نشرة إصدار الشــركة الوطني ــة للبنـ ــاء والتســويق

طــرح مليــون ومائتــان الــف ( )1,200,000ســهم عــادي تمثــل عشــرون بالمائــة ( )%20مــن رأس مــال الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق ،مــن خــال طرحهــا
لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة بســعر قــدره ( )27ريــال ســعودي للســهم الواحــد .الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب
الســجل التجــاري الصــادر مــن مدينــة الريــاض برقــم  1010153678وتاريــخ 1420/01/17هــ( ،الموافــق 1999/05/03م) والقــرار الــوزاري رقــم (/70ق) الصــادر بتاريــخ
1435/03/29ه ـ الموافــق ( 2014/01/30م).
فترة الطرح 6 :أيام عمل ابتداء من 1439/٠٧/15هـ الموافق (2018/04/01م) إلى 1439/٠٧/22هـ الموافق (2018/04/08م).

الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر»)
تأسســت كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب ســجل تجــاري رقــم 1010153678
بتاريــخ 1420/01/17ه ـ الموافــق (1999/05 /03م) بــرأس مــال (  ) 500,000خمســمائة
ألــف ريــال ســعودي ،ومــن ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة
بــرأس مــال «  « 2,000,000اثنــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200,000مائتــان
ألــف ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية وكلهــا
أســهم عاديــة  ،بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق (2013/03/01م)
وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم ( /70ق) وتاريــخ 1435/03/29ه ـ الموافــق
(2014/01/30م) .بتاريــخ 1438/05/04هــ ،الموافــق (2017 /02 /01م) تمــت أخــر زيــادة
فــي رأس مــال الشــركة ليصبــح ( )60,000,000ســتون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )6,000,000ســتة مليــون ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا ( )10عشــرة
ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة  ،وتــم اســتيفاء الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ
( )40,000,000ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة وتحويــل مبلــغ ( )18,000,000ريــال
ســعودي مــن جــاري المســاهمين إلــى رأس المــال.
ســيكون الطــرح لالكتتــاب («االكتتــاب» أو «الطــرح») فــي الســوق الموازيــة لعــدد
( )1,200,000مليــون ومائتــان ألــف ســهم عــادي («أســهم االكتتــاب» وكل منهــا
«ســهم االكتتــاب») القيمــة األســمية للســهم الواحــد  10ريــاالت  ،والتــي تمثــل %20
مــن رأس مــال الشــركة .وســيتم بيــع أســهم الشــركة المطروحــة لإلكتتــاب مــن قبــل
المســاهمين البائعيــن المدرجــة اســمائهم فــي الصفحــة ( )٣٢مــن هــذه النشــرة (ويشــار
إليهــم مجتمعيــن ب ـ «المســاهمين البائعيــن» والذيــن يمتلكــون مجتمعيــن ( )%100مــن
أســهم الشــركة قبــل اإلكتتــاب .كمــا يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار
ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة ( )12اثنــا عشــر شــهراً (فتــرة
الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة.
يقتصــر االكتتــاب علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم أي مــن األشــخاص اآلتــي
بيانهــم:
1 .1أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
2 .2عمالء شــخص مرخص له في ممارســة أعمال اإلدارة شــريطة أن يكون الشــخص
المرخــص لــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول
المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون
الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
3 .3حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة،
أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
4 .4الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة يديرهــا
شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
5 .5الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة.
6 .6صناديق اإلستثمار.
7 .7مستثمرون أجانب مؤهلون.
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8أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة
وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
9أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب
لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:
•أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع
قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــر صفقــات فــي
كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
•أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال
ســعودي خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
•أن يكــون حاصـ ًـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة
المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.
•أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

يبــدأ اإلكتتــاب فــي يــوم األحــد 1439/٠٧/1٥ه ـ الموافــق (2018/0٤/٠١م) ويســتمر
لمــدة  6أيــام عمــل ،شــاملة أخــر يــوم إلغــاق اإلكتتــاب لينتهــي بنهايــة يــوم األحــد
1439/٠٧/٢٢ه ـ الموافــق (2018/٠٤/٠٨م) («فتــرة اإلكتتــاب») ،حيــث يمكــن تقديــم
طلبــات اإلكتتــاب عــن طريــق تعبئــة نمــوذج اإلكتتــاب لــدى المستشــار المالــي للمصــدر.
ســيتم االكتتــاب بعــدد  10أســهم كحــد أدنــى لــكل مكتتــب ،علمــاً بــأن الحــد األقصــى
لالكتتــاب لــكل مكتتــب هــو  299,990ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو []10
أســهم لــكل مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب”إن وجــدت” ســيتم
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي
تخصيصهــا علــى أســاس تناســبي بنـ ً
األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا  .وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب “إن وجــد”
إلــى المكتتبيــن دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب ،وســوف يتــم
اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ورد الفائــض فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد
1439/٠٧/2٩ه ـ الموافــق (2018/٠٤/1٥م).
للشــركة فئــة واحــدة مــن األســهم العاديــة ،ويعطــي كل ســهم حاملــه الحــق فــي
حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ،ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً أخــر مــن
غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة ،ولــن يتمتــع
أي مســاهم بأيــة حقــوق تصويــت تفضيليــة.
لم يســبق تداول أســهم الشــركة في أي ســوق لألســهم ســواء داخل المملكة العربية
الســعودية أو خارجهــا قبــل طرحهــا لإلكتتــاب فــي الســوق الموازيــة ،وقــد تقدمــت
الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وقبــول إدراجهــا أســهمها فــي الســوق الموازيــة.
وقــد تــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول
علــى الموافقــات الرســمية الالزمــة للقيــام بعمليــة طــرح األســهم .ومــن المتوقــع أن
يبــدأ تــداول األســهم فــي الســوق الموزايــة بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم
واإلنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة (فضـ ًـا راجــع «التواريــخ
المهمــة وإجــراءات الطــرح» فــي هــذه النشــرة).

المستشار المالي ومدير الطرح

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة
العربيــة الســعودية (المشــار إليهــا ب «الهيئــة») ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة ( )38مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن
دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم وإعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه ال توجــد أي
وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية
عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال يعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النشــرة أو اكتمالهــا ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة
تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا .ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة تحــري مــدى صحــة المعلومــات
المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه النشــرة ،يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
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إشعار هام

تقــدم نشــرة اإلصــدار هــذه تفاصيــل كاملــة عــن المعلومــات المتعلقــة بالشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق وباألســهم المطروحــة
لالكتتــاب .وعنــد تقديــم طلــب االكتتــاب فــي األســهم المعروضــة للبيــع ،ســتتم معاملــة المســتثمرين المؤهليــن علــى أســاس
أن طلباتهــم تســتند علــى المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة والتــي يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن الشــركة
والمستشــار المالــي ،أو عــن طريــق زيــارة موقــع الشــركة اإللكترونــي ( )www.nbm.com.saأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة
( )www.cma.org.saأو موقــع المستشــار المالــي شــركة كســب الماليــة ( )www.kasbcapital.saأو موقــع شــركة الســوق
الماليــة الســعودية (تــداول) (.)www.Tadawul.com.sa
تــم تعييــن شــركة كســب الماليــة مستشــار مالــي للشــركة ،وعليــه تقــوم شــركة كســب الماليــة بمهــام مديــر الطــرح فيمــا يتعلــق
باألســهم المطروحــة لالكتتــاب والــوارد وصفهــا فــي هــذه النشــرة.
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات تــم تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة
الصــادرة عــن الهيئــة ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة ( )38مجتمعيــن ومنفرديــن،
كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم وبعــد إجــراء جميــع
الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول أنــه ال توجــد أيــة وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي النشــرة إلــى جعــل
أيــة إفــادة واردة فيــه مضللــة.
اليوجــد لــدى الشــركة أو المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة ( )6مــن
هــذه النشــرة (ويشــار إليهــم جميعــاً مــع المستشــار المالــي ب ـ «المستشــارين») أي ســبب لالعتقــاد بــان المعلومــات المتعلقــة
باألســواق والقطــاع غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا إال أنــه لــم يتــم التحقــق مــن هــذه المعلومــات بشــكل مســتقل مــن قبــل الشــركة
أو المستشــارين وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن دقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه المعلومــات.
إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر وبالتحديــد فــإن الوضــع المالــي للشــركة
وقيمــة أســهم الطــرح يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت
الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل اإلقتصاديــة والسياســية أو العوامــل الخارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة (للمزيــد مــن
التفاصيــل ،الرجــاء مراجعــة القســم («( )2عوامــل المخاطــرة») ،وال يجــوز اعتبــار تقديــم هــذه النشــرة أو أيــة معلومــات شــفهية أو
خطيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو اإلعتمــاد عليهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ،علــى أنــه وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن
تحقيــق أي ايــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو المســاهمين البائعيــن أو مــن
المستشــارين ،لالســتثمار فــي أســهم الطــرح وتعتبرالمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ذا طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون
األخــذ فــي اإلعتبــار أهــداف اإلســتثمار الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن فــي
اإلســتثمار بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو اإلعتمــاد عليهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ،علــى أنــه وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن تحقيــق
أي ايــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور الغيــر المؤكــدة والتقديــرات ،فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية المبينــة فــي
نشــرة اإلصــدار هــذه قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة ،أو ربمــا ال تحــدث إطالقــاُ  ،وعليــه ،يجــب علــى المســتثمرين
المحتمليــن دراســة جميــع اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه التفســيرات وعــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية
بشــكل أساســي.
ويقتصــر الطــرح حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة علــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن :وهــم
كمــا يلــي:
	-أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
	-عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط
تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون
الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
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	-حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف
بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
	-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 اإلستثمار.
	-مستثمرون أجانب مؤهلون.
	-أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
	-أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي مــن
المعاييــر اآلتيــة:
•أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال
تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
•أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل األثني عشرة شهراً الماضية.
حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
•أن يكون
ً
•أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

المعلومات المالية

تــم أعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر مــن عامــي 2015م و 2016م واإليضاحــات
المرفقــة بهــا والتــي تــم ادراجهــا فــي أجــزاء أخــرى مــن نشــرة األصــدار هــذه وفقــاً للمعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،مــع العلــم بــأن الشــركة تصــدر بياناتهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

ـاء علــى افتراضــات مبنيــة علــى معلومــات الشــركة حســب خبرتهــا فــي الســوق
تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بنـ ً
باإلضافــة إلــى معلومــات الســوق المعلنــة والمتاحــة للعامــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن اإلفتراضــات
المســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.
وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــره (إفــادات مســتقبلية) والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا بشــكل عــام مــن خــال
اســتخدام بعــض الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل (يخطــط) (يعتــزم) (يعتقــد) (يتوقــع) (مــن المتوقــع) (يمكــن) (مــن
الممكــن) (يحتمــل) (مــن المحتمــل) (ســوف) (قــد) والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المتشــابهة لهــا فــي
المعنــى وتعكــس هــذه االفــادات وجهــات النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص احــداث مســتقبلية لكنهــا التشــكل ضمانــا او تاكيــدا
ألي اداء فعلــي مســتقبلي للشــركة اذ ان هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة أو انجازتهــا او
نتائجهــا وتــؤدي الــى اختالفهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه االفــادات صراحــة أو ضمنــاً  .وقــد تــم اســتعراض اهــم المخاطــر
والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي الــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــا فــي اقســام اخــرى مــن هــذه النشــرة (راجــع قســم رقــم
( )2عوامــل المخاطــرة مــن هــذه النشــرة) وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو اكثــر مــن هــذه العوامــل أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة
اي مــن التوقعــات او التقديــرات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــإن النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك
الموضحــة فــي هــذه النشــرة.
ـاة لمتطلبــات قواعــد التســجيل واالدراج فــي الســوق الموازيــة ،ســتقوم الشــركة بتقديــم نشــرة اصــدار تكميليــة الــى الهيئــة
ومراعـ ً
اذا علمــت فــي اي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي  )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور
جوهريــة واردة فــي نشــرة االصــدار  ،أو ( )2ظهــور اي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة االصــدار وفيمــا عــدا الحالتيــن
فــإن الشــركة التعتــزم تحديــث او تعديــل اي معلومــات متعلقــة بالقطــاع والســوق الــواردة فــي هــذه النشــرة ســواء كان ذلــك
نتيجــة لظهــور معلومــات جديــدة أو وقــوع حــوادث مســتقبلية او غيــر ذلــك ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة
والتقديــرات فــان توقعــات االحــداث والظــروف المســتقبلية المبينــة فــي هــذه النشــرة قــد التحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه
الشــركة أوقــد التحــدث مطلقــا وعليــه يتعيــن علــى المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن فحــص جميــع االفــادات المســتقبلية فــي
ضــوء هــذه االيضاحــات مــع عــدم االعتمــاد علــى االفــادات المســتقبلية بشــكل اساســي.
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دليل الشركة
المركز الرئيسي للشركة:
عنوان الشركة:

الشركة الوطنية للبناء والتسويق
ص.ب 56579
الرياض 11564
الرياض – الصناعية – شارع األمير متعب بن عبدالعزيز
المملكة العربية السعودية
هاتف00966 11 4124242 :
فاكس00966 11 4022615 :
الموقع اإللكترونيwww.nbm.com.sa :
البريد اإللكتروني info@nbm.com :

ممثلي الشركة
األستاذ
فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان
رئيس مجلس اإلدارة

الرياض  - 11312ص.ب 401
العنوان  :الرياض – طريق الملك فهد  -العليا
هاتف+ 966 11 4488901 :
فاكس+ 966 11 4480977 :
جوال+ 966 55 5455550 :
بريد إلكترونيfat8811@gmail.com :

األستاذ
محمد صالح عبد العزيز العواد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الرياض  - 11312ص.ب 401
العنوان  :الرياض – طريق الملك فهد  -العليا
هاتف+ 966 11 4488901 :
فاكس+ 966 11 4480977 :
جوال+ 966 50 5931395 :
بريد إلكترونيMsawwad@gmail.com :

سوق األسهم
شركة السوق المالية (تداول)
أبراج الشركة الوطنية للتأمين التعاوني
 700طريق الملك فهد
ص ب  ، 60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2189999 :
فاكس+ 966 11 2181220 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :
البريد اإللكترونيinfo@tadawul.com.sa :
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المستشارون

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37

المستشار المالي ومدير الطرح :
شركة كسب المالية
الرياض – حي المروج  -طريق العليا العام
ص .ب  395737الرياض 11375
هاتف 9979 207 11 966+ :
فاكس 9963 207 11 966+ :
الموقع اإللكتروني www.kasbcapital.sa :
البريد اإللكتروني info@kasbcapital.sa :

المحاسب القانوني
مورســتيفنز ،الســيد العيوطــي وشــركاه – محاســبون
ومراجعــون قانونيــون
شــارع األميــر فيصــل بــن تركــي – مركــز اإلبــداع التجــاري –
حــي المربــع
ص .ب  489الرياض 11411
هاتف 4081811 11 966+ :
فاكس 4081836 11 966+ :
الموقع اإللكتروني www.elayouty-cpas.com :
البريد اإللكترونيRiyadh@elayouty.com :

مالحظــة :قــدم المستشــارون المذكــورون أعــاه موافقتهــم الكتابيــة لنشــر أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى تضميــن إفاداتهــم بالشــكل والمضمــون الوارديــن فــي هــذه
النشــرة ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .هــذا وال يمتلــك أي مــن المستشــارين أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة
مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة ،كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.
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ملخص الطرح

يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم معلومــات عامــة عــن معلومــات اإلكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة ،إال أنــه اليتضمــن جميــع
المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمكتتبيــن ،لــذا ينبغــي علــى المكتتبيــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل قبــل اتخــاذ القــرار
باالســتثمار فــي أســهم االكتتــاب مــن عدمــه ،وخصوصــاً القســم الخــاص ب ـ «إشــعار مهــم» وكذلــك قســم « عوامــل المخاطــرة»
مــن هــذه النشــرة.

الشركة

نشاط الشركة

الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») تأسســت فــي
مدينــة الريــاض كشــركة ذات مســئولية محــدودة بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010153678بتاريــخ
1420/01/17ه ـ الموافــق (1999/05 /03م) بــرأس مــال ( )500,000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي،
ومــن ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال اثنيــن مليــون «
 “ 2,000,000اثنــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200,000مائتــان ألــف ســهم القيمــة األســمية
للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة  ،بموجــب قــرار الشــركاء
بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق (2013/03/01م) وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم ( /70ق)
وتاريخ 1435/03/29هـ الموافق ( 2014/01/30م) .بتاريخ 1438/05/04هـ الموافق (2017 /02 /01م)
تمــت أخــر زيــادة فــي رأس مــال الشــركة ليصبــح ( )60,000,000ســتون مليــون ريــال ســعودي مقســم
إلــى ( )6,000,000ســتة مليــون ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة  ،وتــم اســتيفاء الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )40,000,000ريــال
ســعودي مــن األربــاح المبقــاة وتحويــل مبلــغ ( )18,000,000ريــال ســعودي مــن جــاري المســاهمين
إلــى رأس المــال.

يتمثــل النشــاط الرئيســي الحالــي حســب الســجل التجــاري للشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي
مــواد البنــاء (الحديــد واألخشــاب والعــدد اليدويــة والصناعيــة واألجهــزة اإللكترونيــة والحاســب
اآللــي وقطــع غيارهــا واألدوات المكتبيــة واألثــاث المكتبــي والوســائل التعليميــة وصيانــة المعــدات
واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم المستشــفيات والمختبــرات واألثــاث الطبــي وقطــع غيارهــا
ومقــاوالت عامــة للمبانــي وأعمــال الديكــور الدهانــات والمــواد الكيماويــة والهدايــا الدعائيــة.
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:
تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (الحديد واألخشاب والعدد اليدوية والصناعية)تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة االلكترونية والحاسب اآللي وقطع غيارها.تجارة الجملة والتجزئة واألدوات المكتبية واألثاث الكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات.تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم المستشــفياتوالمختبــرات واألثــاث الطبــي وصيانتهــا وقطــع غيارهــا.
مقاوالت عامة للمباني وأعمال الديكور.تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية.إقامة المشروعات الصناعية المختلفة.تملك وإستصالح األراضي الزراعية إلستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.إقامــة المنشــآت والمشــروعات الترفيهيــة والســياحية وإســتثمارها وإدارتهــا وتشــغيلهاوصيانتهــا.
إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية .إقامــة المرافــق التعليميــة مــن مــدارس وكليــات وجامعــات وتشــغيله وكافــة خدمــات التعليــم.تجــارة الجملــة والتجزئــة لمــا يدخــل فــي نطــاق أعمــال الشــركة الصناعيــة والزراعيــة والســياحيةوإقامــة مخــازن التبريــد وورش اإلصــاح والصيانــة الخاصــة بذلــك.
الوكاالت التجارية.خدمات النقل والتخزين.إقامــة وتملــك وإدارة واالســتثمار فــي الفنــادق والمجمعــات الترفيهيــة وعمــوم المشــاريعالســياحية.
-شــراء األراضــي ألغــراض تطويرهــا وإنشــاء األبنيــة عليهــا بهــدف البيــع أو التأجيــر لصالــح الشــركة.
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نشاط الشركة

المساهمون الكبار
وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم
قبل وبعد الطرح
(الذين يملكون %5
أو أكثر من أسهم
الشركة)

رأس مال الشركة
إجمالي عدد أسهم
الشركة المصدرة
القيمة األسمية
للسهم
عدد األسهم
المطروحة لإلكتتاب
نسبة األسهم
المطروحة من رأس
مال المصدر
سعر الطرح
إجمالي قيمة الطرح
إستخدام
متحصالت الطرح

القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها.القيــام بتنفيــذ مشــروعات الميــاه وإصــاح األراضــي والمرافــق والنقــل وكافــة األعمــالوالمشــروعات الصناعيــة والتجاريــة وأعمــال الــوكاالت التجاريــة وتأســيس الشــركات وشــراء
األ ســهم.
االســتثمار فــي مجــال البنيــة التحتيــة ،قطــاع الموانــئ ،الطاقــة والميــاه ،الخدمــات اللوجســتية،وخدمــات التشــغيل والصيانــة.
تصنيع الصلب ومشتقاته.التطويرالعقاري.تمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.
إن المســاهمين الكبــار الذيــن يملــك كل منهــم خمســة بالمائــة ( )%5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة هــم :فهــد
بــن ثنيــان بــن فهــد ال ثنيــان .ويوضــح الجــدول التالــي عــدد األســهم التــي يملكهــا فــي الشــركة ونســب
الملكيــة فــي الشــركة قبــل وبعــد الطــرح:

جدول المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح
رقم

إسم المساهم

الجنسية

عدد األسهم
قبل الطرح

نسبة الملكية
قبل الطرح

عدد األسهم
بعد الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

1

فهد بن ثنيان بن فهد ال ثنيان

سعودي

5,995,570

%99,93

4,796,456

%79,93

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )60,000,000ستون مليون ريال سعودي
( )6,000,000ستة مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل
( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.
( )1,200,000مليون ومائتان ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل
تمثل أسهم اإلكتتاب نسبة عشرون بالمائة ( )%20من أسهم رأس مال الشركة
( )27ريال سعودي للسهم الواحد
( )32,400,000ريال سعودي
ســوف يتــم توزيــع صافــي متحصــات الطــرح البالغــة ( )32,400,000ريــال ســعودي (وذلــك بعــد خصــم مصاريــف اإلكتتــاب
التــي تقــدر بحوالــي ( )1,0٠٠,٠٠٠ريــال ســعودي تقريبــاً علــى المســاهمين البائعيــن علــى أســاس تناســبي بحســب األســهم
التــي يملكهــا كل مســاهم بائــع مــن أســهم اإلكتتــاب ،كمــا انــه لــن يتحمــل أي مســاهم جديــد أي مصاريــف خاصــة بالطــرح،
ولــن تحصــل الشــركة علــى أي جــزء مــن متحصــات الطــرح (يرجــى مراجعــة صفحــة رقــم (« )45اســتخدام متحصــات الطــرح»
لمزيــد مــن المعلومــات حــول اســتخدام متحصــات الطــرح).

 | 10نشرة اإلصدار

فئات المستثمرين
المؤهلين:

أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد جــرى تعيينــهبشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرىتعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــالاإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صناديق اإلستثمار.مستثمرون أجانب مؤهلون.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أيمــن المعاييــر اآلتيــة:
·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال
ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال ســعودي خــال األثنــي عشــرة شــهراً
الماضية.
حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
·أن يكون
ً
-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة اإلكتتاب

يحــق للمســتثمرين المؤهليــن كمــا هــم معرفيــن فــي القســم رقــم « 1التعريفــات والمصطلحــات» التقــدم بطلــب اإلكتتــاب،
وســوف يوفــر مديــر الطــرح نمــاذج طلــب اإلكتتــاب للمســتثمرين ،وســتتوفر طلبــات اإلكتتــاب خــال فتــرة اإلكتتــاب لــدى
مديــر الطــرح .ويجــب تعبئــة تلــك الطلبــات وفقــاً للتعليمــات المبينــة فــي القســم رقــم « ٩شــروط وتعليمــات اإلكتتــاب» مــن
هــذه النشــرة.

الحــد األدنــى لعــدد
أســهم اإلكتتــاب

( )10عشرة أسهم من أسهم اإلكتتاب

قيمــة الحــد األدنــى
ألســهم اإلكتتــاب

( )270ريال سعودي

الحــد االعلــى لعــدد
أســهم اإلكتتــاب

( )299,990مائتان وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعون سهم من أسهم اإلكتتاب

قيمــة الحــد األعلــى
ألســهم اإلكتتــاب

( )8,099,730ريال سعودي

طريقة التخصيص
ورد الفائض

ســيقوم المستشــار المالــي بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق– حســاب الطــرح لالكتتاب
فــي الســوق الموازيــة») ،ويجــب أن يــودع المكتتبيــن مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور .يجــب علــى كل مكتتــب
مــن المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن الحــد األعلــى لــكل مكتتــب هــو مائتــان
وتســعة وتســعون ألــف وتســعمائة وتســعون ( )299,990ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو عشــرة ( )10أســهم لــكل
ـاء علــى
مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجــدت -ســيتم تخصيصــه علــى أســاس تناســبي بنـ ً
نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا.
وســوف يتــم اإلعــان عــن التخصيــص النهائــي و رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد تاريــخ
1439/٠٧/2٩ه ـ الموافــق(2018/٠٤/١٥م) ،وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم
فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت ،وســيرد
المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،إن وجــدت،
حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

فترة الطرح

تبــدأ عمليــة االكتتــاب فــي يــوم األحــد 1439/٠٧/١٥ه ـ الموافــق (2018/٠٤/0١م) إلــى يــوم األحــد 1439/٠٧/٢٢ه ـ الموافــق
(2018/٠٤/٠٨م)

األحقية في األرباح

تمنــح األســهم المطروحــة حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى أيــة أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا و تســتحق أســهم الطــرح
نصيبهــا مــن أيــة أربــاح تعلنهــا الشــركة مــن تاريــخ هــذه النشــرة وللســنوات الماليــة التــي تليهــا لمزيــد مــن المعلومــات ،فضـ ًـا
راجــع الفقــرة “( 5سياســة توزيــع األربــاح”).

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

حقوق التصويت

جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال تخــول األســهم ممارســة أي حقــوق تصويــت تفضيليــة ،حيــث
لــكل مســاهم الحــق فــي حضــور الجمعيــات العامــة للمســاهمين ،ولــه فــي ذلــك أن يــوكل عنــه شــخصاً أخــر مــن غيــر أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو عاملــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة  ،وللمســاهم أن يــوكل عنــه كتابــة مســاهماً آخــر مــن غيــر
أعضــاء مجلــس االدارة أو موظفــي الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة وتحســب األصــول فــي الجمعيــات العامــة العاديــة
وغيــر العاديــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ممثــل فــي االجتمــاع .للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة القســم ()١٢
“ملخــص النظــام األساســي للشــركة”

القيود المفروضة
على األسهم

يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــا عشــر ()12
شــهراً (فتــرة الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد
انتهــاء فتــرة الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

األسهم التي سبق
للمصدر إدراجها

ـواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل طرحهــا
لــم يســبق تــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم سـ ً
لإلكتتــاب فــي الســوق الموازيــة ،وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وقبــول إدراجهــا أســهمها فــي الســوق
الموازيــة ،وقــد تــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول علــى الموافقــات الرســمية
الالزمــة للقيــام بعمليــة طــرح األســهم.

مالحظــة :يجــب دراســة قســم «إشــعار هــام» صفحــة (  ) 4والفقــرة رقــم « 2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ قــرار اإلســتثمار فــي أســهم
اإلكتتــاب بموجــب هــذه النشــرة.

التواريخ المهمة وإجراءات اإلكتتاب
الحدث

التاريخ

فترة اإلكتتاب

تبــدأ فتــرة الطــرح واإلكتتــاب بأســهم الشــركة فــي يــوم األحــد 1439/٠٧/١٥ه ـ
الموافق (2018/٠٤/0١م) إلى يوم األحد 1439/٠٧/٢٢هـ الموافق (2018/٠٤/٠٨م)

آخر موعد لتقديم طلبات اإلكتتاب

يوم األحد 1439/٠٧/٢٢هـ الموافق (2018/٠٤/٠٨م)

آخر موعد لسداد قيمة اإلكتتاب

يوم األحد 1439/٠٧/٢٢هـ الموافق (2018/٠٤/٠٨م)

اإلعالن عن إكتمال الطرح وتخصيص األسهم ورد الفائض
التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة

في موعد أقصاه يوم األحد تاريخ 1439/٠٧/٢٩هـ الموافق (2018/٠٤/١٥م)

يتوقــع أن يبــدأ تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بعــد إســتيفاء
جميــع المتطلبــات واإلنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات النظاميــة ذات العالقة،
وســيتم اإلعــان عــن بــدأ تــداول األســهم فــي الصحــف المحليــة وموقــع
تــداول () www.tadawul.com.sa

مالحظــة :يعتبــر الجــدول الزمنــي والتواريــخ المشــار إليهــا أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة عــن طريــق اإلعالنــات التــي ستنشــر فــي الصحــف المحليــة
اليوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تصــدر باللغــة العربيــة وعلــى موقــع تــداول (.) www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب اإلكتتاب
•يقتصر االكتتاب على فئات المستثمرين المؤهلين.
•ســتكون نمــاذج طلبــات االكتتــاب متوفــرة أثنــاء فتــرة االكتتــاب لــدى مديــر الطــرح .ويجــب تعبئــة النمــاذج وفــق التعليمــات
المبينــة فــي قســم “شــروط وتعليمــات االكتتــاب” مــن هــذه النشــرة.
•ويجــب علــى جميــع المكتتبيــن تعبئــة طلبــات االكتتــاب وفقــاً للتعليمــات المبينــة فــي قســم “شــروط وتعليمــات االكتتــاب”
مــن هــذه النشــرة.

 | 12نشرة اإلصدار
ملخص المعلومات األساسية
يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية إلــى إعطــاء نبــذة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،وباعتبــاره ملخصــاً ،
فإنــه ال يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمكتتبيــن .ويجــب علــى مســتلمي هــذه النشــرة قــراءة كامــل
محتوياتهــا قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن االســتثمار فــي أســهم الشــركة مــن عدمــه .و قــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فــي
هــذه النشــرة فــي قســم «التعريفــات المصطلحــات» .

نظرة عامة عن الشركة

الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») تأسســت فــي مدينــة الريــاض كشــركة
ذات مســئولية محــدودة بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010153678بتاريــخ 1420/01/17ه ـ الموافــق (1999/05 /03م) بــرأس مــال
( )500,000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ،ومــن ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال اثنيــن
مليــون «  “ 2,000,000اثنــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200,000مائتــان ألــف ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد
منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة ،بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق (2013/03/01م)
وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم ( /70ق) وتاريــخ 1435/03/29ه ـ الموافــق ( 2014/01/30م) .بتاريــخ 1438/05/04ه ـ
الموافــق (2017 /02 /01م) تمــت أخــر زيــادة فــي رأس مــال الشــركة ليصبــح ( )60,000,000ســتون مليــون ريــال ســعودي مقســم
إلــى ( )6,000,000ســتة مليــون ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة
عينيــة ونقديــة ،وتــم اســتيفاء الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )40,000,000ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة وتحويــل مبلــغ
( )18,000,000ريــال ســعودي مــن جــاري المســاهمين إلــى رأس المــال.

هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
رقم
1
2
3
4
5
6
7

إسم المساهم
فهد بن ثنيان بن فهد ال ثنيان
محمد صالح عبدالعزيز العواد
ناصر زيد الرزوق
فهد محمد الحبردي
عبيد سعد السبيعي
مستثمرون يملكون أقل من %5
والبالغ عددهم  43مساهم
المستثمرين المؤهلين
المجموع

عدد األسهم قبل
الطرح
5,995,570
1000
1000
1000
1000

نسبة الملكية قبل
الطرح
%99,91
%0,02
%0,02
%0,02
%0,02

عدد األسهم بعد
الطرح
4,796,456
800
800
800
800

نسبة الملكية بعد
الطرح
%79,95
%0,01
%0,01
%0,01
%0,01

430

%0,01

344

%0,01

0
6,000,000

%100

1,200,000
6,000,000

%20.00
%100

األنشطة الرئيسية للشركة
بموجــب النظــام األساســي للشــركة تمــارس الشــركة األنشــطة الرئيســية التاليــة وذلــك بعــد الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة
مــن الجهــات ذات اإلختصــاص:
•تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (الحديد واألخشاب والعدد اليدوية والصناعية)
•تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة االلكترونية والحاسب اآللي وقطع غيارها.
•تجارة الجملة والتجزئة واألدوات المكتبية واألثاث الكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات.
•تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المعــدات واللــوازم الطبيــة والعلميــة ولــوازم المستشــفيات والمختبــرات واألثــاث الطبــي
وصيانتهــا وقطــع غيارهــا.
•مقاوالت عامة للمباني وأعمال الديكور.
•تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية.
•إقامة المشروعات الصناعية المختلفة.
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•تملك وإستصالح األراضي الزراعية إلستغاللها في إقامة مشاريع اإلنتاج الزراعي والحيواني.
•إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية وإستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
•إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية .
•إقامة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيله وكافة خدمات التعليم.
•تجــارة الجملــة والتجزئــة لمــا يدخــل فــي نطــاق أعمــال الشــركة الصناعيــة والزراعيــة والســياحية وإقامــة مخــازن التبريــد وورش
اإلصــاح والصيانــة الخاصــة بذلــك.
•الوكاالت التجارية.
•خدمات النقل والتخزين.
•إقامة وتملك وإدارة واالستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية وعموم المشاريع السياحية.
•شراء األراضي ألغراض تطويرها وإنشاء األبنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة.
•القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها.
•القيــام بتنفيــذ مشــروعات الميــاه وإصــاح األراضــي والمرافــق والنقــل وكافــة األعمــال والمشــروعات الصناعيــة والتجاريــة
وأعمــال الــوكاالت التجاريــة وتأســيس الشــركات وشــراء األســهم.
•االستثمار في مجال البنية التحتية ،قطاع الموانئ ،الطاقة والمياه ،الخدمات اللوجستية ،وخدمات التشغيل والصيانة.
•تصنيع الصلب ومشتقاته.
•التطويرالعقاري.
تمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة.

رسالة المصدر وإستراتيجيته العامة
تســعى الشــركة ألن تكــون الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال صناعــات مــواد البنــاء وذلــك مــن خــال تعزيــز
وكســب ثقــة عمالئهــا مــن خــال تقديــم المنتجــات والخدمــات المميــزة.

نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة
•استخدام احدث معدات التصنيع في مواقع متميزة تمتلكها الشركة.
•متانة األداء المالي المميز للشركة.
•المحافظة على الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
•الخبرة في اطالق منتجات جديدة في قطاعي اإلنشاءات والصناعة.
•قاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
•حجم العمليات التشغيلية للشركة.
•الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
•التواجد في المدن الرئيسية والصناعية في المملكة العربية السعودية.
•العالقات اإلستراتيجية في قطاع التجزئة والجملة.
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ملخص المعلومات المالية
القوائم المالية للفترة
قائمة الدخل
من 2014/03/26م حتى
(ألف ريال سعودي)
2015/12/31م
657,370
المبيعات
()566,245
تكلفة المبيعات
91,125
مجمل الربح
60,274
صافي الربح من النشاط الرئيسي
54,538
صافي الربح قبل الزكاة
53,123
صافي الربح
قائمة المركز المالي (ألف ريال سعودي)
233,769
إجمالي الموجودات المتداولة
36,311
إجمالي الموجودات غير المتداولة
270,081
إجمالي الموجودات
212,318
إجمالي المطلوبات المتداولة
7,741
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
220,059
إجمالي المطلوبات
50,022
إجمالي حقوق المساهمين
270,081
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
قائمة التدفقات النقدية (ألف ريال سعودي)
26,394
صافى النقد المحصل من االنشطة التشغيلية
()23,702
صافى النقد المستخدم فى االنشطة األستثمارية
()9,598
صافى النقد المستخدم فى االنشطة التمويلية
()6,907
صافى الزيادة فى النقد خالل السنة
14,624
رصيد النقد فى بداية السنة
7,718
رصيد النقد فى نهاية السنة

2016م
208,099
()166,653
41,446
21,648
21,002
19,963
210,693
41,808
252,501
166,541
2,475
169,016
83,485
252,501
26,997
()11,034
()19,404
()3,445
7,718
4,277

المصدر :القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة 2014/03/26م حتى 2015/12/31م 2016،م.
** بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق 2013/03/01م تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن كل ســنة علــى أن
الســنة الماليــة األولــى مــن تاريــخ القــرار الــوزاري الصــادر بإعــان التحــول وتنتهــي فــي نهايــة ديســمبر مــن العــام التالــي للتحــول ( .فضـ ًـا راجــع تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة).
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المؤشرات المالية للشركة
للفترة من 2014/03/26م حتى 2015/12/31م

2016م

البيان
معدل دوران المدينون (مرة)

3,5

1,1

معدل دوران الدائنون (مرة)

6,7

3

معدل دوران المخزون (مرة)
العائد على األصول

هامش مجمل الربح

هامش صافي الربح

18

14

%20

%8

%8

%10

%14

%20

المصدر :القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة 2014/03/26م حتى 2015/12/31م 2016 ،م.
** بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق 2013/03/01م تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن كل ســنة علــى أن

الســنة الماليــة األولــى مــن تاريــخ القــرار الــوزاري الصــادر بإعــان التحــول وتنتهــي فــي نهايــة ديســمبر مــن العــام التالــي للتحــول ( .فضـ ًـا راجــع تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة).
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المحتويات
البيـ ـ ـ ـ ــان

الصفحة

التعريفات والمصطلحات

١٨

عوامل المخاطرة

٢٢

 .1المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

٢٢

 .2مخاطر ذات صلة بالسوق

٢٩

 .3المخاطر المتعلقة باألسهم

٣٠

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

٣٢

 .1نبذة عن الشركة وملكيتها

٣٢

 .2أبرز التطورات منذ التأسيس الشركة

٣٣

 .3رؤية المصدر

٣٣

 .4رسالة المصدر واستراتجيته العامة

٣٣

 .5استراتيجية الشركة بشأن تطوير منتجاتها

٣٣

 .6نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

٣٤

 .7التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة

٣٤

 .8فروع الشركة

٣٥

 .9لمحة عامة عن الشركة التابعة

٣٥

 .10منتجات الشركة

٣٥

 .11منتجات وخدمات الشركة

٣٦

 .12مصانع الشركة

٣٦

 .13الموظفون

٣٧

 .14إقرار بعدم وجود نية ألي تغيير جوهري في نشاط الشركة

٣٧

الهيكل التنظيمي

٣٨

 .1مجلس اإلدارة

٣٨

 .2اقرارات أعضاء مجلس اإلدارة

٤٠

 .3اإلدارة العليا

٤١

 .4اللجان

٤٢
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أ  -لجنة المراجعة

٤٣

ب  -لجنة الترشيحات والمكافأت

٤٣

ج  -لجنة اإلستثمار

٤٤

سياسة توزيح األرباح

٤٤

إستخدام متحصالت الطرح

٤٥

تخصيص األسهم ورد الفائض

٤٥

اإلقرارات

٤٥

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح

٤٦

التعهدات الخاصة باإلكتتاب

٥٠

اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اكتمال الطرح

٥١

المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

٥١

القوائم المالية

٥٢

 .1تقرير مراقب الحسابات

٥٤

 .2قائمة المركز المالي

٥٥

 .3قائمة الدخل

٥٦

 .4قائمة التدفقات النقدية

٥٧

 .5ايضاحات حول القوائم المالية

٥٩
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التعريفات والمصطلحات
اإلدارة واإلدارة العليا
اإلدراج
أسهم اإلكتتاب
اإلكتتاب أو الطرح
تداول

إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق
إدراج أسهم اإلكتتاب في السوق الموازية  -نمو
( )1,200,000مليون و مائتان ألف سهم عادي من أسهم الشركة
اإلكتتاب في ( )1,200,000مليون و مائتان ألف سهم عادي من أسهم الشركة تمثل  %20من رأس
مال الشركة
النظام اآللي لتداول األسهم في السوق المالية السعودية

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية

سعر اإلكتتاب
القيمة األسمية
الريال
السنة المالية
السهم

( )٢٧ريال سعودي لكل سهم
 10رياالت سعودية للسهم الواحد
ريال سعودي
السنة المالية للشركة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية
سهم عادي بقيمة أسمية ( )10عشرة رياالت سعودية في رأس مال الشركة

حساب األمانة

حساب لدى بنك تجاري مرخص له العمل في المملكة إليداع متحصالت الطرح فيه ،وبعد انتهاء
عملية الطرح يتم تحويلها إلى حساب الشركة أو حسابات المساهمين البائعين

السوق المالية

السوق المالية السعودية (تداول)
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المستثمرين المؤهلين

المملكة

أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــصلــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح
واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة
مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأيســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــهفــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صناديق اإلستثمار.مستثمرون أجانب مؤهلون.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــزاإليداع.
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:
·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال
األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال ســعودي خــال
األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يكــون حاصـ ًـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن
قبــل الهيئــة.
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
المملكة العربية السعودية

المساهمين الكبار

المساهمين اللذين يملكون خمسة بالمائة أو اكثر من اسهم الشركة

الشركة أو المصدر

الشركة الوطنية للبناء والتسويق

فروع الشركة
صافي متحصالت اإلكتتاب
المساهمون البائعون
عوامل المخاطرة
فترة اإلكتتاب

نهر البردوني بمدينة الياض

الوطنية لألحبار بمدينة الرياض
صافي متحصالت اإلكتتاب بعد خصم مصاريف اإلكتتاب
مساهمو الشركة الواردة أسمائهم في صفحة  ٣٢من هذه النشرة.
هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اإلستثمار
تبــدأ فتــرة الطــرح واإلكتتــاب بأســهم الشــركة فــي يــوم األحــد 1439/٠٧/١٥ه ـ الموافــق (2018/٠٤/0١م) إلــى
يــوم األحــد 1439/٠٧/٢٢ه ـ الموافــق (2018/٠٤/٠٨م)
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فترة الحظر

يجــب علــى أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص تظهــر نشــرة اإلصــدار هــذه أنهــم يملكــون أســهماً فــي
الشــركة الذيــن تظهــر اســماؤهم فــي صفحــة ()٣٢عــدم التصــرف فــي اي مــن تلــك األســهم خــال
الشــهور االثنــي عشــر التاليــة لتاريــخ بــدء تداولهــا .ويجــوز لهــؤالء االشــخاص التصــرف فــي تلــك االســهم
بعــد انقضــاء مــدة االثنــي عشــر شــهرا دون الحاجــة الــى الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

القوائم المالية

القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة 2014/03/26م حتى 2015/12/31م 2016 ،م .واإليضاحات
المرفقة بها.

الشركات التابعة

الشركة التابعة للشركة الوطنية للبناء والتسويق هي:
الشركة العلمية للمنتجات الصيدالنية  :شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بنسبة .%65

السوق الموازية

الســوق التــي تتــداول فيهــا األســهم التــي تــم تســجيلها وقبــول ادراجهــا بموجــب “قواعــد التســجيل
واإلدراج فــي الســوق الموازيــة”

قواعد التسجيل واإلدراج في
السوق الموازية
المجلس أو مجلس اإلدارة

قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب
بناء على نظام السوق المالية
القرار رقم  2016-151-3وتاريخ 1438/03/22هـ الموافق 2016/12/21م ً
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06 /02هـ
مجلس إدارة الشركة

المحاسب القانوني

مورستيفنز ،السيد العيوطي وشركاه – محاسبون ومراجعون قانونيون

متحصالت اإلكتتاب

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها

مدير اإلكتتاب
المساهم أو المساهمون
المستشار المالي
المكتتب
النظام األساسي
نظام السوق المالية
الهيئة
الئحة حوكمة الشركات

شركة كسب المالية
حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن
شركة كسب المالية
كل شخص يكتتب في األسهم
النظام األساسي للشركة
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ
هيئة السوق المالية
الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وفقــاً
للقــرار رقــم 2006/12/1م بتاريــخ 1427/10/21ه ـ الموافــق 2006/11/12م

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

السعودة

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

نظام الشركات

نظــام الشــركات الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم (م )3/وتاريــخ 1437/01/28ه ـ الموافــق
(2015/11/10م) والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25ه ـ الموافــق (2016/05/02م).

نطاقات

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة (نطاقــات) بموجــب قــرار وزيــر العمــل رقــم  4040بتاريــخ 1432/10/12ه ـ
الموافــق (2011/09/10م) القائــم علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  50بتاريــخ 1415/05/12ه ـ الموافــق
(1994/10/27هــ) ،وقــد اطلقــت وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة بالمملكــة برنامــج (نطاقــات) لتقديــم
الحوافــز للمؤسســات كــي تقــوم بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين ،ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي
مؤسســة علــى أســاس نطاقــات محــددة ،وهــي البالتينــي واألخضــر واألصفــر واألحمــر.

ضريبة القيمة المضافة VAT

هــي ضريبــة غيــر مباشــرة تُ فــرض علــى جميــع الســلع والخدمــات التــي يتــم شــراؤها وبيعهــا مــن قبــل
المنشــآت ،مــع بعــض االســتثناءات .وتُ طبــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي أكثــر مــن  ١٦٠دولــة حــول
العالــم ،حيــث تُ عــد مصــدر دخــل أساســي يســاهم فــي تعزيــز ميزانيــات الــدول.

يدفــع المســتهلك تكلفــة ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســلع والخدمــات التي يشــتريها ،أما المنشــآت
فتدفــع للحكومــة ضريبــة القيمــة المضافــة التــي يتــم تحصيلهــا مــن عمليــات شــراء المســتهلكين،
وتســترد المنشــآت ضريبــة القيمــة المضافــة التــي دفعتهــا لمورديهــا.

نموذج طلب اإلكتتاب

نموذج طلب اإلكتتاب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للجهة المستلمة عند الرغبة في
اإلكتتاب.

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باإلكتتاب.

يوم العمل

أي يوم من الساعة  8:30صباحاً إلى الساعة  4:00مساءاً  ،بإستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت
الرسمية.
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 .2عوامل المخاطرة
إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة ينطــوي عليــه مخاطــر عاليــة ،وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمــاً
ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار ،وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار.
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم المطروحــة دراســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة بعنايــة
بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار ،علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع
المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة والشــركة التابعــة لهــا ،بــل إنــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة
للشــركة أو شــركاتها التابعــة فــي الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.
إن نشــاط الشــركة ،والظــروف الماليــة ،والتوقعــات المســتقبلية ،ونتائــج العمليــات ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلباً بصــورة
جوهريــة إذا ماحدثــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــاً أنهــا جوهريــة.
باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أويصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل
وتصبــح جوهريــة.
اليكــون االســتثمار فــي األســهم مالئمــاً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار والذيــن
يمتلكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنــج مــع ذلــك االســتثمار .وينبغــي علــى المســتثمر (الــذي يحــق لــه االســتثمار فــي
األســهم المطروحــة) الــذي ينتابــه أي شــك بشــأن اإلجــراء الــذي عليــه اتخــاذه بخصــوص مالءمــة االســتثمار لــه مــن عدمــه أن يرجــع
إلــى مستشــار مهنــي متخصــص فــي تقديــم المشــورة بشــأن شــراء األســهم واألوراق الماليــة المطروحــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد اإلدارة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أوحــدوث أيــة مخاطــر
أخــرى لــم يتســنى لــإدارة أن تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضرغيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض
سعراألســهم فــي الســوق وإضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين وقــد يخسرالمســتثمرالمحتمل كامــل
اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزءاً منــه.
ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،بأنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ
هــذه النشــرة بخــاف تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.
إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا ،كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة ،بمــا
فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

•المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية :

يرتبــط جــزء كبيرمــن أعمــال الشــركة بإنتــاج وبيــع مــواد البنــاء وهــذه العمليــات معرضــة لبعــض المخاطــر المتعلقــة بالعيــوب
التــي قــد تحــدث فيهــا خــال إنتاجهــا أوتعبئتهــا أونقلهــا أو العيــوب الناتجــة مــن أخطــاء نتيجــة ســوء ســلوك أو تصــرف مــن
الموظفيــن  ،إن أي عيــوب فــي المنتجــات المصنعــة مــن قبــل الشــركة أو عــدم التزامهــا بالمواصفــات المتعاقــد عليهــا
مــع العمــاء قــد يعرضهــا إلــى مخاطــر ســحب المنتجــات ودعــاوى المســؤولية المحتملــة والتــي ســتؤثر ســلبا علــى توقعــات
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي بشــكل جوهــري.

•مخاطر عدم قدرة الشركة على تحقيق استراتيجية التوسع والتنفيذ :

يعتمــد أداء الشــركة فــي المســتقبل علــى التنفيــذ الفعــال لخطــط أعمالهــا واســتراتيجيات نموهــا التــي تشــمل تصنيــع
منتجــات جديــدة وتوســيع المصانــع الحاليــة .ويعتمــد بــدء تنفيــذ ونجــاح خطــط العمــل واســتراتيجيات النمــو علــى عــدد مــن
العوامــل ،بمــا فــي ذلــك إيجــاد أماكــن مناســبة مــع شــروط عقــود إيجــار مواتيــة ،وتوفــر رأس المــال والتمويــل المناســب،
وظــروف الســوق والتراخيــص فــي األســواق الجديــدة.
إن قــدرة الشــركة علــى إدارة التوســع فــي المســتقبل تعتمــد أيضــا علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم
المعلومــات التشــغيلية والماليــة واالداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قوتهــا العاملة
وتدريبهــا وتحفيزهــا وادارتهــا .وليــس هنــاك أي ضمانــات بــأن الموظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة أو النظــم واإلجــراءات
والضوابــط التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم النمــو والتوســع المســتقبلي .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أي إخفــاق فــي
إدارة خطــط توســع الشــركة بصــورة فعالــة ســوف يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف وانخفــاض الربحيــة ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى
توقعــات نموهــا.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

•المخاطر التشغيلية والتوقف غير المتوقع لألعمال :

ترتكــز أعمــال الشــركة علــى العمليــات الجاريــة والفعالــة فــي منطقــة الريــاض فــي كل مــن صناعيــة األميــر متعــب حيــث
تقــوم الشــركة بأعمــال التوزيــع الرئيســية إضافــة إلــى مصانــع الحديــد واأللمنيــوم فــي هيــت والمخــازن الرئيســية فــي الســلي
التابعــة لمنطقــة الريــاض حيــث تضــم مصانــع الشــركة ،باإلضافــة إلــى األنظمــة والبنــى التحتيــة التــي تمتلكهــا الشــركة حاليــا.
وتشــمل المخاطــر الخاصــة بالعمليــات الكــوارث الطبيعيــة ،وتعطــل اآلالت الهامــة ،والحــوادث التــي قــد تقــع للموظفيــن
الرئيســيين ،وتوقــف إمــداد الطاقــة والميــاه ،وتعطــل معــدات الحاســب اآللــي .إن االنقطاعــات الجســيمة فــي القــدرات
اإلنتاجيــة ســتزيد حتمــا مــن تكاليــف اإلنتــاج ،وتقلــل مــن إيــرادات وربحيــة الشــركة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خســارة
العمــاء .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أي توقــف فــي القــدرات التصنيعيــة للشــركة أو قنــوات اإلمــداد قــد يتطلــب مــن الشــركة
تكبــد نفقــات كبيــرة لتصحيــح الوضــع ،والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تعطيــل عمليــات الشــركة إلــى حــد كبيــر وهــذا بــدوره
يكــون لــه أثــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

•المخاطر المتعلقة بالهيكل اإلدارى للشركة :

يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة مســتويات عديــدة مــن اإلدارة ،بــدءاً مــن مجلــس إدارة الشــركة وكبــار المــدراء التنفيذيين
ـزوال إلــى مــدراء األقســام والفــروع فــي الشــركة .وقــد يحــدث تداخــل فــي القــرارات أو بســبب نقــص خبــرة اإلدارة فــي
ونـ ً
التعامــل مــع الهيــكل اإلداري للشــركة ،ممــا يــؤدي إلــى حــدوث آثــار ســلبية محتملــة علــى عمليــات الشــركة وتوقعــات
أعمالهــا ووضعهــا المالــي وقدرتهــا علــى التلبيــة لحركــة الســوق الســريعة واتجاهــات الصناعــة.

•المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها :

تعتمــد إيــرادات وأربــاح الشــركة ،إلــى حــد مــا علــى األســعار الســائدة للســلع والمــواد الخــام وخاصــة الحديــد والنحــاس
واالســمنت والخشــب .وتعتمــد أســعار هــذه الســلع علــى األســواق العالميــة المدفوعــة بالعــرض والطلــب العالمييــن ،مــع
العلــم بــأن األســواق العالميــة عرضــة لتقلبــات ســريعة وواســعة النطــاق .إن الشــركة لــن تتمكــن مــن الســيطرة علــى العوامــل
التــي تؤثــر علــى أســعار الســلع األساســية ،علمــا بــأن التغيــرات الفعليــة فــي العــرض والطلــب ،ومخــاوف الســوق ،والمضاربــة
مــن قبــل تجــار الســوق ،والعوامــل الدوليــة االقتصاديــة والسياســية يمكــن أن تؤثــر علــى األســعار ودقــة االفتراضــات و /أو
التوقعــات المســتقبلية للشــركة ،وهــذا مــن شــأنه أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا المالــي بشــكل عــام.

•المخاطر المتعلقة بالطلب على المنتجات :

 تعتمــد الشــركة علــى فئــة معينــة مــن المنتجــات ،مثــل التجــارة فــي مــواد البنــاء ،صناعــة الحديــد المســلح ،صناعــة األلمونيوم
والحديــد المشــغول ،انتــاج األحبــار الصناعيــة ،اســتعدال الحديــد والعبــوات المعدنيــة .ســتعتمد قــدرة الشــركة علــى تنويــع
عــروض منتجاتهــا فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل ،التــي قــد يكــون بعضهــا خــارج نطــاق ســيطرتها بمــا فــي ذلــك
قدرتهــا علــى الحصــول علــى التراخيــص والموافقــات علــى أي توســع فــي نطــاق أعمالهــا و/أو عــروض منتجاتهــا وتقلــب
األســعار فــي الصناعــات العالميــة.
إن أي انخفــاض فــي الطلــب علــى منتجــات الشــركة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انخفــاض فــي المبيعــات ممــا ســوف يؤثــر ســلبا
علــى عمليــات الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ووضعهــا المالــي بشــكل عام.

•األعتماد على الموردين الرئيسيين :

تعتمــد الشــركة علــى مورديــنرئيســيين محلييــن وعالمييــن للمــواد الخــام والمعــدات واالحتياجــات مــن الخدمــات وتمثــل
نســبة المورديــن المحلليــن نســبة  %40ونســبة المورديــن الدولييــن  .%60ال يوجــد لــدى الشــركة اتفاقيــات طويلــة األجــل
مــع المورديــن الرئيســيين ،وبالتالــي ،إذا قــرر أحــد المورديــن الرئيســيين إنهــاء عالقتــه مــع الشــركة ،فــإن الشــركة قــد تواجــه
صعوبــة فــي اســتبدال المــورد بمــورد آخــر علــى نفــس المســتوى مــن التأهيــل واألســعار والجــودة .تتنافــس الشــركة مــع
شــركات أخــرى للحصــول علــى خدمــات هــؤالء المورديــن وإذا لــم تســتطع الشــركة الحفــاظ علــى عالقــات مســتمرة مــع
هــؤالء المورديــن الرئيســيين ،أو إذا أصبحــت الشــروط التــي تشــتري بموجبهــا الشــركة المــواد الخــام والســلع والخدمــات مــن
هــؤالء المورديــن غيــر مواتيــة ،أو عــدم قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ التزامتهــا بموجــب اتفاقيــات التوريــد  ،ســيؤثر ذلــك ســلبا
علــى نتائــج عمليــات الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ،وعلــى مركزهــا المالــي بشــكل عــام.
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•المخاطر المتعلقة بالعمالء :

ـاال معهــا مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة .وتعتمــد إلــى حــد مــا
لــدى الشــركة قاعــدة عمــاء متنوعــة تجــري أعمـ ً
علــى هــذه الجهــات كعمــاء رئيســيين ،إن أي تطــور ســلبي فــي العالقــة مــع هــذه الجهــات فــي حالــة مــا إذا قامــت بعــض
أو كل الجهــات بالتوجــه إلــى منافــس إلجــراء عملياتهــا ،ســوف يــؤدي إلــى فقــدان عمــاء رئيســيين والــذي بــدوره قــد يؤثــر
ســلباً علــى عمليــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

•المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلية اإلستخدام :

إن لــدى الشــركة آالت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها للصناعــات المعدنيــة والكهربائيــة والخشــبية والخرســانية ،وهــي
مهمــة لنجــاح تشــغيل مرافقهــا .لذلــك تعتمــد الشــركة علــى التشــغيل الموثــوق والمتســق لهــذه المعــدات مــن أجــل تحقيق
توقعاتهــا الماليــة حيــث تبلــغ نســبة اهــاك تلــك اآلالت  %25مــن اجمالــي رصيــد اإلهــاكات.وفــي حالــة مواجهــة الشــركة
ألي انقطــاع مفاجــئ لهــذه اآلالت والمعــدات ،قــد تحتــاج الشــركة الــى فنييــن متخصصيــن أو قطــع غيــار غيــر متوفــرة فــي
مخزونهــا .وبالتالــي فــإن أي عطــل غيــر متوقــع يطــرأ علــى اآلالت أو المعــدات الرئيســية مــن شــأنه أن يعطــل إنتــاج الشــركة
ويضعــف قدرتهــا علــى إنتــاج كميــات كافيــة مــن المنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة المنتجــات بالشــكل الــذي
ـكال ســلبياً وجوهريــاً علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج
يلبــي مطالــب عمالئهــا .إن حــدوث أي انقطــاع ســيؤثر بشـ ً
عملياتهــا.

•المخاطر المتعلقة بالنقل :

ال تمتلــك الشــركة أســطول نقــل خــاص بهــا ،وتعتمــد الشــركة علــى مقدمــي خدمــات نقــل خارجييــن لنقــل منتجاتهــا
لعمالئهــا ،عليــه فــإن أي تعطــل فــي خدمــات النقــل ســتؤثرعلى قــدرة الشــركة علــى توريــد منتجاتهــا لعمالئهــا والــذي يؤثــر
ســلبا علــى نتائــج وعمليــات الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ومركزهــا المالــي.

•االعتماد على الموظفين الرئيسين:

تعتمــد الشــركة علــى قــدرات وخبــرات المســؤولين التنفيذييــن العامليــن لديهــا وغيرهــم مــن الموظفيــن األساســيين .إال أنهــا
قــد ال تســتطيع أن تضمــن اإلبقــاء علــى الموظفيــن الحالييــن أو اجتــذاب موظفيــن جــدد.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ونظــرا لتنــوع أعمــال الشــركة (الحديــد واألخشــاب والخرســانة والكهربــاء)  ،فقــد يصعــب علــى الشــركة
االســتقدام أو االحتفــاظ باألفــراد المؤهليــن الذيــن يتمتعــون بالخبــرة التــي تشــترطها علــى موظفيهــا الرئيســيين .مــن
هنــا ،يمكــن أن تــؤدي خســارة الموظفيــن الرئيســيين أو عــدم االحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن أو عــدم تحديــد وتوظيــف
واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن األخريــن فــي المســتقبل إلــى عواقــب ســلبية وجوهريــة علــى نتائــج الشــركة وعملياتهــا .

• مخاطر عدم اإللتزام بمتطلبات السعودة :

تشــترط وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة علــى جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،بمــا فــي
ذلــك الشــركة ،االلتــزام بمتطلبــات الســعودة التــي تقتضــي توظيــف عــدد معيــن مــن الموظفيــن الســعوديين واإلبقــاء
عليهــم .ويتعيــن علــى كل شــركة ،عمــا بتعليمــات وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة الصــادرة فــي 1423/05/01ه ـ (الموافق
2002/08/10م) الحصــول علــى شــهادة بهــذا الخصــوص مــن وزارة العمــل .،تنــدرج الشــركة ضمــن النطــاق األخضــر وبذلــك
تكــون الشــركة ممتثلــة لمتطلبــات الســعودة الحاليــة ويســمح لهــا بالحصــول علــى تأشــيرات عمــل والمشــاركة فــي أي
مناقصــات حكوميــة التــي مــن شــأنها تعزيــز أدائهــا.

 إن عــدم اإللتــزام بمتطلبــات الســعودة الحاليــة أو المســتقبلية المطلوبــة مــن الجهــات المعنيــة ،ســوف تعــرض الشــركة
لعقوبــات مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة تشــمل تعليــق أو تخفيــض طلبــات تأشــيرات العمــل أو وقــف
نقــل الكفــاالت للعامليــن غيــر الســعوديين أو اســتبعاد الشــركة مــن المشــاركة فــي المناقصــات الحكوميــة أو منعهــا مــن
الحصــول علــى القــروض الحكوميــة.

•المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية :

بشــكل عــام قــد ينشــأ لــدى الشــركة خــال عملهــا دعــاوي ومطالبــات وإجــراءات قضائيــة تُ رفــع مــن قبلهــا أو ضدهــا ناتجــة
عــن نتيجــة لعــدم التقيــد بالعقــود أو المســؤوليات أو دفــع المســتحقات أو الخالفــات مــع العمــاء أو غيرهــا ،فــي حــال
تــم حــل مثــل تلــك اإلجــراءات فــي غيــر مصلحــة الشــركة فســوف يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى نتائــج الشــركة ونتائــج عملياتهــا

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

•المخاطر المتعلقة بعقود اإلستئجار :

إن عــدم التــزام الشــركة باإلتفاقيــات التعاقديــة الخاصــة بإســتئجار مواقــع للمصانــع وضمــان اســتمراريتها بنفــس الشــروط
الحاليــة أو شــروط تفضيليــة ،ســوف يعرضهــا لخســارة تلــك المواقــع ممــا ســيضطرها إلــى نقــل تلــك المصانــع إلــى موقــع
أخــر ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي.

• مخاطر عدم الخبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة


إن وضــع وتنفيــذ ضوابــط وإجــراءات داخليــة تتعلــق بالعمــل كشــركة مســاهمة عامــة مــن المتطلبــات األساســية علــى
الشــركات المســاهمة ،بذلــك يجــب علــى الشــركة االلتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح وإعــداد التقاريــر المختلفــة وفــق مــا هــو
مطلــوب بموجــب النظــام واللوائــح التــي تصدرهــا الجهــات الرســمية المختصــة .وفــي حــال عــدم التــزام اإلدارة العليــا بهــذه
المتطلبــات والقواعدســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي ،وأي خطــأ أو تعثــر فــي تطبيــق متطلبــات الجهــات
التنظميــة علــى الشــركة المســاهمة ســيؤثر ســلباً علــى األنشــطة التشــغيلية للشــركة أو تحملهــا غرامــات ماليــة تؤثــر ســلباً
علــى النتائــج الماليــة للشــركة.

•المخاطر المتعلقة بمخالفة األنظمة واللوائح :

نظــرا لتنــوع أعمــال الشــركة ،فإنهــا تخضــع لألنظمــة واللوائــح التنفيذيــة والقواعــد والتعليمــات العامــة والتعاميــم المعمول
بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية  .وقــد تتعــرض هــذه اللوائــح والقواعــد والقوانيــن واألنظمــة للتغييــر .ويمكــن أن تؤثــر
التغييــرات التنظيميــة التــي تســببها العوامــل السياســية ،االقتصاديــة ،التقنيــة و/أو البيئيــة بشــكل كبيرعلــى عمليــات الشــركة
ونتائجهــا الماليــة .وقــد تقــوم الشــركة بتعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا للعمــل وفقــا ألي تغييــرات فــي المســتقبل فــي هــذه
اللوائــح والقوانيــن ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى نتائــج عمليــات الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ومركزهــا المالــي بشــكل عــام.

•سوء تصرف الموظفين :



 إن حــدوث أخطــاء مــن موظفــي الشــركة ،كالقيــام بأعمــال وأنشــطة غيــر نظاميــة يمكــن أن يــؤدي ســوء ســلوك الموظــف
إلــى انتهــاك األنظمــة مــن قبــل الشــركة والــى عقوبــات تنظيميــة ،ومطالبــات ماليــة و/أو أضــرار خطيــرة علــى ســمعة
الشــركة .علــى ســبيل المثــال :
	-سوء استخدام أو إفشاء المعلومات السرية.
	-إخفاء أنشطة غير مصرح بها أو غير ناجحة.
	-التوصية بمنتجات و /أو خدمات غيرمناسبة.
	-المشــاركة فــي أنشــطة تحريــف أو أنشــطة احتياليــة أو خداعيــة ،أو غيرهــا مــن األنشــطة غيــر المناســبة أثنــاء تســويق أو
بيــع منتجــات و /أو خدمــات الشــركة للعمــاء.
عــدم نجــاح التدابيرالوقائيــة المتخــذة لمنــع وكشــف هــذه األنشــطة ســوف يؤثــر ســلبا علــى الوضــع المالــي ونتائــج عمليــات
الشركة.

•المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الشركة على المحافظة على كوادرها البشرية:

تعتمــد الشــركة علــى العمالــة المؤهلــة والمدربــة فــي عمليتهــا اإلنتاجيــة ،حيــث يتمتــع العمــال بالخبــرات العمليــة التــي
تتطلبهــا االعمــال المرتبطــة بصناعــة مــواد البنــاء .إن إخفــاق الشــركة فــي المحافظــة علــى هــذه العمالــة واحــال عمــال
جــدد مؤهليــن محــل العمــال الذيــن يتــم انتهــاء عالقتهــم العماليــة معهــا ســيؤدي الــى التأثيــر ســلبا علــى عملياتهــا اإلنتاجيــة
وعلــى نتائــج علمياتهــا وتوقعاتهــا الماليــة.

•المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الحصول أو اإلحتفاظ بالتصاريح والتراخيص النظامية :

تحتفــظ الشــركة حاليــاً بعــدد مــن التراخيــص الصالحــة والمتعلقــة بتشــغيل أعمالهــا .وتعتمــد أعمــال الشــركة علــى ســريان
صالحيــة مختلــف التراخيــص والتصاريــح التــي بحوزتهــا وعلــى االلتــزام بشــروط هــذه التراخيــص والتصاريــح .ويجــوز للجهــات
المصــدرة ذات الصلــة أن تغيــر شــروط الرخــص التــي تعمــل بموجبهــا .عــاوة علــى ذلــك ،عندمــا يتــم طلــب تجديــد أو تعديــل
أي ترخيــص ،ال يمكــن الضمــان بــأن الجهــة المختصــة ســتوافق علــى تجديــد أو تعديــل نطــاق الترخيــص ،أو فــي حالــة
موافقتهــا علــى هــذا التجديــد أوالتعديــل ،أنهــا لــن تفــرض شــروطا غيرمواتيــة علــى الشــركة التابعــة المعنيــة .عــاوة علــى
ذلــك ،فــا تضمــن بأنهــا لــن تحتــاج إلــى تراخيــص أخــرى فــي المســتقبل.
إذ ا فشــلت الشــركة فــي تجديــد الترخيــص ،أو تــم تعليــق أو إنهــاء ترخيصهــا  ،أو فــي حــال تجديــد أو تعديــل ترخيصهــا بشــروط
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غيــر مواتيــة ،فقــد يتعيــن عليهــا تعليــق بعــض العمليــات ،األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى انقطــاع فــي العمليــات واإلنتــاج
أو إلــى تكاليــف إضافية،وتؤثــر هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا المالــي بشــكل عــام.

•مخاطر حماية العالمة التجارية الخاصة بالشركة

تعتمــد الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالمتهــا التجاريــة التــي تدعــم اعمالهــا وموقفهــا
التنافســي .إن أي انتهــاك لحقــوق الملكيــة الفكريــة او االســتخدام الغيــر مشــروع للعالمــة التجاريــة المذكــورة ســيؤدي
الــى اقامــة دعــاوي ومطالبــات قضائيــة امــام المحاكــم المختصــة لحميــاة هــذه الحقــوق ويتطلــب هــذا األمــر وقتــا طويــا
وتكلفــة فضــا عــن الجهــد المبــذول مــن قبــل االدارة فــي متابعتهــا وفــي حــال فشــل الشــركة فــي حمايــة هــذه العالمــة
التجاريــة الخاصــة بهــا بالشــكل الفعــال فســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى قيمتهــا ممــا ســيكون لــه ُأثــر ســلبي علــى توقعــات
اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

• المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات .

تتمثــل المخاطــر التقنيــة الرئيســية المرتبطــة بقطــاع التصنيــع فــي االبتــكارات فــي تقنيــة التصنيع والعمليــات وكذلك المواد.
ال يوجــد هنــاك مــا يضمــن أن الشــركة ستســتمر فــي مواكبــة الســوق فــي المســتقبل ،وأن أي تطــورات جذريــة فــي هــذه
المجــاالت تؤثــر علــى األوضــاع التنافســية ،ونتائــج العمليــات واألوضــاع الماليــة للشــركة.

•المخزون

نظــراً لطبيعــة نشــاط الشــركة ،فإنــه يتوجــب عليهــا أن تحافــظ علــى حجــم مخــزون كبير من البضائع وحيث ان الشــركة خاضعة
لتقلبــات األســعار ،ففــي حــال حــدوث هبــوط فــي تلــك االســعار فــأن الشــركة قــد التســتطيع بيــع منتجاتهــا الموجــودة فــي
مخزونهــا باالســعار المخطــط لهــا اصــا عنــد شــرائها ممــا ســيؤثر ســلبا علــى مســتوى ربحيــة الشــركة وأدائهــا المالــي.

•المخاطر االئتمانية :

إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تكبــد خســارة ماليــة بســبب عــدم قــدرة عمــاء الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــم .وتتعلــق
المخاطــر االئتمانيــة للشــركة أساســا بالذمــم التجاريــة المدينــة .عــدم قــدرة الشــركة علــى تقييــم الوضــع المالــي الحالــي
لعمالئهــا وتحديــد قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة بصــورة دقيقــة .ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال
الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية ،ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.

•مخاطر أثر تذبذب سعر الفائدة

قــد تتغيــر اســعار الفائــدة تبعــا لمتغيــرات اقتصاديــة او سياســية و تنظيميــة محليــة او عالميــة ومــن الممكــن ان يؤثــر التغيــر
الجوهــري علــى تكلفــة االقتــراض بالنســبة للشــركة وبالتالــي حــدوث تقلبــات فــي تكاليــف االقتــراض ممــا يكــون لــه األثــر
الســلبي علــى اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وادائهــا المالــي وربحيتهــا.

•المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية

تخضــع بعــض معامــات الشــركة فيمــا يتعلــق بحصولهــا علــى المــواد الخــام واآلالت الصناعيــة وقطــع الغيــار لعمــات
غيــر الريــال الســعودي  ،ال ســيما الــدوالر االمريكــي وكجــزء مــن سياســة المملكــة النقديــة فــإن الريــال الســعودي حتــى
تاريــخ هــذه النشــرة مربــوط بالــدوالر االمريكــي بســعر صــرف يقــدر ب ـ  3,75ريــال ســعودي مقابــل  1,00دوالر امريكــي .اال انــه
اليوجــد تأكيــدات علــى ثبــات ســعر الصــرف للريــال الســعودي مقابــل الــدوالر االمريكــي  ،وقــد تــؤدي هــذه التقلبــات فــي
قيمــة الريــال الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة التــي تســخدمها الشــركة لشــراء المــواد الخــام ولدفــع النفقــات األخــرى
المتعلقــة بــاآلالت الصناعيــة وقطــع الغيــار (بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي) الــى زيــادة النفقــات ممــا ســيكون لــه اثــر ســلبي
وجوهــري علــى اعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

•مخاطر التحول الى المعايير الدولية المحاسبية ()IFRS

ســيكون تطبيــق معاييــر المحاســبية الدوليــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة ابتــداء مــن 2018/01/01م وذلــك
سيســتلزم قيــام الشــركة باتخــاذ االجــراءات الالزمــة والتــي مــن الممكــن ان تؤثــر علــى خطــة اعمالهــا او تســتغرق وقتــا طويــا
وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة بتطبيــق خطــة التحــول ومتطلباتهــا فــان ذلــك ســيعرضها الــى دفــع تكاليــف وغرامــات
وعقوبــات تؤثــر ســلبا علــى اعمــال الشــركة ووضعهــا ونتائــج عملياتهــا.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

مستقبال
•المخاطر المرتبطة بتوفر التمويل
ً

قــد تحتــاج الشــركة الــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل لذلــك فــان عــدم
قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة او تمويــل بشــروط تفصيليــة مقبولــة تتناســب
مــع الشــركة ســيكون لــه اثــر ســلبي علــى اداء الشــركة وعلمياتهــا التشــغيلية .ومــن الجديــر بالذكــر ان الحصــول علــى التمويــل
يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة كمــا أن عــدم قــدرة الشــركة
علــى الحصــول علــى التمويــل المناســب اذا اســتدعت الحاجــة ســيوثر ســلبا علــى الشــركة.

•المخاطر المتعلقة باالستثمار في الشركة التابعة

تعتمــد الشــركة فــي ارباحهــا التــي تحققهــا مباشــرة نتيجــة اعمالهــا باالضافــة الــى األربــاح التــي تحققهــا الشــركة التابعــة لهــا
وعليــه فكلمــا زادت ربحيــة الشــركة التابعــة للشــركة فــان ذلــك ســوف يــؤدي الــى زيــادة ارباحهــا المباشــرة والعكــس صحيــح
اذ انــه فــي حالــة عــدم تمكــن الشــركة التابعــة مــن تحقيــق اربــاح او فــي حــال تكبدهــا خســائر فــإن ذلــك ســوف يــؤدي الــى
انخفــاض مســتوى ربحيــة الشــركة ممــا ســيؤثر علــى اعمالهــا وتوقعاتهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

•مخاطر اعتماد الشركة على معامالت مع اطراف ذات العالقة

تشــمل العقــود والمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة معامــات مــع شــركات يملكهــا  /أو يســيطر عليهــا المســاهمون
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وتتــم هــذه المعامــات فــي ســياق معامــات الشــركة ووفقــاً لنفــس أســس التعامــل
مــع الغيــر و تتمثــل األطــراف ذات العالقــة المدينــة فــي مشــتريات بضاعــة واألطــراف ذات العالقــة الدائنــة تتمثــل فــي
دفعــات ســداد ودفعــات مقدمــة وذلــك مقابــل بضاعــة مباعــة لألطــراف ذات العالقــة .لــم تقــم الشــركة حتــى تاريــخ هــذه
النشــرة مــن وضــع اي آليــة تضمــن أن التعامــات مــع أطــراف ذو عالقــة قائمــة علــى أســس تجاريــة وعمـ ًـا بنظــام الشــركات
يجــب موافقــة المســاهمين فــي الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية علــى جميــع العقــود والمعامــات مــع
األطــراف ذو العالقــة علــى أن تجــدد تلــك الموافقــات بشــكل ســنوي .قامــت الشــركة بالحصــول علــى موافقــة مســاهمي
الشــركة علــى جميــع العقــود والمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة خــال الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ
1439/01/28ه ـ الموافــق (2017/10/18م) .اليوجــد أي ضمــان لتجديــد العقــود مــع األطــراف عنــد انتهــاء مددهــا اذ يمكــن
ان اليوافــق مجلــس إدارة الشــركة أو الجمعيــة العامــة للشــركة علــى تجديــد تلــك العقــود أو المعامــات مــن جهــة أو ان
اليوافــق االطــراف فــي هــذه العقــود أو المعامــات علــى تجديدهــا وفقــا للشــروط التــي تطلبهــا الشــركة .وتجــدر االشــارة
الــى انــه فــي حــال عــدم عــرض الشــركة لتعامالتهــا مــع األطــراف ذو العالقــة لموافقــة الجمعيــة العامــة فــإن ذلــك ســيعتبر
مخالفــة لنظــام الشــركات ممــا قــد يعــرض الشــركة للعقوبــة (غرامــة التزيــد علــى  500,000ريــال) المنصــوص عليهــا فــي
المــادة ( )213مــن نظــام الشــركات ،ويوضــح الجــدول أدنــاه اجمالــي قيمــة التعامــات مــع االطــراف ذات العالقــة كمــا فــي
نهايــة ديســمبر 2016م حيــث تمثــل  %9مــن إجمالــي المبيعــات ونســبة قدرهــا  %13مــن إجمالــي المشــتريات وهــي كالتالــي:
(فضـ ًـا راجــع القوائــم الماليــة)

مدينون أطراف ذات عالقة

طبيعة العالقة (تتمثل في مشتريات بضاعة)

شركة فهد بن ثنيان آل ثنيان
وشريكه إلنتاج البتومين

رصيد افتتاحي
2015

حركة
مدينة

حركة
دائنة

المجموع

أحد المساهمين شريك فيها

2,725,213

-

-

2,725,513

دائنون أطراف ذات عالقة
شركة جودت للمقاوالت
شركة ثنيان القابضة

شركة فهد آل ثنيان وشركاه
للمنتجات الكيماوية

شركة فهد بن ثنيان آل ثنيان
وشريكه إلنتاج البتومين

طبيعة العالقة (تتمثل في دفعات سداد رصيد افتتاحي
2015
ودفعات مقدمة مقابل بضاعة مباعة)

حركة مدينة

حركة دائنة

المجموع

30,064,184
11,900

19,666,858
614,121

9,537,348
602,221

841,515

741,515

4,558,905

4,558,905

أحد المساهمين شريك فيها
أحد المساهمين شريك فيها

19,934,674
-

أحد المساهمين شريك فيها

-

100,000

أحد المساهمين شريك فيها

-

-
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•مخاطر عدم اإللتزام بشروط وتعهدات التسهيالت اإلئتمانية

قامت الشركة التابعة بالحصول على التسهيالت ائتمانية التالية:
1 .1بتاريــخ 1436/08/13ه ـ الموافــق (2015/06/01م) تــم الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن بنــك الريــاض وتــم تجديــد
التســهيالت مرتيــن بتاريــخ 1437/10/26ه ـ الموافــق (2016/08/01م) وتاريــخ 1439/01/10ه ـ الموافــق (2017/10/01م)
مقابل  20,000,000ريال ســعودي اعتمادات مســتندية و  10,000,000ريال ســعودي ضمانات ابتدائية ونهائية مســتحقة
الســداد فــي تاريــخ 1439/09/17ه ـ الموافــق (2018/06/01م).
2 .2بتاريــخ 1437/03/03ه ـ الموافــق (2015/12/15م) تــم الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن بنــك الجزيــرة مقابــل تمويــل
مشــروع حكومــي (توريــدات) عبــارة عــن  84,500,000ريــال ســعودي اعتمــادات مســتندية و  7,500,000مليــون ريــال
ســعودي ضمانــات ابتدائيــة ونهائيــة مســتحقة الســداد فــي تاريــخ 1439/06/13ه ـ الموافــق (2018/03/01م).
3 .3بتاريخ 1438/12/23هـ الموافق (2017/09/15م) تم تجديد تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي عبارة عن 20,000,000
ريــال ســعودي اعتمــادات مســتندية و  10,000,000مليــون ريــال ســعودي ضمانــات ابتدائيــة ونهائيــة مســتحقة الســداد
خــال العــام 2018م.
ـاال باإلتفاقيــة المبرمــة،
إن عــدم التــزام الشــركة التابعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد اإلســتحقاق ممــا يعــد إخـ ً
وبالتالــي يحــق للبنــك إلغــاء أو إنهــاء التســهيالت اإلئتمانيــة ويطالــب الشــركة التابعــة لهــا بســداد كامــل المديونيــة فــوراً  ،ممــا
ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة التابعــة وقدرتهــا علــى اإلقتــراض وتنفيــذ خططهــا المســتقبلية.

•مخاطر االعتماد على العمالة االجنبية

تشــكل العمالــة االجنبيــة نســبة  % 94مــن اجمالــي الموظفيــن فــي الشــركة بتاريــخ 2016/12/31م لذلــك ســوف تتأثــر نتائــج
اعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا الشــتغيلية بشــكل ســلبي اذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كودرهــا مــن
العمالــة االجنبيــة او ايجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات المطلوبــة.
كمــا قامــت المملكــة ابتــداء مــن شــهر يوليــو مــن عــام 2017م بتطبيــق رســوم اضافيــة علــى مرافقــي العمالــة االجنبيــة
وذلــك ضمــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي  2020والــذي مــن أهدافــه إعطــاء دافــع إضافــي للشــركات لتوظيــف عــدد
أكبــر مــن المواطنيــن ،ومتــى مــا دخلــت هــذه القــرارت حيــز التنفيــذ ،فإنهــا ســوف تــؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي
ســتدفعها الشــركة عــن موظفيهــا غيــر الســعوديين عمومــاً  ،كمــا أنــه مــن الممكــن أن تــؤدي زيــادة تكلفــة اإلقامــات التــي
ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي لعائالتهــم إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه ومــن الممكــن أن يــؤدي ذلــك قبولــه
بالعمــل فــي شــركات أخــرى أو دول مجــاورة أخــرى ،وإذا مــا حــدث ذلــك األمــر ،فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة
علــى أصحــاب الكفــاءات مــن موظفيهــا مــن جهــة ،وقــد تضطــر إلــى تحمــل تكلفــة الزيــادة فــي الرســوم الحكوميــة المرتبطــة
بإقامــات عائالتهــم مــن جهــة أخــرى ،والتــي ستســبب فــي زيــادة األعبــاء الماليــة علــى الشــركة ،والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلباً
علــى أعمــال الشــركة وأرباحهــا ونتائــج عملياتهــا.

•المخاطر المتعلقة بوجود شواغر في بعض إدارات الشركة :

منصــب مديــر ادارة التطويــر فــي الشــركة شــاغر ،عــدم وجــود مديــر لتلــك اإلدارة ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة فــي
كيفيــة دراســة وتحليــل العمــاء باإلضافــة إلــى العمليــة التســويقية الخاصــة بتســويق منتجــات الشــركة مــن خــال اإلشــراف
علــى دراســة األســواق بهــدف زيــادة حجــم المبيعــات وفتــح أســواق جديــدة.

•استحقاقات الضريبة والزكاة المحتملة

تقــدم الشــركة اقــرارات الــزكاة وتســدد المبالــغ المســتحقة بموجــب هــذه االقــرارات بشــكل ســنوي ولديهــا شــهادات نهائيــة
بذلــك حيــث حصلــت الشــركة علــى أخــر شــهادة بتاريــخ 1438/10/26ه ـ الموافــق (2017/07/21م) .التســتطيع الشــركة أن تتنبــأ
ـتقبال ،وقــد تفــرض الهيئــة
بــأن تقبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقديراتهــا الزكويــة والضريبــة عــن كل ســنة ماليــة مسـ ً
العامــة للــزكاة والدخــل علــى الشــركة فروقــات زكويــة جوهريــة تزيــد عــن قيمــة مادفعتــه الشــركة كــزكاة لصالحهــا فضــا عــن
غرامــات التأخيــر فــي ســداد هــذه المبالــغ ممــا لــه األثــر الســلبي علــى نتائــج أعمــال الشــركة وربحيتهــا.

•المخاطر المتعلقة بعدم وجود تغطية تأمينية

قــد تتعــرض الشــركة الــى تكاليــف مرتفعــة جــدا عنــد القيــام باصالحــات نتيجــة الحــداث كارثيــة مثــل الكــوارث الطبيعيــة او
الحرائــق وغيرهــا مــن االخطــار التــي قــد تتســبب بخســائر باهظــة باســتثناء التأميــن االلزامــي علــى المركبــات والتأميــن الصحــي
للموظفيــن ،لــم توفــر الشــركة غطــاء تأمينــي لتغطيــة مثــل هــذه التكاليــف او الخســائر حتــى تاريــخ اعــداد هــذه النشــرة ممــا
يؤثــر ســلباً وبشــكل جوهــري علــى عمليــات ونتائــج الشــركة الماليــة.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

•المخطار المرتطبة باقرار ضريبة القيمة المضافة ( )VATوتأثيرها على اسعار منتجات الشركة.

بتاريــخ  2جمــادى األولــى 1438ه ـ قــرر مجلــس الــوزراء الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي ســيبدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن  1ينايــر 2018م كضريبــة جديــدة تضــاف لمنظومــة
الضرائــب والرســوم االخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك القطــاع الصناعــي
الــذي تعمــل فيــه الشــركة ،ويتوقــع ان يكــون مقــدار هــذه الضريبــة  %5وســيتم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا (كاألغذيــة
األساســية والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم).
ونظــرا الــى ان طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة يتــم تحميلهــا مــن قبــل المســتهلك فانــه مــن المتوقــع ان تقــوم الشــركة
برفــع تكلفــة واســعار منتجاتهــا لتعكــس قيمــة الضريبــة المضافــة والــذي مــن شــأنه ان يــؤدي الــى زيــادة تكلفــة المنتجــات
التــي تصنعهــا الشــركة وســعر بيعهــا لعمالئهــا ،وقــد التســتطيع الشــركة زيــادة ســعر منتجاتهــا لتعكــس كامــل قيمــة ضريبــة
القيمــة المضافــة لعــدة عوامــل واعتبــارات منهــا طبيعــة العالقــة التعاقديــة مــع بعــض العمــاء او عوامــل المنافســة
الســائدة فــي الســوق األمــر الــذي ســيؤدي الــى تحمــل الشــركة لقيمــة الضريبــة غيــر المحلصــة مــن العميــل ممــا ســيكون لــه
اثــر ســلبي علــى اعمــال الشــركة وارباحهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
وبنــاء علــى ذلــك فإنــه ســيتعين علــى الشــركة ان تتأقلــم مــع التغيــرات التــي ســتصاحب بدايــة تطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة والتــي ستشــمل تطبيــق وتحصيــل وتوريــد هــذه الضريبــة باالضافــة لمعرفــة تأثيــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة
او المنظومــة المصاحبــة لهــا علــى الشــركة واعمالهــا ومــن بيــن األمــور التــي ينبغــي علــى الشــركة مراعاتهــا فــي تطبيــق
هــذا النــوع مــن الضرائــب ممــا يلــي :
	-تقييم مدى قدرة وجاهزية انظمتها االلكترونية والمحاسبية لتطبيق وتحصيل وتوريد القيمة المضافة.
	-اعداد استراتيجية خاصة بتطبيق ضربية القيمة المضافة.
	-تحديد التعاقدات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.
	-القيــام ببرامــج تدريبــة ونشــر للوعــي لموظفيهــا العامليــن فــي قســمي المبيعــات والماليــة وذلــك للتأكد مــن جاهزيتهم
لتطبيــق هــذه الضريبــة ومــا يرتبــط بهــا مــن تقاريــر وايداعهــا لــدى الجهــة الحكوميــة المختصة.
وســيترتب علــى اخــال الشــركة بااللتــزام بمتطلبــات القيمــة المضافــة والتــي مــن ضمنهــا اعــداد تقاريــر دقيقــة وايداعهــا
لــدى الجهــة الحكوميــة المختصــة تعرضهــا لغرامــات ماليــة وعقوبــات نظاميــة اخــرى بحســب مــا تنــص عليــه األنظمــة
والتشــريعات الخاصــة بهــذه الضريبــة.
وتجــدر االشــارة الــى ان الشــركة ســتتحمل تكاليــف قــد تكــون جوهريــة لغــرض تطويــر انظمتهــا االلكترونيــة والمحاســبية
باالضافــة ألي تغييــرات لطريقــة ادارة عملياتهــا وذلــك لغــرض التقيــد بمتطلبــات تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ومــا
يتعلــق بهــا مــن متطلبــات محاســبية وتشــغيلية والتــي ســيكون لهــا اثــر ســلبي علــى اعمــال الشــركة وارباحهــا ونتائــج عملياتها
ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

مخاطر ذات صلة بالسوق والقطاع

•المخاطر المتعلقة بعدم اإللتزام بمتطلبات نظام الشركات

أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1437/02/22ه ـ الموافــق (2015/12/04م) نظــام للشــركات يحــل محــل نظــام الشــركات
الســابق ،والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي شــهر مايــو 2016م .إن عــدم التــزام الشــركة والشــركة التابعــة لهــا بالمتطلبــات
واإلجــراءات الخاصــة بنظــام الشــركات الجديــد يؤثــر ســلباً علــى عملياتهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي بشــكل عــام.
كمــا أفــرد النظــام الجديــد عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده اإللزاميــة حيــث تصــل حســب نظــام
الشــركات الحالــي (المــادة  )213إلــى ( 500,000ريــال) ،وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه
العقوبــات فــي حــال عــدم إلتزامهــا بهــا والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.

•المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية :

علــى الرغــم مــن اختــاف طبيعــة عمليــات الشــركة ،إال أنهــا ال تــزال تعمــل فــي بيئــة تنافســية، ،وتواجــه منافســة قويــة
باإلضافــة إلــى تنافــس منتجــات الشــركة فــي آن واحــد مــع غيرهــا مــن العالمــات التجاريــة العاليــة الجــودة ومــع عالمــات
تجاريــة أقــل تكلفــة ونوعيــة.
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باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن لسياســات التســعير المتغيــرة مــن قبــل المنافســين أن تؤثرعلــى األداء المالــي للشــركة والــذي
ســيؤثر بــدوره ســلبا علــى الوضــع المالــي للشــركة .عــاوة علــى ذلــك ،قــد يــؤدي أي فائــض فــي المنتجــات المعروضــة فــي
الســوق الوطنيــة إلــى منافســة أكبــر ،وبالتالــي يكــون لهــذه الضغــوط التنافســية تأثيــرا ســلبيا وجوهريــا علــى أعمــال الشــركة،
وتوقعاتهــا المســتقبلية ،ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي بشــكل عــام.

•المخاطر السياسية واالقتصادية :

إن أداء الشــركة يعتمــد علــي األوضــاع االقتصاديــة الســائدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى األوضــاع االقتصاديــة
العالميــة التــي تؤثــر علــي اقتصــاد المملكــة.
علــى الرغــم مــن نمــو االقتصــاد الســعودي فــي قطاعــات أخــرى إال أن االقتصــاد واإلنفــاق الحكومــي الســعودي مــا زاال
يعتمــدان علــى ســعر النفــط والغــاز فــي األســواق العالميــة ،ولذلــك فــإن االنخفــاض فــي أســعار النفــط والغــاز قــد يــؤدي
إلــى تباطــؤ كبيــر فــي االقتصــاد الســعودي أو فــي خطــط اإلنفــاق الحكومــي.
وال يوجــد ضمــان بــأن تلــك الظــروف السياســية واإلقتصاديــة فــي تلــك الــدول العالميــة أو الــدول المحيطــة األخــرى لــن
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى األســواق الماليــة فــي المملكــة عمومــاً وعلــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

•المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير :

إن فــرض متطلبــات قانونيــة أوتنظيميــة جديــدة ،مثــل رســوم مكافحــة اإلغــراق أوالتدابيــر التعويضيــة ،حصــص االســتيراد،
والتعريفــات الجمركيــة ،والعقوبــات والمقاطعــة وغيرهــا مــن التدابيــر ،ســواء التــي اعتمدتهــا الحكومــات أو موجهــة مــن قبــل
الكتــل التجاريــة اإلقليميــة ،ســتؤثر علــى الوضــع التنافســي للمنتجــات المصنعــة مــن قبــل الشــركة أو يعــول دون بيــع هــذه
المنتجــات فــي بعــض البلــدان ،والتــي يكــون لهــا تأثيرســلبي جوهــري علــى نتائــج وعمليــات الشــركة ،وتوقعاتهــا المســتقبلية
ومركزهــا المالــي.

مستقبال :
•المخاطر المتعلقة بإرتفاع تكلفة أسعار الطاقة المتوقع
ً

تعتمــد منتجــات الشــركة علــى الكهربــاء والميــاه وتشــكل تكاليــف منتجــات الطاقــة جــزءاً مــن تكلفــة اإلنتــاج حيــث بلغــت
نســبة اإلرتفــاع تقريبــاً  %7فــي التكاليــف ،وفــي حــال تــم رفــع أســعار منتجــات الطاقــة فــي المســتقبل ســيؤدي إلــى تحمــل
الشــركة تكاليــف أكبــر ممــا ســييؤثر ســلبياً علــى نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي.

•مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث األخرى

قــد تتعــرض الشــركة الــى حــوادث خارجــه عــن نطــاق ســيطرتها كالكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق وغيرهــا مــن االحــداث الكارثيــة
التــي تلحــق بالشــركة والشــركة التابعــة لهــا ممــا يؤثــر ســلباً علــى عمليــات الشــركة وأدائهــا المالــي.

المخاطر المتعلقة باألسهم

•مخاطر السيطرة من قبل المساهم البائع

ســيظل المســاهم الرئيســي فهــد بــن ثنيــان آل ثنيــان والــذي يملــك نســبة  %99,93قبــل الطــرح فــي وضــع يمكنــه مــن مخاطــر
التذبذبــات المحتملــة في ســعر الســهم
الســيطرة علــى جميــع األمــور التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين ،وممارســة هــذه القــدرة علــى نحــو يمكــن أن يكــون لــه تأثير
كبيــر علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ،بمــا ذلــك انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وزيــادة رأس مــال الشــركة وتخفيضــه
ودخولهــم فــي نشــاطات متعلقــة باإلندمــاج واإلســتحواذ وغيرهــا مــن القــرارات المؤثــرة .وســيمتلك المســاهم الرئيســي
فهــد بــن ثيــان آل ثنيــان نســبة  %79,94مــن أســهم الشــركة بعــد اإلنتهــاء مــن االكتتــاب .وعليــه ،ســيكون بمقــدوره التأثيــر
علــى كافــة األمــور التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين والتــي قــد تتعــارض مــع مصالــح المؤسســين ،وقــد تســتخدم هــذه
الســيطرة بطريقــة تؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأرباحهــا ونتائجهــا الماليــة.
مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم
لــم يســبق وجــود ســوق ألســهم الشــركة ،ولــم يســبق تداولهــا فــي الســوق الماليــة ،وال يوجــد أي تأكيــد بــأن ســعر االكتتــاب
ســيكون مســاوياً لســعر تــداول الســهم فــي الســوق بعــد عمليــة االكتتــاب .وفــي حالــة غيــاب ســوق نشــط لتــداول أســهم
الشــركة فســوف تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة ســلبا ممــا يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر ســلباً علــى ســعر الســهم.
ـاء علــى عــدة عوامــل منهــا وضــع الشــركة وتطلعاتهــا المســتقبلية
قــد تــم تحديــد ســعر االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بنـ ً
ومعطيــات ســوق األســهم ،والتفــاوض بيــن المستشــار المالــي والشــركة.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

•مخاطر تتعلق بطرح أسهم اضافية لزيادة رأس المال

ـاء علــى متطلبــات أعمالهــا .وتتضمــن
فــي حــال قــررت الشــركة اصــدار اســهم جديــدة فــي المســتقبل لزيــادة رأس مالهــا بنـ ً
العوامــل التــي تتطلــب زيــادة الشــركة رأس مالهــا مــا يلــي:
 الحاجة للتمويل للتوسع في نشاطات الشركة. استنفاد رأس المال الحالي نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة.قــد ال تتمكــن الشــركة مــن زيــادة رأس مالهــا فــي الوقــت الــذي تريــده أو بالشــكل الــذي يخــدم مصالحهــا الــذي ســيؤثر ســلباً
علــى توقعــات أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا .كــم أنــه إذا مــا قــررت الشــركة زيــادة رأس مالهــا بإصــدار أســهم جديــدة  ،فــإن اصــدار
هــذه األســهم الجديــدة ســيؤدي الــى التأثيــر ســلبا علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ملكيــة المســاهمين فــي
الشــركة فــي حالــة عــدم اســتثمارهم فــي األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

•مخاطر تتعلق بتوزيع أرباح األسهم

يعتمــد قــرار الشــركة علــى توزيــع أربــاح فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل منهــا ،تحقيــق األربــاح وحجــم األربــاح المحققــة،
وتوافــر الســيولة النقديــة ،والمركــز المالــي للشــركة ،إال أن تلــك األربــاح قــد تتفــاوت تبعــاً لصافــي دخــل الشــركة ،وال يوجــد
ضمــان أن تــوزع الشــركة أرباحــاً فــي المســتقبل أو علــى اإلطــاق .إن قــدرة الشــركة علــى اإلعــان عــن تحقيــق وصــرف
أربــاح نقديــة علــى األســهم قــد تكــون مرتبطــة بالنفقــات الرأســمالية المســتقبلية وأحــكام وشــروط اتفاقيــات التســهيالت
االئتمانيــة ،وعليــه فــإن الشــركة ال تضمــن لمســاهميها أنــه ســيتم توزيــع أيــة أربــاح مســتقبلية ،فــإن هــذه ســوف يؤثــر ســلباً
علــى ربحيــة الســهم وأســعار أســهم الشــركة.

•مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح أو بعد إنتهاء فترة الحظر

ـتقبال بعــد الطــرح ،أو احتمــال حــدوث مثــل هــذا البيــع أو االعتقــاد
إن بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم فــي الســوق مسـ
ً
بذلــك فــي الســوق ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أســعار تــداول األســهم فــي الســوق .ســيخضع المســاهم الحالــي لفتــرة
حظــر مدتهــا اثنــي عشــرة ( )12شــهراً تبــدأ مــن تاريــخ تــداول األســهم ،ويحظــر عليــه خاللهــا التصــرف بــأي مــن األســهم التــي
يملكهــا بالشــركة .وقــد يــؤدي بيــع المســاهم الرئيســي فهــد بــن ثنيــان آل ثنيــان لكميــة كبيــرة مــن األســهم بعــد انتهــاء فتــرة
الحظــر إلــى التأثيــر ســلبياً علــى أســهم الشــركة وبالتالــي انخفــاض ســعرها بالســوق.

•مخاطر سيولة أسهم الطرح

ال يوجــد أي تأكيــد أن ســعر الســهم الــذي ســيتم تداولــه فــي الســوق بعــد عمليــة اإلكتتــاب ســيكون مســاوياً أو أعلــى
مــن ســعر اإلكتتــاب وقــد ال يتمكــن المكتتبــون مــن بيــع األســهم التــي اكتتبــوا فيهــا بنفــس ســعر اإلكتتــاب أو بســعر أعلــى
منــه وفــي حــال إنخفــاض ســعر الســهم بعــد الطــرح عــن ســعر اإلكتتــاب ســيؤثر ســلباً بتحقيــق خســائر وعــدم إمكانيــة بيــع
وتســييل األســهم  .وقــد يخضــع ســعر الســهم للشــركة فــي الســوق لتقلبــات كبيــرة وذلــك نتيجــة لعوامــل التغييــرات فــي
نتائــج أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي أو التوقعــات الخاصــة بأدائهــا المســتقبلي أو نتيجــة حالــة لإلقتصــاد الســعودي ،أو
وضــع الســوق فــي هــذا القطــاع.
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 .3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

 .1نبذة عن الشركة وملكيتها :

الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») تأسســت فــي مدينــة الريــاض كشــركة
ذات مســئولية محــدودة بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010153678بتاريــخ 1420/01/17ه ـ الموافــق (1999/05 /03م) بــرأس
مــال ( )500,000خمســمائة ألــف ريــال ســعودي ،يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض بالمدينــة الصناعيــة شــارع
األميــر متعــب بــن عبدالعزيــز  ،ص.ب  56579الريــاض  11564هاتــف -00966 )11( 4124242 :الرقــم الموحــد - 920000559 :
فاكــس .00966 )11( 4022615 :ومــن ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال اثنيــن مليــون
«  « 2,000,000اثنــان مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )200,000مائتــان ألــف ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا
عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة  ،بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق (2013/03/01م)
وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم ( /70ق) بتاريــخ 1435/03/29ه ـ الموافــق ( 2014/01/30م) .بتاريــخ 1438/05/04ه ـ
الموافــق (2017 /02 /01م) تمــت أخــر زيــادة فــي رأس مــال الشــركة ليصبــح ( )60,000,000ســتون مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )6,000,000ســتة مليــون ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا
أســهم عاديــة  ،وتــم اســتيفاء الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )40,000,000ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة وتحويــل مبلــغ
( )18,000,000ريــال ســعودي مــن جــاري المســاهمين إلــى رأس المــال.

قســمة إلــى ســتة مليــون ()6,000,000
ـاال ســعودياً ُم َّ
ُحــدد رأس المــال الحالــي للشــركة بمبلــغ ســتون مليــون (  )60,000,000ريـ ً
ســهماً عاديــاً اســميا وهــي متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية
 ،وكلهــا أســهم عاديــة] ممثلــة فــي رأس مــال الشــركة المدفــوع عنــد التأســيس وبعــد زيادتــه التــي تمــت بموجــب اجتمــاع
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق بتاريــخ 1438/03/21ه ـ الموافــق 2016/12/20م.

جدول :هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
إسم المساهم

رقم
1

فهد بن ثنيان بن فهد ال ثنيان

3

ناصر زيد الرزوق

2
4
5
6
7

محمد صالح عبدالعزيز العواد

عدد األسهم قبل
الطرح

نسبة الملكية قبل
الطرح

عدد األسهم بعد
الطرح

نسبة الملكية بعد
الطرح

1000

%0,02

800

%0,01

5,995,570
1000

فهد محمد الحبردي

1000

مستثمرون يملكون أقل من  %5والبالغ
عددهم  43مساهم

عبيد سعد السبيعي

المستثمرين المؤهلين
المجموع

1000

%99,93
%0,02
%0,02
%0,02

4,796,456
800
800
800

%79,95
%0,01
%0,01
%0,01

430

%0,01

344

%0,01

0

-

1,200,000

%20.00

6,000,000

%100

6,000,000

%100
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 .٢أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة

يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
العام
1999
1999
2002
2003
2003
2009

2010

الحدث

تم تأسيس الشركة الوطنية للبناء والتسويق برأس مال  500,000ريال سعودي مقسم بالتساوي من قبل األستاذ  /عصام الشواف
واألستاذ  /عبداإلله مؤيد.

دخول شريك جديد بالشركة (شركة الشواف العالمية) بنسبة  %25دون تغيير في رأس المال المدفوع للشركة.

تنازل الشركاء المؤسسين عن حصصهم ليصبح مالك الشركة كل من األستاذ :عبداإلله مؤيد والسيدة :بثينة محمد دفتر دون تغيير
في رأس المال المدفوع.

تنازل الشركاء المؤسسين عن حصصهم ليصبح مالك الشركة كل من األستاذ :سلمان بن سليم الصاعدي واألستاذ :محمد بن سليم
الصاعدي دون تغيير في رأس المال المدفوع.

تنازل كل من األستاذ :سلمان بن سليم الصاعدي واألستاذ :محمد بن سليم الصاعدي عن حصصهم بالشركة إلى كل من األستاذ:
يحيى محمد النجيدي واألستاذ :نجيد بن يحيى النجيدي دون تغيير في رأس المال المدفوع.
تم االستحواذ على الشركة وتطوير أعمالها من قبل األستاذ  /فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

·افتتــاح فــرع الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق ( نهــر البردونــي – فــرع شــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق ) وذلــك لتقديــم خدمــات
اإلعاشــة والضيافــة للشــركة.
المقر الرئيسي :الرياض  /خنشليلة.نشــاط الفــرع  :انشــاء وادارة وتشــغيل المطاعــم لتقديــم الوجبــات الغذائيــة المطهيــة والغيــر مطهيــة وتنفيــذ عقــود تقديــم
خدمــات التغذيــة واإلعاشــة للقطاعــات المدنيــة.
·اســتثمرت الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق باإلســتحواذ علــى نســبة  %65فــي الشــركة العلميــة للمنتجــات الصيدالنيــة (شــركة ذات
مســئولية محــدودة) ،ويتمثــل نشــاط الشــركة فــي تجــارة وتوزيــع االدويــة والمســتلزمات الطبيــة وســيارات االســعاف.

2013

افتتــاح فــرع الشــركةالوطنية للبنــاء والتســويق لألحبــار( معمــل فــرع الوطنيــة للبنــاء والتســويق) وذلــك لتقديــم خدمــات انتــاج اإلحبــار
والطــاءات والمــواد الكيميائيــة للشــركة.
المقر الرئيسي :الرياض  /الصناعية شارع األمير متعب بن عبدالعزيز.نشــاط الفــرع  :انتــاج األحبــار والطــاءات بموجــب خطــاب مركــز خدمــات الصناعييــن رقــم /3498ع بتاريــخ 1434/06/04ه ـ واســتيرادوتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي الدهانــات وأحبــار الطابعــة والمــواد الكيمائيــة.

2016

قرار الشركاء بزيادة رأس مال الشركة إلى  60مليون ريال سعودي.

2013

قرار الشركاء بتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة برأس مال  2مليون ريال سعودي.

(فضال راجع التطورات الرئيسية في رأس المال)
ً

 .٣رؤية المصدر

تسعى الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال صناعات مواد البناء.

 .٤رسالة المصدر وإستراتيجيته العامة :

تعزيز ثقة عمالء الوطنية للبناء والتسويق من خالل تقديم المنتجات والخدمات المميزة.

 .٥استراتيجية الشركة بشأن تطوير منتجاتها :

	-تنتهج الشركة استراتيجية العمل التالية:
	-تعزيز نطاق المنتجات الحالية والبحث بإستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية.
	-توطيد العالقة مع العمالء الحاليين وذلك من خالل تلبية طلباتهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة.
	-زيادة الطاقة اإلنتاجية لبعض المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدة.
	-تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.
	-الخبرة في اطالق منتجات جديدة في قطاعي اإلنشاءات والصناعة.
	-تعيين كوادر جديدة بخبرات أفضل مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة المالي والتنافسي.
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 .٦نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

	-استخدام احدث معدات التصنيع في مواقع متميزة تمتلكها الشركة.
	-القوة واألداء المالي المميز للشركة.
	-المحافظة على الكفاءات اإلدارية والفنية والمالية والعمل على تطويرها.
	-الخبرة في اطالق منتجات جديدة في قطاعي اإلنشاءات والصناعة.
	-قاعدة متنوعة من العمالء تربطها عالقة وثيقة بها.
	-حجم العمليات التشغيلية للشركة.
	-الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.
	-التواجد في المدن الرئيسية والصناعية في المملكة العربية السعودية.
	-العالقات اإلستراتيجية في قطاع التجزئة والجملة.

 .٧التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة:

•شركة ذات مسئولية محدودة:
بتاريــخ 1419/10/06ه ـ الموافــق (1999/01/24م) تأسســت الشــركة كشــركة ذات مســئولية محــدودة بــرأس مــال 500,000
ريــال ســعودي باســم الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق بموجــب الســجل التجــاري رقــم( )1010153678مملوكــة مــن قبــل
الســيد /عصــام مصطفــى الشــواف والســيد /عبــد اآللــه محمــد ابراهيــم المؤيــد.
بتاريــخ 1420/01/24ه ـ الموافــق (1999/05/10م) اتفــق الشــركاء علــى تعديــل عقــد التأســيس للشــركة وذلــك بدخــول
شــريك شــركة الشــواف العالميــة وذلــك بنســبة  %25دون تغييــر فــي رأس المــال المدفــوع للشــركة .
بتاريــخ 1423/03/03ه ـ الموافــق (2002/05/15م) تــم تعديــل الشــركاء ليصبــح مــاك الشــركة كل مــن األســتاذ :عبداإللــه
مؤيــد والســيدة :بثينــة محمــد دفتــر دون تغييــر فــي رأس المــال المدفــوع..
بتاريــخ 1423/12/09ه ـ الموافــق (2003/02/10م) تــم تعديــل الشــركاء ليصبــح مــاك الشــركة كل مــن األســتاذ :ســلمان بــن
ســليم الصاعــدي واألســتاذ :محمــد بــن ســليم الصاعــدي دون تغييــر فــي رأس المــال.
بتاريــخ 1428/11/01ه ـ الموافــق (2003/11/10م) تــم تعديــل الشــركاء ليصبــح مــاك الشــركة كل مــن األســتاذ :يحيــى
محمــد النجيــدي واألســتاذ :نجيــد بــن يحيــى النجيــدي دون تغييــر فــي رأس المــال.
بتاريــخ 1430/09/02ه ـ الموافــق (2009/08/23م) اتفــق الشــركاء علــى التنــازل عــن الحصــص لــكل مــن الســيد  /فهــد ثنيــان
بــن فهــد آل ثنيــان والســيد /محمــد صالــح عبــد العزيــز العــواد.
بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق (2013/03/01م) اتفــق الشــركاء علــى تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بــرأس
مــال  2,000,000ريــال وتــم تعييــن مجلــس إدارة مكــون مــن ( )6أعضــاء ومــدة الشــركة ( )50ســنة ميالديــة تبــدأ مــن تاريــخ
صــدور قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة.
بتاريــخ 1438/05/04ه ـ الموافــق ( 2017 /02 /01م) تمــت أخــر زيــادة فــي رأس مــال الشــركة ليصبــح ( )60,000,000ســتون
مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )6,000,000ســتة مليــون ســهم القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ()10
ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة عينيــة ونقديــة ،وتــم اســتيفاء الزيــادة عــن طريــق تحويــل مبلــغ ( )40,000,000ريــال
ســعودي مــن األربــاح المبقــاة وتحويــل مبلــغ ( )18,000,000ريــال ســعودي مــن جــاري المســاهمين إلــى رأس المــال.
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 .٨فروع الشركة:

نهر البردوني – فرع شركة الوطنية للبناء والتسويق
تأســس الفــرع بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010283864بتاريــخ 1431/03/27ه ـ الموافــق (2010/03/13م) ،حيــث تم اســتئجار
موقــع للفــرع فــي مدينــة الريــاض ،ويمــارس الفــرع نشــاط انشــاء وادارة وتشــغيل المطاعــم لتقديــم الوجبــات الغذائيــة
المطهيــة والغيــر مطهيــة وتنفيــذ عقــود تقديــم خدمــات التغذيــة واإلعاشــة للقطاعــات المدنيــة.

الوطنية لألحبار – معمل فرع الوطنية للبناء والتسويق
تأســس الفــرع بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010371828بتاريــخ 1434/06/13ه ـ الموافــق (2013/04/24م) ،حيــث تــم
اســتئجار موقــع للفــرع فــي مدينــة الريــاض  ،ويمــارس الفــرع نشــاط انتــاج األحبــار والطــاءات بموجــب خطــاب مركــز خدمــات
الصناعييــن رقــم /3498ع بتاريــخ 1434/06/04ه ـ واســتيراد وتصديــر وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي الدهانــات وأحبــار الطابعــة
والمــواد الكيمائيــة.

 .٩لمحة عامة عن الشركة التابعة:

الشركة العلمية للمنتجات الصيدالنية  -شركة ذات مسئولية محدودة
تأسســت الشــركة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010288028وتاريــخ 1431/06/01ه ـ الموافــق 2010/05/15م فــي مدينــة
الريــاض ،ويتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األدويــة (صيدليــات ومخــازن األدويــة) واألدويــة
البيطريــة والمعــدات واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة ولــوازم المستشــفيات وأجهــزة المعاقيــن ومــواد ومســتحضرات
التجميــل واألدويــة الشــعبية والمطهــرات الصحيــة ،تجهيــز ســيارات اإلســعاف ،الــوكاالت التجاريــة ،ويبلــغ رأس المــال
المدفــوع للشــركة  100,000ريــال ســعودي ،وفيمــا يلــي بيــان الشــركاء:
م

إسم الشريك

1

الشركة الوطنية للبناء والتسويق

65

المجموع

100

2

صالح بن عبدالله صالح الرشيد

 .١0منتجات الشركة

عدد الحصص

قيمة الحصة

اإلجمالي

1000

65,000

-

100,000

35

1000

35,000

 .1التجارة بمواد البناء:
•تقوم الشركة بتوفير جميع أنواع مواد البناء وبخاصة مادة حديد التسليح.
•يعمــل فــي الشــركة فريــق متخصــص فــي االســتيراد والتخليــص وتمتلــك أســطولها الخــاص للنقــل لجميــع أنحــاء
المملكــة.
 .٢صناعة األلمنيوم والحديد المشغول:
•تمتلــك الشــركة مصنعــاً متكامـ ًـا فــي منطقــة هيــت بالريــاض علــى مســاحة 20,000م 2لتشــكيل األلمنيــوم والزجاج
والحديــد المشــغول والــذي يشــتمل علــى فريــق فنــي ينفــذ جميــع التصاميــم والتركيبــات مــن الواجهــات واألبــواب
والنوافــذ والمطابــخ وجميــع تركيبــات األلمنيــوم والحديــد األجوف المشــغل.
 .٣استعدال الحديد والعبوات المعدنية:
•تمتلــك الشــركة مصنــع يقــع فــي مدينــة هيــت التابعــة لمنطقــة الريــاض علــى أرض مملوكــة مســاحتها  20,000م، 2
يقــوم المصنــع باســتعدال الحديــد وتقطيعــه وإعــادة بيعــه ومصنعــاً لصناعــة وتركيــب الحديــد المشــغول .إضافــة
إلــى صناعــة البراميــل والعبــوات المعدنــي بجمــع قياســاتها.
 .٤الوطنية لألحبار
•تمتلــك الشــركة الوطنيــة فرعــاً لمصنــع إلنتــاج األحبــار الصناعيــة وطــاء المعــادن والملمعــات الصناعيــة فــي
منطقــة الريــاض.
التوجــد لــدى الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق خطــة حاليــة بإضافــة أي نشــاطات أو منتجــات جديــدة حتــى تاريــخ هــذه
النشــرة إنمــا ســتعمل علــى تطويــر منتجاتهــا الحاليــة والعمــل علــى طلبــات عمالئهــا.
كمــا تؤكــد الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع خــال  12شــهراً فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً
فــي الوضــع المالــي للشــركة منذ تأسيســها.

 | 36نشرة اإلصدار
 .١١منتجات وخدمات الشركة

•االخشاب بأنواعها (بالي وود عادي ،خشب سقالة ،مرابيع).
•الحديد بأنواعها (حديد مجغول ،شبك أرضيات ،حديد تسليح ،حديد األوبوكسي).
•شدات معدنية (دعامات ،سقاالت ،رابط سقالة ،كفرات عجل ،قمط).
•مواسير بي في سي.
•بالستيك نايلون.
•صامولة.
•شبكة لياسة.
•عوازل.

 .١٢مصانع الشركة

يوجد لدى الشركة العديد من المصانع في منطقة الرياض التي تنتج من خاللها منتجاتها وهي كالتالي:
المصنع
مصنع األحبار

المنتجات

يقــوم هــذا المصنــع بإنتــاج األحبــار
الصناعيــة وطــاء المعــادن والملمعــات
الصناعيــة.

الموقع

الطاقة اإلنتاجية

ملك  /مستأجر

الرياض  -السلي

 10,000طن سنويا.

مستأجر

مصنع األلمونيوم

يقــوم هــذا المصنــع بتشــكيل األلمنيــوم
والزجــاج والحديــد المشــغول والــذي
يشــتمل علــى فريــق فنــي ينفــذ جميــع
التصاميــم والتركيبــات مــن الواجهــات
واألبــواب والنوافــذ والمطابــخ وجميــع
تركيبــات األلمنيــوم والحديــد األجــوف
المشــغل.

الرياض  -هيت

مصنع الحديد

يقــوم هــذا المصنــع باســتعدال الحديــد
وتقطيعــه وإعــادة بيعــه كمــا يقــوم
بتركيــب الحديــد المشــغول .إضافــة إلــى
صناعــة البراميــل والعبــوات المعدنــي
بجمــع قياســاتها.

الرياض  -هيت

متوسط 100,000م2
سنوياً.

 100,000طن سنوياً.

ملك

ملك

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق
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 .١٣الموظفون

انخفــض عــدد موظفــي الشــركة بنهايــة العــام 2016م إلــى (  )163موظفــاً منهــم ( )9موظــف ســعودي و ( )155موظــف
غيــر ســعودي وبنســبة ســعودة قدرهــا ( ،)%5مقارنــة بالعــام 2015م حيــث كان عــدد موظفــي الشــركة ( )180موظــف
منهــم ( )12موظــف ســعودي و (  )168موظــف غيــر ســعودي أي بنســبة ســعودة قدرهــا ( ،)%7كمــا أن الشــركة تســعى
باســتمرار إلــى زيــادة نســبة الســعودة وذلــك باســتقطاب كفــاءات ســعودية للعمــل فــي الشــركة وســوف تتبــع خطــة
تشــمل نواحــي التوظيــف والتدريــب ،وتنــدرج الشــركة تحــت النطــاق “األخضــر” مــن برنامــج نطاقــات الســعودة.
ويوضح الجدول التالي تفاصيل الموظفين في الشركة حسب فئاتهم خالل العام 2015م2016 ،م:
القسم

كما في ديسمبر 2015

سعوديون

الغير سعوديون

الشئون اإلدارية

5

2

الشئون القانونية

1

0

األدارة العامة

الشئون المالية

1
0

ادارة تقنية المعلومات

0

المستودعات

1

العالقات العامة
قسم الصيانة

2
5
2

4

3

1

-

8

1

2

-

10
1

2

قسم التركيب والتدريب
السائقين

0

3

اإلجمالي

1

1

0

5

10

0

عمالة المصانع

7

3

0

3

3

8

قسم السكرتارية

المجموع

سعوديون

الغير سعوديون

1
2

1
0

12

132
168

كما في ديسمبر 2016

3
8
3

132
180

1
0

-

0
0
0
9

2
5
2
2
7
0
3

125
155

المجموع
3
3
5
-

2

4

2
8
7
1
3

125

163

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاط الشركة.
كمــا تؤكــد الشــركة بأنــه لــم يحــدث أي انقطــاع فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع
المالــي للشــركة منــذ تأسيســها.
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 .4الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي للشركة :
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺛﻨﻴﺎن ﺑﻦ ﻓﻬﺪ آل ﺛﻨﻴﺎن

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
أ .ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

اﻟـﻠـﺠـ ــﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
أ .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺞ اﻟﻌﻮاد

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ
أ .أﻧﺲ ﻧﺸﻮاﺗﻲ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
أ .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻮاد
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
أ .ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺛﻨﻴﺎن آل ﺛﻨﻴﺎن

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
أ .ﻓﻬﺪ اﻟﺤﺒﺮدي
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮد

اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮي

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺸﻬﺮاﻧﻲ

إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

إدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد

اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮد
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ

إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

 .١مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ( )5أعضاء ( )4أربعة منهم مستقلين و( )1واحد منهم غير مستقل
م

األسم

2

محمد صالح عبدالعزيز العواد

1
3
4
5

المنصب

فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

رئيس مجلس اإلدارة

ناصر زيد ناصر الرزوق

عضو مجلس اإلدارة

فهد محمد الحبردي
عبيد سعد السبيعي

الجنسية

سعودي

47

سعودي

67

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

العمر

سعودي

52
33
56

الصفة

غير تنفيذي  /غير مستقل
تنفيذي /غير مستقل

غير تنفيذي  /مستقل

غير تنفيذي  /مستقل
غير تنفيذي  /مستقل

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق
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 1-2ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة
فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة الحاليين:
االسم

فهد بن ثنيان بن فهد آل ثنيان

العمر

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

47

بكالوريوس إدارة أعمال –
جامعة الملك سعود
1999

يمتلــك األســتاذ فهــد بــن ثنيــان آل ثنيــان الخبــرة اإلداريــة والماليــة واإلستشــارية ،حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة
األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود .وهــو شــريك وعضــو مجلــس إدارة فــي كل مــن :
الخبرات العملية

االسم

	-مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالدورة  15والدورة .16
	-عضو مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة منذ تاريخ 2003م.
	-عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2004م.
	-عضو مجلس إدارة شركة نادك منذ تاريخ 2003م.

ناصر زيد ناصر الرزوق

العمر

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة في كل من :
	-شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2004م.
	-شركة الحارس األول منذ تاريخ 2010م.

االسم

فهد محمد الحبردي

العمر

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

الجنسية

الخبرات العملية

االسم

سعودي

عضو مجلس إدارة في كل من:

المؤهالت العلمية
تاريخ التعيين

67

ثانوية عامة
2013

33

بكالوريوس إدارة أعمال-
جامعة الملك سعود
2013

	-شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2012م.
	-شركة حنوش التجارية منذ تاريخ 2012م.
	-مؤسسة فات التجارية منذ تاريخ 2013م.

محمد صالح عبدالعزيز العواد

العمر

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الخبرات العملية

يمتلك األستاذ /محمد صالح العواد الخبرة اإلدارية حيث يشغل عضو مجلس إدارة العديد من الشركات منها :
 عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2010م. شركة الحارس األول منذ تاريخ 2009م. شركة حنوش التجاري منذ تاريخ 2008م. -مؤسسة فات التجارية منذ تاريخ 2011م.

الجنسية

سعودي

المؤهالت العلمية

52

تاريخ التعيين

ثانوية عامة

2009
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االسم

عبيد سعد السبيعي

العمر

المنصب

عضو مجلس اإلدارة

المؤهالت العلمية

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

الخبرات العملية

االسم

 الدكتوراه فى الهندسةالمدنية.
 الماجستير فى هندسةاالنشاءات واالدارة.
 درجة البكالوريوس فيالهندسة المدنية.
2017

 مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشمالية من  2010حتي تاريخه. المدير التنفيذي شركة اسمنت المنطقة الشمالية من  2006حتى .2010 رئيس قسم الدعم الفني بوزارة الدفاع والطيران من  1999حتى .2006 مدير مدينة الملك خالد العسكرية مكتب االنشاءات من  1991حتى .1996 مدير مشروع وزارة الدفاع والطيران القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالضهران من  1987الي .1991عبدالكريم العتيبي

العمر

45

المؤهالت العلمية

ثانوي

المنصب

سكرتير مجلس اإلدارة وعالقات المساهمين

الخبرات العملية

يشغل منصب سكرتير مجلس اإلدارة ومدير إدارة العالقات العامة وشئون المساهمين.

الجنسية

56

سعودي

تاريخ التعيين

 .2إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة:

2010

يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي وســكرتير مجلــس اإلدارة والموظفــون فــي اإلدارة العليــا
بمــا يلــي:
1 .1أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن أفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة
أو ســكرتير مجلــس اإلدارة.
2 .2أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن أي اعســار فــي الســنوات الخمــس الســابقة لشــركة كان أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
أو أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة أو ســكرتير مجلــس اإلدارة معينــاً فيهــا فــي منصــب إداري أو شــرفي.
3 .3أن كافــة اإلتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة ستســتمر علــى أســاس تنافســي وأن يتــم التصويــت علــى جميــع
العقــود مــع األطــراف ذات العالقــة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة مــع امتنــاع
عضــو مجلــس اإلدارة الــذي لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي هــذه العقــود مــن التصويــت عليهــا ســواء فــي
مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة العاديــة.
4 .4ال يتمتع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين بحق التصويت على أي عقد أو عرض له فيه مصلحة.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

 .3اإلدارة العليا

يتكــون فريــق اإلدارة العليــا للشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق مــن عــدد مــن األعضــاء المهنييــن مــن حملــة الدرجــات العليــا.
وتتكــون اإلدارة التنفيذيــة مــن األعضــاء الموضحيــن بالجــدول التالــي:
االسم

المؤهل العلمي

الجنسية

المنصب
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

سعودي

محمد صالح العواد

ثانوية عامة

سعودي

عبدالكريم العتيبي

ثانوي

سكرتير مجلس اإلدارة ومدير العالقات وشئون المساهمين

محمد صالح محمود

جامعي

مراجع داخلي

مصري

محمد فكري

جامعي

مدير اإلدارة المالية

مصري

عبدالملك أبا الخيل

جامعي

مدير الشؤون القانونية

سعودي

عبدالله الشهراني

جامعي

مدير الشؤون اإلدارية

سعودي

• ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا
االسم

العمر

محمد صالح عبدالعزيز العواد

المنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

الخبرات العملية

يمتلك األستاذ /محمد صالح العواد الخبرة اإلدارية حيث يشغل عضو مجلس إدارة العديد من الشركات منها :
 عضو مجلس إدارة شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2010م. شركة الحارس األول منذ تاريخ 2009م. شركة حنوش التجاري منذ تاريخ 2008م. -مؤسسة فات التجارية منذ تاريخ 2011م.

الجنسية

االسم

المؤهالت العلمية

52

تاريخ التعيين

سعودي

عبدالكريم العتيبي

العمر
المؤهالت العلمية

ثانوية عامة

المنصب

الخبرات العملية

يشغل منصب سكرتير مجلس اإلدارة ومدير إدارة العالقات العامة وشئون المساهمين.

الجنسية

االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية

فهد محمد الحبردي

عضو مجلس اإلدارة
سعودي

عضو مجلس إدارة في كل من:
 شركة الجبس األهلية منذ تاريخ 2012م. شركة حنوش التجارية منذ تاريخ 2012م. -مؤسسة فات التجارية منذ تاريخ 2013م.

تاريخ التعيين

العمر
المؤهالت العلمية
تاريخ التعيين

2009

45

سكرتير مجلس اإلدارة وعالقات المساهمين

سعودي

ثانوية عامة

33

2010

بكالوريوس إدارة أعمال –
جامعة الملك سعود
2013
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االسم

محمد صالح محمود

العمر

المنصب

مراجع داخلي

المؤهالت العلمية

الجنسية

مصري

تاريخ التعيين

الخبرات العملية

بكالوريوس في المحاسبة وماجستير بالمراجعة.
خبرة  30عاماً في المحاسبة واإلدارة المالية والمراجعة والتدقيق الداخلي.
  2017-2013الشركة الوطنية للبناء والتسويق مدير إدارة المراجعة الداخلية.  2013-1994شركة جودت للمقاوالت مدير مالي. 1994-1990 -شركة المؤيد لالستثمار مدير حسابات.

االسم

محمد فكري

العمر

المنصب

مديراإلدارة المالية

المؤهالت العلمية

الجنسية

مصري

تاريخ التعيين

الخبرات العملية

االسم

عبدالملك أبا الخيل

المنصب

مدير الشؤون القانونية

المؤهالت العلمية

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

الخبرات العملية

 الحصول على رخصة المحاماة عام 2000م العمل مستشار قانوني مع عدد من شركات القطاع الخاص من العام 2005م. إلمام في صياغة العقود ،تصفية الشركات ،وإعداد المذكرات واللوائح اإلعتراضية. ترافع أمام جميع محاكم القضاء العام. -مايو2017 -2013م الشركة الوطنية للبناء والتسويق.

االسم

عبدالله الشهراني

العمر

المنصب

مدير الشئون اإلدارية

المؤهالت العلمية

الجنسية

سعودي

تاريخ التعيين

 .4اللجان

بكالوريوس تجارة – جامعة
القاهرة
2013

42

بكالوريوس محاسبة –
جامعة اإلسكندرية
2013

بكالوريوس في المحاسبة خبرة  15سنة في اإلدارة المالية وضبط التكاليف.
 من  ٢٠١٣/1م الشركة الوطنية للبناء والتسويق ( مدير اإلدارة المالية ). من  2004/9م حتى  2012/09م شركه الحربي للمقاوالت ( مدير مراجعة داخلية ). من  2001/9م حتى  2004 / 09م شركة رجب وسلسة للمقاوالت (رئيس حسابات ).العمر

الخبرات العملية

63

خبرة  12عاماً في االجراءات اإلدارية واألنظمة الحكومية العامة.
 2013م2017-م الشركة الوطنية للبناء والتسويق مدير الشؤون اإلدارية. 2009م2012-م شركة جودت للمقاوالت مدير الشؤون اإلدارية. 2005م2008-م مصانع الراجحي لصناعات البالستيك واالسفنج مشرف مبيعات.2004 -م2005-م شركة الجزيرة للصناعات الدوائية موظف شؤون إدارية.

41

ماجستير قانون – جامعة
األمام محمد بن سعود
اإلسالمية
2013

36

بكالوريس إدارة أعمال –
جامعة الملك سعود
2013

عمـ ًـا بالئحــة حوكمــة الشــركات تتبنــى الشــركة معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك فصــل لمســؤوليات
ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والسياســات التــي تضمــن عمــل مجلــس إدارة الشــركة بمــا يحقــق مصالــح
المســاهمين .وحيــث أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية وليســت الزاميــة علــى الشــركة إال أن الشــركة ملتزمــة
بكافــة األحــكام الــواردة فــي نظــام الشــركات الصــادرة عــن وزارة التجــارة واإلســتثمار  ،وعليــه قــام مجلــس إدارة الشــركة
بتشــكيل ثــاث لجــان هــي :لجنــة المراجعــة ،ولجنــة الترشــيحات والتعويضــات ،ولجنــة االســتثمار.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

•لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم :
1

فهد محمد الحبردي

رئيس اللجنة

2

عبيد سعد السبيعي

عضو

3

محمد صالح محمود

مراجع داخلي

ويوجــد لــدى الشــركة لجنــة مســتقلة للمراجعــة تتبــع مباشــرة لمجلــس اإلدارة .وتشــمل مهــام ومســؤوليات لجنــة
المراجعــة مــا يلــي:
	-اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في أداء المهام المناطة بها من مجلس اإلدارة.
	-المراقبة الدقيقة لنظام المراجعة الداخلية وإعداد تقرير خطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها.
	-تحليل تقارير المراجعة الداخلية ،والمتابعة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
	-رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجعي حسابات الشركة.
	-متابعة عمل مراجعي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج نطاق أنشطة المراجعة المسندة لهم.
	-مراجعة خطة المراجعة مع مراجعي الحسابات والتعليق عليها.
	-مراجعة تعليقات مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص.
	-مراجعة البيانات المالية األولية والســنوية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة  ،وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشــأنها.
	-مراجعة السياسات المحاسبية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
	-تجتمع لجنة المراجعة في العادة أربع مرات في العام.

•لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم :
١

فهد بن ثنيان آل ثنيان

رئيس اللجنة

2

عبيد سعد السبيعي

عضو

3

محمد صالح محمود

مراجع داخلي

وتشمل واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:
	-رفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة (ال يجــوز ترشــيح أي شــخص
ســبق أن وجهــت لــه أي تهمــة بخيانــة األمانــة).
	-إجــراء مراجعــة ســنوية لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الفتــرة الزمنيــة المناســبة اللتحــاق أي شــخص بعضويــة المجلــس.
	-مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  ،ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.
	-تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ،واقتــراح ســبل معالجتهــا علــى النحــو الــذي يعــود بالنفــع
علــى الشــركة.
	-التأكــد بشــكل ســنوي ،مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين مــن المجلــس ،والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب فــي
المصالــح فــي حــال كان أحــد أعضــاء المجلــس عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركات أخــرى.
	-إعــداد سياســة دفــع التعويضــات ،والمزايــا والمكافــآت ورواتــب العامليــن فــي الشــركة واالستشــاريين ،ومراجعتهــا
علــى بشــكل ســنوي.
	-وضــع سياســات واضحــة ألجــور ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ،واعتمــاد معاييــر ترتبــط بــاألداء
فــي هــذا الشــأن.
	-وضــع سياســة لألجــور تضمــن بــأن تكــون الرواتــب والمكافآت كافية الســتقطاب الموظفيــن المؤهلين واالحتفاظ
بهــم فــي الشــركة وبــأن تكــون متماشــية مــع الرواتــب التــي تدفعهــا الشــركات المماثلــة في الســوق.
	-تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
	-إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
	-ويجتمع أعضاء اللجنة في العادة مرتان في العام.
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•لجنة االستثمار

تتألــف لجنــة االســتثمار مــن ثالثــة أعضــاء وتــم تشــكيل اللجنــة فــي أول اجتمــاع للجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة
المنعقــدة في1437/09/22ه ـ (الموافــق 2016/06/27م) .وتتألــف لجنــة االســتثمار مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
١

محمد صالح العواد

رئيس اللجنة

2

عبيد سعد السبيعي

عضو

3

محمد صالح محمود

مراجع داخلي

وتشمل واجبات ومسؤوليات لجنة االستثمار ما يلي :
	-االشتراك في رسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في المجاالت االستثمارية وتوجيه األموال.
	-تنفيذ السياسة العامة الستثمار أموال الشركة بعد إقرارها من مجلس اإلدارة.
	-التأكد من أن سياسات االستثمار العامة منسجمة مع الخطة العامة لالستثمار في الشركة.
	-تقييم أداء استثمارات الشركة ،وتحليل مدى انسجامها مع السياسة العامة لالستثمار.
	-إعداد محفظة استثمارية تفصيلية كل ثالثة أشهر.
ـواء محليــاً أو فــي الخــارج ،وإعــداد التقاريــر الخاصــة فــي هــذا الشــأن،
	-البحــث عــن فــرص اســتثمارية جيــدة سـ ً
والمشــاركة فــي االجتماعــات مــع ممثلــي الشــركات والمؤسســات الماليــة والتجاريــة لتســهيل تطبيــق سياســة
االســتثمار المعتمــدة مــن الشــركة.
	-مراجعــة وتحليــل عــروض االســتثمار المختلفــة وإعــداد تقاريــر فــي هــذا الشــأن لرفعهاإلى مجلــس اإلدارة للموافقة
عليهــا وإقرارها.
	-متابعــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســواق المــال العالميــة وكذلــك الســوق المحليــة فــي كافــة الجوانــب التــي
يمكــن أن تؤثــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى مختلــف قنــوات االســتثمار.
	-اختيار االستثمارات المنسجمة مع السياسة االستثمارية المحافظة التي تتبعها الشركة.
	-تقديــم المشــورة فــي مجــال االســتثمار لمجلــس اإلدارةحــول األوضــاع االقتصاديــة العامــة واختيــار أفضــل القنوات
االســتثمارية فــي ظــل هــذه الظروف.
	-إعــداد الدراســات االقتصاديــة واالســتثمارية والبحــث فــي الســبل الكفيلــة بخدمــة خطــط الشــركة االســتثمارية
الحاليــة والمســتقبلية ورفــع هــذه التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة إلقرارهــا.
	-إعــداد تقاريــر األداء المتعلقــة بالمحافــظ االســتثمارية وإدارة المخاطــر وتقييــم القــرارات وعرضهــا علــى مجلــس
اإلدارة العتمادهــا.
	-الحــرص علــى توفيــر ســيولة نقديــة لتغطيــة االلتزامــات الماليــة للشــركة مــن خــال االحتفــاظ بنســبة مــن
االســتثمارات فــي شــكل اســتثمارات قصيــرة األجــل ومتفقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية  ،مــع االحتفــاظ فــي
الوقــت ذاتــه بحســاب تحــت الطلــب ،فضـ ًـا عــن االســتثمار فــي قنــوات اســتثمارية قابلــة للتســييل.
	-دعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة مــن خــال االســتثمار فــي إقامــة مشــاريع شــراكة أو غيــر ذلــك مــن
أســاليب التمويــل بمــا يتفــق مــع أهداف الشــركة.
	-التنســيق مــع اإلدارة الماليــة للشــركة فيمــا يتعلــق بتحصيــل إيــرادات االســتثمار عنــد تواريــخ اســتحقاقها لضمــان
جمــع هــذه اإليــرادات بالســرعة والدقــة الالزمــة.

 .5سياسة توزيع األرباح
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:
1 .1يجنّ ــب ( )%10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ( )%30مــن رأس المــال المدفــوع.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )%5من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
2 .2للجمعية العامة العادية ً
3 .3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح
ثابتــة قــدر األمــكان علــى المســاهمين .وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات
اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مايكــون قائمــاً مــن هــذه المؤسســات.
4 .4يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( )%10من رأس المال المدفوع.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

5 .5مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة (العشــرون) مــن هــذا النظــام ،والمــادة السادســة والســبعين مــن نظــام الشــركات
يخصــص بعــد ماتقــدم نســبة ( )%1مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســباً
مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
خــال الســنوات الثالثــة الســابقة قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح فقــط فــي بدايــة العــام 2014م والتــي تخــص اربــاح العــام 2013م
بواقــع  700,318ريــال ســعودي ولــم تــوزع الشــركة أي أربــاح حتــى تاريــخ هــذه النشــرة وذلــك يعــود لقيــام الشــركة بإعــادة
اســتثمارها فــي تمويــل العديــد مــن المشــاريع التــي نفذتهــا وكذلــك تطويــر أعمالهــا ودعــم انشــطتها التشــغيلية مــن تقويــة رأس
المــال العامــل الــذي يخــدم عمــوم أنشــطة الشــركة وذلــك تماشــياً مــع خطــط الشــركة فــي التوســع بالنشــاط التجــاري والصناعــي
القائــم أو المســتقبلي.

 .٦إستخدام متحصالت الطرح
تبلــغ القيمــة المتوقعــة إلجمالــي متحصــات االكتتــاب( ،)٣٢،٤٠٠،٠٠٠ســيدفع منهــا نحــو  ١،٠٠٠،٠٠٠ريــال ســعودي كمصاريــف
االكتتــاب والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومصاريــف فتــح حســاب األمانــة ومصاريــف التســويق باإلضافــة إلــى نفقــات
الطباعــة والتوزيــع ونفقــات أخــرى تتعلــق بالطــرح ،هــذا وســيتم توزيــع المتبقــي مــن المتحصــات علــى المســاهمين البائعيــن
«علــى أســاس تناســبي بحســب األســهم التــي يملكهــا كل مســاهم بائــع مــن أســهم اإلكتتــاب .ولــن تحصــل الشــركة علــى أي
جــزء مــن متحصــات الطــرح».

 .7تخصيص األسهم ورد الفائض
ســيقوم المستشــار المالــي بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق – حســاب الطــرح لالكتتــاب
فــي الســوق الموازيــة») ،ويجــب أن يــودع المكتتبيــن مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور .يجــب علــى كل مكتتــب مــن
المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن الحــد األعلــى لــكل مكتتــب هــو مائتــان وتســعة
وتســعون ألــف وتســعمائة وتســعون ( )299,990ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو عشــرة ( )10أســهم لــكل مكتتــب ،ومــا
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل
يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجدت-ســيتم تخصيصــه علــى أســاس تناســبي بنـ ً
مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا.
وســوف يتــم اإلعــان عــن التخصيــص النهائــي و رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد تاريــخ 1439/٠٧/2٩هـ
الموافق(2018/٠٤/١٥م).
وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة
لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم
تخصيــص أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات
فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

 .8اإلقرارات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1لــم يكــن هنــاك أي إنقطــاع فــي أعمــال المصــدر أو الشــركة التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع
المالــي خــال ال ـ  12شــهراً األخيرة.
2لــم تمنــح أي عمــوالت او خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل المصــدر أو الشــركة التابعــة خــال
الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم .
3لــم يكــن هنــاك أي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للمصــدر أو الشــركة التابعــة خــال الســنة الســابقة
مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج.
4بخــاف مــا ذكــر فــي الصفحــة رقــم « ٣٢نظــرة عامــة عــن الشــركة» مــن هــذه النشــرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي
مــن أقربائهــم أي أســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي المصــدر أو الشــركة التابعــة لهــا.
 5يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد دعاوي قضائية قائمة على الشــركة أو الشــركة التابعة كما في تاريخ هذه النشــرة.
 6يقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن الشــركة والشــركة التابعــة لهــا ملتزمــة بكافــة األحــكام الــواردة فــي نظــام الشــركات الصــادرة
عــن وزارة التجــارة واإلســتثمار.
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 .9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب التســجيل وقبــول تســجيل األســهم حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة
المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية الالزمــة لعمليــة طــرح األســهم.
يجــب علــى جميــع المكتتبيــن قــراءة شــروط وأحــكام اإلكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال تعبئــة نمــوذج طلــب اإلكتتــاب ،حيــث
أن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وتســليمه إلــى الجهــة المســتلمة يعتبــر بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة علــى شــروط
وتعليمــات اإلكتتــاب المذكــورة.
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ســيتم طــرح مليــون ومائتــان ألــف ( )1,200,000ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل وبقيمــة أســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد تمثــل  %20عشــرون بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة ،والتــي يتــم طرحهــا بســعر ( )٢٧ريــال ســعودي
للســهم الواحــد ،وبقيمــة إجماليــة قدرهــا ( )٣٢،٤٠٠،٠٠٠مليــون ريــال ســعودي ،ويقتصــر اإلكتتــاب علــى المســتثمرون
المؤهليــن وهــم كمــا يلــي:
	-أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
	-عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد جــرى تعيينــه
بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن
العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
	-حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى
تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
	-الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أوعــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال
اإلدارة.
	-الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
	-صناديق اإلستثمار.
	-مستثمرون أجانب مؤهلون.
	-أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.
	-أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،ويســتوفون أي
مــن المعاييــر اآلتيــة:
•أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال
ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
•أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال ســعودي خــال األثنــي عشــرة شــهراً
الماضيــة.
حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
•أن يكون
ً
•أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ينبغــي علــى مقدمــي طلبــات اإلكتتــاب توقيــع وتقديــم طلباتهــم لشــراء األســهم المطروحــة لالكتتــاب فــي األوقــات
والتواريــخ المحــددة ووفــق اآلليــة المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب .ويعتبــر أي طلــب اكتتــاب موقــع ومقــدم
مــن المكتتــب إلــى المستشــار المالي/مديــر الطــرح بمثابــة اتفاقيــة قانونيــة ملزمــة بيــن المســاهمين البائعيــن والمكتتــب.
يمتلــك المســاهمون البائعــون حاليــاً مائــة بالمائــة ( )%100مــن رأس مــال الشــركة ،وســتكون ملكيتهــم ثمانــون بالمائــة ()%80
مــن رأس مــال الشــركة بعــد انتهــاء اإلكتتــاب ،ويمكــن للمكتتبيــن الحصــول علــى نســخة مــن نشــرة اإلصــدار ونمــوذج طلــب
اإلكتتــاب مــن المستشــار المالــي /مديــر الطــرح:

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

 -المستشار المالي ومديرالطرح:

ترخيص هيئة السوق المالية رقم 07062-37

شركة كسب المالية
الرياض – حي المروج  -طريق العليا العام
ص .ب  395737الرياض 11375
هاتف 9979 207 11 966+ :
فاكس 9963 207 11 966+ :
الموقع اإللكتروني www.kasbcapital.sa :
البريد اإللكتروني info@kasbcapital.sa :

 3-9فترة الطرح وشروطها

ســيبدأ مديــر الطــرح فــي اســتالم نمــاذج طلــب اإلكتتــاب بــدءاً مــن يــوم األحــد 1439/٠٧/١٥ه ـ الموافــق (2018/٠٤/٠١م)
وعنــد توقيــع وتســليم طلــب اإلكتتــاب ،يقــوم مديــر الطــرح بختــم النمــوذج وتقديــم نســخه منــه إلــى مقــدم الطلــب .فــي
حالــة عــدم اكتمــال أو عــدم صحــة المعلومــات المقدمــة فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب أو لــم يتــم ختمــه مــن قبــل مديــر
الطــرح ،يعتبــر نمــوذج طلــب اإلكتتــاب الغيــاً .يجــب علــى المكتتــب تحديــد عــدد األســهم التــي ســيقوم باإلكتتــاب فيهــا فــي
نمــوذج طلــب اإلكتتــاب ،بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ اإلكتتــاب هــو حاصــل ضــرب عــدد األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا
بســعر العــرض البالــغ [ ]٢٧ريــال ســعودي للســهم.
يجــب تقديــم طلــب اإلكتتــاب خــال فتــرة االكتتــاب مرفقــاً بالمســتندات التاليــة ،حســبما ينطبــق الحــال ،وعلــى مديــر الطــرح
مطابقــة الصــور مــع النســخ األصليــة ،ومــن ثــم إعــادة النســخ األصليــة إلــى المكتتــب:
	-أصل وصورة بطاقة إثبات الهوية (للمكتتب الفرد)
	-صــورة مــن خطــاب التأهيــل مــن الشــركة الماليــة «مديــر المحفظــة» وفقــاً لقائمــة المســتثمرين المؤهليــن (المكتتبيــن
األفــراد).
	-صورة من السجل التجاري والنظام األساسي وصورة من تفويض التوقيع (للمكتتبين الشركات).
	-صــورة مــن الســجل التجــاري وصــورة هويــة المفــوض بالتوقيــع وصــورة تراخيــص هيئــة الســوق الماليــة ( فــي حــال
المســتثمر صنــدوق اســتثماري أو شــركة مرخصــة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،ويضــاف صــورة مــن اإلتفاقيــة بيــن
المســتثمر والشــركة المرخصــة فــي حــال المحافــظ أو اتفاقيــات اإلســتثمار بالنيابــة).
	-صورة من موافقة هيئة السوق المالية على إطالق الصندوق (للصناديق اإلستثمارية)
	-أي مستندات أخرى يتم طلبها أو اإلطالع عليها.
	-صورة من شهادة التعامل في األوراق المالية الصادرة من الهيئة ( للمكتتب الفرد).
يوافــق كل متقــدم بطلــب علــى اإلكتتــاب فــي األســهم المحــددة فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب الــذي قدمــه وشــرائها
بمبلــغ يعــادل عــدد األســهم المتقــدم بطلبهــا مضروبــاً بســعر اإلكتتــاب البالــغ [ ]٢٧ريــال ســعودي للســهم ،ويعتبــر كل
مكتتــب أنــه قــد تملــك عــدد األســهم المخصصــة لــه عنــد تحقــق الشــروط التاليــة:
	-تسليم نموذج طلب اإلكتتاب إلى المستشار المالي ومدير الطرح.
	-تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب اإلكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
	-تقديم خطاب التخصيص من مدير الطرح إلى المكتتب والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجــب أن يتــم دفــع إجمالــي قيمــة أســهم اإلكتتــاب المــراد اإلكتتــاب بهــا بالكامــل للجهــة المســتلمة مــن خــال اإليــداع فــي
حســاب األمانــة.
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ســيقوم المستشــار المالــي  /مديــر الطــرح بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («الشــركة الوطنيــة للبنــاء والتســويق – حســاب
الطــرح لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة») والــذي ســيتم توضيحــه فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب ،ويجــب علــى المكتتبيــن
إيــداع مبالــغ اإلكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور.
يجــب علــى كل مكتتــب مــن المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن الحــد األعلــى
لــكل مكتتــب هــو مائتــان وتســعة وتســعون ألــف وتســعمائة وتســعون ( )299,990ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو
عشــرة ( )10أســهم لــكل مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجــدت -ســيتم تخصيصــه علــى أســاس
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا.
تناســبي بنـ ً

وســوف يتــم اإلعــان عــن التخصيــص النهائــي و رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد تاريــخ
1439/٠٧/٢٩ه ـ الموافــق (2018/٠٤/١٥م).
وســيتم تخصيــص األســهم المطروحــة لإلكتتــاب وفقــاً لمــا تــم تحديــده مســبقاً مــع المصــدر .وسيرســل المستشــار المالــي
إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ
الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم إن وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم
مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن
علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

 5-9الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه

 1-5-9تعليق اإلدراج أو إلغائه
1 .1يجوز للهيئة تعليق اإلدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحاالت الآلتية:
	-إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
	-إذا أخفــق المصــدر إخفاقــاً تــراه الهيئــة جوهريــاً فــي التــزام النظــام ولوائحــه التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك عــدم
ســداد أي مقابــل مالــي أو غرامــات للهيئــة فــي مواعيــده.
	-إذا لــم تســتوف متتطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )11مــن قواعــد التســجيل
واإلدراج فــي الســوق الموازيــة.
	-إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله ال تسوغ التداول المستمر ألوراقه المالية في السوق.
	-إذا رأت أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقة المالية في السوق.
2 .2اذا اســتمر التعليــق لمــدة  6أشــهر مــن دون أن يتخــذ الصــدر اإلجــراءات المناســبة إلســتئناف التــداول ،جــاز للهيئــة
أن تلغــي اإلدراج
3 .3عنــد اعــان موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمصــدر علــى زيــادة رأس مالــه الــذي ينتــج عنــه اســتحواذ
عكســي يلغــي ادراج أســهم المصــدر ،وعليــه تقديــم طلــب جديــد لتســجيل األســهم وقبــول إدراجهــا وفقــاً
لقواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة إذا رغــب فــي ذلــك.
 2-5-9اإللغاء أو التعليق اإلختياري لإلدراج
 1 .1اليجــوز لمصــدر أدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج أو تعليقــه إال بموافقــة ســابقة مــن الهيئــة،
ويجــب علــى المصــدر تزويــد الهيئــة بالمعلومــات اآلتيــة:
	-األسباب المحددة لطلب اإللغاء أو التعليق.
	-نسخة من اإلعالن عن سبب اإللغاء.
	-نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن أي وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين ،إذا كان إلغــاء
اإلدراج نتيجــة لعمليــة اســتحواذ أو أي إجــراء آخــر يتخــذه المصــدر.
2 .2يجــب علــى المصــدر بعــد الحصــول علــى الموافقــة الهيئــة علــى إلغــاء اإلدراج ،الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة علــى ذلــك.
ـاء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يعلــن فــي أقــرب وقــت
ـ
ن
ب
اإلدراج
3 .3عندمــا يتــم تعليــق أو إلغــاء
ً
ممكــن عــن ســبب التعليــق أو اإللغــاء والمــدة المتوقعــة للتعليــق وطبيعــة الحــدث ســبب التعليــق أو اإللغــاء
الــذي يؤثــر فــي نشــاطات المصــدر.
4 .4يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو اإللغاء حسب تقديرها.

الشـ ــركة الوطني ـ ــة للبنـ ــاء والتســويق

National Building & Marketing Co.

 3-5-9التعليق المؤقت
1 .1يجــوز للمصــدر أن يطلــب التعليــق المؤقــت عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون
تأخيــر ،وال يســتطيع المصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول.
2 .2لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك ،يجب تأييد الطلب باآلتي:
	-األسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة.
	-نسخة من اإلعالن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث سبب التعليق.
ـاء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يعلــن فــي أقــرب وقــت ممكــن،
3 .3عندمــا يتــم التعليــق المؤقــت بنـ ً
ســبب التعليــق والمــدة المتوقعــة للتعليــق وطبيعــة الحــدث ســبب التعليــق الــذي يؤثــر فــي نشــاطات المصــدر.
4 .4يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
5 .5يجــوز للهيئــة أن تفــرض التعليــق المؤقــت مــن دون طلــب مــن المصــدر عندمــا تطلــع علــى معلومــات أو ظــروف
تؤثــر فــي نشــاطات المصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف مــن المحتمــل أن تؤثــر فــي الســوق أو حمايــة المســتثمرين،
ويجــب علــى المصــدر الــذي تخضــع أوراقــه الماليــة للتعليــق المؤقــت اإلســتمرار فــي التــزام نظــام الســوق المالــي
ولوائحــه التنفيذية.
6 .6يرفــع التعليــق المؤقــت بعــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي األعــان المشــار إليــه فــي الفقــرة  3أعــاه ،مالــم تــرى
الهيئــة خــاف ذلــك.
 4-5-9رفع التعليق
1 .1عندما يعلق اإلدراج يجب لرفع التعليق توافر اآلتي:
	-أن تعالج األوضاع التي أدت إلى التعليق ،وأال يكون التعليق ضرورياً لحماية المستثمرين.
	-التزام المصدر ألي شروط أخرى تراها الهيئة.
2 .2للهيئة رفع التعليق وإن لم يطلب المصدر ذلك.
 5-5-9إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها
يشــترط لتســجيل وقبــول إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء إدراجهــا تقديــم المصــدر لطلــب تســجيل أوراق ماليــة وقبــول
إدراج جديــد.

 6-9أحكام متفرقة

يكــون نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا مــن مقدمي
طلبــات اإلكتتــاب وخلفائهــم والمتنــازل لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة .ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا
جــرى النــص عليــه صراحـ ًـة فــي هــذه النشــرة ،اليجــوز التنــازل عــن نمــوذج طلــب اإلكتتــاب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو
التزامــات ناشــئة عنــه أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هذهالنشــرةدون الحصــول علــى موافقــة
خطيــة مســبقة مــن الطــرف األخــر.
تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود واي اســتالم لنمــاذج طلبــات اإلكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة
العربيــة الســعودية وتفســر وتنفــذ طبقــاً لهــا.

 7-9القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم اإلكتتاب بموجبها فيما يلي:
1 .1قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1438/11/30هـ (الموافق 2017/08/22م).
2 .2موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة المعلــن عنهــا علــى موقــع هيئــة الســوق
الماليــة بتاريــخ 1439/٠٢/١٢ه ـ والموافــق 2017/١١/٠١م).

 8-9فترة الحظر

يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــا عشــر ()12
شــهراً (فتــرة الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد
انتهــاء فتــرة الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

 | 50نشرة اإلصدار
 .10التعهدات الخاصة باإلكتتاب

 1-10اإلقرارات والتعهدات الخاصة باإلكتتاب

بموجب تعبئة نموذج طلب اإلكتتاب ،فإن المكتتب:
	-يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب اإلكتتاب.
	-يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
	-يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات اإلكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة.
	-يعلــن أنــه لــم يســبق لــه وال ألي مــن األفــراد المشــمولين فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب التقــدم بطلــب اكتتــاب فــي
األســهم ،ويوافــق علــى أن للشــركة الحــق فــي رفــض اإلكتتــاب المــزدوج.
	-يعلــن قبولــه األســهم المخصصــة لــه بموجــب نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــات اإلكتتــاب
الــواردة فــي الطلــب وهــذه النشــرة.
	-يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب اإلكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
	-ال يتنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم جــراء احتــواء هــذه النشــرة علــى معلومــات
جوهريــة غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة ،أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر علــى قــرار المكتتــب باإلكتتــاب فــي حالــة
إضافتهــا فــي النشــرة.

 2-10اإلكتتاب في األسهم المطروحة

ســيتم طــرح مليــون و مائتــان ألــف ( )1,200,000ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل وبقيمــة أســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد تمثــل  %20عشــرون بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة ،بســعر طــرح قــدره[ ]٢٧ريــال ســعودي للســهم
الواحــد ،ويقتصــر اإلكتتــاب علــى المســتثمرون المؤهلين.

 3-10التخصيص ورد الفائض

سيتم تخصيص أسهم االكتتاب على النحو التالي:
يجــب علــى كل مكتتــب مــن المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن الحــد األقصــى
لــكل مكتتــب هــو مائتــان وتســعة وتســعون ألــف وتســعمائة وتســعون ( )299.990ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو
عشــرة ( )10أســهم لكل مكتتب ،وما يتبقى من األســهم المطروحة لالكتتاب – إن وجدت -ســيتم تخصيصه على أســاس
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا .وســوف يتــم اإلعــان
تناســبي بنـ ً
عــن التخصيــص النهائــي و رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد تاريــخ 1439/٠٧/٢٩ه ـ الموافــق
(2018/٠٤/١٥م) .وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي
لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى
المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار
والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

 4-10السوق المالية السعودية (تداول)

فــي عــام 2001م ،تــم تأســيس نظــام «تــداول» ليحــل محــل نظــام المعلومــات اآللــي لــأوراق الماليــة .يغطــي نظــام
ـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن
تــداول عمليــات التــداول بشــكل متكامــل بــدءاً مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
أيــام األســبوع علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــاً وحتــى الســاعة  3عصــراً  ،مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس مــن
كل أســبوع ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر ،أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة
 9:30صباحــاً وحتــى الســاعة  10صباحــاً  ،ويتــم تغييــر أوقــات التــداول خــال شــهر رمضــان كمــا يتــم اإلعــان عنــه عــن طريــق
تــداول.
يتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتنفيــذ األوامــر الصحيحــة وفقــاً للســعر ،وبشــكل
أوال ،يليهــا األوامــر محــددة الســعر (األوامــر بســعر محــدد) ،وفــي حالــة إدخــال
عــام  ،تنفــذ أوامــر الســوق (أفضــل ســعر) ً
عــدة أوامــر بالســعر نفســه ،فإنــه يتــم تنفيذهــا حســب توقيــت اإلدخــال.
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يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة منهــا موقــع تــداول علــى االنترنــت
والرابــط اإللكترونــي لتــداول الــذي يوفــر بيانــات التــداول بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز.
وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــال يوميــن « ،»T+2أي أن نقــل ملكيــة األســهم يتــم بعــد تنفيــذ الصفقــة بيوميــن .ويجــب
علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق
إدارة تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق الماليــة بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق الماليــة.

 5-10تداول أسهم الشركة في السوق الموازية (نمو)

يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لألســهم ،وإعــان تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم
الشــركة .وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا
أو تعديلهــا بموافقــة الهيئــة.

عــاوة علــى ذلــك ،فإنــه اليمكــن تــداول أســهم االكتتــاب إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المكتتبيــن فــي
« الســوق الموازيــة» ،وتســجيل الشــركة فــي الســوق الموازيــة وإدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة  .ويحظــر التــداول
المســبق حظــراً تامــاً .ولــن تتحمــل الشــركة أيــة مســؤولية قانونيــة فــي حــال مخالفــة ذلــك مــن المكتتبيــن الذيــن يتعاملــون
فــي األنشــطة المحظــورة حيــث يتحملــون هــم المســؤولية الكاملــة عنهــا.

 .11اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم إكتمال الطرح
فــي حــال لــم يكتمــل الطــرح فــي التاريــخ المحــدد إلنتهــاء عمليــة الطــرح المبينــة فــي نشــرة اإلصــدار المقدمــة لهيئــة الســوق
الماليــة ،وجــب علــى المستشــار المالــي أن يقــدم للهيئــة خــال  10أيــام مــن انتهــاء الطــرح إشــعاراً كتابيــاً موقعــاً منــه يؤكــد فيــه
عــدم اكتمــال الطــرح ،ومــن ثــم ســيقوم بإشــعار المســتثمرين المكتتبيــن  ،وبالتنســيق مــع البنــك المســتلم لمتحصــات اإلكتتــاب
ســيتم إعــادة المبالــغ التــي تــم جمعهــا مــن المســتثمرين (إن وجــدت) مــن دون خصــم أي عمــوالت أو رســوم .وتؤكــد الشــركة
التزامهــا بــأي قــرار أو تعليمــات أو إجــراءات تصــدر مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي حــال عــدم اكتمــال الطــرح.

 .12المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة
ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي حــي الريــان بمدينــة الريــاض ،وذلــك بيــن
الســاعة  9:00صباحــاً وحتــى الســاعة  3:00عصــراً مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس ،علــى أن ال تقــل فتــرة المعاينــة عــن  7أيــام
عمــل قبــل نهايــة فتــرة الطــرح:
	-النظام األساسي للشركة.
	-السجل التجاري الرئيس للشركة.
	-عقــد تأســيس الشــركة وأخــر تعديــل لــه بموجــب قــرار الشــركاء بتحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســئولية محــدودة
إلــى شــركة مســاهمة.
	-موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية.
	-تقرير تقويم األوراق المالية.
	-أي تقارير أو خطابات أخرى.
	-القوائم المالية الموحدة للعام 2015م و 2016م.

 | 52نشرة اإلصدار

القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة 2014/03/26م حتى 2015/12/31م 2016 ،م المقارنة.
بموجــب قــرار الشــركاء بتاريــخ 1434/04/19ه ـ الموافــق 2013/03/01م تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة
مــن أول شــهر ينايــر وتنتهــي بنهايــة شــهر ديســمبر مــن كل ســنة علــى أن الســنة الماليــة األولــى
مــن تاريــخ القــرار الــوزاري الصــادر بإعــان التحــول وتنتهــي فــي نهايــة ديســمبر مــن العــام التالــي
للتحــول ( .فضـ ًـا راجــع تغييــر الكيــان القانونــي للشــركة)
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ترخي ــص هيئ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــوق المالي ـ ـ ـ ــة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رقم  07062-37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ص.ب  395737الري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض 11375
الـمـمـلـك ـ ـ ـ ــة الـع ــربيـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ــعودي ــة
هاتـ ـ ـ ـ ــف +966 11 207 9979
فاك ـ ـ ــس +966 11 207 9963
www.kasbcapital.sa

