
بتاريخ  الرياض  مدينة   � تأسست  مساهمة  �كة  هي  التجارية  ألوان  خمسة  �كة 

 (500,000) قدره  مال  برأس  و   (1010593043) التجاري  بالسجل  18/1/1442هـ 

خمس�ئة ألف ريال سعودي مقسمة ع� (50,000) خمسون ألف حصة نقدية متساوية 

القيمة، قيمة كل سهم (10) ع�ة ريال سعودي وتحت اسم �كة خمسة ألوان التجارية.

نشرة اإلصدار
لشركة فايف كلرز

فايـــف كلــرز



18/1/1442هـ  بتاريخ  الرياض  مدينة   � تأسست  مساهمة  �كة  هي  التجارية  ألوان  خمسة  �كة 

بالسجل التجاري (1010593043) و برأس مال قدره (500,000) خمسئة ألف ريال سعودي مقسمة 

ع� (50,000) خمسون ألف حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل سهم (10) ع�ة ريال سعودي 

وتحت اسم �كة خمسة ألوان التجارية، وفكرة ا��وع تقوم ع� كونها �كة متخصصة � ا�نتاج 

السين® والتلفزيوª من أف§م ومسلس§ت تحا¥ شؤون ا�جتمع السعودي خصوًصا والعر� عموًما، 

́ف§م الوثائقية وا�واد ا�ع§نية والدعائية والبودكاست والتصوير الفوتوغرا� لل°ويج �نتجات  وإنتاج ا

وخدمات الغ¶ � ا�ملكة العربية السعودية وا�قليم.

نشرة اإلصدار
لشركة فايف كلرز

فايـــف كلــرز



 منصة الطرح: 

 شركة التمويل الجماعي المحدودة الشركة:   اسم 

 طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز، العنوان:  

   ٢٧٤٥حي أم الحمام الشرقي، الرياض  

 ١٢٣١٢صندوق البريد:  

 المملكة العربية السعودية 

 ٩٢٠٠٠٨٥٤٧الهاتف: 

 الموقع اإللكتروني:  

www.scopeer.com 

 البريد اإللكتروني:  

info@scopeer.com 

 

 

 

 :   الفحص النافي للجهالة 

 بيان للمعلومات االئتمانية  

 مليون ريال  50شركة سعودية مساهمة مقفلة برأس مال 

  1010440768سجل تجاري رقم 

   1/37مرخص لها برقم ترخيص 

 وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. 

 

 

 

 

 : المقيم 

 هشام بن محمد الخريف لتقييم المنشآت االقتصادية  االسم: 

 بالتعاون مع دار القياس لتقييم . 

  info@daralqias.comالبريد االلكتروني: 



 دليل الشركة:  

 شركة خمسة ألوان التجارية  االسم: 

 : طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،العنوان  

 .  6891- 13217حي الحمراء ، الرياض

 الموقع االلكتروني:

 www.fivecolors.com 

 :البريد االلكتروني 

info@fivecolors.com   

 ممثل الشركة :  

 طارق ملفي الطرقي الرويلي .   االسم : 

 tareq@fivecolors.comالبريد االلكتروني :  



 

 إشعار هام: 

تقدم نشرة اإلصدار هذه المعلومات المتعلقة بشركة خمسة ألوان التجارية وباألسهم المطروحة لدى منصة  

التمويل الجماعي. وعند تقديم طلب االكتتاب في األسهم المعروضة للبيع، ستتم معاملة المستثمرين على 

 . نشرة لاأساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه 

إن شركة التمويل الجماعي المحدودة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنها 

هذه النشرة في تاريخ إصدارها، فإن جزءا كبير من المعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة من مصادر  

الجماعي  التمويل  لدى شركة  يوجد  أنه ال  ل  خارجية، ومع  غير ل أي سبب  تعتبر  الواردة  المعلومات  بأن  عتقاد 

دقتها   تضمن  وال  المعلومات  هذه  من  مستقلة  بصورة  الشركة  تتحقق  لم  أنه  إال  جوهرها،  في  دقيقة 

 واكتمالها. 

إن المعلومات التي تتضمنها نشرة اإلصدار هذه في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، خاصة وأن الوضع المالي 

بالتطورات المستقبلية بعوامل التضخم وأسعار الفائدة والضرائب   ن للشركة وقيمة األسهم يمك يتأثر  أن 

وغيرها من العوامل االقتصادية أو السياسية، والتي قد تؤثر على الشركة والتي تكون خارجة عن نطاق سيطرة 

على    ةالشركة، وال يجب اعتبار نشرة اإلصدار هذه، أو أي اتصال شفهي أو كتابي متعلق باألسهم المطروح

أنه وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية، ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار  

أو المساهمين البائعين   مستشاريهمالشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من    هذه بمثابة توصية من جانب

ومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة لعللمشاركة في عملية االكتتاب، وإضافة إلى ذلك، فإن الم

وتم إعدادها دون األخذ في الحسبان األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية 

الخاصة، ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ قراره باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة  

بخ مستقلة  بالنسبة  وص مهنية  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  ملئمة  مدى  وتقييم  االكتتاب  ص 

لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور الغير المؤكدة والتقديرات،  

النحو الذي    فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية المبينة في نشرة اإلصدار هذه قد ال تحدث على

تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطلقا، وعليه، يجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات 

 المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي. 

 

 



 ملخص الطرح:  

ف • تأسست  مساهمة  شركة  هي  التجارية  ألوان  خمسة  بتاريخ  شركة  الرياض  هـ 18/1/1442ي 

( التجاري  )1010593043بالسجل  قدره  مال  وبرأس  سعودي  500,000(  ريال  ألف  خمسمائة   )

( عشرة رياالت 10( خمسون ألف سهم متساوية القيمة، قيمة كل سهم )50,000مقسمة على )

 لوان التجارية.  سعودية وتحت اسم شركة خمسة أ

( ثلثة آالف ومئتان  3,290رح )على زيادة رأس مال الشركة عبر ط  وبناًء على ذلك فقد اتفق الشركاء •

( ستة بالمائة و سبعة عشر من المئة من رأس مال الشركة بعد  6.17وتسعون سهًما عاديا تمثل )%

و) األدنى،  بالحد  االكتتاب  وأربعمائة  16,453تغطية  ألفًا  عاديا  ( ستة عشر  وثلثة وخمسون سهًما 

من رأس مال الشركة بعد تغطية    %( أربعة وعشرون بالمئة وستة وسبعون من المئة24.76)تمثل  

( وقدره  المعتمد  التقييم  األعلى. حسب  بالحد  ومائة  15,193,951االكتتاب  مليون  ( خمسة عشر 

دي، حيث أن الشركة تسعى للحصول  وثلثة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال سعو 

( على  أعلى  ألفاً 4,999,722كحد  وتسعون  وتسعة  وتسعمائة  مليين  أربع  واثنان   (  وسبعمائة 

ألفًا وسبعمائة  999,762وعشرون ريال سعودي، أو كحد أدنى على ) ( تسعمائة وتسعة وتسعون 

( ثلثمائة 303.88مة )واثنان وستون ريال سعودي كتمويل عن طريق االكتتاب بأسهم الشركة بقي

للسهم ليكون راس ون من المئة للسهم الواحد شامًل القيمة االسمية  وثلثة رياالت ثمانية وثمان 

( خمسمائة واثنان وثلثون  532,900المال المسجل للشركة بعد التحويل وتسجيل المستثمرين )

 ألفًا وتسعمائة ريال سعودي. 



 

 

 

 

 مقدمة 

 

 

ه النشرة، إال أنه ال يهدف هذا الملخص إلى تقديم معلومات عامة عن معلومات االكتتاب الواردة في هذ

ذا ينبغي على المكتتبين قراءة هذه النشرة بالكامل  يتضمن جميع المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين، ل 

لخاص بعوامل المخاطرة االكتتاب من عدمه، وخصوصا القسم اقبل اتخاذ القرار باالستثمار من في أسهم 

على تقرير التقييم من المقيم  االطلعالى إمكانية  "إشعار مهم" من هذه النشرة باإلضافةوكذلك قسم 

 المعتمد وتقرير بيان للفحص النافي للجهالة. 

 

 

 

 

 خلفية الشركة/النشاط 

 

 

هـ لتنتقل بعدها إلى   1420/11/10بدأت من مدينة الجوف كمؤسسة فردية بتاريخ شركة خمسة ألوان التجارية 

إلى  1439عام    الرياض  مدينة وتتحول  م  هـ  التجاري  1/1442/ 18بتاريخ    مقفلة  ساهمةشركة  بالسجل  هـ 

( خمسون 50,000لف ريال سعودي مقسمة على )أ( خمسمائة  500,000)  ه( وبرأس مال قدر1010593043)

عشرة ريال سعودي وتحت اسم شركة خمسة    (10)  سهمكل  ل   االسمية  قيمةالمتساوية القيمة،    سهًمالف  أ

ركة متخصصة في اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني من أفلم على كونها شألوان التجارية، وفكرة المشروع تقوم  

والمواد   الوثائقية  األفلم  وإنتاج  عموًما،  والعربي  خصوًصا  السعودي  المجتمع  شؤون  تحاكي  ومسلسلت 

 والتصوير الفوتوغرافي للترويج لمنتجات وخدمات الغير في المملكة  والبودكاست والتدريب  اإلعلنية والدعائية

وتمتلك الشركة فروًعا في مدينة أبو ظبي في دولة اإلمارات العربية   .وتأجير المعدات  سعودية واإلقليمالعربية ال

 المتحدة وفرًعا في لوس أنجلس في الواليات المتحدة األمريكية لتسهيل أعمالها خارج المملكة. 

 

المساهمون الكبار وعدد  

أسهمهم ونسب  

ملكيتهم قبل الطرح  

 وبعده 

 

 

 مساهمون لا 

 

 

 قبل الطرح 

 

 

 بعد الطرح 

 بالحد األدنى 

 

 بعد الطرح 

 بالحد األعلى 

 االسهم عدد 
نسبة  

 الملكية 
 نسبة الملكية  عدد األسهم  نسبة الملكية  عدد األسهم 

 % 67.72 45,000 84.44% 45,000 % 90 45,000 طارق ملفي الرويلي 

 % 7.52 5,000 9.38% 5,000 % 10 5,000 مشاعل ناصر الرويلي



 التفصيل  البند  

 

 نوع الشركة  

 

 .شركة مساهمة مقفلة

 

 

 رأس مال الشركة الحالي )عند التأسيس( 

 

 

 . لف ريال سعوديأ( خمسمائة 500,000)

 

 

 رأس مال الشركة بعد الطرح  

 

 

 .ريال سعودي  خمسمائة واثنان وثلثون ألفًا وتسعمائة (532,900)

 

 

 ( ح قبل الطر الحالية )   األسهم إجمالي عدد  

 

 

 . سعودية رياالتعشرة  (10) سهممتساوية القيمة قيمة كل  سهملف أ( خمسون 50,000)

 

   عدد األسهم بعد الطرح 

 

وخمس   (53,290) وتسعونثلثة  ومئتان  ألفًا  ) ون  اسمية  بقيمة  عادًيا  رياالت   (10سهًما  عشرة 

الواحد  للسهم  وفي  سعودية  يمث ،  والذي  األعلى  الحد  إلى  الحملة  وصول  )حال    ( %500ل 

ستة وستون    (66,453من تغطية االكتتاب سيكون عدد األسهم بعد الطرح )  بالمائة  ةائخمسم

)  ةعادي  سهمأ   ألفًا وأربعمائة وثلثة وخمسون ( عشرة رياالت سعودية للسهم  10بقيمة اسمية 

 .الواحد

 

 

 القيمة االسمية للسهم  

 

 

 . الواحدعشرة رياالت سعودية للسهم  (10)

 

 

 

 

 

 تاب االكت 

 

 

ا عاديا  سهًم   ثلثة آالف ومئتان وتسعون (3,290)الشركة بعدد  كتتاب في أسهم  لطرح للسيكون ا 

 بعد تغطية االكتتاب من رأس مال الشركة  ة  ئالممن    سبعة عشر  ئة وابالم  ستة(  6.17%ل )تمث

األدنى للحد  ،  بالحد  الوصول  حال  )  ى األعلوفي  يمثل  سيكون    بالمائة  خمسمائة  (%500والذي 

للكتتاب الشر   الطرح  أسهم  بعدد  في  وخمسون  16,453)كة  وثلثة  وأربعمائة  ألفًا  عشر  ( ستة 

ربعة وعشرون بالمئة وستة وسبعون من المئة من رأس %( أ24.76)تمثل ما نسبته    سهًما عاديا

)  .ركةالش  مال قدرها  اسمية  بقيمة  مدفوعة 10وذلك  الواحد،  للسهم  رياالت سعودي  ( عشرة 

للسهم   هللة    ثمانية وثمانون  تالريا  ثمائة وثلثة لث  (303.88)  اببالكامل، وسيكون سعر االكتت

 . الواحد شامًل القيمة االسمية للسهم

 



 

 

 عدد األسهم المطروحة للكتتاب 

 

 

  ،( ثلثة آالف ومئتان وتسعون سهًما عاديا3,290)  بحٍد أدنى

 . ا( ستة عشر ألفًا وأربعمائة وثلثة وخمسون سهًما عادي16,453) أعلىوبحد 

 

 

نسبة األسهم المطروحة للكتتاب من رأس  

 مال الشركة 

 

 . ( ستة بالمائة وسبعة عشر من المئة%6.17)بحد أدنى: 

%( أربعة وعشرون بالمئة وستة وسبعون من المئة من رأس مال الشركة بعد  24.76) بحد أعلى:

 .االكتتاب

 

 سعر الطرح  

 

للسهم الواحد شامًل القيمة االسمية  هللة ون ثمانية وثمانو( ثلثمائة وثلثة رياالت  303.88)

 .للسهم

 

 

 إجمالي قيمة الطرح  

 

 

( أربع مليين وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان 4,999,722)  على:أ كحد 

 . عوديوعشرون ريال س

 

 .ريال سعودي وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون تسعمائة( 999,762) دنى:أ كحد 

 

 

 

 

 

 

 استخدام متحصلت االكتتاب 

 

 

االكتتاب   متحصلت  إجمالي  تكون  أن  اعلى  يتوقع  وتسعمائة 4,999,722)كحد  مليين  أربع   )

وسيتم االستفادة من متحصلت   ،  وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وعشرون ريال سعودي

 ية: نود التال كل من الب لشركة التوسعية وذلك من خلل استخدامها فياالكتتاب في إنجاز خطط ا 

 

 ، ومن أبرز استخداماته:س المالزيادة را •

 تغطية مصاريف الموظفين بهدف توسع الشركة .1

 تغطية مصاريف إنتاج أعمال فنية جديدة  .2

 تغطية مصاريف تطوير وإدارة التطبيق  .3

 تغطية مصاريف )معدات، سيرفرات( .4

 تغطية مصاريف التسويق  .5

 تغطية مصاريف االكتتاب  .6

 

 



 الكتتاب: معلومات ا 

 التفصيل  البند 

 

 فئات المستثمرين المستهدفين 

 

 

 

 السعوديين الطبيعيين. األشخاص  هذه الشريحة جميعوتشمل  المستثمرون األفراد:

 

 على األقل: اآلتيةعايير الم أحد طبيعي يستوفي  أي شخص  المستثمرون المتخصصون:

يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون    ن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية الأ .1

 خلل االثني عشر شهرا الماضية. سنةتقل عن عشر صفقات في كل ربع  ريال سعودي وال

 ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مليين ريال سعودي. أ .2

قل في القطاع المالي في وظيفة مهنية  ن يعمل او سبق له العمل مدة ثلث سنوات على األأ .3

 مار في األوراق المالية. تتعلق باالستث

المالية معأ .4 مدة من  تن يكون حاصل على شهادة مهنية متخصصة في مجال اعمال األوراق 

 جهة معترف بها دوليا.

حاصلً أ .5 يكون  هيئة    ن  قبل  من  المعتمدة  المالية  األوراق  في  للتعامل  العامة  الشهادة  على 

على  الس المالية،  ستمائة    أالوق  عن  السنوي  دخله  السنتين   فلأيقل  في  سعودي  ريال 

 الماضيتين. 

 

 :  الشركات االستثمارية 

و تكون عضوا في مجموعة تملك أصوال صافية ال تقل قيمتها عن عشرة  أأي شركة تملك،   .1

 مليين ريال سعودي 

شركة تضامن، او منشاة أخرى تملك اصوال صافية ال تقل  أي شراكة غير مسجلة، او أي   .2

 سعودي  قيمتها عن عشرة مليين ريال

دارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص إأي شخص )"أ"( يتصرف بصفة عضو مجلس   .3

حيث يكون    2أو    1التعريف الوارد في الفقرتين    )"ب"(  عندما ينطبق على الشخص  ("ب")

 أوراق مالية للشخص )"ب"(.    الشخص )"أ"( مسؤوال عن أي نشاط

 

 

 

 

 



 طريقة االكتتاب لجميع فئات المستثمرين 

 

المصرحة من هيئة ر( وسكوبي)ا من خلل منصة شركة التمويل الجماعي المحدودة رونيً إلكت

 السوق المالية. 

 

 www.Scopeer.com  

 

لف  أعشرون  (20,000مبلغ يتجاوز ) باستثماركما يمكن للمستثمرين المتخصصين الذين يرغبون 

في البند السابق وحسب   المذكورة ين المتخصصينروط المستثمرنطبق عليهم شريال وممن ت

لوائح هيئة السوق المالية التواصل مع األستاذ: عبدالعزيز الخلف مسؤول علقات المستثمرين 

 لكتروني التالي: لدى شركة التمويل الجماعي المحدودة على البريد اإل

af@Scopeer.comaalkhal 

 

 

 الحد األدنى للكتتاب  

 

 

 هللة خمسوناثنان وو ريال سعودي ألف ومئتان وخمسة عشر( 1,215.52)

 

 

 

 الحد األقصى للكتتاب 

 

 

سعودي  ريال تسعة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وخمسون( 19,752.14)  فراد:للمستثمرين األ 

 ة. هللر عش أربعةو

 

 محدودغير  للمستثمرين المؤهلين:

 غير محدود االستثمارية:لشركات ل 

 

 جولة التمويل 

 

من الجوالت  يعتبر هذا االكتتاب الجولة التمويلية األولى للشركة، وقد تقوم الشركة بعمل المزيد

 . االستثمارية مستقبًل 

 

 نوع الطرح 

 

طرح أسهم عادية للجمهور لزيادة رأس مال الشركة من خلل منصة شركة التمويل الجماعي  

 .المصرحة من هيئة السوق المالية (سكوبير)المحدودة 

 

 

 نوع األسهم المطروحة  

 

 

 . أسهم عادية من فئة واحدة

http://www.scopeer.com/
mailto:aalkhalaf@Scopeer.com


 القيم السوقية العادلة 

 

م من قبل دار القياس 2020/ 2/10الموافق هـ 15/2/1442تقرير التقييم المعد بتاريخ ل  اوفًق 

القتصادية المعتمد من قبل المنشآت اف لتقييم تقييم بالتعاون مع مكتب هشام محمد الخري  لل 

الصادر من وزارة التجارة بموجب رقم ( 21000047)الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برقم 

خمسة عشر مليونًا  (15,193,951للشركة تبلغ )(، فإن القيمة السوقية العادلة 4112000048)

عودي، وقد تم اعتماد القيمة  ومائة وثلثة وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال س

 واقع ب لشركةسهم ال السوقية

 . لكل سهم عاديهللة ( ثلثمائة وثلثة رياالت ثمانية وثمانون 303.88) 

 

 م 13/12/2020ابتداًء من تاريخ:        )تاريخ الطرح(   فترة االكتتاب 

 م 03/03/1202              حتى تاريخ:  ( تاريخ اإلقفال )   فترة االكتتاب 

 

 تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين  

 

 

 .سيكون تخصيص األسهم المطروحة للكتتاب وفًقا لمبدأ األسبقية

 

 

 

 حقوق التصويت  

 

 

  ،حقوق أفضلية في التصويت  بأيجميع أسهم الشركة هي من فئة واحدة وال يتمتع أي مساهم 

التراكمي  ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت 

 .في انتخاب مجلس اإلدارة

 

 الفحص النافي للجهالة 

 

قامت شركة بيان للمعلومات االئتمانية )مستشار الفحص العناية الواجبة النافي للجهالة( من  

 المهني النافي للجهالة وقد خلصت إلى النتائج التالية:إجراء الفحص 

لنمو في خطوط أعمال  ان الشركة تعمل في قطاع متخصص باإلضافة الى إمكانية ا •

 دارتها وتنفيذها بشكل صحيح إمتعددة في حال تمت 

من الخبرات   مجموعةذوي خبرة ومؤهلين يساهمون في جلب  افريًق تمتلك الشركة  •

 المتنوعة للشركة وهذا يساعد في مسار النمو 

طيران  لروتانا والهيئة العامة ل  جهات مشهورة مثل قاعدة العملء، بما في ذلكفي تنوع  •

وبلدية منطقة  الخيرية تخصيص ومؤسسة األميرة العنودلالمركز الوطني ل لمدني وا

 الجوف وغيرها

 من هامش ربح الشركة شركة مرونة تشغيلية قوية مدعومة دى الل  •

 لدى الشركة مرونة مالية معقولة بالنظر الى ديونها الضئيلة وسجل الشركة السليم  •



اآلليات الداخلية لإلدارة الداخلية بما لدى الشركة مستوى كاف ومناسب من الضوابط و •

ذلك مؤشرات األداء الرئيسية المحددة بشكل واضح واإلدارة المالية )على الرغم من   في

 جود مدير مالي بدوام كامل( وسجل المخاطر عدم و

  14.4هي  2021توقعات الشركة كانت مفرطة التفاؤل فاإليرادات المتوقعة لعام  •

مليون ريال سعودي المكتسبة خلل عام  3.5بإيرادات مليون ريال سعودي مقارنة 

يلية  مع العديد من التحديات التشغوقد يؤدي هذا التوسع السريع إلى أزمة سيولة  2019

 واإلدارية 

ن هنالك مخاطر عالية على الشخص الرئيسي، حيث يشارك الرئيس التنفيذي للشركة  أ •

 ل في العمليات اليومية للشركة وأنشطة تطوير األعما 

تتوقع الشركة مبلًغا منخفًضا بشكل غير معقول للدائنين التجاريين حيث يبدو أنه غير   •

مما يؤدي إلى تقليل محتمل   -لية واقعي نظًرا لطبيعة وحجم العمليات المستقب

 لللتزامات المتداولة والمبالغة في رصيد النقدية

ل نظًرا للمشاريع الكبرى احتمالية ارتفاع أيام الدين باإلضافة لدورة تحويل نقدي أطو •

 ن القطاعين العام والخاص التي يتم تنفيذها عادًة للعملء م

 

 

 

 عوامل المخاطرة  

 

 

 

عالية   واالستثمارات  المالية  المعاملت  من  نوع  الملكية هو  على حقوق  القائم  الجماعي  التمويل 

الملكية أو غيرها   المخاطر التي تنطوي على مخاطر فقدان رأس المال المستثمر أو فقدان حقوق

الجماع  التمويل  شركة  تتحمل  وال  المالية.  المخاطر  أو  من  شركاؤها  أو  )سكوبير(  المحدودة  ي 

موظفوها مسؤولية أي نوع من الخسائر المالية. حيث يجب على جميع الذين يرغبون في استثمار 

والحذر ومعرفة  لهم من خلل منصة شركة التمويل الجماعي المحدودة )سكوبير( أخذ الحيطة  أموا 

 يقومون بها في استثمار أموالهم.  مخاطر االستثمار في الشركات الناشئة والتأكد من كل خطوة

 

 

 مصاريف االكتتاب 

 

ريال    وتسعمائة وسبعونمائة وأربعة وعشرون ألفًا    (124,970)  تقدر المصاريف الخاصة باالكتتاب

األدنى،   بالحد  الطرح  تغطية  )عند  ألفاً ( ستمائة  624,965و  وعشرون  وخمسة    وأربعة  وتسعمائة 

وتشمل رسوم منصة االكتتاب والرسوم  ،  عند تغطية الحد األعلى من الطرح   وستون ريال سعودي

طة بالطرح وفي حالة نجاح  المصرفية ومصاريف التسويق والترتيب وغيرها من المصاريف المرتب

الى عم تزيد المصاريف نسبة  الحد األعلى  إلى  بالوصول  المنصة. وسوف يتم خصم الحملة  ولة 

 تلك المصاريف بالكامل من متحصلت االكتتاب.



 

 

 إدراج وتداول األسهم 

 

 

السوق سيتم حفظ سجل المساهمين لدى الشركة وفقًا ألنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة 

ير المالية المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة، ويحق للمساهمين المكتتبين بيع أسهمهم للغ

 وفًقا ألنظمة ولوائح الشركات المساهمة المقفلة بوزارة التجارة وهيئة السوق المالية. 

 

 

 

 فترة الحظر / القيود المفروضة على األسهم  

 

 

في نشرة اإلصدار ھذه على أنھم   همؤأسما ترديجب على أي شخص أو مجموعة أشخاص 

األربعة   (24خلل الشھور ) األسهمأسھما في الشركة عدم التصرف في أي من تلك  يملكون

 . الطرح تاريخوعشرون التالیة من 

 

 االختصاص  

 

تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من  

 وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.  تطبيق أحكام النظام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عن الشركة:  

 شركة:  نبذة عن ال 

ومسلسلت تحاكي شؤون  شركة متخصصة في اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني من أفلم    "فايف كلرز" هي

 والبودكاست   المجتمع السعودي خصوًصا والعربي عموًما، وإنتاج األفلم الوثائقية والمواد اإلعلنية والدعائية

المم الغير في  للترويج لمنتجات وخدمات  الفوتوغرافي  العربية السعودية واإلقليم، وتمتلك والتصوير  لكة 

عمالها خارج المملكة من تصوير وتوزيع أجلس تابعة لها لتسهيل  نأفي مدينة أبو ظبي ولوس    االشركة فروًع 

اإل من  للعملء  الشركة  واستقطاب  وتنوي  والعالم  محترفين  إقليم  كافة  به  تجمع  بها  تطبيق خاص  نشاء 

 الخبرات وتنفيذ األعمال.   لم لتبادلنحاء العاأصناعة األفلم من جميع 

 

 هداف:  االستراتيجية واأل 

الوصول باألفلم المحلية و  ،تاج المحتوى السينمائي السعودي بأحدث التقنيات العالميةنإرفع مستوى  ن تأ

مشاركة الكوادر و  والبودكاست،  رفع مستوى مهارات صناعة األفلملى  إباإلضافة  ،  الى دور السينما العالمية 

 . 2030المساهمة في تطوير قطاع الترفيه وتحقيق رؤية و، فلم المحليةعالمية بصناعة األال

 

 التنافسية:   زايا الم 

 حدث التقنيات العالمية في اإلنتاج المحلي أتستخدم الشركة  (1

 تخدم كافة القطاعات الخاصة والحكومية  (2

 لدى الشركة سجل حافل من النجاحات مع عدة عملء محليين وعالميين  (3

 ك الشركة علمة تجارية معروفة تلتم (4

 االجتماعي حضور الشركة على منصات التواصل  (5

 تخصيص تكلفة تسويقية عالية بحيث تلئم إمكانيات المشروع ووضع السوق الراهن (6

 االستعانة بإدارة على درجة كبيرة من الخبرة والحزم والدقة  (7

 وسيقى بالمملكة  المشروع يتماشى مع التوجه الحكومي في دعم قطاع الترفيه والم (8

 

 

 



 األنشطة: 

 التي: منتجات شركة خمسة ألوان التجارية كا 

 إنتاج األفلم السينمائية والوثائقية  (1

 إنتاج المسلسلت التلفزيونية  (2

 ة اإلعلنات التجاري  (3

 البودكاست  إنتاج (4

 التصوير الفوتوغرافي   (5

 تطبيق اشتراكات ال (6

 ديوهات التصوير و تاستأجير  (7

 تأجير المعدات السينمائية  (8

 ب التدري (9

 

 

 

 

 

 

 

 



 القوائم المالية:  

 (  توقعةالمقائمة الدخل ) •

 ( توقعةالمقائمة المركز المالي ) •

 (  توقعةالم قائمة التدفقات النقدية ) •

 مؤشرات األداء الرئيسية   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  توقعة قائمة الدخل الم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة 

 

2021 

 

2022 2023 

 

2024 

 

2025 

 

 39,616,560 34,863,400 26,391,040 22,962,240 14,392,000 ت  اإليرادا

 22,639,269 20,328,100 15,533,339 13,681,110 8,436,769 اإليرادات  تكلفة

 16,977,291 14,535,300 10,857,701 9,281,130 5,955,231 مجمل الربح 

 2,879,213 2,846,055 2,800,397 2,767,238 2,727,448 عمومية مصاريف 

 1,170,000 1,072,500 975,000 877,500 760,500 مصروفات التسويق 

 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 واآلالت والممتلكات استهلك المعدات  

 11,473,078 9,161,745 5,627,305 4,181,391 1,012,283 أرباح وخسائر التشغيل 

 - - - - - مصاريف تمويلية 

 32,931 15,079 13,423 - - إيرادات أخرى 

 11,506,009 9,176,824 5,640,728 4,181,391 1,012,283 قبل الزكاة    صافي الربح )الخسارة( 

 1,003,516 692,281 433,067 258,138 103,569 % 2.50الزكاة  

 10,502,493 8,484,543 5,207,660 3,923,253 908,714 صافي الربح 



 :  عة المتوق مالي  قائمة المركز ال 

 

 

 2025 2024 2023 2022 2021 السنة

      الموجودات 

المتداولة   الموجودات       

 21,354,748 15,734,032 10,977,109 6,031,674 3,158,340 النقد  

 - - - - - المخزون  

مدينة أخرى   رصدة أ   - - - - - 

المدينة التجارية    الذمم   1,727,040 1,825,498 3,391,249 5,229,510 6,774,432 

المتداولة  جمالي الموجوداتإ  4,885,380 7,857,172 14,368,358 20,963,542 28,129,179 

       الموجودات غير المتداولة

صول الثابتة  صافي األ   8,510,000 7,055,000 5,600,000 4,145,000 2,690,000 

جل  األ استثمارات طويلة    - 2,684,589 3,015,837 6,586,265 11,800,524 

الموجودات غير المتداولة  جماليإ  8,510,000 9,739,589 8,615,837 10,731,265 14,490,524 

الموجودات  جماليإ  13,395,380 17,596,761 22,984,195 31,694,808 42,619,704 

      االلتزامات 

المتداولة  االلتزامات       

أخرى   رصدة دائنةأ  - - - - - 

التجارية   الذمم الدائنة  346,192 474,376 494,569 550,834 792,582 

جمالي المطلوبات المتداولة  إ  346,192 474,376 494,569 550,834 792,582 

الغير متداولة   االلتزامات       

 - - - - - قروض  

مكافأة نهاية الخدمة    مخصص   140,474 290,418 449,998 619,803 800,458 

جمالي االلتزامات الغير متداولة إ  140,474 290,418 449,998 619,803 800,458 

جمالي المطلوبات  إ  486,666 764,794 944,567 1,170,637 1,593,040 

      حقوق الملكية 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 رأس المال األساسي  

اإلضافي    رأس المال   11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000 

النظامي    االحتياطي   90,871 150,000 150,000 150,000 150,000 

 28,876,664 18,374,171 9,889,628 4,681,967 817,843   المبقاة األرباح  

ة جمالي حقوق الملكيإ  12,908,714 16,831,967 22,039,628 30,524,171 41,026,664 

جمالي المطلوبات وحقوق الملكية  إ  13,395,380 17,596,761 22,984,195 31,694,808 42,619,704 



 : توقعة التدفق النقدي الم قائمة  

 

 

 

 2025 2024 2023 2022 2021 السنة 

      التدفقات النقدية من أنشطة تشغيلية:  

 10,502,493 8,484,543 5,207,660 3,923,253 908,714 صافي الربح  

لى صافي  إ تعديلت تسوية صافي الربح  

 النقد  

     

 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000   ة الثابت األصول   استهلك 

نهاية الخدمة    مكافأة   140,474 149,943 159,580 169,805 180,655 

في الموجودات والمطلوبات    التغيرات        

المدينة التجارية   الذمم   -1,727,040 -98,458 -1,565,751 -1,838,261 -1,544,922 

الدائنة التجارية   الذمم   346,192 128,184 20,193 56,265 241,748 

التدفقات النقدية من أنشطة  جماليإ

غيل التش  

1,123,340 5,557,922 5,276,683 8,327,352 10,834,974 

      التدفقات النقدية من أنشطة اال ستثمار: 

        ة أصول ثابت  شراء 

ما قبل التشغيل    مصاريف        

النقدية من أنشطة  جمالي التدفقاتإ

 االستثمار 

     

      التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

المال المدفوع    رأس        

أرباح    توزيع    -2,616,657 -3,487,855 -4,063,575 -5,305,309 

النقدية من أنشطة  جمالي التدفقاتإ

 التمويل  

 -2,616,657 -3,487,855 -4,063,575 -5,305,309 

 5,529,665 4,263,777 1,788,828 2,941,265 1,123,340 صافي التدفقات 

كما بداية السنة  النقدية  2,035,000 3,158,340 6,099,606 7,888,434 12,152,211 

كما نهاية السنة   النقدية  3,158,340 6,099,606 7,888,434 12,152,211 17,681,876 



 

 مؤشرات األداء الرئيسية:  

 

 

 

 

 

 

 2024 2023 2022 2021 السنة  

 5M 7M 14M 20M صافي رأس المال العامل  

 38.1 29.1 16.6 14.1 التداول  

 38.1 29.1 16.6 14.1 السيولة السريعة

 28.6 22.2 12.7 9.1 النقدية  

 8.09 10.12 12.93 - معدل دوران المدينون 

بتة معدل دوران األصول الثا  - 2.95 4.17 7.16 

 1.28 1.30 1.48 - جمالي األصول إمعدل دوران 

 %3.7 %4.1 %4.3 %3.6 نسبة الدين إلجمالي األصول 

 %3.8 %4.3 %4.5 %3.8 نسبة الدين لحقوق الملكية 

 %32 %27 %26 - العائد على حقوق الملكية 

 %31 %26 %25 - العائد على األصول  

 %27 %23 %23 %7 العائد على االستثمار 

 %24.3 %19.7 %17.1 %6.3 هامش صافي الربح  



 المعلومات القانونية: 

   :الشركة تأسيس   •

بتاريخ   الرياض  في  تأسست  مساهمة  شركة  هي  التجارية  ألوان  خمسة  بالسجل 1442\1\18شركة  هـ 

 (. 1010593043التجاري )

 ركة:  نشاط الش  •

وكالة   وتعد  وإبداعي  فني  إنتاج  باألفلم، شركة  متخصصة  شركة  وهي  المملكة  في  المتميزين  للمبدعين 

تأجير استديو    والبودكاست  والمسلسلت، واإلعلنات، باإلضافة الى  السينما  واشتراكات تطبيق محترفي 

 ومعدات. 

 الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية:   •

( تجاري  )1010593043سجل  برقم  تجاري  نشاط  رخصة  المحتوى  إرخصة    (،41022579802(،  نتاج 

 (. PRO 651اإلعلمي المرئي المسموع )

 

 :  المخاطر 

المعلومات   المطروحة للكتتاب، دراسة كافة  العادية  يرغب في االستثمار في األسهم  يتعين على كل من 

وتوقع  الشركة،  نشاط  يتأثر  قد  بعناية.  المذكرة  هذه  في  المالي  الواردة  ومركزها  المستقبلية،  ونتائج اتها 

عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حالة حدوث أي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى 

غير معروفة في الوقت الحاضر، وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في 

إلدارة أن تحددها، أو التي يعتبرونها في و حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى لالوقت الحاضر بأنها مهمة، أ

 الوقت الحاضر غير جوهرية، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في قيمة استثمار المستثمر في الشركة. 

 

 

 



 :  عوامل المخاطرة على استراتيجية الشركة 

كما  ركة لتطوير أعمالها طويلة األجل،  يعتمد األداء المستقبلي للشركة على تحقيق أهداف استراتيجية الش

والقطاعات   التمويل  مصادر  تنويع  على  قدرتها  على  تعتمد  استراتيجيتها  تحقيق  على  الشركة  قدرة  أن 

الصغيرة  المؤسسات  ذلك  في  بما  والشركات  األفراد  من  العملء  قاعدة  وتوسيع  ألعمالها،  المستهدفة 

تكون ال  قد  الحرة،  األعمال  وأصحاب  العم  والمتوسطة  خطة  تنفيذ  على  قادرة  هذه الشركة  لتحقيق  ل 

االستراتيجية، كما أن تحقيق أهداف تلك االستراتيجية قد يعتمد بشكل كبير على عوامل خارج إطار سيطرة  

الشركة وقد تتأثر بها ومن ذلك أداء االقتصاد العام وأسعار النفط وقيود السفر وتكلفة التمويل وخطط أخرى  

تل  ا مشابهة. وستؤثر  النجاح  على  بشكل سلبي  العوامل  المالي  ك  ووضعها  أعمالها  وعلى  للشركة  لتجاري 

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 

 :  عوامل المخاطرة من السمعة 

قد تتأثر سمعة الشركة بشكل سلبي بسبب عدة عوامل على سبيل المثال، ال الحصر، التدهور في نتائجها  

إجراءات نظامية غير مواتية والتي قد تنتج عن أعضاء إدارتها لدعاوى قضائية أو    المالية، أو تعرض الشركة أو

الشركة  إخلل  في  يتسبب  الذي  الموظفين  سلوك  سوء  أو  القانونية،  المتطلبات  ببعض  االلتزام  عدم 

بشكل   ذلك  يؤثر  سلبي سوف  بشكل  الشركة  تأثر سمعة  حال  وفي  بها.  المعمول  النظامية  بالمتطلبات 

 و نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. ى أعمال الشركة أو وضعها المالي أجوهري عل

 

 :  عوامل المخاطرة من الخسائر التشغيلية 

ينتج عنها خسائر مادية بما في ذلك على سبيل المثال، دون الحصر،    الشركة عرضة لمخاطر تشغيلية قد 

ي اجتهاد من  ووفقا لنماذج الشركة المقرة أو أ  أخطاء الموظفين في عدم توثيق المعاملت بالشكل الصحيح

التفويضات. وقد  أو  الصلحيات  أو سوء استخدام  الخارجي(  أو  )الداخلي  االحتيال  أو عمليات  قبل موظف 

االمتثال  عدم  أو  بها  الخاصة  المخاطر  أو حدود  االلتزام  بإجراءات  الشركة  التزام موظفي  ذلك عدم  يشمل 

األحداث سيكون له تأثير سلبي قد يكون  ممارسة األعمال ووقوع أي من هذه    للمتطلبات التنظيمية وقواعد 

 جوهرًيا على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها أو توقعاتها المستقبلية. 

 



 :  المخاطر المرتبطة بأنظمة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 

وافقة مجلس اإلدارة، إال أنه ال تكون سياسات الشركة تقوم الشركة بإعداد سياسات إدارة المخاطر وفقا لم

تماًما في جميع األحوال والظروف كما قد ال يتم تطبيق هذه السياسات    فعالةوإجراءاتها وضوابطها الداخلية  

بالكامل أو بالشكل الصحيح وقد ال تتمكن الشركة من تفادي المخاطر المحتملة مستقبل، األمر الذي سيؤدي 

ا أسس صحيحة، إلى حصول  وفق  للمخاطر  تعرضها  بتقدير  تقوم  لكي  وافية  غير  معلومات  على  لشركة 

لذل  سلبي ونتيجة  تأثير  له  سيكون  لذلك  نتيجة  الشركة  لها  تتعرض  التي  المخاطر  مستوى  ارتفاع  فإن  ك، 

 وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 

 :  ة من البيئة التنافسية عوامل المخاطر 

جهة المنافسين في الحاضر والمستقبل،  ال يوجد ضمان بشأن استمرار الشركة على المنافسة بفعالية في موا

قبل   من  المقدم  العمل  نموذج  وفق  الحالي  الوقت  في  التنافسية  عالية  بيئة  في  عملها  مجال  وأن  خاصة 

لموارد المتاحة لهم مقارنة بموارد الشركة. وقد تتسبب الشركة، وقد يتوفر للجهات المنافسة قدر أكبر من ا

إيرادات الشركة وهوامش أرباحها وفقدانها جزءًا من حصتها في السوق،    أية تغيرات في البيئة التنافسية في

 األمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على أرباح الشركة. 

 

 :  عوامل المخاطرة على العلمة التجارية 

ل كبير على قدرتها على الحفاظ على قوة وقيمة علمتها التجارية وتعزيزها،  يعتمد نجاح الشركة بشك •

ره على العديد من العوامل مثل سمعة الشركة والمنتجات التمويلية المقدمة من ويعتمد ذلك بدو

وبالرغم من استخدام العلمات التجارية في جهود الشركة    الشركة والنظرة تجاه العلمة التجارية.

المبيعات واألرباح.  التسويقية   زيادة  التجارية ومساهمتها في  تنجح في تعزيز علمتها  أنها قد ال  إال 

تفاًعل  جراء أحداث مستقلة السيما إذا القت تلك األحداث سلًبا حيث قد تتأثر قيمة العلمة التجارية  

أو يمتنع عن   -ها  ، وقد تنشأ تلك األحداث نتيجة عوامل داخلية مثل األعمال التي يقوم بسلبًيا عاًما 

بها   مع    -القيام  االستجابة  مثل  الشركة  أو  شكاوىموظفو  وغيرها،  مثل   العملء  خارجية  عوامل 

الفكرية  الملكية  حقوق  على  والتعدي  الغير  قبل  من  واالختلسات  القانونية  والدعاوى  التقاضي 



النظامية واألنشطة غير    للشركة أو إلحاق الضرر بها والشكاوى والتحقيقات أو غير ذلك من اإلجراءات

 المشروعة التي تستهدف الشركة. 

السلبية الموجهة تجاه الشركة بالتحديد أو ضد قطاع بشكل عام    باإلضافة إلى ذلك، من شأن الدعاية •

فقدان   في  والتسبب  التجارية  وعلمتها  الشركة  بسمعة  اإلضرار  عنها،  ناتجة  إعلمية  تغطية  أي  أو 

 العملء. 

تعرض الشركة في أي وقت لتعليقات سلبية في وسائل التواصل االجتماعي  فضل عن ذلك، قد ت

ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها من أنواع التواصل عبر اإلنترنت وهو ما قد بما في ذلك المدونات  

ينال من سمعة الشركة وأعمالها، وقد يكون الضرر مباشًرا على الشركة دون أن يكون لديها الفرصة  

 ر أو معالجته الذي من شأنه أن يضر بسمعة الشركة وأن يعرضها ألضرار مادية. إليضاح األم

لشركة على إدارة ومعالجة تلك العوامل واألحداث كما ينبغي أو عدم قدرتها على منع إن عدم قدرة ا •

أو   الجدد  العملء  عدد  من  يحد  مما  التجارية  العلمة  على  جوهري  سلبي  تأثير  له  سيكون  حدوثها 

تأثيًرا سلبًيا جوهرًيا عاستمرار ا بدوره  لذلك  اإليرادات، وسيكون  تراجع  وبالتالي  الحاليين  لى  لعملء 

 . أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية 

 

 :  عوامل المخاطرة من الوضع االقتصادي

ر الوضع االقتصادي ونموه وتتأثر أسوة بكثير من الشركات األخرى، تعتمد ربحية الشركة ونجاحها على استقرا

الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  عام  بشكل  االقتصادي  بالوضع  تتعلق  التي  العوامل  من  بعدد 

الناتج المحلي وفرض انخفاض أسعار النفط، وعوامل التضخم، وانخفاض متوسط دخل الفرد، وانخفاض  

ا زالت  فل  النفط  أسعار  يخص  وفيما  السفر.  على  النفط  قيود  دخول  على  كبير  بشكل  تعتمد  لمملكة 

والصناعات النفطية وبالتالي فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر 

مع وعلى  عام  بشكل  السعودي  االقتصاد  ونمو  على خطط  قد  والجوهري  والذي  الحكومي،  اإلنفاق  دالت 

ظًرا لعملها ضمن الدورة االقتصادية للمملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق  سيؤثر سلًبا على أداء الشركة المالي ن 

القطاعين   استثمار  استمرار  فيها  بما  أخرى  عوامل  عدة  على  السعودي  االقتصاد  نمو  ويعتمد  الحكومي. 

التحتية، البنية  تأثير كبير على    الحكومي والخاص في  له  العوامل سيكون  تغيير في أي من هذه  لذا فإن أي 

المالي  االق  ووضعها  عملياتها  ونتائج  الشركة  أعمال  على  وجوهري  سلبي  بشكل  سيؤثر  وبالتالي  تصاد 

 وتوقعاتها المستقبلية. 



 

 : المخاطر المتعلقة باألسهم 

 التقلب المحتمل في سعر األسهم العادية  •

تتأثر قيمة األسه الس قد  الشركة حاليًا في  إدراج  بالرغم من عدم  إيجابًا  أو  العادية سلبًا  المالية وذلك م  وق 

 حسب نتائج التشغيل الفعلية للشركة أو حسب األوضاع االقتصادية العامة أو النظامية. 

 توزيع األرباح  •

األرباح   تحقيق  منها  عوامل  عدة  على  العادية  األسهم  حملة  على  أرباح  توزيع  قرار  المالي يعتمد  والموقف 

ألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة وكذلك أيضا متطلبات رأس المال العامل للشركة وا

للشركة. كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة، وعليه فإن الشركة ال تضمن 

 ئمة وقد ال تقوم بدفع أرباح لحملة األسهم العادية بصفة دا

 

 : المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة شركة مساهمة 

ة التنفيذية تتمتع بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مقفلة والتقيد إن اإلدار

يعرضها  باألنظمة واللوائح التي تخضع لها. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة والمتطلبات، فإن ذلك قد  

 ونتائجها المالية. لعقوبات وغرامات نظامية من شأنها التأثير سلبًا على أعمال الشركة 

 

 

 

 

 

 

 



المخاطر المرتبطة باآلثار المترتبة على اإلجراءات االحترازية المتخذة للتصدي والحد من انتشار فيروس  

 :  ( 19- كورونا المستجد )كوفيد 

"، والقرارات 19-انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيدنظرًا للظروف الراهنة وما يشهده العالم من  

الجها من  الوقائية  الصادرة  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  بشأن  السعودية  العربية  بالمملكة  المختصة  ت 

( حتى تاريخ هذه النشرة، والتي تقتضي  19-للتصدي والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

رات السياحية وحظر  المثال ال الحصر: منع السفر الدولي وإغلق المطارات الدولية وإيقاف التأشي على سبيل

التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغلق مراكز التسوق ومعارض البيع بالتجزئة  

لك، مما سيؤثر ذلك  وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذ 

دية بالمملكة جراء تلك االجراءات االحترازية والتدابير سلبًا على العديد من األعمال التجارية والقطاعات االقتصا

الوقائية، وأهمها قطاع السفر حيث قد يشهد انخفاض في مبيعات بعض الخدمات وانعدام بعضها في ظل  

احتمال أو  الفترة  هذه  خلل  للخارج  السفر  الحالية منع  الظروف  ظل  في  وبالتالي  عليها،  الطلب  قلة  ية 

وتأثر إيرادات الشركة وعدم وضوح مدة استمرار العمل بتلك اإلجراءات االحترازية   والتطورات المصاحبة لها

ونتائج   المالي  ومركزها  الشركة  أعمال  على  يؤثر سلبًا  ذلك  فإن  مستقبًل،  وما سيستجد  الوقائية  والتدابير 

 توقعاتها المستقبلية. عملياتها و 

 

 المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية: 

اوى والمتطلبات التي تقيمها الشركة او التي تقام ضدها التأثير سلبا على نتائجها المالية  إن من شأن الدع

  ذا ما تمخض عنها نتائج سلبية يحكم بها لصالح الطرف االخر ال تستطيع الشركة التنبؤ إوعملياتها التشغيلية  

 بنتائج مثل هذه الدعاوى. 

 

 المخاطر المتعلقة بقرارات اإلدارة: 

نتائج   والمناسبة فيما  تعتمد  الصحيحة  القرارات  اتخاذ  ادارتها على  قدرة  رئيسي على  الشركة بشكل  أعمال 

يتعلق بأعمالها وبأنشطتها. وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص اعمالها، فسوف 

 ينعكس ذلك سلًبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها وربحيتها. 
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