؤهلين وتطبيق معايير
التقييم الدولية لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بهذه المهنة.

النظام

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ ،وأي تعديالت تجرى عليه.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/1/28هـ وجميع التعديالت التي طرأت عليه.

املساهمون البائعون

مساهمو الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ط).

املساهمون الكبار

شخص يمتلك ( )%5أو أكثر من أسهم المصدر.

اجلمعية العامة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (-8
 )2017-16وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م ،المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2018-45-3
وتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م).

عوامل املخاطرة

هي مجموعة من المخاطر المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار .ويمكن تصنيف هذه
المخاطر إلى:
1 -1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
2 -2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة.
3 -3مخاطر تتعلق باألسهم المطروحة.

طرف ذو عالقة  /األطراف ذوي
العالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،ما يلي:
1 -1تابعي المصدر.
2 -2المساهمين الكبار في المصدر.
3 -3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.
4 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
5 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6 -6أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
7 -7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

يوم اإلقفال

هو تاريخ نهاية فترة الطرح والتي تنتهي بتاريخ يوم االثنين 1440/06/27هـ (الموافق 2019/03/04م).

فترة احلظر

يجب على كبار المساهمين في الشركة والذين تظهر نشرة اإلصدار هذه أنهم يملكون أسهماً في الشركة عدم التصرف
في أسهمهم خالل األشهر االثني عشر التالية لتاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (يرجى الرجوع لقسم
"المساهمون في الشركة قبل وبعد الطرح (المساهمون البائعون)" الوارد في صفحة (ط)) .ويجوز لهؤالء األشخاص التصرف
في تلك األسهم بعد انقضاء هذه الفترة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة.

األقارب من الدرجة األولى

األب واألم والزوج أو الزوجة واألبناء والبنات.

ضريبة القيمة املضافة

هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع بعض
االستثناءات ،وقد قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %5ابتداء من 1439/04/14هـ
(الموافق 2018/01/01م) حيث تم فرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ابتدا ًء من
اإلنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة .ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على
السلع والخدمات التي يشتريها .أما المنشآت ،فتقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء
المستهلكين وذلك لصالح هيئة الزكاة والدخل ،كما تقوم المنشآت باسترداد الضريبة التي دفعتها لمورديها.

السعودة

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

حقوق التصويت

جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الشركة ويمكن ممارستها من خالل جمعية عمومية.

عقود اسناد وتعميد

عبارة عن خطابات تعميد تصدر من محاكم التنفيذ بالمملكة إلسناد العقود للشركة إلقامة مزادات علنية لبيع وتصفية أصول
وممتلكات خاصة بالجهات الصادر بحقها أحكام قضائية.

الدليل االسترشادي الستثمار األجانب الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
القرار رقم ( )2017-95-4وتاريخ 1439/01/26هـ (الموافق 2017/10/16م) ،بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر
غير املقيمني يف السوق املوازية
بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ.
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المصطلح

التعريف

مستثمر مؤهل  /املستثمرون املؤهلون

أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
1 -1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 -2عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط
تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون
الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 -3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها
الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 -4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 -5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 -6صناديق االستثمار.
7 -7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في
الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 -9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ويستوفون أي من المعايير
اآلتية:
أ-

ب-
ج-
د-
هـ-

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل
عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً 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 حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
األجانب غير املقيمني املسموح لهم
باالستثمار يف السوق املوازية

يحق لألجانب غير المقيمين في المملكة اآلتي بيانهم االستثمار في السوق الموازية:
أ -مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية
المدرجة.
ب -مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له.
ج -شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع على أن يكون مرخصاً له أو
مؤسساً في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها بحسب قائمة الدول
التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين ( )2و( )3من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
د -شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو
مقبولة لديها بحسب قائمة الدول التي تصدرها الهيئة وفقاً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين ( )2و( )3من الفقرة (أ)
من المادة السادسة من القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة،
ويكون مقيماً في إحدى هذه الدول ،ويستوفي أياً من المعايير اآلتية:
1 -1أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل
عن عشر صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشر شهراً الماضية.
2 -2أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل االثني عشر شهراً الماضية.
3 -3أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال األوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة
معترف بها دولياً.
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2.2عوامل المخاطرة
إن االستثمار في األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئماً إال للمستثمرين القادرين على تقييم
مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة
أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار ،علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة ،بل إنه من الممكن وجود
عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.
إن نشاط الشركة ،والظروف المالية ،والتوقعات المستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت
أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها غير جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو
يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
ال يكون االستثمار في األسهم مالئماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أية خسارة
قد تنجم عن ذلك االستثمار .وينبغي على المستثمر (الذي يحق له االستثمار في األسهم المطروحة) الذي ينتابه أي شك بشأن اإلجراء الذي عليه اتخاذه
بخصوص مالئمة االستثمار له من عدمه أن يرجع إلى مستشار مهني متخصص في تقديم المشورة بشأن شراء األسهم واألوراق المالية المطروحة.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن
تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح
على المساهمين وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ،فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذه النشرة بخالف تلك المذكورة
في هذا القسم ،يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها .كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية ،بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً
أو التي تعتبر جوهرية ،قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

2-222المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
مخاطر تركز اإليرادات
تتركز أعمال الشركة الحالية في نشاط تنظيم وإقامة المزادات بشكل رئيسي ،حيث أن نسبة  %96.91من اجمالي إيرادات الشركة تتمثل في إيرادات
تنظيم وإقامة المزادات ،بينما تبلغ نسبة إيرادات األنشطة المساندة األخرى المتمثلة في إيرادات خدمة تم (نقل الملكية) ،وخدمات تأمين المركبات،
وخدمات التعقيب ،وخدمات مبيعات بعد المزادات بما فيها مركز الصيانة وتلميع السيارات نسبة  %3.09من اجمالي إيرادات الشركة .وباعتبار طبيعة
نشاط المزادات ،من ناحية تنفيذ العقود التي قد تكون عقود مفتوحة المدة وترتبط بتنفيذ مزادات متعددة خالل مدة العقد ،أو عقود ذات طابع غير
مستمر أي أن الشركة تقوم بتنفيذ مزاد واحد فقط للعميل ،فإنه ال يوجد تركز لاليرادات من قبل عمالء محددين ،ال سيما وأن الشركة تقوم بتنويع قاعدة
عمالئها من شركات خاصة وجهات حكومية .ويعتبر العقد الموقع مع هيئة الطيران المدني أكبر العقود الحالية المستمرة للشركة ،غير أن نسبة اإليرادات
الناتجة عن تنفيذ بعض مزادات هذا العقد خالل العام 2017م بلغت  %6.86فقط من إجمالي إيرادات الشركة نظراً ألنه ينفذ على مراحل متفرقة.
وبالنظر إلى ما ذكر أعاله ،فإنه في حال توقف الشركة عن ممارسة النشاط الرئيسي ألي سبب طارئ أو في حال استجد أي أمر تنظيمي له ،أو في حال
إخاللها بعقد من العقود الكبيرة أو عدم قدرتها على المحافظة على العمالء المستمرين ممن قاموا بتوقيع عقود مفتوحة مع الشركة (وإن لم يكن هناك
تركز لاليرادات من عميل بذاته) أو في حال انتهاء العقود الحالية أو عدم التمكن من تجديدها فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة
ووضعها المالي وربحيتها.
مخاطر زيادة املنافسة
تواجه الشركة مخاطر تتعلق بإمكانية الضغوط على األسعار بحكم طبيعة نشاطها وذلك بالتحديد في المنطقة الشرقية من المملكة ،حيث أن كبار
المنافسين للشركة يتواجدون بها .وفي حال قام المنافسون ،أو أحدهم ،بتخفيض الرسوم التي يتقاضونها نتيجة تنظيمهم للمزادات العلنية فإن الشركة
ستقوم بتخفيض رسومها كذلك تماشياً مع المنافسين ،مما سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة وربحيتها ومركزها المالي.
مخاطر الحفاظ عىل السمعة ومستوى الجودة
تنوي الشركة التوسع في أنشطتها الحالية وذلك بإضافة أنشطة جديدة مثل المزادات العقارية باإلضافة إلى الدخول في أسواق جديدة ،مما يزيد من
صعوبة الحفاظ على سمعتها ومستوى الجودة الذي تقدمه الشركة لعمالئها .وبالرغم من ثقة الشركة بقدرتها على الحفاظ على سمعتها وجودتها في
ممارسة أنشطتها ،إال أنها قد تواجه ظروفاً تؤثر على مدى قدرتها على إتمام عمليات التوسع و/أو عدم القدرة على رفع كفائتها والمحافظة على مستوى
الجودة والسمعة ،سواء كان ذلك بسبب عدم التوفيق في استيعاب متغيرات األسواق وكيفية اتخاذ ما يلزم من قرارات تساعد في تعزيز سمعة الشركة أو
بسبب عدم قدرة موظفي الشركة على خدمة عمالئها الجدد بالشكل الذي يضمن رضاهم عن الجودة واألداء .وفي حال حدوث ذلك ،فإنه سيؤثر سلباً
على إيرادات الشركة ونتائج عملياتها.
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مخاطر عدم قدرة الرشكة عىل إدارة عملياتها الحالية واملستقبلية تحت مظلة إدارية واحدة
تمارس الشركة نشاطها حالياً في كل من مدينة الدمام وجدة وينبع ،ولكنها تفكر بشكل مبدئي في التوسع ودخول مناطق جديدة في المملكة .وفي حال
قامت الشركة بذلك فعلياً ،فإنها ستواجه تحدياً كبيراً فيما يخص القدرة على إدارة عملياتها تحت مظلة إدارية واحدة .وفي حال عدم قدرة إدارة الشركة
على التعامل مع هذه المتغيرات في عملياتها التشغيلية مع الحفاظ على الفعالية والجودة فإن نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي سيتأثران بشكل
سلبي وجوهري.
مخاطر قرارات اإلدارة
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها .وفي حال قامت
إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها ،فسينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.
مخاطر االعتامد عىل املوظفني الرئيسيني
تعتمد الشركة على قدرات وخبرات الموظفين الرئيسيين العاملين لديها ،وعليه فإن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها ونجاحها في ذلك يعتمد بشكل كبير
على قدرتها في المحافظة على موظفيها الرئيسيين واستقطاب الكفاءات المناسبة لنشاط الشركة للعمل لديها .وفي حال لم تتمكن الشركة من ذلك ،فإن
عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي وجوهري.
مخاطر أخطاء املوظفني
إن أخطاء الموظفين التي قد ينتج عنها خرق ألية قوانين أو أنظمة سارية ستؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على الشركة أو يسفر عنها اإلضرار
بسمعة الشركة .حيث أن تلك األخطاء قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات أو إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر
معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية .وفي حال حدوث مثل هذه األخطاء فإن ذلك سيؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها.
مخاطر املوظفني الذين ليسوا عىل كفالة الرشكة
قامت الشركة بتوقيع عقود لالستعانة باليد العاملة مع شركات مملوكة من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،مما يعني وجود موظفين أجانب في الشركة ليسوا
على كفالتها ،وموظفين سعوديين غير مسجلين ضمن موظفي الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في تاريخ هذه النشرة .حيث يبلغ
إجمالي موظفي الشركة كما في  31مارس 2018م عدد  76موظفاً وموظفة ،منهم  5موظفين سعوديين و 14موظف غير سعودي تحت كفالة الشركة
ومسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،أي ما يمثل نسبة  %25من إجمالي عدد الموظفين .أما بقية الموظفين والبالغ عددهم  57موظفاً
(أي ما يمثل نسبة  )%75فقد تم توقيع عقود لالستعانة بخدماتهم بحسب ما هو مذكور في أعداد العاملين بالشركة والواردة في القسم «-3خلفية عن
الشركة وطبيعة أعمالها») .وتمتد كافة العقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ بداية كل عقد .وتعمل الشركة حالياً على إجراءات نقل كفالة
كافة الموظفين إليها وبحسب العقود المبرمة مع شركات ومؤسسات السيد /سعود القحطاني (طرف ذو عالقة) وبعد إقرارها من قبل مجلس اإلدارة
باإلجماع بتاريخ 1439/06/23هـ الموافق 2018/03/11م وذلك لمدة سنة والتي تنتهي بتاريخ 2019/02/29م ،من المتوقع أن يتم نقل كفالتهم قبيل انتهاء
الفترة التعاقدية .وفي حال لم تتم عملية نقل الكفالة أو في حال لم تقم الشركة بتجديد العقود ،فقد تجد الشركة صعوبة في توفير البدائل المناسبة من
الموظفين مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي.
ومن الجدير بالذكر ،فإن الشركة قد قامت بالحصول على موافقة المساهمين من غير األطراف ذوي العالقة على هذه التعامالت وذلك بتاريخ
1439/06/23هـ (الموافق 2018/03/11م) ،وهم السيد /سعيد سعود حزام القحطاني (نائب رئيس مجلس اإلدارة) والذي يمتلك  %10من أسهم الشركة،
والسيد /فالح سعود حزام القحطاني (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) والذي يمتلك  %10من أسهم الشركة .وبالتالي فإن الشركة غير مخالفة ألنظمة
العمل أو نظام الشركات ،حيث أن هؤالء العمال مسجلين نظامياً تحت شركات مملوكة من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،وتم توقيع عقود لالستعانة بهم وتم
التصويت على ذلك في الجمعية العامة.
مخاطر ارتفاع تكلفة العاملة
تعتمد الشركة بشكل كبير على العمالة المستأجرة .وبالتالي ،فإن تكاليف العمالة المستأجرة معرضة لالرتفاع بعد انتهاء العقود الموقعة بين الشركة
والشركات األخرى التي يندرج الموظفون تحت كفالتها .كذلك ،فإنه حتى بعد أن تقوم الشركة بنقل كفالة الموظفين إليها ،فإن تكاليف العمالة قد ترتفع
ألي سبب من األسباب التنظيمية أو غيرها .وفي حال حدث أي مما ذكر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة وأدائها المالي .ومن الجدير
بالذكر ،فقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة ابتدا ًء من شهر يوليو 2017م ضمن برنامج
المقابل المالي على العمالة الوافدة ،والذي يندرج تحت برنامج التوازن المالي الذي أقره مجلس الوزراء بالمملكة .كما أنها ستقوم بفرض رسوم على
العمالة الوافدة سواء كانت أعدادهم فائضة عن أعداد العمالة السعودية أو أقل منها ،وذلك خالل العام 2018م .على أن ترتفع هذه الرسوم بشكل تدريجي
في العامين 2019م و2020م ،تزامناً مع ارتفاع رسوم المرافقين والمرافقات .ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الرسوم وكيفية ارتفاعها من عام آلخر:
( لودجلااااجلاتفاصيل برنامج المقابل المالي على الوافدين
العام

العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين

العمالة األقل عن أعداد العمالة السعوديين

المرافقين والمرافقات

يوليو 2017م

-

-

تطبيق  100ريال في الشهر ،بداية من شهر يوليو

2018م

الزيادة إلى  400ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

تطبيق  300ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

الزيادة إلى  200ريال للشهر ،بداية من شهر يوليو

2019م

الزيادة إلى  600ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

الزيادة إلى  500ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

الزيادة إلى  300ريال للشهر ،بداية من شهر يوليو

2020م

الزيادة إلى  800ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

الزيادة إلى  700ريال للشهر ،بداية من شهر يناير

الزيادة إلى  400ريال للشهر ،بداية من شهر يوليو
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وبالرغم من أن الغالبية العظمى من موظفي الشركة الغير سعوديين يقيمون حالياً بمفردهم ،إال أن الشركة قد تواجه صعوبة في الحفاظ على بعض
موظفيها الذين يصطحبون عوائلهم معهم حالياً ،وقد تواجه صعوبة أيضاً في استقدام المزيد من الموظفين غير السعوديين في السنوات القادمة ألنهم
قد ال يرون أن الرسوم المذكورة أعاله تناسب معيشتهم في المملكة .هذا ،وال تقوم الشركة بتحمل الرسوم الخاصة بالمرافقين والمرافقات ،حيث أن عدد
الموظفين الذين يصطحبون عوائلهم معهم كما بتاريخ هذه النشرة هو خمسة موظفين فقط .أما بخصوص األعباء المالية التي ستترتب على الشركة جراء
الرسوم على العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعوديين فإنها ستؤثر بشكل سلبي على الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي ،حيث تتوقع
إدارة الشركة أن يبلغ التأثير السلبي في العام 2018م مبلغ  262.800ريال (ويشمل هذا المبلغ الموظفين الحاليين الذين تم االستعانة بهم من شركات
أخرى كما هو مبين في "مخاطر الموظفين الذين ليسوا على كفالة الشركة") ،ليرتفع في العام 2019م إلى مبلغ  428.400ريال ،حتى يصل إلى مبلغ
 624.000ريال في العام 2020م بنهاية برنامج المقابل المالي على الوافدين ،وذلك بناء على األعداد المتوقعة للموظفين سواء كانوا من الشركة أو الذين
ستتم االستعانة بهم من شركات أخرى خالل تلك السنوات.
مخاطر توطني الوظائف "السعودة"
تشترط قوانين العمل بالمملكة العربية السعودية على جميع المنشآت أال تقل نسبة السعودة لديها عن نسبة محددة تختلف باختالف نشاط الشركات.
وقد تقرر وزارة العمل والتنمية االجتماعية فرض سياسات أكثر صرامة على الشركات فيما يتعلق بنسبة السعودة المطلوبة مستقبال .وفي حال عدم التزام
الشركة بتلك القوانين الخاصة بتوطين الوظائف فقد تواجه عقوبات منها إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل
كفالة العاملين غير السعوديين ومنع الحصول على القروض والحوافز الحكومية األخرى ،مما يؤثر سلباً على عمليات الشركة وأدائها المالي .علماً بأن
الشركة قد حققت نسبة السعودة المطلوبة حيث تبلغ نسبة السعودة  %21في 2017/12/31م.
مخاطر القضايا القانونية
ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها أو مهدد بإقامتها ضد الشركة في المستقبل القريب كما في تاريخ هذه النشرة .إال أنه وبشكل
عام فإن الشركة قد تكون عرضة لمخاطر القضايا القانونية في المستقبل .وفي حال تم رفع قضايا قانونية ضد الشركة مستقب ً
ال وصدور أحكام قضائية
ملزمة للشركة بدفع مبالغ مالية للغير ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الموقف المالي للشركة ونتائج عملياتها في حينه.
ولكن يوجد قضايا قانونية مرفوعة على شركات ومؤسسات أخرى مملوكة من قبل المساهمين البائعين ،وتم تحويلها وقيدها على المساهمين البائعين
بصفتهم الشخصية بسبب التأخر في حل القضايا من تلك الشركات والمؤسسات .ويبين الجدول التالي تفاصيل تلك القضايا:
( لودجلااااجلاملخص القضايا القانونية
تاريخ القضية /
الدعوى

نوع القضية /
الدعوى

المبلغ
(بالريال)

شركة التسهيالت
شركة سعود
العربية المحدودة
القحطاني
وشريكة للمقاوالت  /فرع شركة
المجدوعي
العامة
للسيارات
المحدودة

1439/11/06هـ

أقساط متخلفة

2.800.000

قامت شركة التسهيالت العربية المحدودة برفع قضية بمحكمة
التنفيذ بالدمام ،وذلــك بسبب تأخر شركة سعود القحطاني
وشريكه للمقاوالت العامة بدفع األقساط المستحقة عليها .حيث
أن هذه األقساط هي أقساط شهرية لما مجموعه مائة وعشرون
سيارة تم شراؤها في العام 2012م .علماً بأن الشركة المذكورة
كانت ملتزمة بالسداد منذ تاريخ شراء السيارات وكان التأخير
لهذه السنة 2018م فقط .هذا ،وتعتبر القضية حالياً في طور
االنتهاء حيث سيتم عقد محضر صلح للتنازل عن القضية بتاريخ
 29محرم 1440هـــ وذلك بسداد مبلغ مليون ريال على أن يتم
سداد المبلغ المتبقي في وقت الحق.

مؤسسة نقليات
سعود القحطاني

شركة الحاج
حسين علي رضا
وشركاه المحدودة

1439/10/17هـ

أقساط متخلفة

1.100.000

قامت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة برفع
قضية بمحكمة التنفيذ بالخبر على مؤسسة نقليات سعود
القحطاني بخصوص التأخر بسداد دفعات مركبات ثقيلة تم
شرائها بنظام األقساط من الشركة .وقد تم التسوية والسداد،
وسيتم التنازل بشكل نهائي بتاريخ  21محرم 1440هـ.

فالح سعود حزام
القحطاني

شركة الصفو
المحدودة

1439/09/15هـ

سداد شيك

38.000.000

تم رفع قضية على السيد /فالح سعود حزام القحطاني بمحكمة
التنفيذ بمدينة بقيق من قبل شركة الصفو المحدودة وذلك
للمطالبة بسداد شيك ضمان بمبلغ  38مليون بشكل شخصي،
وقد تم سداد مبلغ  15مليون كما تم االتفاق والصلح بدفع مبلغ 3
مليون وسيتم رفع الحجز الحالي على السيد/فالح ،بموجب ذلك
على أن يرفع الحجز بتاريخ  23محرم 1440هـ ،ومن ثم استكمال
المبلغ خالل شهر صفر 1440هـ كحد أقصى .علماً بأنه ال يوجد
مانع من بيع أسهم السيد /فالح في شركة المزادات.

مؤسسة معارض
سعود القحطاني

شركة بترومين

1439/09/08هـ

أقساط متخلفة

2.400.000

قامت شركة بترومين برفع قضية بمحكمة التنفيذ في مدينة
جدة على مؤسسة معارض سعود القحطاني وذلك لتأخرها في
سداد الدفعة األخيرة لصفقة سيارات بين الجهتين وقد تم سداد
مبلغ  500ألف ريــال خالل شهر شــوال من العام 1439هـــ وتم
االتفاق على عقد محضر صلح وسداد مبلغ مليون ريال بتاريخ
 10محرم 1440هـ.

-

-

44.300.000

-

المدعى عليه

املجموع
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اسم الجهة
المدعية

-

ملخص القضية  /الدعوى

مخاطر عدم القدرة عىل تنفيذ خطة العمل وتحقيق اسرتاتيجية النمو املستهدفة
تنوي الشركة الدخول في أسواق جديدة داخل المملكة ،وذلك خالل فترة الخمس سنوات المقبلة .وكما هو معلوم ،فإن الدخول في أسواق جديدة يتطلب
دراسات سوق وفهم لمتغيرات كل سوق وعوامل النجاح فيه .وستقوم الشركة بإعداد دراسة سوق تفصيلية من جهة متخصصة بعد إدراجها في السوق
الموازية – نمو –لمعرفة جدوى دخول أسواق جديدة من عدمها .كذلك ،فإن الشركة ستدخل في مجال المزادات العقارية خالل العام 2018م بهدف تنويع
أنشطتها .إال أن ذلك ينطوي على احتمالية عدم تحقيق الشركة ما ترجوه من خالل هذه الخطط والتوسعات .حيث قامت الشركة بتوقيع عقدين للقيام
بمزادين عقاريين أحدهما في مدينة جدة من مجموعة سيدار (خليج سلمان) ،واآلخر في مدينة ينبع وذلك عن طريق محكمة التنفيذ ،إال أنه لم يتم تنفيذ
هذين المزادين حتى تاريخ هذه النشرة وذلك بسبب طلبهما تأجيل تنفيذ تلك المزادات ،علماً بأنه لم يتم تحديد موعد محدد لتنفيذ هذين المزادين حتى
تاريخ نشرة اإلصدار .كذلك ،فإن الشركة بصدد االنتهاء من االنضمام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ،كما قامت بالتسجيل في نظام وزارة العدل
مما يتيح لها الدخول في مناقصات المزادات العقارية .وفي حال فشلت خطة التوسعات الجديدة المتعلقة باستراتيجية النمو المستهدفة ألي سبب من
األسباب سواء كانت أسباب داخلية كعدم القدرة على فهم متغيرات األسواق الجديدة أو ألسباب خارجية كتغير األنظمة ذات العالقة التي تؤثر على خطة
العمل المستقبلية على سبيل المثال ال الحصر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على إيرادات الشركة وربحيتها ومركزها المالي.
مخاطر حداثة التحول إىل رشكة مساهمة وعدم وجود الخربة يف إدارة الرشكات املساهمة املدرجة
نظراً ألن الشركة كانت تدار في السابق كشركة ذات مسؤولية محدودة ،حيث أنها تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق
2017/09/26م) ،فإن موظفي اإلدارة العليا لديهم خبرة محدودة في إدارة الشركات المساهمة وكيفية التقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها الشركات
المساهمة المدرجة .وبالتالي فإنه سيتوجب على موظفي اإلدارة العليا أو كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة باألنظمة واللوائح
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة أعمال الشركة اليومية ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على
أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية.
مخاطر تعرث األنظمة الداخلية
قامت الشركة بتحديد الئحة تنظيم العمل الخاصة باألنظمة الداخلية لديها .وعند تعثر هذه األنظمة او عدم تطبيق هذه اللوائح ،فإن ذلك سيكون له أثر
سلبي على المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها.
املخاطر املرتبطة بنظم املعلومات اإلدارية
وقعت الشركة عقداً مع شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات بتاريخ 2018/01/09م ،وذلك بغرض تطوير برنامج ( )ERPمتكامل يساعد الشركة على اتخاذ
القرارات المالية واإلدارية والتنظيمية باستخدام اإلصدار السادس من نظام سماك ( .)SMACC 6وعملت الشركة كذلك على تجهيز الدعم الفني لألنظمة
االلكترونية ،والبريد االلكتروني ،والبرامج التي تستخدمها عن طريق التعاقد مع شركة كومبو باور وشركة ديمونيف بغرض حفظ ملفات الشركة وبياناتها.
إن االعتماد الكلي على هذه األنظمة والبرامج أو تعطلها ألي سبب من األسباب قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة يترتب عليها أثر سلبي وجوهري على
الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها .مع العلم بأن العقد الموقع مع شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات يشمل التدريب والضمان والصيانة لمدة عام
واحد.
مخاطر عدم الحصول عىل فرصة تنظيم مزادات جديدة
بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة ،فإنها تواجه مخاطر عدم الحصول على فرصة تنظيم مزادات جديدة ،حيث أن تنظيم المزادات العلنية قد ال يكون أمراً
متاحاً باستمرار .وفي حال لم تتمكن الشركة من تنظيم مزادات جديدة في المستقبل ،فإن ربحيتها وعملياتها التشغيلية ومركزها المالي ستتأثر بشكل
سلبي وجوهري.
مخاطر االعتامد عىل املواقع املستأجرة
تقوم الشركة باستئجار كامل مقراتها في كل من الدمام وجدة وينبع ،بما في ذلك الساحات الخاصة بتنظيم المزادات .حيث أن عقد االيجار الخاص
بساحة المزاد لفرع الدمام يمتد لمدة عشر سنوات بدأت في تاريخ 2016/04/15م ،بينما يمتد عقد االيجار الخاص بفرع مدينة جدة إلى اثني عشر عاماً
بدءاً من تاريخ 1438/02/01هـ ،كما يمتد عقد االيجار الخاص بفرع مدينة ينبع لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 1438/02/01هـ .وفي حال عدم
قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود اإليجار لما بعد المدة المذكورة أو تجديد العقود بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية فإن ذلك
سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الشركة ونتائج عملياتها حيث أنه قد يصعب على الشركة إيجاد أراضي بديلة ذات مساحات تتناسب مع طبيعة نشاطها.
مخاطر عدم القدرة عىل الحصول عىل التمويل
بالرغم من أن الشركة لم تتحصل على أي قروض أو تمويل من جهات خارجية كالبنوك وشركات التمويل وغيرها ،إال أنها قد تلجأ لهذا الخيار مستقب ً
ال.
وبحكم طبيعة نشاط الشركة ،فإن الجهات التمويلية المقرضة قد ال توافق على توفير التمويل الالزم أو أنها قد تقوم بفرض رسوم عالية على الشركة،
األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة التشغيلية وعلى ربحيتها.
مخاطر الظواهر والكوارث الطبيعية
قد تضر الكوارث الطبيعية الخارجة عن سيطرة الشركة إلى حد كبير بالمرافق الخاصة بها وببنيتها التحتية بشكل عام ،وقد يؤدي أي ضرر يصيب مرافق
الشركة سوا ًء كان من الفيضانات أو الزالزل أو العواصف أو الحرائق أو أي كارثة طبيعية أخرى إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة لتصحيح آثار تلك الكوارث،
كما أنها ستؤثر وبشدة على قدرة الشركة على ممارسة عملياتها وبالتالي التأثير سلباً على إيراداتها ومركزها المالي.
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مخاطر عدم توفر التغطية التأمينية
قد تتعرض الشركة إلى تكاليف مرتفعة جداً عند القيام بإصالحات نتيجة ألحداث كارثية مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتي تؤدي إلى خسائر باهظة.
ولم توفر الشركة غطاء تأميني لتغطية مثل هذه التكاليف أو الخسائر حتى تاريخ إعداد هذه النشرة ،مما سيؤثر سلباً على العمليات التشغيلية للشركة
ونتائجها المالية .كما أنه فيما لو قامت الشركة بتوفير غطاء تأميني مستقب ً
ال ،فإن ذلك ينطوي على احتمالية عدم كفاية ذلك الغطاء التأميني لتغطية
التكاليف أو الخسائر التي قد تكون الشركة عرضة لها.
مخاطر عدم القدرة عىل حامية العالمة التجارية
تمتلك الشركة عالمة تجارية مسجلة باسمها ،وبالتالي فإنه عند حصول أي أمر يلحق الضرر بسمعة هذه العالمة التجارية فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير
بشكل سلبي على قيمتها وما يترتب عليها من إيرادات ،وهذا يعني بأن ربحية الشركة ستتأثر بشكل سلبي.
مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الرشكات
تلتزم الشركة بأحكام حوكمة الشركات الواردة في نظام الشركات .أما فيما يخص الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فهي الئحة
استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازية كما بتاريخ هذه النشرة .وقد قامت الشركة باتخاذ بعض اإلجراءات المتعلقة بتطبيق نظام
الحوكمة وفقاً لما ورد في الئحة حوكمة الشركات ،ال سيما فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه رغبة منها في فهم الالئحة وتطبيقها
قبل أن تكون إلزامية عليها .إال أنه في حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد
بالدرجة األولى على مدى استيعاب وفهم أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين ،وبالخصوص اإلدارة العليا ،لهذه القواعد واإلجراءات كافة .كما أنه في حال
تم اإللزام بالئحة حوكمة الشركات ،فإن مخالفة القواعد واإلجراءات التي تنص عليها الئحة حوكمة الشركات سيعرض الشركة للمخالفات الجزائية من
قبل الهيئة ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركة وعملياتها التشغيلية وربحيتها.
مخاطر حداثة لجان مجلس اإلدارة وعدم تفعيلها
قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام المحددة لكل لجنة تماشياً مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق المالية كما ذكر أعاله في «مخاطر عدم االلتزام بالئحة حوكمة الشركات» .ونظراً لحداثة قرار تكوين هذه اللجان نسبياً ،حيث تم ذلك بعد
تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ  25سبتمبر 2017م ،فإن ذلك قد يكون سبباً في اكتشاف بعض األمور الجوهرية في الشركة والتي لم تكن
معروفة قبل تكوين هذه اللجان .وفي حال كان أعضاء اللجان الذين قامت الشركة بتعيينهم غير ملمين بواجباتهم أو لم يكونوا من ذوي الخبرة والدراية
بمتطلبات العمل في هذه اللجان ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.
مخاطر عدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
ستخضع الشركة بعد إدراج أسهمها لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية .وفي حال عدم تقيد الشركة أو التزامها
بهذه األنظمة واللوائح فستكون عرضة للعقوبات والغرامات المالية ،مما سيؤثر بشكل سلبي على العمليات التشغيلية وربحية الشركة وأدائها المالي.
مخاطر االعتامد عىل املوظفني األجانب
تعتمد الشركة بشكل كبير على الموظفين األجانب في عملها ،حيث تبلغ نسبة الموظفين األجانب في الشركة  %80من إجمالي الموظفين .باإلضافة إلى
ذلك فإن ما يقارب  %57من هؤالء الموظفين األجانب هم من ثالث جنسيات فقط وهي الجنسية المصرية ( )%21والجنسية الهندية ( )%21والجنسية
اليمنية ( .)%15وعليه ،فإنه في حال تغيرت األنظمة المتبعة في المملكة بخصوص توظيف األجانب أو في حال عدم قدرة الشركة على المحافظة على
موظفيها ،فإن عمليات الشركة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري ،األمر الذي سينعكس سلباً على ربحيتها ومركزها المالي.
مخاطر عدم الحصول عىل الرتاخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها
يتعين على الشركة الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطيها وممارسة أعمالها ،وتشمل
هذه التراخيص على سبيل المثال ال الحصر :ترخيص للقيام بالمزادات العلنية صادر عن لجنة متابعة المزادات العلنية باألمانة العامة التابعة لوزارة
الشئون البلدية والقروية ،وشهادة تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ،وشهادة عضوية الغرفة التجارية ،وشهادة تسجيل العالمة
التجارية ،وشهادة السعودة والزكاة والتأمينات االجتماعية .باإلضافة إلى ذلك تخضع معظم هذه التراخيص والتصاريح لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو
إنهاء التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات إذا فشلت الشركة في الوفاء وااللتزام بتلك الشروط .وقد حصلت الشركة على كافة هذه التراخيص
النظامية الالزمة .وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد الرخص الحالية أو إذا تم تعليق أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص
بشروط غير مناسبة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل ،فإن ذلك قد يعرضها للتوقف
عن ممارسة نشاطها مما سينتج عنه تعطل عملياتها وتكبدها تكاليف إضافية وبالتي سيؤثر ذلك سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي .علماً بأن مجلس
اإلدارة يقر بأن جميع التراخيص والتصاريح سارية المفعول ولم يتم تعليقها أو تعليق تجديدها طيلة الخمس سنوات السابقة لهذه النشرة.
مخاطر عدم االلتزام مبتطلبات نظام الرشكات
يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها .وتلتزم الشركة حالياً بكافة ما ورد في نظام الشركات ،ويجب
عليها القيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان استمرارية االلتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمال الشركة أو تستغرق
وقتاً طوي ً
ال لتنفيذها .وقد فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية .وبالتالي ،فإن الشركة ستكون عرضة لمثل
هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام ،األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على العمليات التشغيلية للشركة ووضعها
المالي وربحيتها.
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مخاطر التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تشمل العقود والمعامالت مع األطراف ذوي العالقة معامالت مع شركات يملكها أو يسيطر عليها المساهمون البائعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
والتعامالت التي تتم مع المساهمين البائعين بصفتهم الشخصية .وتشمل هذه التعامالت سداد بعض المبالغ المالية عن الشركة ،باإلضافة إلى بعض
التعامالت التمويلية والتجارية .كما تتضمن استئجار أرض تعود ملكيتها لصالح أحد الشركاء (وهي األرض الخاصة بالفرع الرئيسي) بموجب عقد ايجار
طويل األجل .كذلك ،فقد قامت الشركة أيضاً باستئجار اليد العاملة من بعض الشركات المملوكة من قبل السيد /سعود حزام القحطاني.
وال تضمن الشركة بأن هذه االتفاقيات والمعامالت سوف تستمر في المستقبل أو يتم الموافقة على تجديدها بشكل سنوي عم ً
ال بنظام الشركات .حيث
قد ال يوافق مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة على تجديد هذه العقود واالتفاقيات .كما قد ال يوافق األطراف ذوي العالقة على تجديد العقود
واالتفاقيات الحالية وفق الشروط التي تحددها الشركة.
وفي حال عدم موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة على تجديد هذه االتفاقيات ،أو في حال عدم رغبة األطراف ذوي العالقة على التجديد بحسب
الشروط الحالية ،سواء كان ذلك فيما يخص ايجار األرض أو اليد العاملة أو االستعانة بخدمات النقل ،فإن ذلك سيترتب عليه زيادة في تكاليف الشركة
أو مواجهة تحديات في تنفيذ عمليات الشركة ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أداء الشركة ونتائجها.
وكما يتضح في القوائم المالية المراجعة للربع األول من العام 2018م ،فقد بلغ رصيد التعامالت المدينة  6.476.767ريال سعودي ،جميعها تتعلق بمبالغ
مستحقة على مؤسسة محمد سعود القحطاني لتأجير المعدات .بينما بلغ رصيد التعامالت الدائنة  228.589ريال للفترة ذاتها ،وهي عبارة عن مبالغ
مستحقة للسيد /سعود حزام القحطاني ومؤسسة سعود القحطاني للنقليات .وقد قامت مؤسسة محمد سعود القحطاني لتأجير المعدات بسداد المبالغ
المستحقة عليها بشكل كامل وسيتضح ذلك في القوائم المالية المراجعة للربع الثالث من العام 2018م والتي ستقوم الشركة بإعدادها في حينها ،نظراً
ألن تاريخ استكمال المبلغ المستحق هو  18يوليو 2018م.
كما تبين القوائم المالية المراجعة للربع األول من العام 2018م قيام السيد /سعود حزام القحطاني بسداد كامل المبلغ المسحوب من قبله مسبقاً من
حساب الشركة والبالغ  17.653.076ريال بحسب ما ورد في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م .حيث قام بالسداد
عن طريق تحويل األرباح الخاصة به كما في تاريخ التحول من شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بتاريخ  26سبتمبر
2017م نظراً ألن تلك األرباح البالغة  11.047.365ريال سعودي تعود له بمفرده كونه الشريك الوحيد في الشركة آنذاك .كما قام باستكمال المبلغ
المطلوب عليه عن طريق التنازل عن أصول وهي عبارة عن معدات مملوكة له شخصياً ،حيث تنازل عنها لصالح الشركة .وتبلغ قيمة األصول المتنازل عنها
مبلغ  6.605.800ريال سعودي ،علماً بأنه تم تقييم األصول عن طريق الجهة الرسمية المعتمدة بنظام وزارة التجارة واالستثمار وهي المقيم المعتمد
بالمنطقة الشرقية .وبذلك ،فإن السيد /سعود حزام القحطاني قام بدفع ما مجموعه  17.653.165ريال ،أي بزيادة قدرها  89ريال عن المبلغ المستحق
عليه لصالح الشركة.
وبهذا ،فإن المبالغ المطلوبة لألطراف ذوي العالقة كما في  31ديسمبر 2017م والتي بلغت  263.500ريال سعودي تمثل ما نسبته  %6.37من إجمالي
المطلوبات على الشركة والبالغة  4.138.784ريال سعودي .بينما في الربع األول من العام 2018م فقد كانت المبالغ المطلوبة لألطراف ذوي العالقة
 228.589ريال سعودي أي أنها مثلت نسبة  %1.52من اجمالي المطلوبات على الشركة والتي بلغت  15.063.219ريال سعودي.
املخاطر املتعلقة بعدم وجود مراجع داخيل
تقوم الشركة ببعض إجراءات الرقابة الداخلية من خالل استالم تقارير دورية من مدراء األقسام بالمالحظات الموجودة لديهم واتخاذ ما يلزم تجاه تلك
المالحظات .كما قامت الشركة بتشكيل لجنة مراجعة ،إال أنه ال يوجد مراجع داخلي أو قسم خاص بالمراجعة الداخلية في الشركة ،حتى تاريخ هذه
النشرة .مما يحد من عمل لجنة المراجعة ،ويؤثر على قدرة الشركة بتحقيق الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المطلوبة للجنة المراجعة ،فض ً
ال عن صعوبة
التحقيق في المخالفات النظامية داخل الشركة .وهذا يؤدي إلى إمكانية تعرض الشركة لمخاطر مختلفة تتعلق بااللتزام بمتطلبات اإلفصاح المستمر
الصادرة عن الهيئة بعد إدراج الشركة في السوق الموازية ،باإلضافة إلى مخاطر تشغيلية وإدارية ورقابية أخرى ،األمر الذي سيؤثر سلباً على عمليات
الشركة .وتنوي الشركة القيام بتعيين مراجع داخلي للشركة خالل العام 2018م.
مخاطر رضيبة القيمة املضافة
قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 2018/01/01م ،وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات
التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت ،مع وجود بعض االستثناءات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للزكاة والدخل .حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة
في كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد ،من اإلنتاج إلى التوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي .ويقوم المستهلك بدفع تكلفة ضريبة القيمة المضافة على
السلع والخدمات التي يشتريها ،أما المنشآت فتقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين ،على أن تسترد
المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.
وبموجب الشرح أعاله ،فإن الشركة تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة  %5من عمالئها ،بحيث تطبق هذه النسبة على الرسوم التي
تحتسبها الشركة على العمالء ( %2.5على العمالء المشترين ،و %4على العمالء البائعين) ،وليس على كامل قيمة المزادات أو قيمة السلع المباعة فيها،
وذلك ألن الشركة ال تتملك هذه السلع أو األصول ،وإنما تقوم بالترتيب لعرضها في المزادات العلنية وتنفيذ تلك المزادات فقط .بمعنى أنه في حال قامت
الشركة بتنفيذ مزاد علني وكانت ايرادات المزاد الكلية عشرة ماليين رياالً ،فإن الشركة تقوم باحتساب عمولتها من ذلك المزاد ،وهي مائتين وخمسين
ألف ريال على المشترين (بواقع  )%2.5وأربعمائة ألف ريال على البائعين (بواقع  ،)%4وتقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه الرسوم فقط،
وليس على كامل مبلغ ايرادات المزاد الذي تم تنفيذه .كذلك ،فإنها تقوم هي بدورها بدفع ضريبة القيمة المضافة لكافة المنشآت التي تقدم خدمات أو
تبيع سلع على الشركة .وبالتالي فإن الشركة مطالبة بدفع الفروقات للهيئة العامة للزكاة والدخل وتكون هذه الفروقات ما بين ضريبة القيمة المضافة
التي أخذتها الشركة من عمالئها وضريبة القيمة المضافة التي قامت هي بدفعها للمنشآت األخرى .وتقوم الشركة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل
مناسب ،إال أنه ال يوجد ضمان على استمرارية ذلك ،أو قيامها بكافة اإلجراءات الالزمة التي من شأنها حماية الشركة تجاه الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وفي حال عدم امتثال الشركة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة بالشكل الصحيح ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة وأدائها المالي وربحيتها.
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2-222المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة
مخاطر سهولة منوذج العمل
إن نشاط الشركة ال يتطلب مؤهالت علمية عالية أو تخصصات نادرة ،كما أن نموذج العمل المطلوب لهذا النشاط هو نموذج بسيط بالمقارنة ببعض
األنشطة التي تتطلب وجود كفاءات ذات مؤهالت عالية وخبرات كبيرة .ولذلك ،فإنه من السهل على من يرغب في الدخول في السوق القيام بمحاكاة
نموذج العمل المتبع لدى الشركة ومثيالتها مما سيزيد من مستوى المنافسة في السوق ويؤثر بشكل سلبي على العمليات التشغيلية للشركة وربحيتها.
مخاطر سهولة الدخول يف السوق
ال يوجد عوامل تحد من دخول منافسين جدد للسوق الذي تعمل به الشركة ،سواء كانت تلك العوامل هي متطلبات نظامية أو جوانب مادية أو غيرها.
ولذلك ،فإنه يسهل دخول منافسين جدد للشركة مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على ربحية الشركة وعملياتها التشغيلية.
مخاطر املنافسة وعدم القدرة عىل املحافظة عىل الحصة السوقية
تواجه الشركة بعض المنافسة في ممارسة نشاطها ،خصوصاً في المنطقة الشرقية من المملكة ،حيث أن أهم المنافسين للشركة يتواجدون معها في
هذه المنطقة بالمقارنة مع باقي مناطق المملكة مثل مدينتي جدة وينبع واللتان ال يوجد يهما شركات مزادات متخصصة .وقد قامت الشركة بافتتاح فروع
جديدة في أواخر العام 2016م في كل من مدينة جدة ومدينة ينبع بواقع فرع واحد لكل مدينة ،كما قامت بتوقيع العديد من االتفاقيات التي تتيح لها
ممارسة نشاطها في مناطق أخرى من المملكة ،وهي اتفاقيات سارية المفعول .وقد يؤدي حدوث أي تغير في البيئة التنافسية إلى تغير األسعار أو انخفاض
الهوامش الربحية أو فقدان الحصة السوقية .كما أن الشركة قد ال تحقق النتائج المرجوة من توسعاتها وعقودها المذكورة ألي سبب من األسباب .وفي
حال حدوث أي مما سبق ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على ربحية الشركة وعملياتها التشغيلية.
مخاطر ارتباط القطاع بالوضع االقتصادي العام
بشكل عام ،هناك ارتباط بين جميع الشركات وأدائها بالوضع االقتصادي سواء كان ذلك ارتباط إيجابي أو ارتباط عكسي .وقد حققت الشركة خالل
األعوام السابقة منذ تأسيسها نمواً في عدد المزادات خالل السنة ونمواً في إيرادات المزادات السنوية التي قامت بتنظيمها إال أنه ومع حالة التباطؤ
االقتصادي التي شهدتها المملكة خالل العامين 2015م و2016م شهدت الشركة نمواً متسارعاً في عدد المزادات وحجم اإليرادات كنتيجة للظروف المالية
التي واجهتها بعض الشركات والتي أجبرتها على بيع بعض أصولها من خالل مزادات علنية ،األمر الذي انعكس ايجاباً على ايرادات الشركة .وبالتالي ،ومع
التوقعات المستقبلية بتعافي االقتصاد العام ،فإن الشركة معرضة لبعض التباطؤ فيما يتعلق بنمو عدد المزادات و/أو حجم اإليرادات بالمقارنة مع تلك
األعوام ،وذلك الكتفاء العمالء الدائمين و/أو المرحليين إلى عرض الفائض من أصولهم فقط أو الرغبة بإقامة مزادات خاصة بإحالل المعدات واألصول
القديمة فقط.
مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة
تخضع الشركة لعدد من األنظمة والقوانين التي قد تتغير أو يتم تحديثها من قبل الجهات المختصة .كذلك ،فقد تصدر قوانين وأنظمة جديدة من الجهات
الرسمية ذات العالقة من حين إلى آخر .وفي حال حدوث أي تغير جوهري ال يصب في مصلحة الشركة ،ألي من األنظمة ذات العالقة أو استحداث أنظمة
إضافية لها تأثير مباشر على أداء وربحية الشركة ،فإن الشركة ستتأثر بشكل سلبي جراء ذلك.

2-222المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة
مخاطر السيطرة الفعلية من قبل املساهمني البائعني
بعد االنتهاء من عملية الطرح موضع هذه النشرة ،سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين ما نسبته  %61من أسهم الشركة .وعليه سيكون بمقدرتهم
مجتمعين التأثير على قرارات الشركة ،وذلك ألن مصالحهم قد تختلف عن مصالح المساهمون الجدد ،باعتبار كونهم مجتمعين سيمتلكون نسبة تشكل
األغلبية في الجمعيات العامة .وبالتالي ،سيكون بمقدرتهم التأثير بشكل كبير في القرارات الجوهرية بما في ذلك القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء
مجلس اإلدارة وتوزيعات األرباح وغيرها .وفي حال حدوث مثل هذه التصرفات ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي وربحيتها.
مخاطر سيولة أسهم الطرح
ال يوجد حالياً ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة .إن عدم وجود سوق فاعلة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد انتهاء فترة الطرح ،وإذا لم
يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على سيولة وسعر أسهم الشركة.
مخاطر التذبذبات املحتملة يف سعر السهم
قد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم بعد الطرح ،كما أن المكتتبين قد ال يستطيعون بيع أسهمهم بسعر الطرح أو بسعر أعلى من ذلك.
وقد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال يكون مستقرا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر الوضع العام لالقتصاد ،وظروف
السوق المتعلقة باألسهم ،وأي تغييرات تنظيمية في القطاع ،وتدهور نتائج أعمال الشركة ،ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على أسهم الشركة.
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مخاطر عدم توزيع أرباح
أي قرار بتوزيع األرباح إلى مساهمي الشركة سيكون خاضعاً لما ورد في النظام األساس للشركة ،وبنا ًء على تقدير مجلس اإلدارة وبتوصية منه بعد
إن ّ
األخذ في االعتبار العوامل المختلفة التي تشمل الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وفرص التوسع والنمو والحاجة للتمويل الداخلي (يرجى الرجوع
للقسم " -5سياسة توزيع األرباح") .وفي حال عدم القيام بتوزيع أرباح على المساهمين فقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في أسهم
الشركة إال من خالل بيع أسهمهم بسعر أعلى من سعر الشراء.
مخاطر بيع أو طرح أسهم إضافية مستقبالً
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل ،فإن ذلك سيؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على سعر السهم أو انخفاض نسبة ملكية المساهمين
في الشركة في حال أنهم لم يقوموا باالكتتاب في تلك األسهم في ذلك الحين.
مخاطر بيع عدد كبري من األسهم يف السوق بعد عملية الطرح
سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر مدتها  12شهراً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق ،حيث لن يكون بمقدورهم التصرف في أي
من أسهمهم التي يمتلكونها .إال أنه وبعد انتهاء فترة الحظر ،سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين ما نسبته %61من أسهم الشركة بعد الطرح .وفي
حال تم بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد اكتمال عملية االكتتاب ،أو بعد انتهاء فترة الحظر ،أو توقع حدوث مثل هذا األمر ،فإن ذلك سيؤثر بشكل
سلبي على سعر سهم الشركة.
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3.3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
3-333نظرة عامة على شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية
تأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في تاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م) كشركة تضامن باسم شركة سعود
حزام القحطاني وشريكه التضامنية للمزادات العلنية والعالمية بالسجل التجاري رقم  2050087357وبرأس مال يبلغ ( )100.000مائة ألف ريال سعودي
مقسم إلى ( )10.000عشرة آالف حصة ،وعنوانها طريق بقيق بمدينة الدمام ،صندوق بريدي رقم 2550ورمز بريدي رقم  ،31461قبل أن يتم تحويل
الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة في تاريخ 1438/02/28هـ (الموافق 2016/11/28م) تحت مسمى شركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية ،مع احتفاظها برأس المال وعدد الحصص ورقم وتاريخ السجل التجاري للشركة وفروعها .وفي تاريخ 1439/01/06هـ
(الموافق 2017/09/26م) صدر القرار الوزاري رقم (ق ،)4/الخاص بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة سعودية برأس مال يبلغ ()20.000.000
عشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى ( )2.000.000مليوني سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ ( )10رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل وذلك من
خالل تحويل مبلغ (  )17.041.454سبعة عشر مليوناً وواحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي من األرباح المبقاة لعام 2016م ومبلغ
( )2.858.546مليونان وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون ريال سعودي من رصيد جاري الشركاء الدائن إلى حساب رأس مال
الشركة ،مع احتفاظها باسمها ورقم سجلها التجاري دون تغيير.
وبجانب المركز الرئيسي للشركة الواقع في مدينة الدمام ،تمتلك الشركة فرعين آخرين أحدهما في مدينة جدة واآلخر في مدينة ينبع .وبحسب ما ورد
في السجل التجاري ،يتمثل نشاط الشركة في التجارة بالجملة والتجزئة واالستيراد والتصدير في اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وإقامة
وتنظيم المزادات العلنية بموجب خطاب إدارة مرور المنطقة الشرقية رقم  6/3328/3/7بتاريخ 1438/09/10هـ .وينبغي اإلشارة إلى أنه ال يوجد تاريخ
انتهاء للخطاب المروري المذكور ،كما أنه يتيح للشركة تنظيم المزادات في كافة المناطق األخرى في المملكة ،وقد تم إصداره من المنطقة الشرقية ألنها
المنطقة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة .كما أن الشركة حصلت على خطاب التصريح من وزارة الشئون البلدية والقروية – قسم اإلدارة العامة
لألسواق برقم  39026754بتاريخ 1439/04/02هـ ،علماً بأن هذا الخطاب يجدد سنوياً عند انتهائه عن طريق مخاطبة اإلدارة العامة لألسواق في أمانة
المنطقة الشرقية وإرفاق كامل الوثائق الرسمية للشركة ويتم إصدار تصريح لمدة سنة .كما تقوم الشركة بالحصول على تصريح مستقل إلقامة كل مزاد
حيث أنها تقوم بمخاطبة أمانة المنطقة التي سيقام فيها المزاد ،ومخاطبة إدارة الضبط اإلداري في شرطة المحافظة ،وفرع وزارة التجارة ،وفرع إدارة
المرور لغرض الحصول على التراخيص المؤقتة الالزمة والتأكد من عدم وجود إشكاليات قانونية تمنع بيع الممتلكات المعروضة في المزاد .علماً بأن
إجراءات الحصول على التراخيص المؤقتة لكل مزاد هي عملية روتينية .وبذلك ،تكون الشركة قد حصلت على كافة التراخيص أو التصاريح النظامية
المطلوبة لممارسة أنشطتها الحالية.
في العام 2011م تأسست شركة سعود القحطاني للمزادات العلنية والعالمية كشركة متخصصة بإقامة وإدارة المزادات العلنية .وبدأت الشركة بممارسة
أعمالها على واحدة من أكبر ساحات المزادات بالمنطقة الشرقية في المركز الرئيسي بالدمام حيث تبلغ مساحة الساحة حوالي  50.000متر مربع .ومنذ
تأسيس الشركة ،عملت الشركة على المنافسة القوية مع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال ،كما أنها تمكنت من إقامة وتنظيم مزادات علنية
في مناطق أخرى من المملكة ،كنتيجة لخططها التوسعية .ولتمكين الشركة من تحقيق أهدافها االستراتيجية والتوسع في نشاطها ،قامت الشركة بافتتاح
فرعين أحدهما في مدينة ينبع حيث تبلغ مساحته  17.000متر مربع واآلخر في مدينة جدة بمساحة قدرها  28.000متر مربع وذلك خالل العام 2016م،
مما ساهم في تعزيز موقع الشركة التنافسي.
وقد أتمت الشركة عدة مزادات ضخمة لجهات مختلفة سواء كانت جهات حكومية أو شركات خاصة ،منها على سبيل المثال ال الحصر :شركة المياه
الوطنية (في الطائف ومكة المكرمة وجدة والرياض) ،وشركة كريستال المحدودة "التصنيع" بمدينة ينبع ،وشركة محمد سالم السويدي للمعدات والنقل
المحدودة بمدينة الجبيل ،وشركة اليمامة لألعمال التجارية والمقاوالت بمدينة الدمام ،باإلضافة إلى تنظيم عدة مزادات خاصة بمحاكم التنفيذ التابعة
لوزارة العدل.
كما قامت الشركة مؤخراً بتوقيع عدد من العقود المهمة والتي ال تزال سارية المفعول مع الهيئة العامة للطيران المدني ،وهيئة المالحة الجوية ،وإدارة
طيران األمن التابعة لوزارة الداخلية السعودية ،ومحاكم التنفيذ بالخبر (مزاد تصفية ممتلكات معن الصانع ،والذي قامت بتنفيذ جزء منه حيث أنه سيقام
على مراحل مختلفة) ،وشركة المياه الوطنية ،وشركة التوكيالت العالمية للسيارات ،وشركة الجبر التجارية (وكالء سيارات كيا) ،وشركة سراكو ،وشركة
توكيالت الجزيرة للسيارات ،وشركة وارد للنقل المحدودة ،وغيرها من العقود السارية المفعول والتي لم يتم ذكرها نظراً ألنها تعتبر عقود صغيرة أو
متوسطة ،كما أن بعضها تعتبر عقود سرية حيث أن بعض العمالء ال يرغبون بذكر أسمائهم واإلعالن عن هوياتهم في المزادات التي تنفذها الشركة لهم.
وبلغت نسبة العقود مع الجهات الحكومية خالل الربع األول من عام 2018م نسبة  %37من إجمالي عقود الشركة خالل تلك الفترة ،وكانت نسبة إيراداتها
 %13.5من اجمالي اإليرادات.أما فيما يخص العقود السرية ،فقد بلغ عددها في العام 2017م عقد واحد فقط ،وكانت نسبة ايراداته  %1.85من اجمالي
اإليرادات ،بينما لم يكن هناك أي عقد سري خالل الربع األول من العام 2018م .ويبين الجدول التالي تفاصيل أهم العقود الحالية للشركة:
( لودجلااااجلاتفاصيل أهم العقود الحالية للشركة
بداية العقد

مدة العقد

تكلفة إقامة المزاد

اسم الجهة
شركة المياه الوطنية

ابتداء من العام 2016م
وتم تجديد العقد في العام
2017م

مدة العقد األساسي الموقع في العام 2016م
هي سنة واحدة ،وتم التجديد في العام
2017م لمدة سنتين (حتى أكتوبر 2019م)

معدل التكلفة  150إلف ريال لكل مزاد

الهيئة العامة للطيران المدني

ابتداء من 2017م

سنة (قابلة للتجديد) ،وتم تجديد العقد في
العام 2018م

معدل التكلفة  120ألف ريال لكل مزاد

هيئة المالحة الجوية

ابتداء من 2017م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  60ألف ريال لكل مزاد

إدارة طيران األمن التابعة لوزارة الداخلية
السعودية

ابتداء من 2017م

سنتين

معدل التكلفة  64ألف ريال لكل مزاد
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اسم الجهة

مدة العقد

بداية العقد

تكلفة إقامة المزاد

محاكم التنفيذ بالخبر (مزاد تصفية
ممتلكات معن الصانع)

ابتداء من 2018م

عقود إسناد وتعميد مفتوحة المدة

معدل التكلفة  250ألف ريال لكل مزاد

شركة التوكيالت العالمية للسيارات (وكالء
سيارات شيفروليه وجي ام سي)

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  80ألف ريال لكل مزاد

شركة توكيالت الجزيرة للسيارات (وكالء
سيارات فورد)

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  80ألف ريال لكل مزاد

شركة وارد للنقل المحدودة

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  80ألف ريال لكل مزاد

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ابتداء من 2018م

سنة

معدل التكلفة  60ألف ريال لكل مزاد

شركة أفضلية الخليج للسيارات (وكالء
سيارات رينو)

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  80ألف ريال لكل مزاد

شركة الجبر التجارية (وكالء سيارات كيا)

ابتداء من 2016م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  160ألف ريال لكل مزاد

شركة سراكو

ابتداء من 2017م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  150ألف ريال لكل مزاد

شركة سمارى

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  140ألف ريال لكل مزاد

شركة مجموعة تأجير

ابتداء من 2018م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  160ألف ريال لكل مزاد

شركة اليمامة لألعمال التجارية والمقاوالت

ابتداء من 2016م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  180ألف ريال لكل مزاد

شركة المشروعات الشرقية

ابتداء من 2016م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  120ألف ريال لكل مزاد

شركة إخوان السعودية التجارية

ابتداء من 2016م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  130ألف ريال لكل مزاد

شركة السويدي للمعدات والنقل

ابتداء من 2015م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  150ألف ريال لكل مزاد

شركة جت أفييشن العربية السعودية
المحدودة

ابتداء من 2017م

عقد مفتوح

معدل التكلفة  120ألف ريال لكل مزاد

المصدر :إدارة الشركة

وكما تم اإلشارة إليه أعاله ،فإنه يوجد عقود أخرى سارية المفعول لم يتم ذكرها في الجدول العتبارها عقود صغيرة ومتوسطة نسبياً ،كما أن بعضها عبارة
عن عقود سرية حيث أن بعض عمالء الشركة ال يرغبون بذكر أسمائهم واإلعالن عن هوياتهم في المزادات التي تنفذها الشركة لصالحهم.
وينبغي التوضيح بأن تكلفة العقود المشار إليها في الجدول أعاله هي التكلفة التي تتحملها الشركة نظير إقامة المزادات ،وهي عبارة عن المصروفات
المتعلقة بتكاليف الدعاية واإلعالن وتكاليف إعداد وتجهيز المزاد ومصروفات الضيافة ،حيث تختلف هذه المصروفات من مزاد آلخر .ويتم جمع كافة
هذه المصروفات ويضاف إليها أيضاً المصاريف المتعلقة بأجور العاملين في كل مزاد.
كذلك ،فإن الشركة ستدخل في مجال المزادات العقارية خالل العام 2018م بهدف تنويع أنشطتها حيث قامت بتوقيع عقدين للقيام بمزادين عقاريين
أحدهما مزاد ألمالك خاصة لمجموعة سيدار وتقع في خليج سلمان بمدينة جدة ،واآلخر في مدينة ينبع حيث أسندت محكمة التنفيذ قرار تعميد
الشركة بإقامة مزاد علني لبعض العقارات ،إال أنه لم يتم تنفيذ هذين المزادين حتى تاريخ هذه النشرة وذلك بسبب طلبهما تأجيل تنفيذ تلك المزادات،
علماً بأنه لم يتم تحديد موعد محدد لتنفيذ هذين المزادين حتى تاريخ نشرة اإلصدار .كذلك ،فإن الشركة بصدد االنتهاء من االنضمام للهيئة السعودية
للمقيمين المعتمدين لتصبح مقيم معتمد غير أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإلنضمام ،كما قامت بالتسجيل في نظام وزارة العدل مما يتيح لها الدخول
في مناقصات المزادات العقارية .باإلضافة إلى ذلك ،تنوي الشركة افتتاح فروع جديدة في كل من الرياض والمدينة المنورة خالل عامي 2018م و2019م،
وذلك وفقا لخططها وأهدافها التوسعية .وبعد إدراجها في السوق الموازية – نمو – تنوي الشركة القيام بتعيين مستشار متخصص لدراسة السوق في كل
من اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لمعرفة مدى جاذبية هذين السوقين وجدوى فتح فروع للشركة هناك.
ومن الجدير بالذكر ،فإن الشركة تولي اهتمام كبير بالجانب اإلعالمي ،حيث تواظب الشركة على المشاركة ورعاية المناسبات والفعاليات التي من شأنها
تعزيز سمعة الشركة وعالمتها التجارية ،تماشياً مع خطة الشركة باالستمرار في قيادة السوق الذي تعمل به وتزامناً مع افتتاحها لفرعي مدينة جدة وينبع
وخطتها بالتوسع المستقبلي.
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3-333مراحل تأسيس الشركة وتغيرات رأس المال
فيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة وعلى حقوق الملكية فيها:


تأسست الشركة كشركة تضامن بالسجل التجاري رقم  2050087357وتاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م) ،وبرأس مال قدره
( )100.000ريال سعودي ،مقسمة على ( )10.000حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل منها ( )10رياالت سعودية.

( لودجلااااجلاهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1433/01/19هـ (الموافق 2011/12/14م)
عدد الحصص

المالك

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي (ريال)

نسبة الملكية

سعود حزام جعفر القحطاني

7.500

10

75.000

%75

محمد سعود جعفر القحطاني

2.500

10

25.000

%25

اإلجمالي

10.000

-

100.000

%100

المصدر :إدارة الشركة



تم تحويل الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة تحت مسمى شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية ،بتاريخ
1438/02/28هـ (الموافق 2016/11/28م) ،مع اإلبقاء على رأس المال دون تغيير.

( لودجلااااجلاهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1438/02/28هـ (الموافق 2016/11/28م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي (ريال)

نسبة الملكية

المالك
سعود حزام جعفر القحطاني

10.000

10

100.000

%100

اإلجمالي

10.000

-

100.000

%100

المصدر :إدارة الشركة



بحسب تاريخ القرار الوزاري رقم (ق ،)4/فإنه بتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م) تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.
حيث قام السيد /سعود حزام جعفر القحطاني بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة ومقدارها ( )1.000ألف حصة وقيمتها ()10.000
عشرة آالف ريال سعودي إلى السيد /فالح سعود حزام القحطاني ،كما قام أيضاً بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركة ومقدارها ()1.000
ألف حصة وقيمتها ( )10.000عشرة آالف ريال سعودي إلى السيد /سعيد سعود حزام القحطاني ،وبذلك تم دخول الشخصين المذكورين
كشركاء جدد في الشركة .وقد قام الشركاء بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ ( )100.000ريال إلى مبلغ ( )20.000.000عشرين مليون
ريال ،وقد تم استيفاء مبلغ الزيادة في رأس المال بالكامل وذلك من خالل تحويل مبلغ (  )17.041.454سبعة عشر مليوناً وواحد وأربعون
ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي من األرباح المبقاة لعام 2016م ومبلغ ( )2.858.546مليونان وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً
وخمسمائة وستة وأربعون ريال سعودي من رصيد جاري الشركاء الدائن إلى حساب رأس مال الشركة ،بحسب ما يتضح في القوائم المالية
للفترة المنتهية في  31مارس 2018م .وبذلك أصبحت ملكية الشركاء كما هو موضح أدناه:

( لودجلااااجلاهيكل ملكية الشركة كما بتاريخ 1439/01/06هـ (الموافق 2017/09/26م)
عدد الحصص

قيمة الحصة (ريال)

اإلجمالي (ريال)

نسبة الملكية

المالك
سعود حزام جعفر القحطاني

1.600.000

10

16.000.000

%80

فالح سعود حزام القحطاني

200.000

10

2.000.000

%10

سعيد سعود حزام القحطاني

200.000

10

2.000.000

%10

اإلجمالي

2.000.000

-

20.000.000

%100

المصدر :إدارة الشركة

3-333أهم األحداث والتطورات
يلخص الشكل التالي أهم األحداث والتطورات التي مرت بها الشركة حتى تاريخ هذه النشرة:

ﺗﺄﺳﺴـﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳـﻌﻮد ﺣﺰام اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻤـﺰادات اﻟﻌﻠﻨﻴـﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ "اﻟﺸـﺮﻛﺔ"
ﻛﺸـﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ وإدارة
اﳌﺰادات اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ(.
٢٠١١م
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٢٠١٦م

ﰎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

ﰎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة.

٢٠١٧م

3-333رؤية الشركة
تسعى الشركة ألن تكون أكبر الشركات المتخصصة في تنظيم المزادات العلنية لكافة األغراض وبمختلف الوسائل في السوق المحلي واإلقليمي.

3-333رسالة الشركة
تقديم الخدمات للعمالء بشكل مميز مع الحفاظ على سرية المعلومات والدقة في العمل وااللتزام واألمانة المهنية مما يساهم في تعزيز اسم الشركة
ومكانتها بين المنافسين.

3-333أغراض الشركة
ينص النظام األساس على أن أغراض الشركة تشمل ما يلي:
1 -1االستيراد والتصدير في اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وإقامة المزادات العلنية.

2 -2خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.

3 -3التجارة.

4 -4المناجم والبترول وفروعها.

5 -5الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

6 -6الكهرباء والغاز والماء وفروعه.

7 -7التشييد والبناء.

8 -8النقل والتخزين والتبريد.

9 -9خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.

1010تقنية المعلومات.

1111األمن والسالمة.

1212الزراعة والصيد.

3-333الخدمات التي تقدمها الشركة
تقوم الشركة بتنظيم نوعين رئيسيين للمزادات ،وهي المزادات الداخلية والمزادات المخصصة .وفيما يلي تفاصيل هذين النوعين:
املزادات الداخلية:
تكون باسم شركة المزادات وتقسم إلى:
1 -1مجموعة أفراد أو مؤسسات صغيرة يتم جمعها في مزاد واحد.
2 -2مزاد لجهة تطلب إخفاء اسمها (شركات تمويل – بنوك–جهات حكومية خاصة – شركات خاصة).
املزادات املتخصصة:
تكون باسم الجهة المالكة (جهات حكومية – جهات شبه حكومية – شركات خاصة) وتنظم هذه المزادات إما في إحدى فروع الشركة أو في مقر الجهة
المالكة.
علماً بأنه يوجد هناك أصناف عامة وأصناف خاصة للمزادات التي تقوم بتنظيمها الشركة .وتشمل األصناف العامة ما يلي:
1 -1السيارات (بأحجامها المختلفة).

5 -5مكائن اللحام.

8 -8األثاث الفندقي.

2 -2المعدات.

6 -6باصات النقل.

9 -9الغرف الجاهزة (المعروفة باسم برتبالت).

3 -3الشاحنات وتوابعها.

7 -7خزانات الوقود وخزانات المياه.

1010المواد التالفة من حديد ونحاس وغيرها.

4 -4المولدات الكهربائية ومولدات الهواء.

أما األصناف الخاصة فتشمل التالي:
1 -1المعامل (المصانع).

2 -2المعدات الخاصة مثل كرينات الحموالت العالية والمعدات الضخمة المشابهة.

3 -3معدات الحفر.

4 -4مواد خاصة مثل ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها الالزمة.

كما تقوم الشركة بتقديم خدمة "تم" التابعة لإلدارة العامة للمرور ،وذلك لتمكين عمالئها من نقل ملكية المركبات من البائع إلى المشتري بشكل سريع
وميسر وفي ذات المكان ،مقابل الحصول على رسوم مادية تشكل مصدر دخل إضافي للشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،تمتلك الشركة مركزاً لصيانة وتلميع
السيارات في فرعها بمدينة الدمام وذلك لكي تقوم بإصالح بعض المشاكل الفنية ولتلميع السيارات التي تعرضها في المزادات مما يساهم في بيعها ،أو
لمن يرغب في مثل هذه الخدمات من المشترين لتلك السيارات .كما أن هذه الخدمة تساعد في بعض األحيان على بيع السيارات التي لم يتم بيعها خالل
فترات المزاد (والتي ينشأ عنها عموالت مبيعات ما بعد المزاد) حيث تقوم الشركة بالبيع المباشر للسيارات أو المعدات بعد انتهاء مدة المزاد وذلك
للسيارات أو المعدات التي لم يتم بيعها خالل المزاد ويتم تحصيل عمولة البيع عليها بالتنسيق مع الجهة المالكة .ويمثل هذا المركز مصدر دخل إضافي
إلى جانب خدمة "تم" المذكورة أعاله .ومن الجدير بالذكر ،فإن الشركة تنوي افتتاح مراكز صيانة مشابهة في كافة فروعها األخرى .كما تقوم الشركة
كذلك بتقديم خدمات التأمين على المركبات بالتعاون مع بعض شركات التأمين ،إال أن هذا يعتبر نشاط بسيط جداً بالمقارنة مع النشاط الرئيسي .وتقوم
الشركة أيضاً بتوفير خدمات التعقيب في الدوائر الحكومية ذات العالقة بنشاطها وذلك بمقابل مادي .وتعتبر كافة الخدمات المذكورة هنا خدمات مساندة
لنشاط الشركة الرئيسي .ويوضح الجدول التالي نسبة عوائد الخدمات من إجمالي عوائد الشركة:
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( لودجلااااجلانسبة عوائد الخدمات من إجمالي العوائد حسب القوائم المالية المنتهية في 2017/12/31م
القيمة

النسبة

البيان

م
1

عمولة المبيعات

28.319.624

%97

2

إيرادات خدمه تم (نقل الملكية)

385.960

%1

3

إيرادات خدمة التأمين على المركبات

172.050

%1

4

عمولة من مبيعات بعد المزادات

265.600

%1

5

إيرادات خدمة التعقيب

78.200

%0

29.221.434

اإلجمالي

%100

المصدر :إدارة الشركة

وبخالف ما ذكر أعاله ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي خدمات أخرى تقدمها الشركة.
ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط .كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة نشاط تجاري
أو أصول خارج المملكة .كذلك ،فإن الشركة ال تمتلك أي سياسة تتعلق بشأن األبحاث والتطوير نظراً لطبيعة النشاط .كما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة
بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر شهراً األخيرة التي
تسبق هذه النشرة.

3-333قيم الشركة واستراتيجية العمل
تهتم الشركة بالعديد من القيم واالستراتيجيات التي ساهمت بتكوين صورة طيبة للشركة عند عمالؤها .وتعتقد الشركة بأن استمرار االهتمام بقيمها
واستراتيجياتها وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات النشاط ،سيساهم في ترسيخ موقع الشركة وأهميتها في السوق .وتتلخص أهم هذه القيم
واالستراتيجيات فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5

1العميل أوالً :تعتقد الشركة بأن السبب الرئيسي لتميزها واستمراريتها هو اهتمامها بالعمالء حيث أنها تهتم برضا عمالئها وتلبية احتياجاتهم
ومتطلباتهم بشكل سريع وبكفاءة عالية.
2الجودة :تولي الشركة أهمية كبيرة في تطبيق معايير جودة خاصة بها تطبق داخلياً بين موظفيها وتنعكس على عمالئها.
3المسئولية االجتماعية :تقوم الشركة بأعمالها بشكل يضمن دعمها للمجتمع المحلي وبالتناسب مع توجهات المملكة.
4المهنية :تقوم الشركة بتوفير بيئة عمل مهنية وجاذبة ،كما أنها تدعم التطور الوظيفي لموظفيها المتميزين.
5االحترام :تقوم الشركة بممارسة أعمالها بما يضمن احترام كافة األطراف من موظفين وعمالء وغيرهم ،حيث أن ثقافة االحترام والمصداقية
والشفافية هي من أهم المبادئ لدى الشركة.

وتمتلك الشركة سياسة ائتمان واضحة ومنصوص عليها في جميع عقودها مع عمالء الشركة .حيث تبين الشركة لعمالئها من البائعين والمشترين بشكل
واضح آلية السداد واألوقات المحددة إلنهاء عمليات الدفع والشروط الجزائية في حال تأخر أو عدم التزام العمالء بالسداد .وتنص الشركة في كافة
عقودها مع العمالء وإعالناتها الخاصة بالمزادات على سياستها المتعلقة باالئتمان ،سواء كان العمالء أفراد أم شركات أم جهات حكومية.
حيث يقوم العميل المشتري بتقديم نسبة  %30كدفعة مالية مقدمة من قيمة مشترياته عند ترسية المزاد عليه .كما يقوم بدفع عمولة تبلغ  %2.5من
قيمة إجمالي مشترياته إلى الشركة .ويعطى العميل المشتري مهلة تمتد لمدة ثالثة أيام فقط من تاريخ الشراء الستكمال باقي المبلغ الواجب عليه دفعه.
وعند استكمال قيمة المشتريات تقوم الشركة بخصم نسبة  %4من قيمة مبيعات العميل البائع قبل تسليمه المبلغ الذي دفعه العميل المشتري .وكمثال
توضيحي ،فإنه في حال ترسية المزاد على المشتري بقيمة ( )1.000.000مليون ريال سعودي ،فإنه يجب على المشتري سداد دفعة مالية مقدمة بقيمة
( )300.000ثالثمائة ألف ريال فور الترسية ،كما يجب عليه سداد مبلغ ( )25.000خمسة وعشرين ألف ريال تمثل نسبة  %2.5من إجمالي مبلغ الشراء
كعمولة للشركة .وتقوم الشركة بإعطاء المشتري مهلة لمدة ثالثة أيام فقط الستكمال المبلغ المتبقي والذي يعادل مبلغ ( )700.000سبعمائة ألف ريال
في هذا المثال .وفور سداد المشتري للمبلغ المتبقي ،تقوم الشركة بخصم عمولتها من اجمالي المبلغ الذي تمت الترسية بناء عليه قبل تسليم المبلغ
للبائع .وعليه ،تقوم الشركة بخصم مبلغ ( )40.000أربعين ألف ريال ،ويتم تسليم المبلغ المتبقي بعد ذلك للبائع ،والذي يعادل مبلغ ( )960.000تسعمائة
وستين ألف ريال سعودي .علماً بأن تكلفة إقامة المزاد تتحملها الشركة بشكل كامل ،وهي عبارة عن المصروفات المتعلقة بتكاليف الدعاية واإلعالن
وتكاليف إعداد وتجهيز المزاد ومصروفات الضيافة ،حيث تختلف هذه المصروفات من مزاد آلخر .ويتم جمع كافة هذه المصروفات ويضاف إليها أيضاً
المصاريف المتعلقة بأجور العاملين في كل مزاد.
وفي حال عدم قيام العميل المشتري بالدفع في الفترة المحددة والمنصوص عليها ،فإنه ال يحق له نظاماً أن يسترجع الدفعة المقدمة التي قام بدفعها عند
الترسية ،بأي حال من األحوال .كما أنه في حال قام العميل المشتري بالتراجع عن الشراء بعد الترسية وقبل انتهاء الفترة المحددة للدفع ،فإن الشركة
تقوم بخصم مبلغ الدفعة المقدمة كام ً
ال لصالح العميل البائع مع االحتفاظ بحق الشركة في احتساب عمولتها كاملة والتي تبلغ  %2.5من قيمة المشتريات.
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3-333الميزات التنافسية للشركة
إن أهم الميزات التنافسية للشركة هي:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7

1السمعة المتميزة.
2عدم تطبيق رسوم على المرتجعات.
3عدم تطبيق رسوم إيجار على األرضيات الخاصة بالمزادات العلنية.
4المهنية العالية وتقديم النصيحة للعمالء فيما يخص أفضل طرق البيع وأفضل األوقات لذلك.
5التغطية الجغرافية الواسعة سواء عن طريق أماكن فروع الشركة الثالثة ،أو عن طريق تنظيم وتنفيذ المزادات في أماكن تواجد العمالء في
المدن األخرى على ساحاتهم الخاصة (علماً بأنه ال يوجد أي رسوم على إقامة المزادات سواء في أحد فروع الشركة أو في الساحات الخاصة
بالعمالء ،باستثناء عمولة البيع المتفق عليها مع كل عميل نظير إقامة المزاد والتي تختلف من مزاد آلخر بحسب طبيعة العقد والتنافسية في
المناقصات).سرعة التعامل واالستجابة للعمالء.
6االهتمام الكبير بالجانب اإلعالمي ،حيث تواظب الشركة على المشاركة ورعاية المناسبات والفعاليات التي من شأنها تعزيز سمعة الشركة
وعالمتها التجارية ،تماشياً مع خطة الشركة باالستمرار في قيادة السوق الذي تعمل به وتزامناً مع افتتاحها لفرعي مدينة جدة وينبع وخطتها
بالتوسع المستقبلي.
7ارتفاع هوامش الربح والعوائد المالية.

3-3-33فروع الشركة
تمتلك الشركة مقراً رئيسياً في مدينة الدمام ،وفرعين في كل من مدينة جدة ومدينة ينبع .ويبين الجدول التالي قائمة بهذه الفروع:
( لودجلااااجلافروع الشركة
تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

المقر الرئيسي

2050087357

الدمام

1433/01/19هـ

1441/01/18هـ

رقم السجل التجاري

البيان

المدينة

فرع شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية

4030290473

جدة

1437/10/29هـ

1440/10/29هـ

فرع شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية

4700020086

ينبع

1438/01/30هـ

1443/01/29هـ

المصدر :إدارة الشركة

ومن الجدير بالذكر ،فإن جميع فروع الشركة مقامة على مواقع مستأجرة ويبين الجدول التالي تفاصيل عقود تلك الفروع:
( لودجلااااجلاتفاصيل عقود فروع الشركة
البيان

رقم السجل
التجاري

الموقع

قيمة اإليجار
السنوي

المساحة

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

تاريخ االنتهاء

المقر الرئيسي

2050087357

الدمام

1.500.000

50.000م

2

10سنوات

2016/04/15م

2026/04/14م

فرع شركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية

4030290473

جدة

400.000

28.000م

2

12سنة

2016/11/1م

2028/10/31م

فرع شركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية

4700020086

ينبع

250.000

17.000م

2

 5سنوات

2016/11/1م

2021/10/31م

المصدر :إدارة الشركة

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي شركات تابعة للشركة.
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3-3-33العالمات التجارية
قامت الشركة بتسجيل العالمات التجارية الي تمتلكها لدى وزارة التجارة واالستثمار ،بغرض حماية ملكيتها الفكرية .ويبين الجدول التالي العالمات
التجارية المملوكة من قبل الشركة:
( لودجلااااجلاالعالمات التجارية
رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

1438020459

1438/11/15هـ

1438/09/05هـ

1448/09/05هـ

العالمة التجارية

المصدر :إدارة الشركة

3-3-33أنشطة التسويق والترويج
تركز الشركة على أنشطة التسويق والترويج بشكل كبير نظراً ألهميتها على تحسين مستوى الوعي باسم الشركة وبعالمتها التجارية وإضافة قيمة لها من
خالل تنظيم حمالت ترويجية ونشر أخبار الشركة المتعلقة بتنظيم المزادات وتوقيع العقود وغيرها على كافة أنواع الوسائل اإلعالنية المتاحة كالصحف
والمطبوعات ومواقع وسائل التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت ذات الصلة ،وذلك كسياسة ناجحة للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتلقين.
وتقوم الشركة بهذه األنشطة على مدار العام ،حيث أنها تعلن عن كافة المزادات التي تنظمها بشكل مسبق مما يساعد على تحقيق أقصى عائد للمزادات.
وتستخدم الشركة أساليب مختلفة في أنشطة التسويق تتضمن إعالنات الصحف ،والبروشورات الدعائية ،والرسائل النصية على أجهزة الجوال ،واللوائح
اإلعالنية في الطرق ،باإلضافة إلى اإلعالنات على شبكات التواصل االجتماعي.
ويبين الجدول التالي المصاريف الخاصة بالتسويق والترويج للشركة ومتوسط تكلفة اإلعالنات عن كل مزاد:
( لودجلااااجلاالمصاريف الخاصة بأنشطة التسويق والترويج
2014م

البند

2015م

2017م

2016م

المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

إعالنات الصحف

785

%29

843

%34

1.361

%21

909

%13

البروشورات الدعائية

208

%8

262

%11

413

%6

187

%3

الرسائل النصية على أجهزة الجوال

52

%2

76

%3

105

%2

62

%1

اللوائح اإلعالنية في الطرق

46

%2

52

%2

96

%1

71

%1

اإلعالنات على شبكات التواصل االجتماعي

13

%0

28

%1

45

%1

56

%1

املجموع

1.104

%41

1.261

%52

2.020

%31

1.285

%18

تكلفة اإليرادات

2.698

%100

2.448

%100

6.605

%100

7.119

%100

عدد المزادات

13

15

23

24

متوسط تكلفة اإلعالنات لكل مزاد

85

84

88

54

المصدر :إدارة الشركة

*مالحظة :األرقام المذكورة في الجدول بآالف الرياالت السعودية ،باستثناء عدد المزادات

3-3-33العمالء الكبار
تمتلك الشركة قاعدة ضخمة من العمالء .ويلخص الجدول التالي أكبر أربعة عمالء للشركة خالل آخر ثالث سنوات ،باإلضافة إلى كبار العمالء خالل
العام الحالي حتى تاريخ النشرة ،حيث قامت الشركة بتصنيف هؤالء العمالء بناء على حجم المزادات واإليرادات التي نتجت للشركة من تلك المزادات،
باإلضافة إلى سمعة هذه الشركات وشهرتها في المملكة:
( لودجلااالاجلاالعمالء الكبار
2015م

2016م

2017م

2018م

شركة عبدالعالي العجمي
للتجارة والمقاوالت

شركة المياه الوطنية

شركة راجح حنظل المري (محكمة
التنفيذ بمدينة بقيق)

محكمة التنفيذ بالخبر (مزاد تصفية
ممتلكات ومعدات معن الصانع)

شركة محمد سالم السويدي
للمعدات والنقل المحدودة

شركة الجبر القابضة

مزاد هيئة الطيران المدني

شركة توكيالت الجزيرة (وكالة فورد)

شركة الدالوة للنقليات

شركة اليمامة لألعمال التجارية
والمقاوالت

مزاد وكالة رينو للسيارات

شركة التوكيالت العالمية للسيارات
(وكالة جي ام سي وشفروليه)

شركة المياه الوطنية

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم
(كريستل) التابعة لشركة التصنيع الوطنية

الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم
(كريستل) التابعة لشركة التصنيع الوطنية

هيئة المالحة الجوية

المصدر :إدارة الشركة
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3-3-33أعداد العاملين بالشركة
يبين الجدول التالي أعداد العاملين بالشركة خالل األعوام 2015م ،و2016م ،و2017م ،باإلضافة إلى عدد العاملين كما في  31مارس 2018م:
( لودجلااالاجلاأعداد العاملين بالشركة
2015م

البيان

2016م

كما في  31مارس 2018م

2017م

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

السعوديون

3

%5

7

%9

16

%22

15

%20

غير السعوديين

63

%95

67

%91

58

%78

61

%80

اإلجمالي

66

%100

74

%100

74

%100

76

%100

المصدر :إدارة الشركة

وفيما يلي أعداد موظفي الشركة بتوزيعهم على اإلدارات:
( لودجلااالاجلاأعداد موظفي الشركة موزعون على اإلدارات
2015م
البيان

2016م

كما في  31مارس 2018م

2017م

سعوديون

غير
سعوديين

سعوديون

غير
سعوديين

سعوديون

غير
سعوديين

سعوديون

غير
سعوديين

إدارة العقود

-

9

-

9

2

9

2

8

إدارة الموارد البشرية

1

4

2

4

3

3

3

3

إدارة الشؤون القانونية واإلدارية

2

6

4

7

5

4

5

5

إدارة التسويق

-

9

1

9

5

7

4

8

إدارة المبيعات

-

8

-

9

1

6

1

8

إدارة الصيانة والتشغيل

-

20

-

22

-

22

-

22

إدارة المحاسبة والمالية

-

7

-

7

-

7

-

6

إدارة عالقات المستثمرين

-

-

-

-

-

-

-

1

اإلجمالي

3

63

7

67

16

58

15

61
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ومن الجدير بالذكر ،فإن الشركة قد قامت بتوقيع عقود لالستعانة باليد العاملة مع شركات مملوكة من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،مما يعني وجود موظفين
أجانب في الشركة ليسوا على كفالتها ،وموظفين سعوديين غير مسجلين ضمن موظفي الشركة في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما في تاريخ
هذه النشرة حيث يبلغ إجمالي موظفي الشركة كما في  31مارس 2018م عدد  76موظفاً وموظفة ،منهم  5موظفين سعوديين و 14موظف غير سعودي
تحت كفالة الشركة ومسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،أي ما يمثل نسبة  %25من إجمالي عدد الموظفين .أما بقية الموظفين والبالغ
عددهم  57موظفاً (أي ما يمثل نسبة  )%75فقد تم توقيع عقود لالستعانة بخدماتهم بحسب ما يتضح في الجدول التالي:
( لودجلااالاجلاعقود استئجار العمالة
عدد الموظفين
اسم الجهة المؤجرة

سعوديين

غير
سعوديين

تاريخ بداية
العقد

مدة العقد

تاريخ تصويت
الجمعية

مالحظات

شركة سعود حزام القحطاني
وشريكه للمقاوالت العامة

8

37

2018/03/01م

سنة واحدة
قابلة
للتجديد

2018/03/11م

شركة مملوكة بنسبة  %75لسعود حزام
جعفر القحطاني ،و %25لمحمد سعود
حزام القحطاني.

معرض سعود حزام القحطاني لبيع
وشراء السيارات

2

9

2018/03/01م

سنة واحدة
قابلة
للتجديد

2018/03/11م

مملوك بنسبة  %100لسعود حزام جعفر
القحطاني.

مؤسسة سعود حزام القحطاني
التجارية لمواد البناء والمعدات
الصناعية

-

1

2018/03/01م

سنة واحدة
قابلة
للتجديد

2018/03/11م

مملوكة بنسبة  %100لسعود حزام جعفر
القحطاني.

اإلجمالي

10

47

المصدر :إدارة الشركة
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وتمتد كافة العقود لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من تاريخ بداية كل عقد .وتعمل الشركة حالياً على إجراءات نقل كفالة كافة الموظفين إليها وبحسب
العقود المبرمة مع شركات ومؤسسات السيد /سعود القحطاني (طرف ذو عالقة) وبعد إقرارها من قبل مجلس اإلدارة باإلجماع بتاريخ 1439/06/23هـ
الموافق 2018/03/11م وذلك لمدة سنة والتي تنتهي بتاريخ 2019/02/29م ومن المتوقع أن يتم نقل كفالتهم قبيل انتهاء الفترة التعاقدية.
ومن الجدير بالذكر ،فإن الشركة قد قامت بالحصول على موافقة المساهمين من غير األطراف ذوي العالقة على هذه التعامالت وذلك بتاريخ
1439/06/23هـ (الموافق 2018/03/11م) ،وهم السيد /سعيد سعود حزام القحطاني (نائب رئيس مجلس اإلدارة) والذي يمتلك  %10من أسهم الشركة،
والسيد /فالح سعود حزام القحطاني (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) والذي يمتلك  %10من أسهم الشركة .وبالتالي فإن الشركة غير مخالفة ألنظمة
العمل أو نظام الشركات ،حيث أن هؤالء العمال مسجلين نظامياً تحت شركات مملوكة من قبل رئيس مجلس اإلدارة ،وتم توقيع عقود لالستعانة بهم وتم
التصويت على ذلك في الجمعية العامة.

3-3-33خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية ()IFRS
قامت الشركة بتاريخ 1438/11/21هـ (الموافق 2017/08/13م) بالتعاقد مع شركة إبراهيم العباسي وشركاه (أعضاء في الشركة الدولية Moore
 )Stephensللعمل كمستشار إلعداد خطة متكاملة للتحول لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSبدالً من المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين ( )SOCPAوذلك ضمن إطار مجهودات الشركة في تطبيق األنظمة ،حيث أنه ابتدا ًء من العام 2018م سيتوجب على كافة الشركات المساهمة أن
تعد قوائمها المالية بنا ًء على معايير المحاسبة الدولية .وفي تاريخ 1439/09/04هـ (الموافق 2018/05/19م) قامت الشركة باعتماد مسودة السياسات
المحاسبية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية .كما قامت الشركة بإصدار قوائم الربع األول من العام 2018م بناء على المعايير الدولية ( .)IFRSوال توجد
فروقات جوهرية حدثت نتيجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية بحسب القوائم المالية للشركة المصدرة للربع األول لعام 2018م.

20

4.4هيكل الملكية والهيكل التنظيمي للشركة
4-444هيكل الملكية قبل وبعد الطرح
يبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده:
( لودجلااااجلاهيكل ملكية الشركة قبل الطرح وبعده
قبل الطرح

االسم

بعد الطرح

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

سعود حزام جعفر القحطاني

1.600.000

%80

976.000

%48.8

فالح سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

سعيد سعود حزام القحطاني

200.000

%10

122.000

%6.1

ملكية المستثمرين المؤهلين

0

%0

780.000

%39

اإلجمالي

2.000.000

%100

2.000.000

%100
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4-444الهيكل التنظيمي
يبين الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

أﻣﲔ ﺳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﳉﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
واﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب

ﳉﻨﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ

اﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎم
إدارة اﻟﻌﻘﻮد
إدارة اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﳌﺒﻴﻌﺎت

إدارة اﶈﺎﺳﺒﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
إدارة ﻋﻼﻗﺎت
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
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4-444مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من ( )6أشخاص وهم:
( لودجلااااجلاأعضاء مجلس اإلدارة
االسم

الصفة

المنصب

الجنسية

أسهم الملكية

العمر

تاريخ التعيين

سعود حزام جعفر
القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفذي  /غير
مستقل

سعودي

63

2017/09/21م

1.600.000

سعيد سعود حزام
القحطاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي  /غير
مستقل

سعودي

29

2017/09/21م

200.000

122.000

فالح سعود حزام
القحطاني

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

تنفيذي  /غير مستقل

سعودي

41

2017/09/21م

200.000

122.000

فهد محمد جعفر
المسعودي

عضو وأمين سر مجلس اإلدارة

تنفيذي  /غير مستقل

سعودي

46

2017/09/21م

-

-

محمد حسن سويد
الدوسري

عضو

غير تنفيذي  /مستقل

سعودي

35

2017/09/21م

-

-

ملحم فهد ملحم آل
مسعود

عضو

غير تنفيذي  /مستقل

سعودي

35

2017/09/21م

-

-

قبل الطرح

بعد الطرح
976.000
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وباستثناء األسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة المبينة في الجدول أعاله ،ال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة
من أي نوع في الشركة.
وفيما يلي ملخص لمهام وواجبات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة










ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين،
وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع
الحسابات ،والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب عند إعداد جدول أعمال المجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
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العمل على تطوير الشركة بشكل مستمر.
إصدار جميع التعليمات واألوامر والتنظيمات الخاصة بتنفيذ األعمال بطريقة تهدف إلى تحقيق الربح وإنجاز أهداف الشركة.
وضع معايير محددة بشكل مسبق ومقارنتها باإلنجاز الفعلي للوقوف على مدى سالمة التنفيذ وتحقيق األهداف.
متابعة أعمال الشركة بصفة دورية من خالل مالحظات مدراء اإلدارات وقياس األداء ومعرفة االنحرافات وإصدار التعليمات بمعالجة هذه
االنحرافات.
اعتماد الميزانيات العمومية السنوية والنتائج المالية واالطالع على المواقف المالية الشهرية الصادرة من قسم الحسابات وإبداء التوجيهات
بشأنها.
مناقشة تقارير األداء المرفوع من مديري اإلدارات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.
التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة.
عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل ،واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة
بشأن نشاط الشركة.
وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.




مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه.
وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.

أعضاء مجلس اإلدارة






















تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.
االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس ،واالمتناع من القيام أو
المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً ،أو ألسباب طارئة.
تخصيص وقت ٍ
كاف لالضطالع بالمسؤوليات ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية ،بما في ذلك توجيه األسئلة
ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية ،وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء
اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة شخصية  -مباشرة كانت أم غير مباشرة  -في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،
وأن يتضمن ذلك إبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها ،والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير
مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية ،وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن
ذلك ،وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بالمشاركة – المباشرة أو غير المباشرة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة ،أو بمنافسة الشركة –
بشكل مباشر أو غير مباشر – في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفقاً ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة – ما لم يكن ذلك في أثناء انعقاد
اجتماعات الجمعية العامة – أو إلى الغير ،وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
العمل بنا ًء عل معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه األكمل.

4-444نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة:
سعود حزام جعفر القحطاني
الجنسية

سعودي

العمر

 63سنة

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في إدارة األعمال من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في العام 1977م

الخبرات العملية








المؤسس لمؤسسة اللمسة العربية للسيراميك منذ العام 1437هـ
المؤسس لمؤسسة سعود حزام القحطاني للنقليات منذ العام 1434هـ
المؤسس لمؤسسة مراكز صيانة وتشغيل المعدات والسيارات منذ العام 1428هـ
المؤسس لمؤسسة سعود حزام القحطاني التجارية منذ العام 1426هـ
المؤسس والشريك في شركة سعود القحطاني للمقاوالت العامة منذ العام 1425هـ
المؤسس لمؤسسة سعود القحطاني لبيع وشراء السيارات منذ العام 1399هـ
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فالح سعود حزام القحطاني
الجنسية

سعودي

العمر

 41سنة

المنصب

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في العام 1999م
 يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سعود حزام القحطاني وذلك منذ العام 2015م
 شغل منصب المدير العام في شركة القحطاني للمقاوالت العامة منذ العام 2014م وحتى العام 2015م
 شغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لخدمات الغاز منذ
العام 2012م وحتى العام 2014م
 عمل بمنصب رئيس تدريب للتفتيش الهندسي في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ العام
2008م وحتى العام 2012م
 شغل منصب استشاري هندسة ال ائتالفية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ العام 2004م
وحتى العام 2007م
 شغل منصب مهندس تفتيش في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بمصفاة رأس تنورة منذ العام
2000م وحتى العام 2004م

الخبرات العملية

فهد محمد جعفر المسعودي
الجنسية

سعودي

العمر

 46سنة

المنصب

عضو مجلس اإلدارة وأمين السر ومدير تطوير األعمال

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز بجدة في العام 1997م
يشغل حاليا منصب مدير تطوير األعمال لشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية منذ العام 2012م
شغل منصب مدير فرع المنطقة الغربية لشركة كريم للصناعات الغذائية منذ العام 2005م وحتى العام 2011م
شغل منصب مساعد مدير إدارة المشاريع بمجموعة الجريسي القابضة منذ العام 2002م وحتى العام 2005م
عمل بمنصب مساعد شؤون قانونية لمجموعة الجريسي القابضة منذ العام 1998م وحتى العام 2002م

الخبرات العملية






الجنسية

سعودي

العمر

 29سنة

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في التسويق من الكلية التقنية بالدمام في العام 1431هـ

الخبرات العملية

 عمل كمدير معرض في مؤسسة معارض الخليج للسيارات منذ العام 1431هـ وحتى العام 1433هـ

سعيد سعود حزام القحطاني

محمد حسن سويد الدوسري
الجنسية

سعودي

العمر

 35سنة

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في صيانة الطائرات من أكاديمية األمير سلطان لعلوم الطيران في العام 2007م

الخبرات العملية

 يشغل حالياَ منصب مدير عام في مؤسسة أرتال العاصمة للخدمات الطبية منذ العام 2014م.
 شغل منصب مدقق بيانات في إدارة صيانة الطائرات في الخطوط السعودية منذ العام 2007م وحتى العام 2014م.
ملحم فهد ملحم ال مسعود

الجنسية

سعودي

العمر

 35سنة

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في تقنية المعلومات من الكلية التقنية بالدمام في عام 2004م

الخبرات العملية

 يشغل حاليا منصب المدير العام لمؤسسة آفاق المهارة للمقاوالت منذ العام 2015م.
 شغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة أقطاب العاصمة من العام 2011م إلى العام 2015م.
 شغل منصب مساعد مهندس لقسم الشبكات في الحرس الوطني منذ العام 2001م وحتى العام 2011م.
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4-444لجان مجلس اإلدارة
لقد شكل مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم  130-17بتاريخ 1439/01/07هـ (الموافق 2017/09/27م) لجنة المراجعة ،ولجنة المكافآت والترشيحات.
وفيما يلي تفاصيل هذه اللجان:
لجنة املراجعة
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ( )3أعضاء من غير أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين .وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة
على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز
لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة .وعلى
لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها كذلك
إعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .علماً بأنه ال يوجد
مراجع داخلي للشركة حتى تاريخ هذه النشرة ،إال أن الشركة تنوي القيام بتعيين مراجع داخلي خالل العام 2018م (وللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع
للصفحة (« :)9المخاطر المتعلقة بعدم وجود مراجع داخلي»).
وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:
( لودجلااااجلاأعضاء لجنة المراجعة
المنصب

االسم
محمد حسن سويد الدوسري

رئيس اللجنة

فهد سعود محماس القحطاني

عضو من خارج المجلس

حازم السيد فتحي البهوتي

عضو من خارج المجلس

المصدر :إدارة الشركة

وقد وردت السيرة الذاتية للسيد /محمد حسن سويد الدوسري في الصفحة ( )24من هذه النشرة .وفيما يلي السيرة الذاتية لكل من السيد /فهد سعود
محماس القحطاني ،والسيد /حازم السيد فتحي البهوتي:
فهد سعود محماس القحطاني
الجنسية

سعودي

العمر

 30سنة

المنصب

مدير فرع الشركة في مدينة ينبع

المؤهالت العلمية

درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة جنوب فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية في عام 2016م.

الخبرات العملية

 يشغل حاليا منصب مدير فرع الشركة في مدينة ينبع منذ بداية العام 2017م.
 شغل منصب فني آالت دقيقة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ العام 2005م وحتى العام 2013م.
حازم السيد فتحي البهوتي

الجنسية

مصري

العمر

 41سنة

المنصب

عضو خارجي في لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية في العام 2001م.

الخبرات العملية






يشغل حاليا منصب محاسب عام لفرع الشركة في مدينة ينبع منذ العام 2015م وحتى تاريخه.
شغل منصب محاسب عام في شركة طليطلة للتجارة والمقاوالت منذ العام 2013م وحتى العام 2015م.
شغل منصب محاسب في شركة البريد المصري بجمهورية مصر العربية منذ العام 2005م وحتى العام 2012م.
شغل منصب محاسب في شركة السالب للتجارة واالستيراد بجمهورية مصر العربية منذ العام 2002م وحتى العام
2005م.

لجنة املكافآت والرتشيحات
تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:
-1
-2
-3
-4

1إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه واإلدارة التنفيذية.
2توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة.
4التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة لذلك.
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وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:
( لودجلااااجلاأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
المنصب

االسم
ملحم فهد ملحم ال مسعود

رئيس اللجنة

أيوب احمد أيوب علي

عضو من خارج المجلس

حسام اسماعيل عبدالحميد علي

عضو من خارج المجلس

المصدر :إدارة الشركة

وقد وردت السيرة الذاتية للسيد /ملحم فهد ملحم ال مسعود في الصفحة ( )24من هذه النشرة .وفيما يلي السيرة الذاتية لكل من السيد /أيوب احمد
أيوب علي ،والسيد /حسام إسماعيل عبدالحميد علي:
أيوب احمد أيوب علي
الجنسية

مصري

العمر

 51سنة

المنصب

عضو خارجي في لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية في العام 1989م.
يشغل حالياً منصب المدير المالي لمجموعة شركات سعود القحطاني منذ العام 2005م وحتى تاريخه.
شغل منصب مدير الحسابات لمعرض سعود القحطاني لبيع وشراء السيارات منذ العام 2001م وحتى العام 2005م.
شغل منصب محاسب أول لشركة الصائغ للتجارة والمقاوالت منذ العام 1998م وحتى العام 2001م.
شغل منصب محاسب عام لمؤسسة سعيد محمد النعمي للتجارة والمقاوالت منذ العام 1993م وحتى العام 1998م.
شغل منصب محاسب عام لشركة دلتا لإلنشاءات والتعمير بجمهورية مصر العربية منذ العام 1990م وحتى العام
1993م.

الخبرات العملية







الجنسية

مصري

العمر

 46سنة

المنصب

عضو خارجي في لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في التجارة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية في العام 1989م.

حسام اسماعيل عبدالحميد علي

الخبرات العملية






يشغل حاليا منصب محاسب لشركة سعود القحطاني للمزادات العلنية والعالمية منذ العام 2010م.
شغل منصب محاسب مشاريع لمجموعة بن ظفرة التجارية منذ العام 2007م وحتى العام 2010م.
شغل منصب محاسب لمجموعة أبو هيثم التجارية منذ العام 1998م وحتى العام 2007م.
شغل منصب محاسب لمؤسسة حمد الدوسري للمقاوالت منذ العام 1994م وحتى العام 1998م.

4-444كبار التنفيذيين
يبين الجدول التالي أعضاء كبار التنفيذيين للشركة ومناصبهم فيها:
( لودجلااااجلاكبار التنفيذيين
الجنسية

العمر

تاريخ االنضمام للشركة

االسم
فالح سعود حزام القحطاني

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

سعودي

41

يونيو 2015م

فهد محمد جعفر المسعودي

مدير تطوير األعمال وعضو مجلس اإلدارة وأمين السر

سعودي

46

مارس 2012م

عبد اهلل سعود حزام القحطاني

مدير العمليات

سعودي

30

نوفمبر 2017م

هاني محمد زايد فرغلي

المدير المالي

مصري

43

ابريل 2014م

المصدر :إدارة الشركة
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المنصب

4-444نبذة مختصرة عن كبار التنفيذيين
وردت السير الذاتية المختصرة لكل من السيد /فالح سعود حزام القحطاني (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ،والسيد /فهد محمد جعفر المسعودي
(مدير تطوير األعمال وعضو مجلس اإلدارة وأمين السر) ،في القسم" 3-4نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة" .وفيما يلي نبذة مختصرة عن السيد/
عبد اهلل سعود حزام القحطاني ،والسيد /هاني محمد زايد فرغلي:
عبد اهلل سعود حزام القحطاني
الجنسية

سعودي

العمر

 30سنة

المنصب

مدير العمليات

المؤهالت العلمية

درجة الدبلوم في التسويق من الكلية التقنية بالدمام في العام 1429هـ

الخبرات العملية






يشغل حاليا منصب مدير العمليات لشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية منذ العام 1439هـ.
شغل منصب مدير الموارد البشرية لشركة القحطاني للمزادات العلنية والعالمية منذ العام 1436هـ وحتى العام
1438هـ.
شغل منصب مدير شئون الموظفين لشركة القحطاني للمقاوالت العامة منذ العام 1433هـ وحتى العام 1436هـ.
شغل منصب مدير العالقات العامة لمؤسسة القحطاني للخدمات العامة منذ العام 1430هـ وحتى العام 1433هـ.
هاني محمد زايد فرغلي

الجنسية

مصري

العمر
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المنصب

المدير المالي

المؤهالت العلمية

درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية في العام 1997م

الخبرات العملية






يشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية منذ العام 2014م
عمل كمدير حسابات في شركة آل عبد الرحمن للمقاوالت العامة منذ العام 2011م وحتى العام 2014م
شغل منصب مدير الحسابات لمؤسسة الفاضل التجارية منذ العام 2009م وحتى العام 2010م
شغل منصب محاسب لمؤسسة الفاضل التجارية منذ العام 2001م وحتى العام 2009م
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5.5سياسة توزيع األرباح
تخضع سياسة توزيع األرباح لما ورد في المادة الثامنة واألربعون من النظام األساس للشركة ،حيث تقوم الشركة بتوزيع أرباحها الصافية السنوية على
النحو التالي:
-1
-2
-3
-4
-5

1يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع.
2ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض
معين.
3يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.
4مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (الحادية والعشرون) من النظام األساس ،والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات ،يجوز للجمعية
العامة العادية في حال تجاوزت أرباح الشركة ( )%25بالمائة من رأس مال الشركة ،وبعد ما تقدم من توزيعات ،تخصيص نسبة ال تتجاوز ()%5
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.

وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة من تاريخ نشرة اإلصدار وفي السنوات المالية التي تليها.
وبالرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح سنوية على مساهميها في بعض السنوات السابقة ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات بأنها ستوزع أرباحاً في المستقبل،
وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة.
وكما يتضح في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،فإن الشركة لم تقم بتوزيع أي أرباح .أما في الربع األول من العام
2018م ،وبحسب ما ورد في القوائم المالية المراجعة ،فقد قامت الشركة بتوزيع أرباح محولة لطرف ذو عالقة قدرها  11.047.365ريال سعودي للسيد/
سعود حزام القحطاني كمعاملة غير نقدية ،نظير المبالغ المستحقة عليه لصالح الشركة ،كما هو مبين في "مخاطر التعامالت مع األطراف ذوي العالقة".
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6.6استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية
تبلغ القيمة المتوقعة لمتحصالت الطرح مبلغ (●●) ريال سعودي ،سيدفع منها مبلغ (●●) ريال عبارة عن مصاريف متعلقة بالطرح حيث تشمل هذه
المصاريف أتعاب المستشار المالي ،ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع ،ومصاريف فتح حساب األمانة ،والمصاريف األخرى المتعلقة بهذا الطرح.
علماً بأن المكتتبين لن يتحملون أي مصاريف خاصة بالطرح.
أما فيما يخص صافي متحصالت االكتتاب والمقدرة بمبلغ (●●) ريال فسوف تدفع كاملة إلى المساهمين البائعين بحسب نسبة ملكية كل منهم في رأس
مال الشركة ،ولن تحصل الشركة على أي مبلغ من متحصالت الطرح الستخدامها في تمويل أي مشاريع مستقبلية.
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7.7اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
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1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ ( )12شهراً األخيرة.
2لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل
وطرح األسهم فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أسهم.
3لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح
األسهم.
4بخالف ما ورد في صفحة ( )22من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر.
5يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن قسم المخاطر (مخاطر القضايا القانونية ،الواردة في الصفحة رقم ( ))6يتضمن جميع الدعاوي واإلجراءات
القضائية أو اإلدارية وإجراءات التحكيم والتحقيقات القائمة أو المهدد بإقامتها (بحسب علمهم) التي يكون أحد أعضاء مجلس اإلدارة طرفاً
فيها والتي من شأنها سواء مجتمعة أو منفردة أن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على الشركة ونتائج عملياتها.
6يقر أعضاء مجلس اإلدارة على أن يتم عرض جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل أول اجتماع للجمعية العامة بعد إدراج الشركة.

8.8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
يجب على جميع المستثمرين قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث أن
التوقيع على نموذج طلب االكتتاب وتسليمه للمستشار المالي يعتبر بمثابة إقرار بالقبول بأحكام وشروط االكتتاب المذكورة .هذا ،وقد قامت الشركة بتقديم
طلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة،
وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم.

8-888الطرح
يتكون الطرح من ( )780.000سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل ( )%39من رأس مال الشركة ،والتي سيتم طرحها
بسعر (●●) ريال سعودي للسهم الواحد ،وبقيمة اجمالية قدرها (●●) ريال ،ويقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين وهم كما يلي:
1 -1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 -2عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات
الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3 -3حكومة المملكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
4 -4الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
5 -5الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 -6صناديق االستثمار.
7 -7األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي
الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
8 -8المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.
9 -9أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
1010أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ويستوفون أي من المعايير اآلتية:
أ -أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات
في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهراً الماضية.
ب -أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
ج -أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
د -أن يكون حاص ً
ال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ -أن يكون حاص ً
ال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
1111أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

8-888طريقة االكتتاب
يجب على المستثمرين المؤهلين المحتملين تقديم طلباتهم لالكتتاب في األسهم المطروحة في األوقات والتواريخ المحددة ووفق اآللية المنصوص عليها
في نموذج طلب االكتتاب .ويعتبر أي طلب اكتتاب موقع ومقدم من المستثمر المؤهل إلى المستشار المالي ومدير الطرح بمثابة اتفاقية ملزمة بين الشركة
والمكتتب.
يمتلك المساهمون البائعون حالياً ما نسبته  %100من رأس مال الشركة ،وستنخفض ملكيتهم إلى  %61من رأس مال الشركة بعد انتهاء الطرح .ويمكن
للمستثمرين الحصول على نسخة الكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب من المستشار المالي ومدير الطرح وذلك بالتواصل حسب
معلومات االتصال المتاحة في هذه النشرة وهي كالتالي:
شركة مشاركة المالية
الخبر – شارع األمير تركي بن عبدالعزيز – برج أدير – الدور الثالث عشر
ص.ب  712الخبر 34413
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 13 804 4644 :
فاكس+966 13 881 8412 :
البريد االلكترونيinfo@musharaka.co :
الموقع االلكترونيwww.musharakacapital.com :

8-888فترة الطرح وشروطها
سيتم البدء باستالم نماذج طلبات االكتتاب من يوم الخميس 1440/٠٦/09هـ (الموافق 2019/٠٢/14م) إلى يوم االثنين 1440/٠٦/27هـ (الموافق
2019/٠٣/04م) .وسيقوم المستشار المالي بمراجعة الطلب ومراجعة المستندات المطلوبة فور توقيع وتقديم نموذج طلب االكتتاب ،وفي حال اكتمال
الطلب سيقوم المستشار المالي بختم النموذج وتزويد المستثمر بصورة منه ،وفي حال عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب
االكتتاب أو في حال لم يتم ختم النموذج من قبل المستشار المالي فإن نموذج طلب االكتتاب يعتبر الغياً.
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ويجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب عدد
األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ (●●) ●● ريال سعودي للسهم الواحد .علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم ،بينما
الحد األقصى لالكتتاب هو ( )99.999تسعة وتسعين ألفاً وتسع مائة وتسعة وتسعين سهماً لكل مستثمر.
ويعتبر المستثمر المؤهل قد اكتتب بعدد من أسهم الطرح عند تحقق الشروط التالية:
-1
-2
-3
-4

1تسليم المستثمر المؤهل نموذج طلب اكتتاب للمستشار المالي.
2تقديم نموذج طلب االكتتاب مرفقا بالمستندات المطلوبة في نموذج االكتتاب ،والمبينة أدناه.
3تسديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو مبين أعاله).
4استالم المستثمر المؤهل إشعار تخصيص من المستشار المالي يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها له.

وعند تقديم نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح فإنه يجب إرفاق المستندات اآلتية (حسب ما ينطبق) ،على أن يقوم المستشار المالي بمطابقة األصل
مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو للوكيل:








أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية (للمستثمر الفرد).
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عند تقديم طلب االكتتاب بواسطة الوكيل بالنيابة عن المستثمر).
أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين حيثما يقتضي الحال (للمستثمر الفرد).
صورة السجل التجاري وصورة من تفويض التوقيع (إذا كان المستثمر شركة).
صورة من السجل التجاري وصورة من هوية المفوض بالتوقيع وصورة من تراخيص هيئة السوق المالية (في حال كان المستثمر عبارة عن شركة
مرخصة من هيئة السوق المالية أو صندوق استثماري ،مع إرفاق صورة من االتفاقية بين المستثمر والشركة المرخصة في حال المحافظ
االستثمارية أو اتفاقيات االستثمار بالنيابة).
أي مستندات أخرى يتم طلبها أو ينبغي االطالع عليها.

يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق إجراء حوالة مباشرة إلى حساب األمانة لدى البنك المستلم لمتحصالت الطرح ،مع العلم بأنه
يحق للمستشار المالي أن يرفض نموذج طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح ،وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة
له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب االكتتاب بها.

8-888طريقة التخصيص ورد الفائض
سيقوم المستشار المالي والبنك المستلم لمتحصالت الطرح بفتح حساب أمانة يسمى« :الطرح األولي في السوق الموازية لشركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية» ،على أن يقوم المستثمرين المؤهلين المحتملين بالتحويل المباشر للمبالغ المكتتب بها في حساب األمانة المذكور والذي سيتم
توضيحه في نموذج طلب االكتتاب.
يجب على المستثمرين المؤهلين أن يقدموا إلى المستشار المالي ومدير الطرح شخصياً طلب االكتتاب موقعاً والذي يثبت عرضهم لالستثمار في أسهم
الطرح ،سواء كان ذلك عن طريق التسليم باليد أو بالبريد االلكتروني (مع االلتزام بتسليم النسخ األصلية للمستندات المطلوبة عن طريق البريد بحسب
التعليمات) ،على أن يتم تسليمها كاملة في موعد أقصاه الساعة الرابعة مسا ًء من تاريخ يوم اإلقفال .وبإكمال طلب االكتتاب ،يقر كل مستثمر بأنه استلم
نشرة اإلصدار هذه وقرأها ،وبناء على ذلك يقر برغبته في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما هو مبين في طلب االكتتاب.
سيكون االكتتاب في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب وتحويل األموال مباشرة إلى حساب األمانة الخاص بعملية الطرح حسب نموذج االكتتاب،
علماً بأن الحد األدنى لالكتتاب هو ( )10عشرة أسهم .وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير الطرح
بالتشاور مع المصدر ،وسيتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من مدير الطرح .وسيتم اإلعالن عن
التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم االثنين 1440/٠٧/١١هـ (الموافق 2019/٠٣/١٨م).
وسيرسل المستشار المالي إشعارات للمتقدمين لالكتتاب يبلغهم فيها عن العدد النهائي لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها
لهم ،إن وجدت ،حيث سترد لهم دون أي عموالت أو استقطاعات.

8-888أحكام متفرقة
1 -1يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض
أي منها من قبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
2 -2تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
3 -3سيتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها.
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8-888األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح
تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج
للهيئة بناء على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقاً .ويترتب على إلغاء الطلب
في هذه الحالة أن يقدم المصدر طلباً جديداً وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في قواعد الطرح وااللتزامات المستمرة إذا رغب في تسجيل وطرح
األسهم محل الطلب الملغى في السوق الموازية.
كذلك ،فإنه للسوق بنا ًء على تقديرها المحض إلغاء طلب اإلدراج إذا رأت أن الطلب ظل معلقاً .ويجب على السوق في هذه الحالة إشعار المصدر والهيئة
كتابياً فور صدور قرارها .وإذا رغب المصدر في إدراج أسهمه التي كانت موضوع الطلب ،فيجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها
في قواعد اإلدراج.
وبحسب المادة ( )36من قواعد اإلدراج ،فإنه:
أ-

ب-

ج-

د-
هـ-

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم المدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسباً ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
 -1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
 -2إذا أخفق المصدر إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
 -3إذا لم يسدد المصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
 -4إذا رأت أن المصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.
 -5في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج ،إذا رأت
الهيئة أن الصندوق أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج وحداته في السوق.
 -6إذا ألغي إدراج األوراق المالية للمصدر األجنبي في سوق مالية أخرى ،في حالة اإلدراج المزدوج لألوراق المالية.
 -7في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج ،إذا رأت
الهيئة أن أمين الحفظ أو صانع السوق (حيثما ينطبق) أخفق إخفاقاً تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد
السوق.
 -8عند انتهاء الصندوق بالنسبة إلى صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً
لقواعد اإلدراج.
 -9عند انتهاء أجل أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل.
 -10عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية
تتعلق بالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة
لالستحواذ العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
 -11عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر عليه إبالغ السوق
وفقاً لذلك.
يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لالعتبارات اآلتية:
 -1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل ٍ
كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
 -2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
 -3التزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
تعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت اآلتية:
 -1عند عدم التزام المصدر بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
 -2عند تضمين تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للمصدر رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض
أو االمتناع عن إبداء الرأي.
 -3في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج ،عند
تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للصندوق رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي المعارض أو
االمتناع عن إبداء الرأي.
 -4إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للمصدر
لتصحيح أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 -5إذا علق تداول األوراق المالية للمصدر األجنبي في سوق مالية أخرى ،في حالة اإلدراج المزدوج لألوراق المالية ،إلى حين رفع التعليق
في السوق المالية األخرى.
 -6عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالت الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
يجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
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و -إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء األوراق
المالية للمصدر.
ز -عند إكمال المصدر لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم المصدر .وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديد
إلدراج أسهمه وفقاً لهذه القواعد واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
ح -ال تخل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بنا ًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.
اإللغاء االختياري لإلدراج
أ-

ب-
ج-
د-
هـ-

ال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على المصدر
تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
 -1األسباب المحددة لطلب اإللغاء.
 -2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرتان (د) أو (ه) من هذه المادة ،بحسب الحال.
 -3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء
آخر يتخذه المصدر.
 -4في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة ،نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من أي وثيقة مرسلة إلى المالك أو حملة
أدوات الدين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة إجراء تتخذه المنشأة ذات األغراض الخاصة أو الراعي.
 -5أسماء ومعلومات االتصال بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
يجوز للهيئة – بنا ًء على تقديرها – قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
يجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة ،باإلضافة إلى موافقة
الجمعية الخاصة بحملة أدوات الدين في حال كان المصدر منشأة ذات أغراض خاصة.
عند إلغاء اإلدراج بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح
على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
ً
في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقا لهذه القواعد ،عند إلغاء
اإلدراج بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل
سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الصندوق.

تعليق التداول املؤقت بطلب من املصدر
أ	-يجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليق تداول أوراقه المالية مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير
بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول
األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
ب -عند تعليق التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة
المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
ج -في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لهذه القواعد ،عند تعليق
التداول مؤقتاً بنا ًء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور – في أقرب وقت ممكن – عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له
وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الصندوق.
د -يجوز للهيئة أن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر
وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق المؤقت
للتداول االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
هـ -في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لهذه القواعد ،يجوز للهيئة أن
تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الصندوق وترى أن تلك
الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع وحداته للتعليق المؤقت للتداول االستمرار
في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
و -للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة (د) من هذه المادة إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدر
ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
ز -في شأن صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق االستثمار العقارية المتداولة أو أي صناديق أخرى مدرجة وفقاً لهذه القواعد ،للسوق أن تقترح
على الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة (هـ) من هذه المادة إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الصندوق ومن المحتمل
أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
ح -يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.
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8-888القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها أسهم الطرح فيما يلي:
موافقة مجلس إدارة الرشكة عىل تقديم طلب التسجيل والطرح يف السوق املوازية
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على تقديم طلب التسجيل والطرح في السوق الموازية إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 1439/08/07هـ (الموافق 2018/04/23م)
وذلك من خالل طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الموازية ،بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.
موافقة هيئة السوق املالية
تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة كما هو معلن في موقعها الرسمي بتاريخ الخميس 1440/٠١/١٧هـ
(الموافق 201٨/٠٩/٢٧م).
ويؤكد مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد موافقات الزمة من أي جهات حكومية أو جهات أخرى فيما يتعلق بطرح األسهم.

8-888الترتيبات القائمة لمنع التصرف في األسهم
يجب على كبار المساهمين في المصدر الذين تظهر نشرة اإلصدار أنهم يملكون أسهما في المصدر عدم التصرف في أسهمهم خالل اثني عشر شهرا
التالية لتاريخ بدء تداول أسهم المصدر في السوق ما لم يحدد المصدر فترة حظر أطول في نشرة اإلصدار هذه.
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9.9التعهدات الخاصة باالكتتاب
9-999إقرارات المكتتبين
بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:
أ -الموافقة على االكتتاب في أسهم الشركة وذلك بعدد األسهم المذكور في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه.
ب -أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
ج -الموافقة على النظام األساس للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب.
د -أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في
رفض أي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
هـ -قبوله أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب نموذج طلب االكتتاب.
و -التعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للمستشار المالي ومدير الطرح.

9-999سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل المساهمين والذي يحتوي على معلوماتهم كاالسم والجنسية وعنوان اإلقامة والمهنة واألسهم المملوكة والمبالغ المدفوعة من هذه
األسهم.

9-999السوق المالية السعودية (تداول)
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني  ،ESISعلماً بأنه قد بدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة
في العام 1990م .يتم التعامل باألسهم عبر نظام "تداول" من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها .ويتم
التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  3عصراً ،من يوم األحد حتى يوم الخميس حيث يتم خاللها
تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً .وتتغير هذه األوقات
خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على المطابقة اآللية لألوامر حسب السعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً  -وهي تلك األوامر التي وضعت بنا ًء على أفضل سعر
 ،ومن ثم األوامر المحددة السعر– وهي األوامر التي وضعت بسعر محدد  .-وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر ،يتم تنفيذها أوالً بأول حسبتوقيت اإلدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت
تزويد المعلومات مثل "رويترز".
يتم تسوية الورقة المالية (أي نقل الورقة المالية المنفذة صفقاتها من المحفظة االستثمارية للبائع إلى المحفظة االستثمارية للمشتري) بشكل مباشر
خالل اليوم .إال أن التسوية النقدية (أي نقل ثمن الورقة المالية المنفذة صفقاتها من الحساب االستثماري للمشتري إلى الحساب االستثماري للبائع) ال
تتم إال بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة .وبذلك ،فإنه ال تكتمل تسوية صفقات األوراق المالية إال بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة أي ما
يعرف بــ ( .)T+2هذا ،وال يوجد أثر على المتداولين جراء عدم اكتمال التسوية بشكل فوري عند تنفيذ الصفقة ،حيث يمكن للمشتري بيع األوراق المالية
محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة النتظار اكتمال تسوية الورقة المالية .كما يتمكن البائع من الحصول على القوة الشرائية
التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة النتظار اكتمال التسوية النقدية.
يجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام تداول .وتتولى تداول مسؤولية مراقبة السوق ،بصفتها
مشغ ً
ال لآللية التي يعمل من خاللها السوق ،بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.

9-999تداول األسهم في السوق الموازية
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية .ومن المتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد االنتهاء من
التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وستعلن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في حينه .وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ
مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المساهمين في تداول ،وبعد تسجيل الشركة في القائمة الرسمية
وإدراج أسهمها في تداول .ويحظر التداول في أسهم الشركة قبل التداول الرسمي حظراً تاماً .ويتحمل المستثمرون الذين يتعاملون في تلك األنشطة
المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
ويقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (يرجى الرجوع إلى القسم « -1التعريفات والمصطلحات" الوارد في صفحة
( )1من هذه النشرة).
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9-999عملية التخصيص
سيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب وفقاً لما يقترحه المستشار المالي ومدير الطرح بالتشاور مع المصدر ،وسيتم إعادة فائض االكتتاب (إن
وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات .وسيتم اإلعالن عن التخصيص النهائي ورد فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم
االثنين 1440/٠٧/١١هـ (الموافق 2019/٠٣/١٨م) .وسيرسل المستشار المالي ومدير الطرح إشعارات للمتقدمين لالكتتاب يبلغهم فيها عن العدد النهائي
لألسهم المخصصة لكل منهم والمبالغ الفائضة التي سيتم إعادتها لهم ،إن وجدت ،حيث سترد لهم دون أي عموالت أو استقطاعات.
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1010إجراءات عدم اكتمال الطرح
إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (يرجى الرجوع للصفحة (ح)« :التواريخ المهمة وإجراءات
الطرح») ،سيقوم المستشار المالي ومدير الطرح خالل عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح بتقديم إشعار كتابي موقع للهيئة يؤكد فيه عدم اكتمال الطرح،
ومن ثم سيقوم بإشعار المستثمرين المكتتبين ،وسيتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المستثمرين (إن وجدت) من دون خصم أو عموالت أو رسوم ،وذلك
بالتنسيق مع البنك المستلم لمتحصالت االكتتاب.
كذلك ،يجوز للمستشار المالي بالتشاور مع الشركة تمديد فترة الطرح قبل انتهائها ،ويحق للمستثمر المؤهل الذي اكتتب في األسهم قبل تمديد فترة
الطرح أن يلغي أو يعدل اكتتابه.
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1111المستندات المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للمستشار المالي والذي يقع في مدينة الخبر  -شارع األمير تركي بن عبدالعزيز  -برج
أدير  -الدور الثالث عشر ،وذلك خالل أيام العمل من يوم الخميس 1440/٠٦/09هـ (الموافق 2019/٠٢/14م) إلى يوم االثنين 1440/٠٦/27هـ (الموافق
2019/٠٣/04م) ما بين الساعة  ٠٩:٠٠صباحاً وحتى الساعة  04:٠٠مسا ًء خالل فترة الطرح:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

1النظام األساس.
2عقد التأسيس وآخر تعديل عليه بموجب قرار الشركاء بتحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.
3السجل التجاري الرئيسي.
4قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح.
5نسخة من إعالن هيئة السوق المالية بالموافقة عل طرح أسهم الشركة.
6خطاب الفحص القانوني (كما في تاريخ  26سبتمبر 2017م).
7القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،والقوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م.
8خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة اإلصدار هذه لكل من:
 أالمستشار المالي شركة مشاركة المالية. بمراجع الحسابات. -جالمستشار القانوني

علماً بأنه سيكون هناك إمكانية لطلب معلومات إضافية ،وسيكون فريق عمل المستشار المالي متواجد لمساعدة المستثمرين واإلجابة على تساؤالتهم
واستفساراتهم.
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1212تقرير المحاسب القانوني
121112القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
الدمام ـ اململكة العربية السعودية
القوائم املالية وتقرير مراجعي الحسابات املستقلني
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2017
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة املركز املايل
كام يف  31ديسمرب2017
(ريال سعودي)
إيضاح

2017
(مدققة)

2016
(غير مدققة)

الموجودات
الموجودات المتداولة:
5.445.066

8.274.166

3

نقد في الصندوق ولدى البنوك

١١٧٫٢٢٢

٢٥٩٫٠٣٧

أمانات مدينة

٥

٢٩٢٫٦٨٣

٦٫٢٧٧٫٦٢٠

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

4

1.199.331

1.916.983

6و19

25.963.493

-

33.017.795

16.727.806

ذمم تجارية

المطلوب من أطراف ذوي عالقة
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:

2و7

ممتلكات ومعدات ،صافي
مجموع الموجودات

10.992.010

11.636.630

44.009.805

28.364.436

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولـة:
58.813

-

ذمم دائنة تجارية
امانات دائنة

5

2.501.407

2.552.413

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

8

183.741

386.062

2و16

725.673

483.838

3.469.634

3.422.313

مخصص الزكاة
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
المطلوب ألطراف ذوي عالقة

6

263.500

5.511.968

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

2و9

405.650

360.471

مجموع المطلوبات غير المتداولة

669.150

5.872.439

مجموع المطلوبات

4.138.784

9.294.752

حقوق المساهمين:
رأس المال

10

20.000.000

100.000

احتياطي نظامي

11

2.023.966

100.000

أرباح مبقاه

17.847.055

18.869.684

مجموع حقوق المساهمين

39.871.021

19.069.684

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

44.009.805

28.364.436

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة الدخل
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017
(ريال سعودي)
إيضاح

2017
(مدققة)

2016
(غير مدققة)

 2و12

29.221.434

29.427.209

13

()7.118.938

()6.605.294

22.102.496

22.821.915

مصروفات بيع وتسويق

2و14

()1.285.400

()1.921.930

مصروفات إدارية وعمومية

2و15

()1.586.815

()1.546.463

الدخل من التشغيل

19.230.281

19.353.522

إيرادات أخرى

688.174

-

صافي دخل السنة قبل الزكاة

19.918.455

19.353.522

()678.795

()483.838

19.239.660

18.869.684

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

استدراك الزكاة
صافي دخل السنة

2و16

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة التدفقات النقدية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017
(ريال سعودي)
2017
(مدققة)

2016
(غير مدققة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي دخل السنة

19.239.660

18.869.684

تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية:
استهالكات

1.253.264

1.403.547

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

91.629

62.904

مخصص الزكاة

678.795

483.838

تسويات سنوات سابقة

()1.296.869

-

19.966.479

20.819.973

التغيرات في بنود رأس المال العامل:
النقص في الذمم المدينة

١٤١٫٨١٥

٤٫٧٠١٫٨٦٤

النقص (/الزيادة) في أمانات مدينة

٥٫٩٨٤٫٩٣٧

()٦٫٢٧٧٫٦٢٠

النقص(/الزيادة) في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

717.652

()120.865

الزيادة (/النقص) في الذمم الدائنة

58.813

()1.600.526

(النقص) /الزيادة في امانات دائنة

()51.006

2.552.413

(النقص)/الزيادة في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

()202.321

345.874

مكافأة نهاية خدمة مدفوعة

()46.450

()31.504

زكاة مدفوعة

()436.960

()224.890

صافي التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية

26.132.959

20.164.719

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات

()608.644

()1.460.500

التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

()608.644

()1.460.500

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي التغير في التسهيالت بنكية

-

()2.040.000

صافي التغير في األطراف ذوي العالقة

()28.353.415

()7.808.738

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()9.206.947

صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

()28.353.415

()19.055.685

صافي النقد المستخدم خالل السنة

()2.829.100

()351.466

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنك في بداية السنة

8.274.166

8.625.632

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنك في نهاية السنة

5.445.066

8.274.166

جدول العمليات غير النقدية :
تحويالت من األرباح المبقاة لزيادة رأس المال (إيضاح )18

17.041.454

-

تحويالت من جارى الشريك لزيادة رأس المال (إيضاح )18

2.858.546

-

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017
(ريال سعودي)
رأس المال

احتياطي نظامي

اإلجمالي

أرباح مبقاه

( 2016غير مدققة)
الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

100.000

100.000

9.206.947

9.406.947

صافي دخل السنة

-

-

18.869.684

18.869.684

توزيعات ارباح

-

-

()9.206.947

()9.206.947

( 2017مدققة)
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

100.000

100.000

18.869.684

19.069.684

صافي دخل السنة

-

-

19.239.660

19.239.660

المحول لالحتياطي النظامي

-

1.923.966

()1.923.966

-

المحول من األرباح المبقاة لزيادة رأس المال (إيضاح )18

17.041.454

-

()17.041.454

-

المحول من جارى المساهم (الشريك سابقا) لزيادة رأس المال
(إيضاح )18

2.858.546

-

-

2.858.546

تسويات سنوات سابقة

-

-

()1.296.869

()1.296.869

الرصيد كما في  31ديسمبر2017

20.000.000

2.023.966

17.847.055

39.871.021

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017

إيضاح 1ـ الوضع النظامي وطبيعة النشاط
شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية («الشركة») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في الدمام تحت السجل التجاري رقم
 2050087357بتاريخ  19محرم 1433هـ الموافق  14ديسمبر 2011م.
تم تحويل شركة سعود حزام القحطاني وشريكه للمزادات العلنية والعالمية (تضامنية) الى شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية (شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد) بتاريخ  28صفر 1438هـ الموافق  28نوفمبر  2016م.
تم تحويل الشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد) الى شركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية (شركة سعودية مساهمة مقفلة) بتاريخ  6محرم 1439هـ الموافق  26سبتمبر  2017م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التجارة بالجملة والتجزئة واالستيراد والتصدير في األليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وإقامة وتنظيم
المزادات العلنية بموجب خطاب إدارة مرور المنطقة الشرقية برقم  6/3328/3/7بتاريخ  10رمضان 1438هـ.
لدى الشركة الفروع التالية:
 أفرع شركة سعود حزام القحطانى للمزادات العلنية والعالمية(بمدينة جدة) ويتمثل نشاطها في إقامة المزادات العلنية وتجارة الجملة والتجزئةفي اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة غير الزراعية وقطع غيارها بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة برقم  4030290473بتاريخ
 29شوال 1437هـ الموافق  3اغسطس  2016م .
 بفرع شركة سعود حزام القحطانى للمزادات العلنية والعالمية(بمدينة ينبع) ويتمثل نشاطها في إقامة المزادات العلنية وتجارة الجملة والتجزئةفي اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة غير الزراعية وقطع غيارها بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة ينبع برقم  4700020086بتاريخ
 30محرم 1438هـ الموافق  31اكتوبر  2016م .

إيضاح 2ـ أهم السياسات املحاسبية
تم إعداد هذه القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وفيما يلي ملخص ألهم السياسات
المحاسبية المالئمة لطبيعة عمل الشركة:
استخدام التقديرات:
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك السنة ،وبالرغم من أن هذه
التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة ،إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.
املمتلكات واملعدات:
تظهر الممتلكات والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم احتساب االستهالك عليها على أساس العمر المقدر وذلك باستعمال
طريقة القسط الثابت وباعتماد النسب المئوية التالية:
مبانى وعقارات

%5

سيارات

%10

االت ومعدات

%10

اثاث ومفروشات

%10

أجهزة كهربية

%10

إن المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح ،والتي ال تزيد جوهريا من عمر الموجودات ،يتم إدراجها ضمن المصروفات.
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017

إيضاح -2اهم السياسات املحاسبية (تابع)
مخصص الزكــاة:
يتم إثبات وقياس مخصص الزكاة لكل سنة مالية بصورة مستقلة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة .هذا وتتم تسوية مخصص الزكاة في
السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي ،ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض واإلفصاح
العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة:
يتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بموجب أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية.
االعرتاف باإليراد:
يتم االعتراف باإليراد من الخدمات عند تنفيذ الخدمات واكتمالها.
إيجارات تشغيلية:
تصنف اإليجارات التي يحتفظ بموجبها المؤجر على كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل الى إيجارات تشغيلية ،يتم إثبات دفعات اإليجار بموجب
عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى سنة اإليجار.
مرصوفات بيع وتوزيع:
هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات الشركة المتعلقة بوظيفة البيع والتسويق.
مرصوفات إدارية وعمومية:
هي تلك المصروفات المتعلقة باإلدارة ،والتي ال تتعلق بوظيفة النشاط الرئيسي أو وظيفة البيع والتسويق وفقاً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين .توزع هذه التكاليف بين تكلفة اإليرادات ،والمصروفات اإلدارية والعمومية ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.

إيضاح  -3نقد يف الصندوق ولدى البنوك
2016

2017
نقد في الصندوق

5.401.378

8.041.660

نقد لدى البنوك

43.688

232.506

5.445.066

8.274.166

إيضاح  -4مرصوفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
2016

2017
مصروفات مدفوعة مقدما

1.042.917

1.694.983

حجوزات بنكية

100.000

100.000

ذمم موظفين

11.714

56.800

عهد موظفين

2.200

65.200

اخرى

42.500

-

1.199.331

1.916.983

إيضاح -5امانات دائنة
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 -أمانات مدينة :تمثل هذه األمانات المبالغ المستلمة من المزادات العلنية وقيمة البضائع المعروضة في المزادات كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١٧
 -أمانات دائنة :تمثل هذه األمانات المبالغ المستحقة لمالكي البضائع التي تم إدراجها في المزاد العلني والمبالغ التي لم تسدد للبائعين في
 ٣١ديسمبر .٢٠١٧

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017
(ريال سعودي)

إيضاح  6ـ معامالت األطراف ذوي العالقة
نوع العالقة

صاحب العالقة

إجمالي الحركة خالل السنة

رصيد
2016

نوع التعامل

مدينة

رصيد
2017

دائنة

ا -المطلوب من األطراف ذوى العالقة
سعود حزام جعفر أل مسعود القحطاني (إيضاح )19
مؤسسة محمد سعود القحطاني لتأجير

المعدات*

مساهم

تمويلى

-

17.653.076

160.000

17.493.076

مؤسسة
مملوكة ألحد
أعضاء عائلة
المساهمين

تجارى

-

8.470.417

-

8.470.417

-

26.123.493

160.000

25.963.493

ب-المطلوب ألطراف ذوى العالقة
مؤسسة سعود القحطاني للنقليات

شركة شقيقة

تجارى

388.498

578.850

453.852

263.500

سعود حزام جعفر أل مسعود القحطاني

مساهم

تمويلى

5.123.470

5.123.470

-

-

5.511.968

5.702.320

453.852

263.500

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017قامت الشركة بإجراء معامالت مع األطراف ذوي العالقة أعاله على شكل معامالت تمويلية وتجارية .تمت هذه المعامالت على أسس تجارية ،بموافقة
مجلس االدارة .إن األرصدة أعاله غير خاضعة للعمولة وال توجد هناك شروط محددة للسداد.
* قامت مؤسسة محمد سعود القحطاني لتأجير المعدات بشراء بضائع من المزاد بلغت قيمتها  8.263.822ريال سعودي وبلغت عمولة الشراء المستحقة للشركة  206.595ريال سعودي.

إيضاح  7ـ ممتلكات ومعدات
مباني وعقارات*

سيارات**

االت ومعدات**

اثاث ومفروشات

أجهزة كهربية

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

8.671.147

1.046.076

6.375.285

311.560

64.214

16.468.282

إضافات

-

285.370

323.274

-

-

608.644

الرصيد كما في  31ديسمبر2017

8.671.147

1.331.446

6.698.559

311.560

64.214

17.076.926

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

()1.632.762

()529.685

()2.510.097

()133.622

()25.486

()4.831.652

المحمل على السنة

()433.557

()112.274

()669.856

()31.156

()6.421

()1.253.264

الرصيد كما في  31ديسمبر2017

()2.066.319

()641.959

()3.179.953

()164.778

()31.907

()6.084.916

صافى القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر2017

6.604.828

689.487

3.518.606

146.782

32.307

10.992.010

كما في  31ديسمبر 2016

7.038.385

516.391

3.865.188

177.938

38.728

11.636.630

* إن المباني والعقارات مقامة على أراضي مؤجرة من الغير من ضمنهم المساهم /سعود حزام جعفر القحطاني مالك أرض الدمام (طريق بقيق األحساء) بعقد ايجار مدته  10سنوات تبدأ من
 15ابريل  2016بقيمة إيجاريه سنوية  1.500.000ريال سعودي.
** إضافات السيارات واآلالت والمعدات هي ممتلكات ومعدات مستعملة مشتراه من المزاد بشكل مباشر.



بلغت قيمة االستهالك المحملة على تكلفة اإليرادات مبلغ  1.253.264ريال سعودي ( 1.403.549ريال سعودي.)2016 :
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017

إيضاح  8ـ مرصوفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
2017

2016

مصروفات مستحقة

138.741

386.062

اخرى

45.000

-

183.741

386.062

إيضاح  -9مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2017

2016

الرصيد بداية السنة

360.471

329.071

المكون خالل السنة

91.629

62.904

المسدد خالل السنة

()46.450

()31.504

الرصيد في نهاية السنة

405.650

360.471

إيضاح  -10رأس املال
بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  20.000.000ريال سعودي ،مقسم إلى  2.000.000سهم  ،قيمة كل منها  10ريال سعودي مدفوعة بالكامل،
وموزعة بين المساهمين على النحو التالي :
عدد األسهم

نسبة الملكية%

المبلغ

سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

1.600.000

80

16.000.000

فالح سعود حزام أل مسعود القحطانى

200.000

10

2.000.000

سعيد سعود حزام أل مسعود القحطانى

200.000

10

2.000.000

2.000.000

100

20.000.000

إيضاح -11احتياطي نظامي
توافقا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة  ،يتم اقتطاع ما نسبته  % 10من صافي الدخل السنوي وتحويله
إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي % 30من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

إيضاح  -12االيرادات
2017

2016

إيرادات عموالت المزادات

28.319.624

28.736.959

إيرادات أخرى مرتبطة بالمزادات

901.810

690.250

29.221.434

29.427.209

50

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017

إيضاح  -13تكلفة اإليرادات
2016

2017
رواتب وأجور وملحقاتها

1.914.560

1.468.540

إيجارات

2.150.000

1.663.046

استهالكات ممتلكات ومعدات

1.253.264

1.403.549

بوفيه وضيافة

1.095.274

1.202.570

تجهيزات المزاد

492.580

512.139

نقل وتحميل

213.260

355.450

7.118.938

6.605.294

إيضاح  -14مرصوفات بيع وتسويق
2017
دعاية واعالن

2016

1.285.400

1.921.930

1.285.400

1.921.930

إيضاح  15ـ مرصوفات إدارية وعمومية
2016

2017
رواتب وأجور وملحقاتها

1.018.500

1.098.650

مصروف نهاية الخدمة

91.629

62.904

اصالح وصيانة

82.750

58.154

ايجار

76.500

144.000

متنوعة

317.436

182.755

1.586.815

1.546.463

إيضاح  16ـ مخصص الـزكـاة
2017
أ -يتألف وعاء الزكاة للشركة مما يلي :
حقوق المساهمين  -بداية السنة

19.069.684

المخصصات  -بداية السنة ،وتسويات سنوات سابقة وبنود زكوية أخرى

()935.970

القيمة الدفترية لصافى الموجودات والمعدات

()10.992.010

ربح السنة المعدل الخاضع للزكاة

20.010.084

وعاء الزكاة (طريقة حقوق الملكية)

27.151.788

وعاء الزكاة (طريقة الدخل المعدل)

20.010.084

استدراك الزكاة بواقع %2.5

678.795
2016

2017
الرصيد في بداية السنة

483.838

224.890

المكون خالل السنة

678.795

483.838

المسدد خالل السنة

()436.960

()224.890

الرصيد في نهاية السنة

725.673

483.838

ج -الوضع الزكوي :

حصلت الشركة على شهادة الزكاة لعام  2016من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب2017

إيضاح  – 17التزامات محتملة
لدى الشركات االلتزامات المحتملة التالية كما في  31ديسمبر:2017

خطابات ضمان

2017

2016

160.000

320.000

إيضاح  -18عام
وفقاً للقرار الوزاري رقم ق 4/والصادر بتاريخ  6محرم 1439هـ الموافق  26سبتمبر 2017م .قامت الشركة بإنهاء اإلجراءات النظامية للمصادقة على
تحويل الكيان النظامي لها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وزيادة رأس مال الشركة من مائة ألف ريال سعودي ( 100ألف ريال)
إلى عشرون مليون ريال سعودي ( 20مليون ريال) وذلك من خالل تحويل مبلغ  17.041.454ريال سعودي من األرباح المبقاة لعام  2016و 2.858.546
ريال سعودي من حساب جارى المساهم إلى حساب رأس مال الشركة.

إيضاح  -19االحداث الالحقة
تم خالل الفترة الالحقة تسوية الرصيد المدين ألطراف ذوي العالقة (المساهم  -رئيس مجلس اإلدارة) مبلغ  17.493.076ريال كما في  31ديسمبر
 2017مبلغ من خالل توزيع األرباح بقرار الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ  11مارس  2018بمبلغ  11.047.365ريال الخاصة بالفترة من  29نوفمبر
 2016حتى  25سبتمبر  2017وايضا من خالل شراء اآلت ومعدات (من المساهم -رئيس مجلس اإلدارة ) بمبلغ  6.605.800ريال و التي أيضا تمت
بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ  11مارس .2018

إيضاح -20ارقام املقارنة



تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع العرض المستخدم للسنة الحالية.
ان أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016غير مدققة.

إيضاح -21األدوات املالية – إدارة املخاطر
القيمة العادلة:
هي القيمة التي يمكن فيها مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعه وراغبة في المعامالت على أسس تجارية .كما يتم تصنيف األدوات المالية
للشركة وفقا ًلطريقة التكلفة التاريخية ،ويمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات
والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفترية.
مخاطر االئتامن:
هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تم إيداع النقد لدى البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر على الذمم المدينة بالمبلغ األصلي بعد خصم مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها.
مخاطر السيولة:
هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على األموال الالزمة لمقابلة االلتزامات المرتبطة باألدوات المالية.
قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة.
إن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على أساس منظم وتضمن توفر األموال الكافية لمواجهة أية التزامات مستقبلية.
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121112القوائم المالية المراجعة للربع األول من عام 2018م

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
الدمام ـ اململكة العربية السعودية
القوائم املالية وتقرير مراجعي الحسابات املستقلني
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس 2018
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة املركز املايل
كام يف  31مارس 2018
(ريال سعودي)
إيضاح

 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

 31مارس 2017
(معدلة)

الموجودات
الموجودات غير المتداولة:
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي

5و6

17.180.104

10.992.010

12.059.974

حقوق انتفاع

5و7

11.081.929

-

-

28.262.033

10.992.010

12.059.974

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة:

5.346.710

5.445.066

3.650.165

5و8

نقد في الصندوق ولدى البنوك

8.559.672

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

409.905

1.800.390

9

786.112

1.199.331

883.332

المطلوب من أطراف ذوي عالقة

10

6.476.767

25.963.493

4.830.841

مجموع الموجودات المتداولة

21.169.261

33.017.795

11.164.728

مجموع الموجودات

49.431.294

44.009.805

23.224.702

ذمم مدينة

المطلوبات وحقوق المساهمين
حقوق المساهمين:
20.000.000

100.000

رأس المال

11

20.000.000

100.000

احتياطي نظامي

12

2.548.195

2.023.966

أرباح مبقاة

11.819.880

17.847.055

21.872.297

مجموع حقوق المساهمين

34.368.075

39.871.021

22.072.297

المطلوبات:
المطلوبات غير المتداولة:
المطلوب ألطراف ذوي عالقة

10

228.589

263.500

435.008

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5و13

415.298

405.650

101.962

التزامات عن عقود استئجار -الجزء الغير متداول

5و7

9.270.385

-

-

9.914.272

669.150

536.970

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولـة:
ذمم دائنة
التزامات عن عقود استئجار -الجزء المتداول

5و7

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2.103.022

2.560.220

480.188

1.811.544

-

-

14

395.332

183.741

28.150

5و19

839.049

725.673

107.097

مجموع المطلوبات المتداولة

5.148.947

3.469.634

615.435

مجموع المطلوبات

15.063.219

4.138.784

1.152.405

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

49.431.294

44.009.805

23.224.702

مخصص الزكاة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
المدير المالي
هانى زايد
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الرئيس التنفيذي
فالح بن سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

رئيس مجلس اإلدارة
سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس 2018
(ريال سعودي)
إيضاح

 31مارس 2018

 31مارس 2017
(معدلة)

اإليرادات

 5و15

8.057.588

5.437.876

تكلفة اإليرادات

١٧

()2.070.513

()1.804.097

5.987.075

3.633.779

مصروفات بيع وتسويق

5و17

()232.435

()369.602

مصروفات إدارية وعمومية

5و18

()590.770

()386.870

الدخل من التشغيل

5.163.870

2.877.307

إيرادات أخرى

191.800

185.525

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

5.355.670

3.062.832

()113.376

()60.219

5.242.294

3.002.613

مجمل الربح

5و19

استدراك الزكاة
صافي دخل الفترة
الدخل الشامل:
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

5.242.294

3.002.613

ربحية السهم:
2.62

-

5و20

نصيب السهم من صافي دخل الفترة
نصيب السهم من إجمالي الدخل الشامل دخل الفترة

2.62

-

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

2.000.000

-

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
المدير المالي

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

هانى زايد

فالح بن سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني
لفرتة الثالثة أشهراملنتهية يف  31مارس 2018
(ريال سعودي)
رأس المال

احتياطي نظامي

اإلجمالي

أرباح مبقاة

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس ( 2017معدلة)
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

100.000

100.000

18.869.684

19.069.684

صافي دخل الفترة

-

-

3.002.613

3.002.613

الرصيد كما في  31مارس 2017

100.000

100.000

21.872.297

22.072.297

للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2018
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

20.000.000

2.023.966

17.847.055

39.871.021

صافي دخل الفترة

-

-

5.242.294

5.242.294

المحول لالحتياطي النظامي

-

524.229

()524.229

-

توزيعات أرباح محولة لطرف ذو عالقة

-

-

()11.047.365

()11.047.365

تسويات سنوات سابقة

-

-

302.125

302.125

الرصيد كما في  31مارس 2018

20.000.000

2.548.195

11.819.880

34.368.075

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
المدير المالي
هانى زايد
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الرئيس التنفيذي
فالح بن سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

رئيس مجلس اإلدارة
سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
قامئة التدفقات النقدية
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس 2018
(ريال سعودي)
 31مارس 2018

 31مارس 2017
(معدلة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترة قبل الزكاة

3.062.832

5.355.670

تعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي
التدفق النقدي (المستخدم في)/المتولد من األنشطة التشغيلية:
استهالكات

417.706

185.300

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

34.700

21.320

تسويات سنوات سابقة

302.125

-

6.110.201

3.269.452

التغيرات في بنود رأس المال العامل:
(الزيادة) /النقص في الذمم المدينة

()8.149.767

4.716.259

النقص في مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

413.219

1.033.651

النقص في الذمم الدائنة

()457.198

()2.052.217

الزيادة (/النقص) في مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

211.591

()357.912

مكافأة نهاية خدمة مدفوعة

()25.052

()279.829

زكاة مدفوعة

-

()436.960

صافي التدفق النقدي (المستخدم في)/المتولد من األنشطة التشغيلية

()1.897.006

5.892.444

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ومعدات

-

()608.644

التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية

-

()608.644

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي التغير في األطراف ذوي العالقة

1.798.650

()9.907.801

صافي التدفق النقدي المتولد من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية

1.798.650

()9.907.801

صافي النقد المستخدم خالل الفترة

()98.356

()4.624.001

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية الفترة

5.445.066

8.274.166

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية الفترة

5.346.710

3.650.165

المعامالت غير النقدية :
مشتريات آالت ومعدات من طرف ذو عالقة

()6.605.800

-

توزيعات أرباح محولة لطرف ذو عالقة

()11.047.365

-

إضافات حقوق االنتفاع والتزاماتها مقابل عقود االستئجار

()11.081.929

-

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
المدير المالي
هانى زايد

الرئيس التنفيذي
فالح بن سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى

رئيس مجلس اإلدارة
سعود حزام جعفر أل مسعود القحطانى
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح 1ـ الوضع النظامي وطبيعة النشاط
شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية («الشركة») هي شركة سعودية مساهمة مقفلة مسجلة في الدمام تحت السجل التجاري رقم
 2050087357بتاريخ  19محرم 1433هـ الموافق  14ديسمبر 2011م.
تم تحويل شركة سعود حزام القحطاني وشريكه للمزادات العلنية والعالمية (تضامنية) إلى شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية (شركة
ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد) بتاريخ  28صفر 1438هـ الموافق  28نوفمبر  2016م.
تم تحويل الشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشخص الواحد) الى شركة سعود حزام القحطاني
للمزادات العلنية والعالمية (شركة سعودية مساهمة مقفلة) بتاريخ  6محرم 1439هـ الموافق  26سبتمبر  2017م.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التجارة بالجملة والتجزئة واالستيراد والتصدير في اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وقطع غيارها وإقامة وتنظيم
المزادات العلنية بموجب خطاب إدارة مرور المنطقة الشرقية برقم  6/3328/3/7بتاريخ  10رمضان 1438هـ.
لدى الشركة الفروع التالية:
 أفرع شركة سعود حزام القحطانى للمزادات العلنية والعالمية (بمدينة جدة) يتمثل نشاطها في إقامة المزادات العلنية وتجارة الجملة والتجزئةفي اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة غير الزراعية وقطع غيارها بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة برقم  4030290473بتاريخ
 29شوال 1437هـ الموافق  3اغسطس  2016م.
 بفرع شركة سعود حزام القحطانى للمزادات العلنية والعالمية (بمدينة ينبع) ويتمثل نشاطها في إقامة المزادات العلنية وتجارة الجملة والتجزئةفي اآلليات والمعدات الثقيلة والخفيفة غير الزراعية وقطع غيارها بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة ينبع برقم  4700020086بتاريخ
 30محرم 1438هـ الموافق  31اكتوبر  2016م.

إيضاح  -2تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1433هـ (2012م) خطة التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية ،ووفقا
لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة من بداية عام 2017م وذلك على
المنشآت المدرجة في السوق المالية وبداية عام  2018على المنشأت غير المدرجة في السوق المالية .وعليه ،سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة
معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام 2018م .وعلى ذلك ،يعتبر تاريخ 2017/01/01م هو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية
للتقرير المالي ألنه يمثل بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
أينما وردت عبارة “المعايير الدولية للتقرير المالي” في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين” .والمعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية كما
صدرت من مجلس المحاسبة الدولي باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لبعض تلك المعايير وفقا
لما ورد في وثيقة إعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي .ويقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من
معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة.

إيضاح 3ـ أسس االعداد
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تم إعداد هذه القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
تعرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة .وتدرج جميع المبالغ في القوائم المالية بالريال سعودي.
إن إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة ،كما يتطلب من إدارة
الشركة ممارسة األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ،وسيتم اإلفصاح عن األحكام والتقديرات الهامة المتبعة في إعداد القوائم
المالية ضمن فقرة أهم السياسات المحاسبية المتبعة.

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح 4ـ التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ والسياسات المحاسبية المطبقة ،استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في قيم اإليرادات والمصروفات
والموجودات وااللتزامات واإليضاحات المرفقة بجانب اإلفصاح عن االلتزامات الطارئة .إن عدم التيقن بخصوص هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي
لنتائج تتطلب تعدي ً
ال جوهرياً على القيم الدفترية للموجودات وااللتزامات التي قد تتأثر في الفترات المستقبلية.
فيما يلي اإلفتراضات والتقديرات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز المالي والتي تشكل
مخاطر عالية قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيم الدفترية للموجودات وااللتزامات خالل الفترة المالية التالية .هذا وتعتمد الشركة في افتراضاتها
وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية وهذه االفتراضات والتقديرات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق
والظروف الخارجة عن سيطرة الشركة ومثل هذه التغيرات على اإلفتراضات يتم إيضاحها عند حدوثها.
 أمبدأ اإلستمراريةليس لدى إدارة الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار ،وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
 بالعمر المقدر للممتلكات ،اآلالت والمعداتيتم استهالك تكلفة العقارات ،اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بنا ًء على االستخدام المتوقع والتقادم لكل منها باإلضافة إلى
التقادم التقني واعتبارات القيمة المستردة لألصل .إن إدارة الشركة لم تقدر أية قيمة متبقية لألصول على اعتبار أنها غير هامة.
 تمخصص الخسائر االئتمانيةيتم تحديد مخصص الخسائر اإلئتمانية بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد أن الذمم المدينة غير مبالغ فيها نتيجة احتمال عدم تحصيلها ،بما
في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم االئتماني المستمر ألوضاع العمالء المالية والضمانات المطلوبة من العمالء في ظروف معينة.
 ثالتقييم االكتواري إللتزام مكافآت نهاية الخدمة للموظفينيتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين باستعمال التقييم اإلكتواري .يشمل التقييم اإلكتواري العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن
التطورات الفعلية في المستقبل .وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب ،ومعدل دوران العاملين.
 جقياس القيمة العادلةالقيمة العادلة هي القيمة التي يتوقع استالمها عند بيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من االلتزامات ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين
بالسوق في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة بغض النظر إن كان ذلك السعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر باستعمال أسلوب تقييم آخر.
يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن بيع الموجودات أو االلتزامات سيتم إما:



من خالل السوق الرئيسية للموجودات أو االلتزامات ،أو
من خالل السوق األكثر منفعة للموجودات أو االلتزامات في ظل غياب السوق الرئيسية.

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها.
يتم قياس القيمة العادلة باستعمال االفتراضات التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير الموجودات أو االلتزامات على افتراض أن المشاركين
في السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم.
يأخذ قياس القيمة العادلة لألصول غير المالية في الحسبان قدرة المشاركين في السوق على توفير منافع اقتصادية باستخدام األصول فيما يحقق أفضل
منفعة منها أو ببيعها إلى مشترك آخر من المشاركين في السوق الستخدامه فيما يحقق أفضل منفعة منه .تستخدم الشركة أساليب تقييم تتناسب مع
الظروف واألحوال القائمة وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص استخدام المعطيات
غير الملحوظة إلى أكبر حد.
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إيضاح 5ـ أهم السياسات املحاسبية
 أالمعاییر الدولية للتقارير المالیة الجديدة الصادرة والتعديالت التي لم یتم تطبیقھا:املعیار الدويل للتقریر املايل رقم “  “ ۳دمج األعامل و املعیار الدويل للتقریر املايل رقم “  “ ۱۱الرتتیبات املشرتكة
یوضح طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصها في العملیات المشتركة.



عند احتفاظ طرف اخر  /أو حصل على سیطرة مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بها سابقا
إذا حصل طرف اخر على سیطرة فإن المعاملة هي دمج أعمال تم الحصول عليها على مراحل مما یستوجب أن یقوم الطرف المستحوذ بإعادة
قیاس الحصة المحتفظ بها سابقا بالقيمة العادلة.

معیار املحاسبة الدويل رقم “ “۱۲رضائب الدخل
یبین المعیار كافة األمور المتعلقة بضرائب الدخل الناتجة من توزیعات األرباح (بما فیها المدفوعات لألدوات المالیة المصنفة كحقوق ملكیة) یتم االعتراف
بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة للتوزیع في األرباح أو الخسائر أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة
التعدیالت األخرى
المعاییر الجدیدة و التعدیالت على المعاییر أدناه لم یتم تطبیقها حتى اآلن و ال یتوقع أن یكون لها تأثیر جوهري على المعلومات المالیة األولیة الموحدة
الموجزة للشركة




خصائص المدفوعات مقدما مع التعویض السالب ( تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم «) »۹
الحصص طویلة األجل في الشركات الزمیلة و المشاریع المشتركة ( تعدیالت على معيار المحاسبة الدولي رقم «)»۲۸
تعدیالت الخطط أو االختصار أوالتسویة ( تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم «)»۱۹

 بالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التطبيقاملعيار الدويل للتقرير املايل رقم « 15االيراد من العقود مع العمالء»
ينشىء المعيار الدولى للتقارير المالي رقم  15اطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف بااليراد .ويحل محل معيار المحاسبة الدولى رقم 18
«اإليرادات» ومعيار المحاسبة الدولى رقم « 11عقود االنشاء» والتفسيرات المتعلقة بها .وتقوم الشركة باثبات اإليرادات عند قبول العميل للخدمة و/أو
حصول العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها بما يتوافق مع متطلبات المعيار الدولى للتقرير
المالى رقم  ،15وعليه لم يكن لتطبيق المعيار أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
املعيار الدوىل للتقرير املاىل رقم « 16عقود االيجار»
يحدد المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  16مبادئ اثبات وقياس وعرض واالفصاح عن عقود االيجار ويحل محل معيار المحاسبة الدولى رقم « 17عقود
االيجار» ويلزم هذا المعيار المستأجرين بادراج كافة عقود االيجار المؤهلة للرسملة كبنود في قائمة المركز المالى.
ويتضمن المعيار اعفاءين الثبات عقد االيجار وهو ان يكون منخفض القيمة او ان يكون قصير االجل اى لمدى  12شهرا او اقل .
فى تاريخ بدء عقد االيجار يقوم المستأجر باثبات التزام لدفعات االيجار(القيمة الحالية للدفعات االيجارية المستحقة) ويقابلها اثبات ألصل (حق انتفاع)
والذى يمثل الحق في استخدام الموجودات المستأجره خالل فترة العقد ويتم اثبات الفرق بين القيمة االجمالية لدفعات االيجار المستحقة بموجب
العقد والقيمة الحالية لدفعات االيجارية كنفقات تمويل باستخدام العائد الدورى الثابت ويتم اثباتها على التزام عقد االيجار وبشكل منفصل عن مصروف
االطفاء على حق استخدام األصل.
يتطلب المعيار من المستأجرين إعادة قياس التزام االيجار عند وقوع احداث معينة تؤثر في عقد االيجار بحيث يقوم المستأجر بشكل عام باثبات مبلغ
إعادة قياس التزام االيجار كتعديل لحق استخدام األصل .
كما يتطلب المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  16من المستأجرين افصاحات اكثر شمولية من معيار المحاسبة الدولى رقم .17
يسرى مفعول المعيار الدولى للتقرير المالى رقم  16على الفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 1يناير  2019ويسمح بالتطبيق المبكر له .
قامت الشركة بتطبيق المعيار إبتدءا من  31مارس  2018وتم ادراج األثر المالى لهذا التصنيف في إيضاح ( )7من هذه القوائم المالية.
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إيضاح 5ـ أهم السياسات املحاسبية(تابع)
ب -المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التطبيق(تابع)
املعيار الدويل للتقرير املايل رقم « »۹األدوات املالیة
حدد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۹متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض عقود شراء أو بیع الموجودات غیر
المالیة .ویحل هذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي رقم ( ”)۳۹األدوات المالیة :األعتراف والقیاس”.
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة:
تصنیف وقیاس املوجودات املالیة واملطلوبات املالیة
يحتفظ المعيار الدولي رقم ( )9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )39بهدف تصنيف وقياس المطلوبات المالية .إال أنه
يستبعد الفئات الواردة سابقاً في المعيار رقم  39المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والسلف المتاحة للبيع.
لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۹أثر جوهري على السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة والمتعلقة بالمطلوبات المالیة واألدوات
المالیة المشتقة .وفیما یلي أثر المعیار الدولي للتقریر المالي على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة:
وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (، )9عند اإلثبات األولي یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنها موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو
بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو من خالل الدخل الشامل اآلخر .یستند تصنیف الموجودات المالیة وفقا للمعيار الدولى للتقرير المالى رقم
( )9إلى نموذج األعمال الذي یتم من خالله إدارة هذه الموجودات وكذلك خصائص تدفقاتها النقدیة التعاقدیة.
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا أستوفت كال الشرطین أدناه- :
یتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي یهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ،و
أن هذه التدفقات النقدیة تمثل فقط استرداد ألصل المبلغ والفائدة المستحقة علیه




يمكن للشركة عند اإلثبات األولي أن تقيس أص ً
ال مالياً (بشكل ال رجعة) بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة إذا كان ذلك يزيل أو يقلص  -بشكل
جوهري -عدم إتساق القياس أو اإلثبات (عدم التماثل المحاسبي) والذي ينشأ خالف ذلك عن قياس األصول وااللتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر
منها على أسس مختلفة
یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

یتم القیاس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة .ویتم تخفیض التكلفة المطفأة
بخسائر االنخفاض في قیمة .یتم اثبات إیرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض في
القیمة ضمن األرباح والخسائر

یعرض الجدول التالي واإلیضاحات المرفقة فئات القیاس األصلیة وفقا للمعايير السعودية وكذلك فئات القیاس الجدیدة كما في  31مارس : ۲۰۱۸
الموجودات المالية

التصنيف االساسى وفقا
للمعايير السعودية

التصنيف الجديد وفقا
للمعيار الدولى للتقرير
المالى رقم ()9

القيمة الدفترية األساسية
وفقا للمعايير السعودية

القيمة الدفترية الجديدة
وفقا لمعيار الدولى للتقرير
المالى رقم ()9

نقد في الصندوق ولدى البنوك

قروض وذمم

التكلفة المطفأة

5.346.710

5.346.710

ذمم مدينة

قروض وذمم

التكلفة المطفأة

8.559.672

8.559.672

ذمم دائنة

قروض وذمم

التكلفة المطفأة

()2.103.022

()2.103.022

11.803.360

11.803.360

املجموع
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إيضاح 5ـ أهم السياسات املحاسبية(تابع)
ب -المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة الصادرة والتي دخلت حيز التطبيق(تابع)
املعیار الدويل للتقریر املايل رقم « »۹األدوات املالیة (تابع)
االنخفاض في الموجودات المالیة

عرض االنخفاض في القیمة
یستبدل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۹نموذج « الخسارة المتكبدة « في المعیار المحاسبة الدولي رقم ( )۳۹بنموذج « الخسارة اإلئتمانیة المتوقعة
“ و یتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واإلستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ولیس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكیة .ووفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )9یتم اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانیة
المعترف بها سابقا وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (.)39
الموجودات المالیة ذات القیمة اإلئتمانیة المنخفضة
تقوم الشركة بتاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قیمة إئتمانیة منخفضة.ویعتبر األصل المالي
«منخفض القیمة اإلئتمانیة» عندما یكون لحصول حدث أو أكثر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.
المحاسبة عن التحوط
یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۹من الشركة التأكد من أن عالقات محاسبة التحوط تتوافق مع اهداف و استراتیجیات إدارة المخاطر في
الشركة و تطبیق نهج اكثر نوعیة و نظرة مستقبلیة لتقییم فعالیة التحوط  .تستوفي كافة عالقات التحوط بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم ( )۳۹في
 ۳۱دیسمبر  ۲۰۱۷ضوابط محاسبة التحوط بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( )۹في  ۱ینایر  ۲۰۱۸و علیه فانها تعتبر عالقات تحوط مستمرة.
 تفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المالئمة لطبيعة عمل الشركة:استخدام التقديرات:
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات
وإيضاحات الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ،إضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصروفات خالل تلك الفترة ،وبالرغم من أن هذه
التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة ،إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.
املمتلكات واآلالت واملعدات:
 أاإلثبات والقياستظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأية خسائر متراكمة لالنخفاض بالقيمة ،إن وجدت .تتضمن تكلفة اقتناء
الموجودات كافة التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمعاملة االقتناء .تشتمل تكلفة الموجودات التي يتم تصنيعها على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وعلى
كافة التكاليف المباشرة التي تجعل الموجودات جاهزة للغرض المعدة له ،كما يضاف أيضاً تكلفة فك وتركيب ونقل الموجودات وتكلفة تهيئة الموقع الذي
سوف توضع فيه باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المخصصة لألصول المؤهلة للرسملة.
تتم رسملة البرمجيات المشتراة التي تمثل جزءا ال يتجزأ من وظائف االجهزة ذات الصلة أيضا كجزء من تلك االجهزة .إذا كان جزء كبير من أحد مكونات
األصل الموجود ضمن الممتلكات ،اآلالت والمعدات له عمر إنتاجي مختلف عن ذلك األصل فيتم اعتباره كعنصر مستقل من الممتلكات ،اآلالت والمعدات.
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إيضاح -5اهم السياسات املحاسبية (تابع)
يتم االعتراف بأية ايرادات أو خسائر يتم تكبدها نتيجة استبعاد أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
يتم رسملة تكلفة استبدال أي جزء من بنود الممتلكات ،اآلالت والمعدات وأية نفقات الحقة أخرى على القيمة الدفترية عندما يترتب عليها زيادة في
المنافع اإلنتاجية المستقبلية إلى الشركة ،وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس بشكل موثوق .ويتم شطب القيمة الدفترية لألصل الذي تم استبداله .يتم إثبات
مصاريف الصيانة اليومية للممتلكات ،اآلالت والمعدات في قائمة األرباح والخسائر.
 بالنفقات الرأسمالية الالحقةيتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند من بنود الممتلكات ،اآلالت والمعدات وأية نفقات رأسمالية الحقة أخرى في القيمة الدفترية للبند إذا كان:



من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية سوف تتدفق إلى الشركة من ذلك الجزء المضاف ،المصروف أو النفقة.
وأن تكون تكلفتها قابلة للقياس بشكل موثوق .يتم شطب القيمة الدفترية للموجود الذي تم استبداله.

 تاالستهالكيتم احتساب االستهالك على أساس تكلفة الموجودات مطروحا منها القيمة المتبقية للموجودات بعد انتهاء عمره اإلنتاجي (القيمة التخريدية) باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدار العمر اإلنتاجي للموجودات وباعتماد النسب المئوية وعدد السنوات التالية:
نسبة االستهالك

عدد السنوات

البند
مبانى وعقارات

%5

20

سيارات

%10

10

االت ومعدات

%10

10

اثاث ومفروشات

%10

10

أجهزة كهربية

%10

10

يتم مراجعة القيم المتبقية (القيمة التخريدية) واألعمار اإلنتاجية المتبقية وطرق االستهالك في تاريخ إصدار التقرير المالي ويتم التعديل عليها ،ان
دعت الحاجة.
عقود االيجار (حقوق االنتفاع):

تحمل دفعات اإليجار ذات القيمة المتدنية أو التي تقل مدتها عن سنة كمصاريف على مدار فترة االستئجار وعند استحقاقها .أما عقود االيجار التي
تتجاوز مدتها سنة فيتم رسمتلها كحق انتفاع وبكامل الدفعات االيجارية المستحقة على المدى الزمني المتوقع لعقد االيجار على أن ال تقل هذه المدة
عن الحد األدنى للدفعات االيجارية غير القابلة لإللغاء وذلك وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)16




يجب تسجيل القيمة الحالية لإليجارات المستحقة على المدى الزمني لعقد االيجار أو القيمة العادلة للموجودات المستأجرة أيهما أقل
كموجودات غير ملموسة (حق انتفاع) ويتم قيد االلتزام مقابل العقد بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار.
يتم اطفاء حق االنتفاع على امتداد العمر االفتراضي للموجودات المستأجرة أو مدة عقد االيجار أيهما أقصر.
بعد تاريخ بداية عقداإليجار ،يجب على المستأجر أن يثبت في الربح أو الخسارة كال من التكاليف اآلتية ،ما لم تكن التكاليف تم إدراجها في
المبلغ الدفتري ألصل آخر بتطبيق معايير أخرى منطبقة عليها:
 نفقات التمويل على التزام عقد اإليجار.
 دفعات عقد اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار ،وذلك في الفترة التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى
إلى تلك الدفعات.
 إطفاءات حقوق االنتفاع.
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رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح -5اهم السياسات املحاسبية (تابع)
النقد في الصندوق ولدى البنوك:



يتمثل النقد في الصندوق ولدى البنوك في النقد في الصندوق واالرصدة لدى البنوك وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية استثمارات
قصيرة األجل ذات سيولة عالية والتي يمكن تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد والتي ليست عرضة لحدوث تغيير بقيمتها بشكل جوهري.
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد في الصندوق ولدى البنوك في النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات الجاهزة
فوراً إلى التحويل إلى مبالغ نقدية معلومة ،وكانت فترة استحقاقها عند شرائها ثالثة أشهر أو أقل.

اإليرادات :

يجب ان تنطبق شروط إثبات اإليراد التالية قبل أن يتم إثبات اإليرادات.
 مبيعات السلع والخدمات المقدمة.

يتم إثبات اإليرادات حين تنتقل السيطرة على البضائع إلى العميل .وفي حالة اكتمال الخدمة وتنفيذها.
 األرباح والخسائر الناتجة عن استعباد الممتلكات ،اآلالت والمعدات

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن قائمة األرباح والخسائر وبالفترة التي تم فيها بيع أي من تلك
الموجودات.
 استرداد الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها

يتم إثبات استرداد الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها كتخفيض من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون المعدومة عندما يتم
الحصول عليها.
 اإليرادات األخرى

اإليرادات األخرى يتم إثباتها بها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر عند توافر شروط تحققها.
مخصص الزكــاة:

يتم إثبات وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقاً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة .هذا وتتم تسوية مخصص الزكاة في
الفترة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي ،ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض واإلفصاح
العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة:

يتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بموجب أنظمة العمل في المملكة العربية السعودية.
مصروفات بيع وتسويق:

هي تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات الشركة المتعلقة بوظيفة البيع والتسويق وتتمثل في الحمالت االعالنية للشركة.
مصروفات إدارية وعمومية:

هي تلك المصروفات المتعلقة باإلدارة ،والتي ال تتعلق بوظيفة النشاط الرئيسي أو وظيفة البيع والتسويق وتوزع هذه التكاليف بين تكلفة اإليرادات،
والمصروفات اإلدارية والعمومية ،إن لزم األمر ،بطريقة منتظمة.

66

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح -5اهم السياسات املحاسبية (تابع)
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية:

تقوم الشركة سنويا بتقييم ما إذا كان هناك أية مؤشرات على أن أي من موجوداتها ،قد انخفضت قيمته .وفي حال وجود أية مؤشرات فإنه يتم تقدير
القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات ويتم مقارنتها مع القيمة الدفترية لهذه الموجودات.
إذا قدرت القيمة القابلة لالسترداد ألية موجودات أو أية وحدة مدرة للنقد بحيث كانت أقل من القيمة الدفترية للموجودات  ،فإنه يترتب على ذلك أن يكون
هناك انخفاض في قيمة الموجودات ويتم االعتراف به فوراً في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
يتم تقييم خسائر الهبوط بالقيمة التي تم إثباتها في فترات سابقة في وقت إصدار التقارير المالية للتأكد من المؤشرات التي تثبت أن الخسائر قد
انخفضت أو لم تعد موجودة .يتم عكس الخسائر في انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لالسترداد.
يتم عكس الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة فقط الى حد القيمة الدفترية للموجودات بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية الصافية مطروحاً منها
االستهالكات أو االطفاءات قبل أن يكون هناك خسائر الهبوط في القيمة تم إثباتها.
المخصصات :

يتم إثبات المخصصات عند نشوء التزامات على الشركة سوا ًء كانت هذه االلتزامات قانونية أو استداللية نتيجة لحدث سابق ،وكان من المحتمل أن
يلزم الشركة تسوية هذه االلتزامات وإمكانية عمل تقدير موثوق لمبلغ هذه االلتزامات .ويكون المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لاللتزامات
الحالية المطلوب تسويتها في نهاية الفترة التي تغطيها القوائم المالية ،مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وحالة عدم التأكد (الشكوك) التي قد تحيط
بهذه االلتزامات.
المعامالت بالعمالت األجنبية:

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي ،حيث يعتبر الريال السعودي هو العملة الوظيفية (عملة النشاط) للتعامالت بالشركة وذلك
وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات وااللتزامات المالية النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف في تاريخ القوائم المالية  ،أما البنود
غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية فيتم تحويلها لسعر الصرف في تاريخ العملية ،وبشكل عام يتم إثبات فروقات
العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة.
ربحية السهم :

يتم احتساب العائد على السهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة العائدة على حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة.

67

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018
(ريال سعودي)

إيضاح  6ـ ممتلكات وآالت ومعدات ،صاىف
مباني

سيارات

وعقارات*

أثاث
ومفروشات

آالت ومعدات**

أجهزة كهربية

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

8.671.147

1.331.446

6.698.559

311.560

64.214

17.076.926

إضافات خالل الفترة

-

-

6.605.800

-

-

6.605.800

الرصيد كما في  31مارس 2018

8.671.147

1.331.446

13.304.359

311.560

64.214

23.682.726

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2017

()2.066.319

()641.959

()3.179.953

()164.778

()31.907

()6.084.916

المحمل على الفترة

()108.390

()33.286

()266.636

()7.789

()1.605

()417.706

الرصيد كما في  31مارس 2018

()2.174.709

()675.245

()3.446.589

()172.567

()33.512

()6.502.622

صافى القيمة الدفترية:
كما في  31مارس 2018

6.496.438

656.201

9.857.770

138.993

30.702

17.180.104

كما في  31ديسمبر 2017

6.604.828

689.487

3.518.606

146.782

32.307

10.992.010

*إن المباني والعقارات مقامة على أراضي مؤجرة من الغير من ضمنهم المساهم  /سعود حزام جعفر القحطاني مالك أرض الدمام (طريق بقيق األحساء) بعقد ايجار مدته  10سنوات تبدأ من
 15ابريل  2016بقيمة إيجارية سنوية  1.500.000ريال سعودي.
** تم شراء آالت ومعدات (من المساهم -رئيس مجلس اإلدارة) بمبلغ  6.605.800ريال والتي تمت بموافقة الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  11مارس .2018
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بلغت قيمة االستهالك المحملة على تكلفة اإليرادات مبلغ  417.706ريال سعودي (1.403.549ريال سعودي.)2017 :

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح  -7حقوق االنتفاع
دخلت الشركة في ثالث عقود إيجار إستئجار أراضى بالدمام وجدة وينبع إلقامة مزادات عليها لمدة طويلة ويتم االنتفاع بها كما يلي:






عقد الدمام من طرف ذو عالقة بمبلغ  1.500.000ريال سعودى سنويا لمدة  10سنوات ميالدية تبدأ من  15ابريل  2016م حتى  14ابريل
 2026م
عقد جدة من طرف مستقل بمبلغ  400.000ريال سعودى سنويا لمدة  12سنة هجرية تبدأ من  1صفر  1438هـ الموافق  1نوفمبر  2016م.
عقد ينبع من طرف مستقل بملغ  250.000ريال سنويا لمدة  5سنوات هجرية تبدأ من  1صفر  1438هـ الموافق  1نوفمبر 2016م.
تم تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم “ 16عقود االيجار” كتطبيق مبكر في  31مارس . 2018
تم رسملة تلك العقود أعاله في  31مارس  2018وفقا للمعيار الدولى للتقارير المالية رقم ( )16وبإستخدام معدل خصم  %10وكانت القيمة
الدفترية الحالية لتلك الموجودات “حقوق اإلنتفاع” كمايلى:
 31مارس 2018

التكلفة
اإلضافات

11.081.929

الرصيد كما في  31مارس 2018

11.081.929



بلغت االلتزامات ونفقات التمويل المؤجلة الناتجة عن تلك العقود كما في  31مارس  2018كما يلي:
2018
الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

التزامات عن عقود استئجار

2.150.000

14.600.000

16.750.000

خصم على االلتزامات

()338.456

()5.329.615

()5.668.071

1.811.544

9.270.385

11.081.929



اإلجمالي

بلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية كما في تاريخ قائمة المركز المالي وبصفة إجمالية كما يلي:
السنة

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلة

2018

2.150.000

2019

2.150.000

2020

2.150.000

مابعدها

10.300.000
16.750.000

69

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
للفرتة املالية املنتهية يف  31مارس 2018

إيضاح  -8نقد يف الصندوق ولدى البنوك
 31ديسمبر 2017

 31مارس 2018
نقد في الصندوق

5.127.146

5.401.378

نقد لدى البنوك

219.564

43.688

5.346.710

5.445.066

إيضاح  -9مرصوفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
 31ديسمبر 2017

 31مارس 2018
مصروفات مدفوعة مقدما

486.292

1.042.917

ذمم وعهد موظفين

157.320

13.914

حجوزات بنكية

100.000

100.000

اخرى

42.500

42.500

786.112

1.199.331

إيضاح  10ـ معامالت األطراف ذوي العالقة
نوع العالقة

صاحب العالقة

 31مارس 2018

نوع التعامل

مدين

 31ديسمبر 2017
دائن

دائن

مدين

سعود حزام جعفر آل سعود القحطانى

مساهم

تمويلى

-

160.089

17.493.076

-

مؤسسة محمد سعود القحطانى لتأجير المعدات

مؤسسة ألحد عائلة
المساهمين

تجارى

6.476.767

-

8.470.417

-

مؤسسة سعود القحطانى للنقليات

شركة شقيقة

تجارى

-

68.500

-

263.500

6.476.767

228.589

25.963.493

263.500

فيما يلي تفاصيل الهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة الرئيسية خالل الفترة:
صاحب العالقة

طبيعة المعاملة

 31مارس 2018

مساهمين

توزيعات أرباح

11.047.365

مساهمين

شراء معدات

6.605.800

مساهمين

مرتبات وحوافز

315.000

مؤسسة سعود القحطانى للنقليات

معامالت تجارية

58.730

خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2018قامت الشركة بإجراء معامالت مع األطراف ذوي العالقة أعاله على شكل معامالت تمويلية وتجارية وتوزيعات
ارباح .تمت هذه المعامالت على أسس تجارية ،بموافقة مجلس االدارة .إن األرصدة أعاله غير خاضعة للعمولة وال توجد هناك شروط محددة للسداد.

70

رشكة سعود حزام القحطاين للمزادات العلنية والعاملية
(رشكة سعودية مساهمة مقفلة)
إيضاحات حول القوائم املالية
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إيضاح  -11رأس املال
بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع  20.000.000ريال سعودي ،مقسم إلى  2.000.000سهم ،قيمة كل منها  10ريال سعودي مدفوعة بالكامل،
وموزعة بين المساهمين على النحو التالي :
عدد األسهم

نسبة الملكية%

المبلغ

سعود حزام جعفر آل مسعود القحطانى

1.600.000

80

16.000.000

فالح سعود حزام آل مسعود القحطانى

200.000

10

2.000.000

سعيد سعود حزام آل مسعود القحطانى

200.000

10

2.000.000

2.000.000

100

20.000.000

إيضاح -12احتياطي نظامي
توافقا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة  ،يتم اقتطاع ما نسبته  % 10من صافي الدخل السنوي وتحويله
إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي % 30من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأرباح.

إيضاح  -13مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

الرصيد بداية الفترة

405.650

360.471

المكون خالل الفترة

34.700

91.629

المسدد خالل الفترة

()25.052

()46.450

الرصيد في نهاية الفترة

415.298

405.650



نظراً لصعوبة التقييم االكتوارى وارتفاع تكاليفه وعدم وجود أهمية نسبية لبند مخصص مكافأة نهاية الخدمة لدى الشركة ،لم تتم عملية التقييم
من قبل المستشار االكتوارى .تتم مراجعة األهمية النسبية مرة او أكثر في الفترة الواحدة عند الضرورة.

إيضاح  14ـ مرصوفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

أمانات ضريبة القيمة المضافة الدائنة

310.308

-

مصروفات مستحقة

55.024

138.741

أخرى

30.000

45.000

395.332

183.741

إيضاح  -15االيرادات
 31مارس 2018

 31مارس 2017

إيرادات عموالت المزادات

7.453.989

5.052.127

إيرادات أخرى مرتبطة بالمزادات

603.599

385.749

8.057.588

5.437.876
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إيضاح  -16تكلفة اإليرادات
 31مارس 2018

 31مارس 2017

رواتب وأجور وملحقاتها

519.600

430.642

إيجارات

537.500

537.500

استهالكات ممتلكات وآالت ومعدات

417.706

185.300
453.043

بوفيه وضيافة

400.360

نقل وتحميل وتجهيزات المزاد

195.347

197.612

2.070.513

1.804.097

إيضاح  -17مرصوفات بيع وتسويق
دعاية واعالن

 31مارس 2018

 31مارس 2017

232.435

369.602

232.435

369.602

إيضاح  18ـ مرصوفات إدارية وعمومية
 31مارس 2018

 31مارس 2017

رواتب وأجور وملحقاتها

254.000

244.650

اتعاب مهنية واستشارات

140.250

-

مصروف نهاية الخدمة

34.700

21.320

ايجار

19.125

19.125

متنوعة

142.695

101.775

590.770

386.870

إيضاح  19ـ مخصص الـزكـاة
 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

يتألف وعاء الزكاة للشركة مما يلي :
حقوق المساهمين  -بداية الفترة

28.823.656

19.069.684

المخصصات  -بداية الفترة ،وتسويات سنوات سابقة وبنود زكوية أخرى

1.106.271

()935.970

القيمة الدفترية لصافى الممتلكات واآلالت والمعدات

()17.180.104

()10.992.010

ربح الفترة المعدل الخاضع للزكاة

5.390.370

20.010.084

وعاء الزكاة (طريقة حقوق الملكية)

18.140.193

27.151.788
20.010.084

وعاء الزكاة (طريقة الدخل المعدل)

5.390.370

استدراك الزكاة بواقع ( %2.5بالتنسيب على الفترة)

113.376

678.795

 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

الرصيد في بداية الفترة

725.673

483.838

المكون خالل الفترة

113.376

678.795

المسدد خالل الفترة

-

()436.960

الرصيد في نهاية الفترة

839.049

ج -الوضع الزكوي :

حصلت الشركة على شهادة الزكاة لعام  2016من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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إيضاح  20ـ ربحية السهم
يتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد من خالل قسمة صافي الربح العائد على حملة األسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة.
 31مارس 2018

 31مارس 2017

صافي الربح العائد على حملة األسهم العادية

5.242.294

-

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة

2.000.000

-

ربحية السهم األساسية (ريال)

2.62

-

لم يتم احتساب نصيب السهم من األرباح ألرقام المقارنة حيث تم تغيير الوضع النظامي للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة
مقفلة بتاريخ  26سبتمبر .2017

إيضاح  – 21إعادة تصنيف وفصل نتائج االعامل التي سبق إصدارها
في هذه القوائم المالية تم إيضاح أثر التعديل ألرقام المقارنة للفترة المالية المنتهية في  31مارس  2017نتيجة تعديل في حساب المطلوب من أطراف
ذوي عالقة واالرباح المبقاة وأيضا فصل نتيجة االعمال الخاصة بالفترة من  1يناير  2017حتى  31مارس  2017عن فترة نتيجة االعمال من  29نوفمبر
 2016حتى  31مارس  2017وإعادة تصنيف بعض المصروفات .ان تفاصيل اثر التعديالت على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كما يلى:
المركز المالي

الرصيد للفترة المنتهية في 31
مارس  2017في القوائم المصدرة
سابقا

الرصيد للفترة المنتهية في 31
مارس  2017بعد التعديل

تعديالت

المطلوب من أطراف ذوي عالقة

-

4.830.841

4.830.841

األرباح المبقاة

17.041.456

4.830.841

21.872.297

قائمة الدخل

اإلجمالي للفترة المنتهية في 31
مارس  2017بالقوائم المصدرة
سابقا

تعديالت

اإلجمالي للفترة المنتهية في 31
مارس  2017بعد التعديل

االيرادات

6.270.211

832.335

5.437.876

مصروفات النشاط والتسويق واإلدارية

2.431.631

128.938

2.560.569

مصروف الزكاة

107.097

()46.878

60.219

إيضاح  – 22التزامات محتملة
لدى الشركات االلتزامات المحتملة التالية كما في:

خطابات ضمان

 31مارس 2018

 31ديسمبر 2017

160.000

160.000
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إيضاح -23األدوات املالية – إدارة املخاطر
تتكون المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق تقلیل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة موجزة كما یلي:
إدارة املخاطر
المخاطر هي جزء كامن في أنشطة الشركة ویتم إدارتها من خالل عملیة تحدید طبیعتها والقیاس والرصد المستمر ،حسب حدود المخاطر وعناصر
الرقابة األخرى .إن عملیة إدارة المخاطر هي هامة بالنسبة للربحیة المستمرة للشركة .تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة
التي تشتمل بصورة أساسیة على مخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة.
هیكل إدارة المخاطر:

مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة مسؤول بصورة شاملة عن اإلشراف على إدارة المخاطر في الشركة .كما أن المجلس مسؤول عن تطوير ووضع سياسات إدارة المخاطر
للشركة.
انواع المخاطر:

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر أن القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلية من أداة مالیة ما قد تتقلب نتیجة للتغیرات في معدالت الربح السوقي أو
أسعار سوق األوراق المالیة بسبب التغیر في التصنیف االئتماني للمصدر أو األداة والتذبذب في السوق ،وأنشطة المضاربة ،والعرض والطلب على األوراق
المالیة والسيولة في السوق.
تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر العمالت ومخاطر الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.
مخاطر العمالت:
مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن الشركة معرضة لمخاطر التذبذب في أسعار
صرف العمالت األجنبية في دورة األعمال العادية لها .لم تقم الشركة بأية معامالت هامة بغير الريال السعودي خالل الفترة وبناءاً على ذلك فإن الشركة
غير معرضة لتلك المخاطر.
مخاطر االئتمان:
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .ليس لدى الشركة تركيز جوهري
لمخاطر االئتمان .يتم مراجعة ذمم العمالء المدينة باستمرار كما يتم تحليل أعمار تلك الذمم وتكوين المخصصات الالزمة لمقابلة أية ذمم مشكوك في
تحصيلها ،ويتم إظهار رصيد الذمم المدينة بعد خصم خسائر االئتمان .تحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد.
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إيضاح -23األدوات املالية – إدارة املخاطر(تابع)
مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبة في الحصول على األموال لمقابلة ارتباطاتها المتعلقة باألدوات المالية  .قد تنشأ مخاطر السيولة
من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة  .تدير الشركة مخاطر السيولة عن طريق التأكد من توفير التسهيالت البنكية .
تتطلب شروط البيع المتبعة لدى الشركة بسداد القيمة خالل  30يوماً من تاريخ البيع.
يلخص الجدول أدناه الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة للشركة كما في 31مارس:
أقل من  3أشهر

 3إلى  12شهر ًا

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

نقد بالصندوق ولدى البنوك

5.346.710

-

-

5.346.710

ذمم مدينة

8.559.672

-

-

8.559.672

مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

225.001

561.111

-

786.112

المطلوب من أطراف ذوي عالقة

-

6.476.767

-

6.476.767

14.131.383

7.037.878

-

21.169.261

أقل من  3أشهر

 3إلى  12شهر ًا

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

ذمم دائنة

2.103.022

-

-

2.103.022

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

395.332

-

-

395.332

المطلوب ألطراف ذوي عالقة

228.589

-

-

228.589

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

-

50.000

365.298

415.298

التزامات عن عقود استئجار

-

1.811.544

9.270.385

11.081.929

مخصص الزكاة

-

839.049

-

839.049

2.726.943

2.700.593

9.635.683

15.063.219

إيضاح -24اعتامد مجلس اإلدارة
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31يوليو .2018
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