
مستند تسجيل أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم ) 53/ق ( وتاريخ 1431/02/19هـ ) الموافق 2010/02/03م (، وبموجب السجل التجاري رقم ) 1010160762( وتاريخ 1421/05/20ه ) الموافق 2000/08/20م (الصادر بمدينة الرياض.

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية )13( ريال سعودي

تأسســت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي )»الشــركة« أو »الُمصــدر«( كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1421/04/15هـــ )الموافــق 2000/07/17م( ، وبــرأس مــال قــدره خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال ســعودي 
مقســم إلــى خمســة عشــر ألــف )15,000( حصــة نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي، ومقيــدة بالســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(الصــادر 
بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 1430/11/28ه )الموافــق 2009/11/16م( قــرر الشــركاء باإلجمــاع الموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأســمالها مــن خمســة عشــر 
مليــون )15,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة مالييــن )5,000,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية ، وبلغــت الزيــادة المدفوعــة 
فــي رأس المــال عشــرة مليــون )10,000,000( ريــال ســعودي مــن أصــل مبلــغ الزيــادة البالــغ خمســة وثالثيــن مليــون )35,000,000( ريــال ســعودي ، وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة عشــرة مالييــن )10,000,000( ريــال ســعودي 
ــوزاري  ــخ 1431/01/25ه )الموافــق 2010/01/11م( والقــرار ال ــوزاري رقــم )30/ق( وتاري ــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بموجــب القــرار ال ــم قي ــل كامــل القيمــة مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، وت مــن خــالل تحوي
رقــم )53/ق( وتاريــخ 1431/02/19هـــ )الموافــق 2010/02/03م(، وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(الصــادر بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 1442/01/01ه )الموافــق 
2020/08/20م( تــم اســتدعاء ماتبقــى مــن رأس مــال الشــركة وقــدره خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي، حيــث اكتتــب المســاهمين فــي عــدد اثنيــن مليــون وخمســمائة ألــف )2,500,000( ســهم عــادي 
وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي مــن خــالل رســملة مبلــغ عشــرة مالييــن )10,000,000( ريــال ســعودي 

مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، ورســملة مبلــغ خمســة مالييــن )5,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة، ورســملة مبلــغ عشــرة مالييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي ، مقســم إلــى خمســة مالييــن )5,000,000( ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وجميــع 
ــًا كان عــدد أســهمه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين )»الجمعيــة العامــة«(  أســهم الشــركة أســهمًا عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــى أي مســاهم أي حقــوق تفضيليــة، ويحــق لــكل مســاهم )»المســاهم«( أي
والتصويــت فيهــا. تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارًا مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن الســنوات الماليــة التــي تليهــا. )فضــاًل راجــع قســم رقــم )5( »سياســة توزيــع األربــاح« 

فــي هــذا المســتند(.

وكمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند، فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن رأس مالهــا هــم: شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة بنســبة ملكيــة )35%(، شــركة الخــزف الســعودية بنســبة ملكيــة )%15.87(، 
شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة بنســبة ملكيــة )11.53%(، شــركة كابــالت الريــاض بنســبة ملكيــة )7.67%(،شــركة الجــودة لصناعــة الســيراميك بنســبة ملكيــة )5.53%(. )ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول المســاهمين فضــاًل 
راجــع قســم ) 1-4( »هيــكل ملكيــة الشــركة قبــل اإلدراج« فــي هــذا المســتند(. ويحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن أعــاله التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر )12( شــهرًا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي 

الســوق الموازيــة )»فتــرة الحظــر«(، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة )»الهيئــة«( المســبقة.

ويقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى المســاهمين الحالييــن )باســتثناء المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )5%( أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن أعــاله والذيــن 
تنطبــق عليهــم فتــرة الحظــر(، باإلضافــة إلــى فئــات المســتثمرين المؤهليــن وهــم:

أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.أ. 
عمــالء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق ب. 

الموازيــة نيابــة عــن العميــل ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.ج. 
الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.د. 
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ه. 
صناديق االستثمار.و. 
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.ز. 
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.ح. 
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.ط. 
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:ي. 

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية. . 1
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.. 2
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.. 3
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.. 4
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.. 5

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.	. 

لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة 
لهــذا المســتند إلــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية )»الهيئــة«( وبطلــب إدراجهــا إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )»تــداول«(، وتــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة إلــى الجهــات ذات العالقــة واســتيفاء جميــع 

المتطلبــات، وتــم الحصــول علــى جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، بمــا فــي ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا. 

ينطــوي االســتثمار فــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى مخاطــر وأمــور غيــر مؤكــدة ولذلــك يجــب دراســة قســمي »إشــعار مهــم« و«عوامــل المخاطــرة« الوارديــن فــي مســتند التســجيل 
هــذا بعنايــة مــن ِقَبــل المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن قبــل أن يتخــذوا قــرارًا باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق الموازيــة.

المستشار المالي

يحتــوي هــذا المســتند علــى معلومــات ُقدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بـــ »الهيئــة«(. ويتحمــل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )هـــ( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى 
الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيــه مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا 
المســتند، وال تعطيــان أَي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو اكتمالــه، وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أًي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا المســتند أو االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه. ويجــب علــى الراغبيــن 

فــي االســتثمار بموجــب هــذا المســتند تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة. وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذا المســتند، يجــب استشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.

صدر هذا المستند بتاريخ 1442/08/18هـ )الموافق 2021/03/31م(
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ج

إشعار مهم

يقــدم هــذا المســتند معلومــات تفصيليــة كاملــة عــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي واألســهم محــل اإلدراج المباشــر. 
وســيعامل المســتثمرون المؤهلــون المحتملــون الذيــن يرغبــون باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر بعــد 
االنتهــاء مــن تســجيل أســهم الشــركة وبــدء تداولهــا فــي الســوق الموازيــة علــى أســاس أن قــرار االســتثمار يســتند إلــى 
المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند، والتــي يمكــن اإلطــاع عليهــا مــن خــال زيــارة موقــع الشــركة علــى اإلنترنــت 
)www.ngdc.com.sa(أو موقــع المستشــار المالــي شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة )www.falcom.com.sa( أو 
موقــع هيئــة الســوق الماليــة )www.cma.org.sa(. كمــا ســيتم اإلعــان مــن قبــل المستشــار المالــي »شــركة فالكــم 
للخدمــات الماليــة« علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية »تــداول« عــن نشــر مســتند التســجيل وإتاحته للمســتثمرين 
المؤهليــن خــال المــدة المحــددة وفــق قواعــد طــرح األوراق الماليــة واإللتزامــات المســتمرة وعــن أي تطــورات أخــرى. 

الماليــة  األوراق  تقديمهــا حســب متطلبــات قواعــد طــرح  تــم  تفاصيــل  علــى  هــذا  التســجيل  يحتــوي مســتند 
وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة، ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الــواردة أســمائهم فــي صفحــة )هـــ( 
مجتمعيــن ومنفرديــن، كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند، ويؤكــدون حســب 
علمهــم واعتقادهــم بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن 

ــة. أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي هــذا المســتند إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضلل

ــب  ــق بطل ــي«( فيمــا يتعل ــي )»المستشــار المال ــة كمستشــار مال ــم للخدمــات المالي ــن شــركة فالك ــم تعيي وقــد ت
ــة. ــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازي تســجيل أســهم الشــركة وإدراجه

إن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند كمــا فــي تاريــخ إصــداره عرضــة للتغييــر، وعلــى وجــه الخصــوص يمكــن 
أن يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم محــل اإلدراج المباشــر بشــكل ســلبي بالتطــورات المســتقبلية 
المتعلقــة بعوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو أي عوامــل اقتصاديــة أو سياســية أخــرى خارجــة عــن 
ــار  نطــاق ســيطرة الشــركة )فضــًا راجــع قســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة« فــي هــذا المســتند(، وال يجــب اعتب
أو تفســير أو االعتمــاد بــأي شــكل علــى هــذا المســتند وال علــى أي اتصــاالت شــفهية أو كتابيــة أو مطبوعــة فيمــا 

يتعلــق بأســهم اإلدراج أو تفســيرها كوعــد أو بيــان فيمــا يتعلــق باألربــاح أو النتائــج أو األحــداث المســتقبلية.

ال يجــوز اعتبــار هــذا المســتند بمثابــة توصيــة مــن الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــارها المالــي 
بالمشــاركة فــي عمليــة االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر. وتعتبــر المعلومــات التــي يحتــوي عليهــا 
هــذا المســتند ذات طبيعــة عامــة، وقــد تــم إعــداد هــذا المســتند دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية 
الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة لألشــخاص الراغبيــن باالســتثمار فــي األســهم 
محــل اإلدراج المباشــر. وقبــل اتخــاذ أي قــرار باالســتثمار، علــى كل مســتلم لهــذا المســتند الحصــول علــى استشــارة 
مهنيــة مســتقلة بخصــوص االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر بعــد بــدء تداولهــا مــن قبــل مستشــار 
مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة، وذلــك لتقييــم مــدى ماءمــة فرصــة االســتثمار والمعلومــات المدرجــة فــي هــذا 
المســتند لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات االســتثمارية الخاصــة بــه، بمــا فــي ذلــك المزايــا والمخاطــر المتعلقــة 
باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر، قــد يكــون االســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر مناســبًا 
ــر  ــرار طــرف آخ ــاد علــى ق ــدم االعتم ــن ع لبعــض المســتثمرين دون غيرهــم، ويجــب علــى المســتثمرين المحتملي
باالســتثمار أو عــدم االســتثمار كأســاس للدراســة المفتــرض قيامهــم بهــا فيمــا يخــص فرصتهــم لاســتثمار أو علــى 

الظــروف الخاصــة ألولئــك المســتثمرين. 

وتطلــب الشــركة والمستشــار المالــي مــن متلقــي هــذا المســتند االطــاع علــى كافــة القيــود النظاميــة التــي 
تتعلــق بشــراء أو بيــع أســهم اإلدراج ومراعــاة التقيــد بهــا.
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المعلومات المالية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والمعلومــات 
الماليــة األوليــة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م ، واإليضاحــات المرفقــة بهــا 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(. وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات 
الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م والقوائــم األوليــة المفحوصــة لفتــرة التســعة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م مــن قبــل شــركة ســليمان عبداللــه الخراشــي )الخراشــي وشــركاه محاســبون 

ومراجعــون قانونيــون(. هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا الماليــة بالريــال الســعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

تــم إعــداد التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند علــى أســاس افتراضــات محــددة ومفصــح عنهــا في هذا المســتند. 
وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي المســتقبل عــن االفتراضــات المســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد ضمــان أو 

تأكيــد أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال هــذه التوقعــات.

وتمثــل بعــض التوقعــات الــواردة فــي هــذا المســتند »إفــادات مســتقبلية«، والتــي يمكــن أن يســتدل عليهــا 
بشــكل عــام مــن خــال اســتخدام بعــض الكلمــات ذات الداللــة المســتقبلية مثــل »يخطــط«، »يعتــزم«، »ينــوي«، 
المحتمــل«،  الممكــن«، »يحتمــل«، »مــن  المتوقــع«، »يمكــن«، »مــن  »يقــدر«، »يعتقــد«، »يتوقــع«، »مــن 
»ســوف«، »قــد«، والصيــغ النافيــة لهــا وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المشــابهة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس 
هــذه اإلفــادات وجهــة النظــر الحاليــة للشــركة بخصــوص أحــداث مســتقبلية، لكنهــا ال تشــكل ضمانــًا أو تأكيــدًا ألي 
أداء فعلــي مســتقبلي للشــركة، إذ أن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى األداء الفعلــي للشــركة 
أو إنجازاتهــا أو نتائجهــا وتــؤدي إلــى اختافهــا بشــكل كبيــر عمــا تضمنتــه هــذه اإلفــادات صراحــًة أو ضمنــًا. وقــد تــم 
اســتعراض أهــم المخاطــر والعوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــًا فــي أقســام 
أخــرى فــي هــذا المســتند )راجــع قســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة«(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه 
العوامــل، أو لــو ثبــت عــدم صحــة أو عــدم دقــة أي مــن التوقعــات أو التقديــرات الــواردة فــي هــذا المســتند، فــإن 

النتائــج الفعليــة للشــركة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك الموضحــة فــي هــذا المســتند.

ومراعــاًة لمتطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، ســتقوم الشــركة بتقديــم مســتند تســجيل 
تكميلــي إلــى الهيئــة إذا علمــت فــي أي وقــٍت بعــد اعتمــاد هــذا المســتند مــن الهيئــة وقبــل اكتمــال اإلدراج بــأي مــن 
اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي مســتند التســجيل، أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة 
كان يجــب تضمينهــا فــي مســتند التســجيل. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل 
أي معلومــات تضمنهــا هــذا المســتند، ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات جديــدة أو حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك. 
ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة والتقديــرات، فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية التــي 
يتناولهــا هــذا المســتند قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة وقــد ال تحــدث مطلقــًا. وعليــه، يتعيــن علــى 
المســتثمرين المؤهليــن المحتمليــن فحــص جميــع اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه اإليضاحــات مــع عــدم 

االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشــكٍل أساســي.
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األسهم المملوكة
“غير مباشرة” 

النسبةالعددالنسبةالعدد

رئيس مجلس ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيان
----39سعودي مستقلغير تنفيذياإلدارة**

نائب رئيس عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان
----41سعوديغير مستقلغير تنفيذيمجلس اإلدارة** 

عضو مجلس عبداللطيف عمر بن سليمان العبد اللطيف
39,770--51سعوديغير مستقلغير تنفيذياإلدارة

%0.80
****

عضو مجلس  عبدالهادي بن عايض بن سعد القحطاني
---46سعوديغير مستقلغير تنفيذياإلدارة

عضو مجلس  ماجد بن عبدالله بن سليمان العيسى
----44سعوديغير مستقلغير تنفيذياإلدارة 

عضو مجلس  محمد بن عبدالعزيز بن محمد النمله
0.522,957%26,000 42سعودي مستقلغير تنفيذياإلدارة 

%0.059
*****

أمين سر مجلس اإلدارة **

أمين سر مجلس خالد محمد نور أحمد 
----39إرتيري--اإلدارة

                
   المصدر: الشركة

* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي تاريــخ 1442/06/20ه )الموافــق 2021/02/02م( علــى انتخــاب أعضــاء 
مجلــس اإلدارة المذكوريــن أعــاه وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1442/06/21ه )الموافــق 2021/02/03م(.

 ** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1442/06/29ه )الموافق 2021/02/11م( الموافقة على تعيين كًا من : 

السيد/  ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيان  رئيسًا لمجلس األدارة.  	 
السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان نائب رئيس لمجلس اإلدارة.	 
السيد / خالد محمد نور أحمد كأمين سر لمجلس األدارة.	 

*** تــم االســتناد علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي تحديــد عوارض االســتقال 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وتتمثــل عــوارض االســتقال ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة فــي كل من :

أ أن يكــون ممثــًا لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مانســبته خمســة فــي المائــة أو أكثــر 	.
مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى فــي مجموعتهــا. 

**** إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ عبداللطيــف عمــر بــن ســليمان العبداللطيــف ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة 
فــي شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة بنســبة 6.90% ، حيــث أن شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة 

تملــك نســبة 11.53% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي. 

***** إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــه ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة فــي 
شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة 

القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي. 
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و

عنوان الشركة المسجل

شركة توزيع الغاز الطبيعي 
الرياض – المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج 

الرياض ص.ب. 512 الرمز البريدي 11383 
المملكة العربية السعودية                                                                                      

هاتف:   4982629 11 966+ 
فاكس: 4982630 11 966+

info@ngdc.com.sa :البريــــد اإللكتروني
www.ngdc.com.sa :الموقع اإللكتروني

ممثال الشركة  

الممثل الثانيالممثل األولالبيان
عبد الرحمن راشد بن هندي البلويعبداللطيف عمر بن سليمان العبد اللطيفاالسم

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةالصفة

الرياض – المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرجالعنوان 
مبنى 4613 الرياض 11383 وحدة رقم 1

المملكة العربية السعودية

الرياض – المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج
مبنى 4613 الرياض 11383 وحدة رقم 1

المملكة العربية السعودية

00966114982629 تحويلة رقم )231(00966112658888رقم الهاتف

0096611265999900966114982630رقم الفاكس

aoabdullatif@ngdc.com.sa a.albluwe@ngdc.com.saالبريد اإللكتروني

المصدر: الشركة 

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(     
طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388

المملكة العربية السعودية
هاتف: 920001919 966+ 

فاكس: 2189133 11 966+ 
csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني



ز

المستشار المالي 

شركة فالكم للخدمات المالية 
الرياض – حي الورود – شارع العليا

 ص.ب 884 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888 966+ 
فاكس: 2054827 11 966+ 

Info@falcom.com.sa :البريد اإللكتروني
www.falcom.com.sa :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني 

شركة سليمان عبدالله الخراشي )الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون(
الرياض – حي المعذر الشمالي - شارع التخصصي

ص.ب 8306 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920028229
فاكس: 4924 477 11 966+

general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني
www.alkharashicaa.com :الموقع اإللكتروني

تنويــــــــــــه

كًا مــن المستشــار المالــي والمحاســب القانونــي المذكوريــن أعــاه أعطــوا موافقتهــم الكتابيــة علــى اســتخدام 
أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي هــذا المســتند وفــق الشــكل والســياق الظاهــر فيهــا، ولــم يقــم أي منهــم 
بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذا المســتند. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع هــذه الجهــات والعامليــن فيهــا أو أي مــن 

أقاربهــم ال يملكــون أســهمًا أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند.
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الملخص 

يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم خلفيــة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند. وعليــه فــإن هــذا 
ــك،  ــن. لذل ــون مهمــة بالنســبة للمســتثمرين المحتملي ــي قــد تك ــى كافــة المعلومــات الت ــوي عل الملخــص ال يحت
فإنــه يجــب قــراءة هــذا الملخــص كمقدمــة لهــذا المســتند، وينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة ومراجعــة 
هــذا المســتند بالكامــل، ويجــب أن ُيبنــى أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر مــن قبــل 
ــه مــن الضــروري مراعــاة  ــن علــى مراعــاة هــذا المســتند ككل. وعلــى وجــه الخصــوص، فإن المســتثمرين المحتملي
مــا ورد فــي قســم »إشــعار مهــم« فــي الصفحــة )ج( والقســم رقــم )2( )عوامــل المخاطــرة( قبــل اتخــاذ أي قــرار 

اســتثماري فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر الخاضعــة لهــذا المســتند.

اسم الشركة ووصفها 

وتأسيسها

تأسســت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 
1421/04/15هـــ )الموافــق 2000/07/17م(، وبــرأس مــال قــدره خمســة عشــر مليــون 
)15,000,000( ريال ســعودي مقســم إلى خمســة عشــر ألف )15,000( حصة نقدية 
متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي، ومقيــدة بالســجل 
التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(الصــادر 
بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 1430/11/28ه )الموافــق 2009/11/16م( قــرر الشــركاء 
باإلجمــاع الموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى 
شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأســمالها مــن خمســة عشــر مليــون )15,000,000( 
ريــال ســعودي إلــى خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى 
خمســة مايين )5,000,000( ســهم عادي، قيمة كل ســهم منها عشــرة )10( رياالت 
ســعودية ، وبلغــت الزيــادة المدفوعــة فــي رأس المال عشــرة مليــون )10,000,000( 
ريــال ســعودي مــن أصــل مبلــغ الزيــادة البالــغ خمســة وثاثيــن مليــون )35,000,000( 
ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال 
ســعودي مــن خــال تحويــل كامــل القيمــة مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، وتــم 
قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )30/ق( 
)53/ق(  رقــم  الــوزاري  والقــرار  2010/01/11م(  )الموافــق  1431/01/25ه  وتاريــخ 
ــاري رقــم  ــخ 1431/02/19هـــ )الموافــق 2010/02/03م(، وبموجــب الســجل التج وتاري
بمدينــة  الصــادر  2000/08/20م(  )الموافــق  1421/05/20ه  وتاريــخ   )1010160762(
الريــاض. وبتاريــخ 1442/01/01ه )الموافــق 2020/08/20م( تــم اســتدعاء ماتبقى من 
رأس مــال الشــركة وقــدره خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي، 
حيــث اكتتــب المســاهمين فــي عــدد اثنيــن مليــون وخمســمائة ألــف )2,500,000( 
ســهم عــادي  بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، 
تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي 
مــن خــال رســملة مبلــغ عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب 
االحتياطــي االتفاقــي، ورســملة مبلــغ خمســة ماييــن )5,000,000( ريــال ســعودي 
مــن حســاب األربــاح المبقــاة، ورســملة مبلــغ عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال 

ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي.



ط

ملخص

 أنشطة الشركة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 
1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(، وترخيــص وزارة الطاقــة رقــم )1( وتاريــخ 
1458/02/02ه  بتاريــخ  ينتهــي  والــذي  2002/05/16م(  )الموافــق  1423/03/04هـــ 
)الموافق 2036/03/30م(، وترخيص منشــأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة 
والثــروة المعدنيــة برقــم قــرار )411102105551( وتاريــخ 1441/11/25ه )الموافــق 

2020/07/16م( والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/11/24ه )الموافــق 2023/06/13م(. 

وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي توزيــع أنــواع الوقــود 
الغازيــة عــن طريــق المواســير، تمديــدات أنابيــب الغــاز وصيانتهــا وإصاحهــا، البيــع 

ــب.  ــر خطــوط األنابي ــاز الطبيعــي عب ــة، نقــل الغ ــواع الوقــود الغازي ــة ألن الجمل

وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي النظــام األساســي بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض 
التاليــة:

ــو الســعودية، وإنشــاء واســتغال شــبكات 	  ــاف مــن شــركة ارامك ــاز الج شــراء الغ
الصناعيــة  المــدن  فــي  والمســتقبلية  الحاليــة  المصانــع  جميــع  علــى  لتوزيعــه 
بالمملكــة العربيــة الســعودية وفــق األســعار المحــددة مــن قبــل الدولــة، كمــا تقــوم 
الشــركة بتشــغيل وصيانــة الشــبكات لخدمــة العمــاء مقابــل رســوم يتــم األتفــاق 

ــة ســابقًا(. ــروة المعدني عليهــا مــع وزارة الطاقــة )وزارة الطاقــة والصناعــة والث

الممارســة واالســتثمار فــي مختلــف مجــاالت الطاقــة التــي تتعلــق بــكل مراحــل 	 
قطــاع الطاقة.

استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.	 

امتاك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة نشاطها. 	 

امتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات اختــراع والعامــات التجاريــة 	 
واســتغالها  المعنويــة  الحقــوق  مــن  وغيرهــا  األمتيــاز  وحقــوق  والصناعيــة 

،وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.

علــى  الحصــول  وبعــد  المتبعــة  األنظمــة  وفــق  أنشــطتها  الشــركة  تمــارس  و 
التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصــة إن وجــدت. وقــد حصلــت الشــركة علــى 
ــك  ــع تل ــت جمي ــي والزال ــة الازمــة لنشــاط الشــركة الحال ــع التراخيــص النظامي جمي

التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند. 

أرامكــو  شــركة  مــن  الجــاف  الغــاز  شــراء  فــي  الحالــي  الشــركة  نشــاط  يتمثــل 
الســعودية وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة شــبكة التوزيــع علــى جميــع المصانــع الحاليــة 
والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة التابعــة لهيئــة المــدن الصناعيــة 

ومناطــق التقنيــة بمدينــة الريــاض. 
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ي

المساهمون الكبار، 

وعدد أسهمهم، ونسب 

ملكيتهم قبل اإلدراج

ــر مــن  ــة )5%( أو أكث ــك كًا منهــم خمســة بالمائ ــن يمل ــار الذي إن المســاهمين الكب
أســهم الشــركة هــم: 

االسم
قبل اإلدراج

النسبةعدد األسهم

35.00%1,750,000شركة الغاز والتصنيع األهلية
15.87%793,333شركة الخزف السعودية 

11.53%576,667شركة مجموعة العبداللطيف القابضة
7.67%383,333شركة كابات الرياض 

5.53%276,667شركة الجودة لصناعة السيراميك 

75.60%3,780,000اإلجمالي 

المصدر: الشركة

المساهمون الكبار الذين يجـــوز 
للشخـــص المرخــص لـه المعّين 
بمــوجــب قواعــــد اإلدراج بيـــــع 

أسهمهــم وفقــًا لتقديره، وعــدد 
أسهمهم، ونسبة ملكيتهم قبل 
اإلدراج وبعد تطبيق خطة استيفاء 
متطلبات السيولة المقدمة إلى 

السوق وفقًا لقواعد اإلدراج

ــن لبيــع أي مــن أســهم المســاهمين الكبــار فــي  ال يوجــد شــخص مرخــص لــه معّي
ــواردة فــي المــادة  ــات الســيولة ال الشــركة، وذلــك نظــرًا الســتيفاء الشــركة متطلب
ــدد المســاهمين فــي الشــركة  ــث أن ع ــد اإلدراج، حي ــة واألربعــون مــن قواع الحادي
والذيــن ينطبــق عليهــم تعريــف الجمهــور يبلــغ )54( مســاهم يملكــون مانســبته 

ــخ مســتند التســجيل.  )22.46%( مــن رأس مــال الشــركة كمــا فــي تاري

خمسون مليون )50,000,000( ريال سعودي مدفوع بالكامل.رأس مال الُمصدر

إجمالي عدد أسهم 
الُمصدر

خمسة مايين )5,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم

سعر السهم االسترشادي 
عند اإلدراج

 ثاثة عشر )13( ريال سعودي للسهم الواحد.

األحقية في األرباح
تســتحق األســهم محــل اإلدراج المباشــر حصتهــا مــن أي أربــاح تعلنهــا الشــركة اعتبــارَا 
مــن تاريــخ مســتند التســجيل هــذا وعــن الســنوات الماليــة التــي تليهــا )فضــًا راجــع 

قســم رقــم ) 5( “سياســة توزيــع األربــاح”(.

حقوق التصويت

إن جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــي أي ســهم 
لحاملــه حقــوق تفضيليــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق 
لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ســواًء 

العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه.



ك

القيود المفروضة 
على األسهم

يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكــور أســمائهم فــي الصفحــة )ي( فــي هــذا 
المســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثنــي عشــر )12( شــهرًا مــن تاريــخ بــدء تــداول 
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )“فتــرة الحظــر”(، ويجــوز لهــم التصــرف فــي 
أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة.

األسهم التي سبق 
للُمصدر إدراجها

ــل المملكــة  لــم يســبق إدراج أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم ســواًء داخ
العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل إدراجهــا بشــكل مباشــر فــي الســوق الموازيــة. 

فئـــات المستثمريــــن 

الذين يحق لهم تداول 

أسهم الشركة

يقتصــر التــداول فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة علــى 
المســاهمين الحالييــن )باســتثناء المســاهمين الكبــار فــي الشــركة الذيــن يملكــون )%5( 
أو أكثــر مــن رأس مالهــا المذكوريــن فــي الصفحــة )ي( والذيــن تنطبــق عليهــم فتــرة 

ــن وهــم: ــات المســتثمرين المؤهلي ــى فئ الحظــر(، باإلضافــة إل

أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.. 1
ــك . 2 ــون ذل ــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يك عمــاء شــخص مرخــص ل

الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة 
بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميل 

ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، أو . 3

الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص . 4

مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
األجانــب غيــر المقيميــن المســموح لهــم باالســتثمار فــي الســوق الموازيــة والذيــن . 7

يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل االسترشــادي الســتثمار 
األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
ــة . 9 ــح حســاب اســتثماري فــي المملك ــوز لهــم فت ــن يج ــن آخري أي أشــخاص اعتباريي

ــداع. ــز اإلي ــدى مرك وحســاب ل
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى . 10

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 االثنــي عشــرة شــهرًا الماضيــة. 

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مايين ريال سعودي.	 
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثاث سنوات على األقل في القطاع المالي.	 
أن يكــون حاصــًا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة 	 

مــن قبــل الهيئة.
أن يكــون حاصــًا علــى شــهادة مهنيــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال األوراق 	 

ــا. ــا دولًي ــرف به ــة معتمــدة مــن جهــة معت المالي
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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ل

ملخص المعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين

يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذا المســتند؛ ونظــرًا ألنــه ملخــص فإنــه ال 
يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمســتثمرين المؤهليــن، ويجــب علــى مســتلمي هــذا 
المســتند قراءتــه بالكامــل قبــل اتخــاذ قرارهــم باالســتثمار فــي أســهم الشــركة بعــد االنتهــاء مــن تســجيلها وإدراجهــا 
إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق الموازيــة. وقــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات والعبــارات المختصــرة الــواردة فــي هــذا 

المســتند فــي القســم )1( »التعريفــات والمصطلحــات« فــي هــذا المســتند.

نبذة عن الشركة 

)الموافــق  1421/04/15ه  بتاريــخ  محــدودة  مســؤولية  ذات  كشــركة  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة  تأسســت 
2000/07/17م(، وبــرأس مــال قــدره خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر 
ــدة بالســجل  ــال ســعودي، ومقي ــف )1,000( ري ــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة أل ــف )15,000( حصــة نقدي أل
التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م (الصــادر بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 
1430/11/28ه )الموافــق 2009/11/16م ( قــرر الشــركاء باإلجمــاع الموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأســمالها مــن خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال 
ســعودي إلى خمســين مليون )50,000,000( ريال ســعودي مقســم إلى خمســة مايين )5,000,000( ســهم عادي، 
قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية ، وبلغــت الزيــادة المدفوعــة فــي رأس المــال عشــرة مليــون 
)10,000,000( ريــال ســعودي مــن أصــل مبلــغ الزيــادة البالــغ خمســة وثاثيــن مليــون )35,000,000( ريــال ســعودي 
ــل كامــل القيمــة  ــال ســعودي مــن خــال تحوي ــن )10,000,000( ري ــادة البالغــة عشــرة مايي ــم الوفــاء بالزي ، وقــد ت
مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
)30/ق( وتاريــخ 1431/01/25ه )الموافــق 2010/01/11م( والقــرار الــوزاري رقــم )53/ق( وتاريــخ 1431/02/19ه )الموافق 
2010/02/03م (، وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(
الصــادر بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 1442/01/01ه )الموافــق 2020/08/20م( تــم اســتدعاء ماتبقــى مــن رأس مــال 
الشــركة وقــدره خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي، حيــث اكتتــب المســاهمين فــي عــدد اثنيــن 
مليــون وخمســمائة ألــف )2,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم 
الواحــد، تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي مــن خــال رســملة مبلــغ 
عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، ورســملة مبلــغ خمســة ماييــن 
)5,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة، ورســملة مبلــغ عشــرة ماييــن )10,000,000( ريال ســعودي 

مــن حســاب االحتياطــي النظامــي.



م

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

النسبة القيمة االسمية
)ريال السعودي(

عدد األسهم االسم م

%35.00 17,500,000 1,750,000 شركة الغاز والتصنيع األهلية 1
%15.87 7,933,330 793,333 شركة الخزف السعودية  2
%11.53 5,766,670 576,667 شركة مجموعة العبداللطيف القابضة 3
%7.67 3,833,330 383,333 شركة كابات الرياض  4
%5.53 2,766,670 276,667 شركة الجودة لصناعة السيراميك  5

%24.40 12,200,000 1,220,000 مساهمون آخرون يمتلكون أقل من 5%) 57 مساهم( 6

% 100.00 50,000,000 5,000,000 المجموع

المصدر: الشركة

أنشطة الشركة الرئيسية 
)الموافــق  1421/05/20ه  وتاريــخ   )1010160762( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  نشــاطها  الشــركة  تمــارس 
وتاريــخ   )1( رقــم  المعدنيــة ســابقًا(  والثــروة  والصناعــة  الطاقــة  )وزارة  الطاقــة  وزارة  وترخيــص  2000/08/20م(، 
1423/03/04هـــ )الموافــق 2002/05/16م( والــذي ينتهــي بتاريــخ 1458/02/02هـــ )الموافــق 2036/03/30م(، وترخيــص 
منشــأة صناعيــة الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قــرار )411102105551( وتاريخ 1441/11/25ه 

)الموافــق 2020/07/16م( والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/11/24ه )الموافــق 2023/06/13م(. 

وتتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي ســجلها التجــاري فــي توزيــع أنــواع الوقــود الغازية عن طريــق المواســير، تمديدات 
أنابيــب الغــاز وصيانتهــا وإصاحهــا، البيــع الجملــة ألنــواع الوقــود الغازيــة، نقــل الغــاز الطبيعي عبر خطــوط األنابيب.

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

شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة ارامكــو الســعودية، وإنشــاء واســتغال شــبكات لتوزيعــه علــى جميــع المصانــع 	 
الحاليــة والمســتقبلية فــي المــدن الصناعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وفــق األســعار المحــددة مــن قبــل 
الدولــة، كمــا تقــوم الشــركة بتشــغيل وصيانــة الشــبكات لخدمــة العمــاء مقابــل رســوم يتــم االتفــاق عليهــا مــع 

وزارة الطاقــة )وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقًا(.
الممارسة واالستثمار في مختلف مجاالت الطاقة التي تتعلق بكل مراحل قطاع الطاقة.	 
استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.	 
امتاك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة نشاطها. 	 
امتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات اختــراع والعامــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق اإلمتيــاز وغيرهــا 	 

مــن الحقــوق المعنويــة واســتغالها ،وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.

و تمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصة 
إن وجــدت. وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص النظاميــة الازمــة لنشــاط الشــركة الحالــي والزالــت جميــع 

تلــك التراخيــص ســارية المفعــول حتــى تاريــخ هــذا المســتند.

يتمثــل نشــاط الشــركة الحالــي فــي شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة 
شــبكة التوزيــع علــى جميــع المصانــع الحاليــة والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة التابعــة لهيئــة المــدن 

الصناعيــة ومناطــق التقنيــة بمدينــة الريــاض.



مسـتنــد تسجـيـــل أســـهـم
شركة توزيع الغاز الطبيعي

ن

رسالة المصدر واستراتيجيته العامة

رؤية الشركةأ. 
الريادة في حلول توزيع وتشغيل الغاز الطبيعي. 

رسالة الشركةب. 

تقديــم حلــول الطاقــة العاليــة الجــودة والفاعليــة، عبــر توزيــع وتشــغيل وصيانــة شــبكات الغــاز الطبيعــي، بأعلــى 
معاييــر الكفــاءة والســامة؛ لضمــان تلبيــة احتياجــات العمــاء، وتمكينهــم مــن بلــوغ غاياتهــم اإلنتاجيــة، ألجــل 

المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة والمجتمعيــة.

استراتيجية الشركة ج. 

وضعــت الشــركة الخطــط االســتراتيجية بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة المســتقبلية مــن أجــل مواجهــة التحديــات 
المحتملــة ومواكبــة التطــورات االقتصاديــة التــي تعيشــها المملكــة بغــرض تحقيــق اســتمرار التطــور والنمــو 
وتحقيــق العائــد المجــزي لمســاهميها. وقــد ســاهمت الشــركة فــي تزويــد المصانــع فــي المدينــة الصناعيــة 
الثانيــة بالريــاض بالغــاز الطبيعــي، ممــا جعلهــا مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال توزيــع الغــاز الطبيعــي )الجــاف( 
وتعتبــر مــن أكبــر الشــركات المحليــة فــي مجــال توزيــع الغــاز الطبيعــي، وتخطــط الشــركة إلــى التوســع المســتمر 
فــي تقديــم خدمــات اإلنشــاء والتشــغيل لنظــام شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي للمــدن الصناعيــة فــي المملكــة، 

بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن الجهــات ذات العاقــة.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

الشــركة الســعودية الرائــدة فــي توزيــع الغــاز الطبيعــي وبشــكل حصــري للمصانــع الواقعــة فــي المدينــة 	 
الصناعيــة الثانيــة بالريــاض.

عاقة طويلة األمد مع شركة أرامكو . 	 

الغاز الطبيعي كمنتج للشركة يعتبر مصدر الوقود األرخص واألنظف للبيئة من بين أنواع مصادر الوقود األحفوري.	 

إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة.	 

أداء مالي تاريخي جيد.	 

قاعدة عماء واسعة ومستقرة. 	 

توجــه اإلدارة إلــى توســيع نشــاطها خــارج المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض مــع التركيــز علــى تقديــم 	 
خدمــات التشــغيل والصيانــة لشــبكات توزيــع الغــاز الطبيعــي فــي المــدن الصناعيــة بمختلــف مناطــق المملكــة 

العربيــة الســعودية.



س

ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة المراجعة للشــركة للســنة الماليــة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2019م )التــي تتضمــن أرقــام المقارنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م(، 
والقوائــم الماليــة األوليــة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م )التــي تتضمــن أرقام 

المقارنــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2019م(، واإليضاحــات المرفقــة بهــم.

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30 سبتمبر 2020م
 )مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30 سبتمبر 2019م
)مفحوصة(

السنة المالية 
المنتهية في

 31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 

31 ديسمبر 2018م
)مراجعة(

قائمة األرباح أو الخسائر 
والدخل الشامل اآلخر

)ريال سعودي(

65,962,520 64,218,181  87,332,505  80,749,075 إيرادات الغاز

)58,926,121( )57,225,278( تكلفة التشغيل )72,822,479( )77,912,474(

7,036,399 6,992,903  9,420,031  7,926,596  إجمالي الربح التشغيلي

3,653,800 3,626,622  4,822,383  3,924,158  صافي ربح العمليات الرئيسة

3,794,450 3,986,492  5,253,285  4,182,154 صافي الربح قبل الزكاة

3,573,113 3,796,202  4,958,169  3,928,435 صافي الربح

3,573,113 3,796,202  4,980,793  3,930,337 إجمالي الدخل الشامل

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والقوائــم الماليــة األوليــة 
المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م.

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2020م

 )مفحوصة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م

)مراجعة(

قائمة المركز المالي

)ريال سعودي( 

27,289,761 21,832,927 23,475,310  إجمالي الموجودات المتداولة
57,180,393 55,889,197 46,662,099  إجمالي الموجودات غير المتداولة
84,470,154 77,722,124 70,137,409  إجمالي الموجودات
20,397,180 11,369,861 8,509,661  إجمالي المطلوبات المتداولة
9,156,309 9,637,894 5,332,751  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
29,553,489 21,007,755 13,842,412  إجمالي المطلوبات
54,916,665 56,714,369 56,294,997  إجمالي حقوق المساهمين

84,470,154 77,722,124 70,137,409  إجمالي المطلوبات وحقوق 
المساهمين

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والقوائــم الماليــة األوليــة 
المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م.



مسـتنــد تسجـيـــل أســـهـم
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ع

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 

30 سبتمبر 2020م

 )مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في

 30 سبتمبر 2019م

)مفحوصة(

السنة المالية 
المنتهية في 

31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية 
المنتهية في 

31 ديسمبر 2018م

)مراجعة(

التدفقات النقدية )ريال سعودي(

12,540,695 9,852,587 10,140,898 6,155,549 صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
األنشطة التشغيلية

)4,723,673( )9,333,628( )13,637,002( )6,371,638( صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
في األنشطة االستثمارية

 )2,870,817( 700,000 1,588,125 1,699,053 صافي التدفقات النقدية الناتجة من / 
)المستخدمة في( من األنشطة التمويلية

المصــدر: القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والقوائــم الماليــة األوليــة 
المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م.

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2020م

 )مفحوصة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م

)مراجعة(

مؤشرات األداء الرئيسية

% 2.72 %8.15 ال ينطبق معدل النمو في اإليرادات

%-5.87 %26.21 ال ينطبق معدل النمو في صافي الدخل الشامل

%10.66 %10.79 %9.82 هامش مجمل الربح

%5.42 %5.68 %4.86 هامش صافي الربح 

1.34 1.92 2.76 نسبة التداول )مرة(

2.86 3.70 5.07  إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات )مرة(

%4.23 %6.38 %5.60 العائد على الموجودات 

%78.1 %112 %115 اإليرادات/إجمالي الموجودات

%18.16 %17.58 %7.7 نسبة الديون/حقوق الملكية

%11.80 %12.83 %6.19 نسبة الديون/إجمالي الموجودات

%6.51 %8.74 %6.98 العائد على حقوق الملكية 

المصدر: معلومات اإلدارة.



ف

ملخص عوامل المخاطرة

يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا وســيتم تداولهــا فــي 
الســوق الموازيــة قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار، دراســة كافــة المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند بعنايــة بمــا 
فيهــا علــى وجــه الخصــوص عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه والتــي ينبغــي أن يتــم مراجعــة وصفهــا بالتفصيــل فــي 

القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« فــي هــذا المســتند.

المخاطر المتعلقة بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها.أ. 

المخاطر المتعلقة باالتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على مورد وحيد للغاز الطبيعي	 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة 	 

المخاطر المتعلقة باالئتمان	 

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 	 

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 	 

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبًا	 

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة	 

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة 	 

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية	 

مخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال 	 

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 	 

المخاطر المتعلقة بتركز العماء	 

مخاطر تركز إيرادات الشركة 	 

المخاطر المتعلقة بتركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة 	 

المخاطر المتعلقة بحماية العامات التجارية وحقوق الملكية	 

المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل	 

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية	 

مخاطر الرهن على أصول الشركة	 

المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 	 

المخاطر التنظيمية المرتبطة بقطاع الغاز 	 

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 	 

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة	 
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ص

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات	 

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية	 

المخاطر المتعلقة بالمعامات مع األطراف ذات عاقة	 

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات	 

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين	 

مخاطر وجود أصول الشركة على أراض مستأجرة 	 

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير	 

المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(	 

المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 	 

المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة	 

المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمات	 

المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ	 

المخاطر المتعلقة بسحب ترخيص وزارة الطاقة	 

المخاطر المتعلقة بشبكات توزيع الغاز الخاصة بالشركة	 

المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصناعي	 

المخاطر المتعلقة باالعتماد على المقاولين واالستشاريين الخارجيين	 

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة	 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر.	. 

 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة	 

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط	 

 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 	 

المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 	 

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

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 	 

 المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة	 

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه	 

المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسامة 	 

المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية 	 
 



ق

المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية.	. 

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم	 

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية	 

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة	 

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم	 

المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج	 

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة	 

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج	 

مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء متطلبــات االنتقــال للســوق الرئيســية الحاليــة أو أي متطلبــات 	 
ــة مســتقبلية تنظيمي

المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع	 

مخاطــر عــدم وجــود عاقــة قويــة أو عــدم وجــود عاقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات 	 
البيــع والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول 

ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة.

مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات المطروحــة طرحــًا أوليــًا 	 
لعــدم وجــود ســعر محــدد للطرح

مخاطر اختاف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خال الطرح األولي	 

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية. 	 
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1

التعريفات والمصطلحات. 1

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:

المصطلح 
التعريفأو االختصار المعرف

شركة توزيع الغاز الطبيعي – شركة مساهمة سعودية مقفلة.الشركة / الُمصدر

إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي.اإلدارة أو اإلدارة العليا

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي
وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابقًا( بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة )وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة 
ســابقًا( بالمملكــة العربيــة الســعودية.

وزارة الصناعة والثروة 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.المعدنية 

وزارة الطاقة )وزارة البترول والثروة المعدنية سابقًا أو وزارة الطاقة والصناعة وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية ســابقًا ( بالمملكة العربية الســعودية. 

الهيئة العامة لألرصاد 
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.وحماية البيئة 

الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية

العربيــة  بالمملكــة  التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة  للمــدن  الســعودية  الهيئــة 
الســعودية.

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وهــو جهــة حكوميــة مرتبطــة بــوزارة 
الطاقــة، تــم تأسيســها فــي عــام 1394هـــ )الموافــق 1974م)، لتطويــر الصناعــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمســاعدة فــي إنشــاء وتطويــر وتوســيع 
بتكاليــف  األجــل  طويلــة  قــروض  منــح  طريــق  عــن  المملكــة  فــي  المصانــع 

منخفضــة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في تسجيل األسهم
السوق الموازية.

اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق اإلدراج المباشر
الموازية والموافقة على تداولها.

سعر السهم االسترشادي 
 ثاثة عشر )13( ريال سعودي لكل سهم.عند اإلدراج 

أسهم المساهمين الحاليين 
قبل اإلدراج

100% مــن مجمــوع أســهم رأس مــال الشــركة والتــي تبلــغ خمســة ماييــن 
عــادي. ســهم   )5,000,000(

سهم عادي بقيمة اسمية )10( رياالت سعودية.السهم

10 رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

مســاهمو الشــركة الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والــواردة المساهمون الكبار
أســمائهم فــي صفحــة )ي( فــي هــذا المســتند.

المســاهمون المبيــن أســمائهم فــي القســم رقــم )4.1( فــي هــذا المســتند المساهمون الحاليون
ــل اإلدراج(. ــة الشــركة قب ــكل ملكي )هي

السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميادية. السنة المالية
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لوائــح العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية التــي تفــرض علــى الشــركات السعودة
العاملــة فــي المملكــة توظيــف نســبة معينــة مــن الســعوديين.

يوم عمل

أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة 
رســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي يــوم تغلــق فيــه المؤسســات 
المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات الحكومية 

األخــرى وتعدياتــه.

وتاريــخ نظام العمل م/51  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  العمــل  نظــام 
وتعدياتــه. 2005/09/27م(  )الموافــق  1426/08/23هـــ. 

القوائم المالية

القوائــم الماليــة المراجعــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــخ 31 
ديســمبر مــن عــام 2019م، والمعلومــات الماليــة األوليــة المفحوصــة لفتــرة 
التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م واإليضاحــات المرفقــة بهــا، 
والتــي تــم إعدادهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن 
قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )IFRS( والمعاييــر واإلصــدارات 

األخــرى..

التقويم الهجريهـ

التقويم المياديم

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 3-123-2017 وتاريــخ 9/ 4/ 1439 هـ )الموافق 
27 / 12 / 2017 م( بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم م/ 30 وتاريــخ 2/ 6/ 1424 هـــ، والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 

رقــم 1-07-2021 وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد اإلدراج 

قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والموافــق 
عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق المالية رقــم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ 
)الموافــق 2017/12/27م(، والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم )1-104-2019(بتاريــخ 
1441/02/01ه )الموافــق 2019/09/30م( ،والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم )22-1-

2021( وتاريــخ 1442/07/12ه الموافــق 2021/02/24م.

مستند التسجيل / المستند
مســتند التســجيل هــذا، وهــو الوثيقــة المطلوبــة لتســجيل األســهم لــدى الهيئة 
لغــرض اإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة، وذلــك بموجــب قواعــد طــرح 

األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

شركة فالكم للخدمات المالية. المستشار المالي

مجلس إدارة الشركة.المجلس أو مجلس اإلدارة
هيئة السوق المالية 

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.أو الهيئة

السوق المالية السعودية 
أو السوق المالية أو سوق 

األسهم أو السوق
شركة السوق المالية السعودية )تداول(.

الســوق التــي ُتتــداول فيهــا األســهم التــي تــم تســجيلها وقبــول إدراجهــا بموجــب السوق الموازية
“قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة” و “قواعــد اإلدراج”.

نظام الشركات
بتاريــخ  )م/3(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  الصــادر  الشــركات  نظــام 
1437/01/28ه ـ الموافــق 2015/11/10م، والمعــدل بموجــب المرســوم الملكــي 

تاريــخ 1439/07/25هـــ.  )م/79(  رقــم 
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وتاريــخ نظام السوق المالية م/30  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الماليــة  الســوق  نظــام 
2003/07/31م(.  )الموافــق  1424/06/02هـــ 

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول
الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

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

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

فئات المستثمرون 
المؤهلون

المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:

أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.( 1
عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ( 2

ذلــك الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ 
القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق 
الموازيــة نيابــة عــن العميــل ودون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة 

مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة، أو أي جهــة حكوميــة، أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة، ( 3

أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا ( 4

شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
لــدول ( 5 التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المؤسســة  والصناديــق  الشــركات 

العربيــة. الخليــج 
صناديق االستثمار.( 6
الســوق ( 7 فــي  باالســتثمار  لهــم  المســموح  المقيميــن  غيــر  األجانــب 

الموازيــة والذيــن يســتوفون المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الدليــل 
االسترشــادي الســتثمار األجانــب غيــر المقيميــن فــي الســوق الموازيــة.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.( 8
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي ( 9

المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع.
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة ( 10

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 االثنــي عشــرة شــهرًا الماضيــة. 

	.أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة مايين ريال سعودي
	 ــه العمــل مــدة ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي أن يعمــل أو ســبق ل

ــي. القطــاع المال
	 أن يكــون حاصــًا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة

المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة.
	 ــة متخصصــة فــي مجــال أعمــال ــى شــهادة مهني أن يكــون حاصــًا عل

ــا. ــرف بهــا دولًي ــة معتمــدة مــن جهــة معت األوراق المالي
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.( 11
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الجمهور 

ــة وااللتزامــات المســتمرة األشــخاص  تعنــى فــي قواعــد طــرح األوراق المالي
ــاه: ــر المذكوريــن أدن غي

تابعي الُمصدر.( 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.( 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.( 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.( 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.( 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.( 6
أي شــركة يســيطر عليهــا أي مــن األشــخاص المشــار إليهــم فــي )1، 2، ( 7

3، 4، 5، أو 6( أعــاه.
األشــخاص الذيــن يتصرفــون باالتفــاق معــَا ويملكــون مجتمعيــن )%5( ( 8

أو أكثــر مــن فئــة األســهم المــراد إدراجهــا.

فترة الحظر

يحظــر علــى كبــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة )ي( فــي هذا المســتند 
ــداول  ــدء ت ــخ ب ــي عشــر )12( شــهرًا مــن تاري التصــرف فــي أســهمهم مــدة اثن
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم 

بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة.

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.المساهم أو المساهمون

كل شــخص يســتثمر فــي األســهم محــل اإلدراج المباشــر بعــد إدراجهــا فــي المستثمر
الســوق الموازيــة.

المملكة العربية السعودية.المملكة

عوامل المخاطرة
هــي مجموعــة المؤثــرات المحتملــة التــي يجــب اإللمــام بهــا والتحــوط لهــا قبــل 
اتخــاذ قــرار االســتثمار فــي األســهم محــل التســجيل واإلدراج المباشــر فــي 

الســوق الموازيــة.

المعايير الدولية للتقرير 
)IFRS( المالية

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
المتطلبــات  إلــى  باإلضافــة  الدوليــة  المعاييــر  تضــم  والتــي  القانونييــن، 
للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن  المطلوبــة  اإلضافيــة  واإلفصاحــات 
القانونييــن وغيرهــا مــن المعاييــر والتصريحــات التــي أقرتهــا الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن، والتــي تشــمل المعاييــر واإلصــدارات الفنية المتعلقة 

ــل مســألة الــزكاة. ــة، مث ــر الدولي ــا المعايي بالمســائل التــي التغطيه

السنة المالية / السنوات 
المالية

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا 
فــي عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة المعنيــة. علمــًا بــأن الســنة 

الماليــة للشــركة تنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن كل عــام. 

الهيئة السعودية للمحاسبين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.القانونيين

الئحة حوكمة الشركات
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 2017-16-8 
هيئــة  مجلــس  بقــرار  والمعدلــة  2017/02/13م(،  )الموافــق  1438/05/16هـــ  بتاريــخ 

الســوق الماليــة 1-07-2021 وتاريــخ 1442/06/01هـــ )الموافــق 2021/01/14م(.
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نطاقات

تــم اعتمــاد برنامــج الســعودة )نطاقــات( بموجــب قــرار وزيــر العمــل رقــم 4040 
مجلــس  قــرار  علــى  القائــم  2011/09/10م(  )الموافــق  1432/10/12هـــ  بتاريــخ 
الــوزراء رقــم 50 بتاريــخ 1415/05/12هـــ )الموافــق 1994/10/27م(، وقــد أطلقــت 
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة )وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة 
ســابقًا( بالمملكــة برنامــج )نطاقــات( لتقديــم الحوافــز للمؤسســات كــي تقــوم 
بتوظيــف المواطنيــن الســعوديين، ويقيــم هــذا البرنامــج أداء أي مؤسســة 

علــى أســاس نطاقــات محــددة، وهــي الباتينــي واألخضــر واألحمــر.

الهيئة العامة للزكاة والدخل
ــزكاة والدخــل ســابقًا(، وهــي إحــدى  ــزكاة والدخــل )مصلحــة ال ــة العامــة لل الهيئ
الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميــًا بوزيــر الماليــة، وهــي الجهــة الموكلــة 

ــزكاة وتحصيــل الضرائــب. بأعمــال جبايــة ال

ريال سعودي – العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.الريال 

الدوالر األمريكي – العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية الدوالر 

رؤية 2030
البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد 
ــر  علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات وتنويــع االقتصــاد الســعودي وتطوي

الخدمــات العامــة.

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

ــخ 1438/05/02ه )الموافــق 2017/01/30م(الموافقــة  ــوزراء بتاري قــرر مجلــس ال
علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة 
جديــدة تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا 
مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )5%(، وقــد قــررت حكومــة المملكــة زيــادة 
نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% وذلــك ابتــداًء مــن شــهر 
يوليــو 2020م، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا )األغذيــة األساســية 

والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.

الغاز
أرامكــو  مواصفــات  حســب  البيــع  غــاز  أو  الجــاف  الغــاز  أو  الطبيعــي  الغــاز 
الســعودية A-120 والموضحــة كملحــق فــي اتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــع 
2015/12/02م(  الموافــق   ( 1437/02/20هـــ  بتاريــخ  الموقعــة  أرامكــو  شــركة 

الغاز الطبيعي أو الغاز الجاف 
أو غاز البيع

أساســًا  ويتكــون  لاشــتعال  القابلــة  الهيدروكوربونيــة  الغــازات  مــن  خليــط 
إلنتــاج  خــام  كمــادة  ويســتخدم  رائحــة،  أو  لــون  بــدون  ويكــون  الميثــان  مــن 
بصناعــات  الخاصــة  األفــران  تشــغيل  أو  والباســتيك،  البتروكيماويــات 
الســيراميك، الزجــاج، الباســتيك، الطــاءات، المســمدات وتشــكيلة واســعة 

األخــرى.  الصناعيــة  المنتجــات  مــن 

شركة أرامكو السعودية أو 
شركة الزيت العربية السعودية، وهي شركة مساهمة سعودية عامةشركة أرامكو 

االتفاقية أو إتفاقية إمداد غاز 
البيع 

إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــع شــركة أرامكــو الموقعــة بتاريــخ 1437/02/20ه 
البيــع لشــبكة شــركة توزيــع  )الموافــق 2015/12/02م( بخصــوص تزويــد غــاز 
الغــاز الطبيعــي فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض، ومــدة هــذه 
ــة  ــخ ســريان اإلتفاقي ــة مــن تاري ــة خمســة وعشــرين )25( ســنة ميادي االتفاقي
أن  أي  2002/10/01م(  )الموافــق  1423/07/24هـــ  بتاريــخ  والموقعــة  األصليــة 

بتاريــخ 2027/10/01م.  تنتهــي  اإلتفاقيــة 
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مليون وحدة حرارة بريطانية 
وحــدة لشــرح وقيــاس كميــة الطاقــة الكامنــة فــي الوقــود، وتعــرف الوحــدة 
الحراريــة البريطانيــة بأنهــا كميــة الحــرارة الازمــة لرفــع حــرارة رطــل واحــد مــن الماء 

بفهرنهايــت واحــد.

وحدة قياس حجمية تستخدم في قياس كميات الغاز الطبيعيمليون قدم مكعب قياسي 

الوباء أو جائحة فيروس 
كورونا

“كوفيد - 19”

هــو مــرض فيروســي ُمعــدي يُعــرف باســم )فيــروس كورونــا واختصــارًا “كوفيــد 
ــة  ــم ومــن ضمنهــا المملك ــدأ باالنتشــار فــي معظــم دول العال ــث ب - 19”، حي
العربيــة الســعودية وذلــك فــي مطلــع العــام 2020م، وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه 

منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه وبــاء عالمــي.

العداد الرئيسي 
يعنــي العــداد وملحقاتــه المركبــة فــي موقــع شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي 
والــذي يتــم علــى أساســه المحاســبة بيــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي وشــركة 

أرامكــو الســعودية. 

يعني العداد وملحقاته المركبة داخل مصنع العميل العداد 

الشبكة 

ذات  والتجهيــزات  والمعــدات  واآلالت  والعــدادات  األنابيــب  جميــع  تعنــي 
الثانيــة  الصناعيــة  المدينــة  أو شــوارع  الشــركة  فــي موقــع  العاقــة ســواء 
بالريــاض والتابعــة لشــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي وكذلــك العــدادات الخاصــة 

بالعمــاء

الوقود األحفوري 

مــواد ذات تركيــب كيميائــي لــزج تحمــل كميــة كبيــرة مــن الطاقــة، تحتــوي جميعهــا 
علــى الكربــون أو الهيدروكربونــات نتجــت مــن أصــل بيولوجــي ويشــمل الوقــود 
األحفــوري كل مــن الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي والصخــر الزيتــي والزيــوت 

الثقيلة.

الخطــاب الصــادر مــن وزارة الطاقــة لشــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي والــذي يتعلــق كتاب تفويض الشركة 
بالترخيــص الممنــوح لشــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي

LPG الغاز النفطي السائل
غــاز البتــرول المســال هــو غــاز خليــط مــن غــازي البروبــان والبيوتــان بنســب 
متســاوية وقــد يحتــوي علــى تركيــزات صغيــرة مــن المــواد الهيدروكربونيــة 

األخــرى ، وأيضــا يســمى غــاز الطبــخ.

رطل ، حيث أن وحدة قياس ضغط الغاز هي رطل / بوصة مربعةوحدة باوند 
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عوامل المخاطرة . 2

إن االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق الموازيــة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة 
وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مائمــًا إال للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار 

وتحمــل أّي خســارة قــد تنجــم عنــه.

ــًا مباشــرًا وســيتم تداولهــا  ــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراج يتعي
فــي الســوق الموازيــة دراســة كافــة المعلومــات التــي يحتويهــا هــذا المســتند بعنايــة بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة 
المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار، علمــًا بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي 
ــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت  ــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافي ــل إن يمكــن أن تواجههــا الشــركة، ب

الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.

إن نشــاط الشــركة، والظــروف الماليــة، والتوقعــات المســتقبلية، ونتائــج العمليــات، والتدفقــات النقديــة، قــد تتأثــر 
ــرى إدارة  ــي ت ــي تضمنهــا هــذا القســم والت ــت أو تحققــت أي مــن المخاطــر الت ــة إذا مــا حدث ســلبًا بصــورة جوهري
الشــركة حاليــًا أنهــا جوهريــة. باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس اإلدارة أو يصنفهــا حاليــًا بأنهــا غيــر 

جوهريــة، لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.

وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد إدارة الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة، 
أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســنى إلدارة الشــركة أن تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحالــي غيــر 
جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وإضعــاف قــدرة الشــركة علــى توزيــع أربــاح 

علــى المســاهمين وقــد يخســر المســتثمر كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزء منــه.

ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم، فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا 
ــر علــى قــرارات المســتثمرين  فــي تاريــخ هــذا المســتند بخــاف تلــك المذكــورة فــي هــذا القســم، يمكــن أن تؤث

باالســتثمار فــي األســهم التــي ســيتم إدراجهــا إدراجــًا مباشــرًا فــي الســوق الموازيــة.

إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مدى أهميتها. كمــا أن المخاطر والشــكوك اإلضافية، 
بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر المعلومــة حاليــًا أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة، قــد يكــون لها التأثيــرات المبينــة أعاه.

2 .1  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.

2 . 1. 1  المخاطر المتعلقة باالتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية

تعمــل الشــركة بموجــب إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــع شــركة أرامكــو الموقعــة بتاريــخ 1437/02/20ه )الموافــق 
ــة  ــة الثاني ــة الصناعي ــاز الطبيعــي فــي المدين ــع الغ ــع لشــبكة شــركة توزي ــاز البي ــد غ 2015/12/02م( بخصــوص تزوي
بمدينــة الريــاض، ومــدة هــذه االتفاقيــة خمســة وعشــرين )25( ســنة مياديــة مــن تاريــخ ســريان اإلتفاقيــة األصليــة 
ــخ 2027/10/01م. ويجــوز  ــة تنتهــي بتاري ــخ 1423/07/24هـــ )الموافــق 2002/10/01م( أي أن اإلتفاقي والموقعــة بتاري
لشــركة أرامكــو إنهــاء إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــن خــال إشــعار خطــي إلــى شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي إذا أخلــت 
الشــركة إخــااًل جوهريــًا بشــروط إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع وفشــل فــي تصحيحــه خــال ســتين )60( يومــًا بعــد تســلمه 
ــه أعــاه، ويشــمل حــق اإلنهــاء حــق طلــب تعويضــات عــن األضــرار الناتجــة عــن هــذا  لإلشــعار الخطــي المشــار إلي
اإلخــال. ويشــمل اإلخــال الجوهــري، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تقصيــر الشــركة فــي التقيــد بــأي مــن شــروط 

الدفــع المنصــوص عليهــا فــي اإلتفاقيــة والمتضمنــة كل مــن التالــي: 
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تتعهــد الشــركة بــأن تســلم لشــركة أرامكــو قبــل ســتة أشــهر مــن بــدء تشــغيل المشــروع ضمانــًا بنكيــًا مــن بنــك . 1
ســعودي مقبــول لــدى شــركة أرامكــو فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســاري لمــدة التقــل عــن ســنة كاملــة، 
ويتــم تمديدهــا تلقائيــًا بنــاء علــى اتفاقيــات. وتكــون قيمــة الضمــان البنكــي مســاوية لقيمــة الكميــة المتوقــع 
أن تســتهلكها الشــركة لفتــرة 75 يــوم علــى أن يكــون مجمــوع الكميــة المســلمة إلــى الشــركة والتــي لــم يتــم 
دفعهــا لشــركة أرامكــو ســواء تــم إصــدار الفواتيــر أم لــم يتــم إصدارهــا ال تتجــاوز 90% مــن قيمــة الضمــان 
البنكــي. وإذا لــم تدفــع الشــركة الفواتيــر خــال )45( يومــًا مــن آخــر يــوم تــم فيــه التســليم، فيحــق لشــركة أرامكــو 

أن تقايــض مــن الضمــان البنكــي ويعلــق تســليم غــاز البيــع إلــى الشــركة. 

تقــدم شــركة أرامكــو إلــى الشــركة فاتــورة شــهرية بالمبالــغ المســتحقة عــن كميــات غــاز البيــع المســلمة فعليــًا . 2
خــال شــهر التســليم الســابق. ويتــم الدفــع بواســطة الشــركة فــي موعــد اليتجــاوز خمســة وأربعيــن )45( يومــًا 
مــن نهايــة الشــهر الــذي تــم فيــه البيــع. وإذا حــل موعــد تســديد أي مبلــغ بموجــب هــذه اإلتفاقيــة فــي يــوم 
يكــون فيــه البنــك الــذي تتعامــل معــه شــركة أرامكــو مغلقــًا، فــإن الدفــع يتــم فــي يــوم العمــل األخيــر للبنــك 
الــذي يســبق يــوم العطلــة. وتقيــد أيــة مصروفــات إضافيــة أو نفقــات مهمــا كانــت طبيعتهــا ممــا تتكبــده شــركة 
ــورة التــي تقدمهــا شــركة أرامكــو وتســددها  ــد الشــركة بالتزاماتهــا بالدفــع فــي الفات أرامكــو نتيجــة لعــدم تقي

الشــركة. 

يتــم الدفــع مقابــل غــاز البيــع المبــاع كامــًا دون حســومات أو تخفيضــات مــن قبــل الشــركة لشــركة أرامكــو . 3
بأمــوال قابلــة للســحب فــورًا عــن طريــق التحويــل اإللكترونــي. 

كمــا أنــه وبموجــب إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع الموقعــة مــع شــركة أرامكــو، فإنــه يحــق لشــركة أرامكــو إيقــاف تســليم 
كميــات غــاز البيــع إلــى الشــركة وفــق الحــاالت التاليــة:

إذا لــم تتقيــد الشــركة بــأي مــن شــروط الدفــع المنصــوص عليهــا فــي اإلتفاقيــة والمذكــورة أعــاه، فإنــه يجــوز 	 
لشــركة أرامكــو أن تطلــب مــن الشــركة خطيــًا التقيــد بأحــكام االتفاقيــة. وإذا قصــرت الشــركة فــي اتخــاذ خطــوات 
ملموســة مرضيــة للتقيــد خــال ثاثيــن )30( يومــًا مــن تســلم الطلــب المذكــور أو فــي التقيــد بــأي مــن شــروط 
الدفــع المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة خــال ســتين )60( يومــًا، يحــق لشــركة أرامكــو إيقــاف تســليم كميــات 

غــاز البيــع إلــى الشــركة. 

علــى الرغــم مــن أي نــص آخــر يــرد خــاف ذلــك فــي االتفاقيــة، يحــق لشــركة أرامكــو إيقــاف تســليم كميــات غــاز 	 
البيــع إلــى الشــركة، حســب توجيــه وزارة الطاقــة )وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة ســابقًا( )الجهــة المنظمــة(، 
إذا اخفقــت الشــركة فــي التقيــد والوفــاء بالشــروط وااللتزامــات المدرجــة فــي كتــاب تفويــض الشــركة المتعلــق 
بكميــة غــاز البيــع المخصصــة لــه. وفــي هــذه الحالــة، ال تســتأنف شــركة أرامكــو تســليم كميــات غــاز البيــع إلــى 

الشــركة إال باســتام تفويــض بذلــك مــن وزارة الطاقــة )وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة ســابقًا(. 

وفــي حــال لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وأحــكام إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع الموقعــة مــع شــركة أرامكــو مســتقبًا أو 
عــدم التزامهــا فــي التقيــد والوفــاء بالشــروط وااللتزامــات المدرجــة فــي كتــاب تفويــض الشــركة المتعلــق بكميــة 
الغــاز المخصصــة لهــا أو توجيــه وزارة الطاقــة بإيقــاف البيــع أو اإلمــداد للشــركة، فســتكون معرضــة اليقــاف تســليم 
كميــات غــاز البيــع أو إنهــاء اتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع معهــا وبالتالــي لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة 
نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى 

توقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 1. 2  المخاطر المتعلقة باالعتماد على مورد وحيد للغاز الطبيعي

إن تكلفــة الغــاز الطبيعــي تمثــل جــزءًا هامــًا مــن تكاليــف التشــغيل للشــركة، حيــث شــكلت مــا نســبته )90%( و )%89( 
مــن إجمالــي تكلفــة إيــرادات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي، 

وعليــه، فــإن وجــود إمــدادات كافيــة وغيــر منقطعــة مــن الغــاز الطبيعــي يعتبــر أمــرًا جوهريــًا لنجــاح أعمــال الشــركة

تقــوم الشــركة بشــراء كافــة الغــاز مــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )شــركة أرامكــو الســعودية( و ذلــك وفقــًا 
لشــروط منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع الموقعــة مــع شــركة أرامكــو والتــي ســتنتهي بتاريــخ 
2027/10/01م، فــإذا تعــذر علــى الشــركة الحصــول علــى متطلباتهــا مــن الغــاز الطبيعــي وفقــًا للترتيبــات الحاليــة مــع 
شــركة أرامكــو، أو إذا تعــذر تجديــد هــذه الترتيبــات عنــد انتهــاء مدتهــا أو فــي حــال إنهــاء االتفاقيــة قبــل إنتهــاء مدتهــا 
نتيجــة إلخــال الشــركة ألي مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة، أو إذا حــدث انقطــاع لفتــرة طويلــة فــي 
اإلنتــاج مــن شــركة أرامكــو، فــإن الشــركة قــد تضطــر إلــى توقيــف عملياتهــا كــون أن شــركة أرامكــو هــي المصــدر 
الوحيــد للغــاز الطبيعــي فــي المملكــة وال يوجــد مصــدر بديــل لهــا، مماســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 3  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الخطة االستراتيجية للشركة 

تعتمــد قــدرة الشــركة علــى زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى قدرتهــا علــى تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية 
للشــركة بنجــاح مــن خــال تحســين شــبكات التوزيــع الحاليــة أو التوســع بإضافــة شــبكات توزيــع جديــدة فــي مناطــق 
أخــرى أو التوســع فــي تقديــم خدمــات إضافيــة مرتبطــة بتوزيــع الغــاز. إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا 
فــي المســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة 
واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب، وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا 
وإدارتهــا. عــاوًة علــى ذلــك، فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي المســتقبل ســوف 
تخضــع للتكاليــف المقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي المحــدد لهــا، وقــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى تمويــل 
ــذ خطــط التوســع وفقــًا للجــدول الزمنــي المحــدد لهــا  ــم تتمكــن مــن تنفي إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع، وإذا ل
ــذي قــد  ــة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع وال ووفــق التكاليــف المقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحي
يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه المشــاريع أو فــي حــال وجــود خلــل فــي 
دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى الوضــع التنافســي للشــركة، وبالتالــي علــى نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 4  المخاطر المتعلقة باالئتمان

ــه  ــد تواج ــر. وق ــن للطــرف اآلخ ــي معي ــزام مال ــاء بالت ــن الوف ــد األطــراف ع ــز أح ــا يعج تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندم
الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء، وفشــل 

أطــراف أخــرى مدينــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة، وغيرهــا. 

بلــغ إجمالــي الذمــم المدينــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م مبلــغ )8.72( مليــون ريــال ســعودي، كمــا بلــغ 
إجمالــي الذمــم المدينــة للشــركة كمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م مبلــغ )8.60( مليــون ريــال ســعودي.

وقــد شــكلت الذمــم المدينــة التجاريــة نســبة 11.22% و نســبة 10.19% مــن إجمالــي األصــول كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي.
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وقــد شــكلت الذمــم المدينــة التجاريــة ألكبــر ثاثــة عمــاء )مــن ضمنهــم أطــراف ذات عاقــة( نســبة 61.90% و 
ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمافــي 30 ســبتمبر 2020م  ــة التجاري ــد الذمــم المدين 60.70% مــن إجمالــي رصي
علــى التوالــي منهــا نســبة 46.59 % و 48.68% مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة التجاريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م وكمافــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي ونســبة 75.27% و 80.20% مــن إجمالــي رصيــد الذمــم المدينــة 
التجاريــة ألكبــر ثاثــة عمــاء كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمافــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي تخــص ذمــم 
مدينــة مســتحقة مــن أطــراف ذات عاقــة كمــا اليوجــد لــدى الشــركة أي ديــون معدومــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م 
وكمافــي 30 ســبتمبر 2020م. يوضــح الجــدول التالــي تحليــل متعلــق بأعمــار الذمــم المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 

2019م وكمافــي 30 ســبتمبر 2020م : 

الجدول رقم )1(: جدول أعمار الذمم المدينة للعام 2019م وألول تسعة أشهر من 2020م:

جدول أعمار الديون
كما في 30 سبتمبر 2020مكمافي 31 ديسمبر 2019م 

النسبة )%( القيمة )ريال سعودي(النسبة )%( القيمة )ريال سعودي(

99.96%97.108,604,403%8,467,118من 0 يوم إلى 30 يوم
0.04%2.903,261%253,025من 31 يوم إلى 90 يوم 
0.00%0.000%0من 91 يوم إلى 120 يوم

0.00%0.000%0من 121 يوم إلى 180 يوم 
0.00%0.000%0أكثر من 181 يوم

100.00%100.008,607,664%8,720,143اإلجمالي 

المصدر: الشركة

إن التأخــر فــي تحصيــل الذمــم المدينــة ســيكون لــه األثــر الســلبي علــى توفــر الســيولة لحاجــات الشــركة ومصاريفهــا 
ــات المقدمــة  ــت الضمان ــن بســداد مســتحقات الشــركة وكان ــزام المديني ــة عــدم الت ــة أوفــي حال وتدفقاتهــا النقدي
مــن قبــل المدينيــن غيــر كافيــة لســداد كامــل مســتحقات الشــركة، فســوف يؤثــر ذلــك ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى 

الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 5  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلق بأنشــطتها 
والمحافظــة عليهــا. وتشــمل هــذه التراخيــص علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: ترخيــص وزارة الطاقــة الخــاص بإنشــاء 
وتشــغيل شــبكة توزيــع محليــة فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض، ترخيــص منشــأة صناعيــة الصــادر عــن 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة عــن وزارة التجــارة وشــهادة تســجيل العامــة 
التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة وشــهادات 

التأمينــات االجتماعيــة ورخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة. 

إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الازمــة 
ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة 
ــي  ــة الت ــح والشــهادات اإلضافي ــى الرخــص والتصاري ــى الحصــول عل ــدرة الشــركة عل ــدم ق ــة ع للشــركة، أو فــي حال
ــاع عــن القيــام بأعمالهــا كإغــاق  قــد ُتطلــب منهــا فــي المســتقبل، فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتن
الشــركة أو تجميــد جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة للشــركة )كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج 
العاقــة  الجهــات ذات  لغرامــات ماليــة تفرضهــا  أو تعرضهــا  الكفاالت...إلــخ(  التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل 
بالتراخيــص والتصاريــح والشــهادات، ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة والــذي بــدوره 

ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 1. 6  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمــد الشــركة وخططهــا المســتقبلية للنجــاح علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة والموظفيــن الرئيســيين، 
وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــال 
ــادة رواتــب موظفيهــا لكــي تضمــن بقاءهــم  ــى زي ــك ســتحتاج الشــركة إل ــة والتشــغيل الســليم. كذل اإلدارة الفعال
ــه حتــى تاريــخ هــذا المســتند،  ــرات مناســبة. مــع اإلشــارة إلــى أن أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهــات وخب
فــإن كل مــن منصــب مديــر إدارة المــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة ومنصــب مديــر إدارة المبيعــات وتطويــر 
األعمــال الزالــت شــاغرة. وعليــه إذا خســرت الشــركة أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن أو الموظفيــن المؤهليــن ولــم تتمكــن 
مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة والمؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيــرًا ســلبيًا 

ــًا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. جوهري

2 . 1. 7  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قــد تواجــه الشــركة أخطــاء مــن الموظفيــن أو ســوء ســلوك، كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال 
والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة 
المطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، 
أو مســؤولية ماليــة ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى ســمعة الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية. .

2 . 1. 8  المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيات بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل، ومــن 
الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة 
والضمانــات المقدمــة وســجلها االئتمانــي. وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل 
المناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن 
جهــات ممولــة، أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى 

أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية.

2 . 1. 9  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المراجعــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م والمعلومــات 
الماليــة األوليــة المفحوصــة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م واإليضاحــات المرفقــة بهــم 
وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
ــة  األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(، والشــركة ملزمــة فــي هــذه الحال

بتطبيــق التعديــات أو التغييــرات التــي تطــرأ علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر. 

كمــا أن الشــركة قامــت بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 )عقــود اإليجــار( ابتــداًء مــن 1 ينايــر 2019م، 
حيــث يتــم االعتــراف باألصــل المتعلــق بحــق االســتخدام الــذي يمثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل ذو الصلــة. 
ــة لعقــود  ــد إعفــاءات اختياري ــار. كمــا توج ــل التزامــه بســداد دفعــات االيج ــذي يمث ــار ال ــزام االيج ــى الت باإلضافــة إل

ــار للموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة. ــرة األجــل وعقــود االيج ــار قصي االيج
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يتــم إثبــات األثــر التراكمــي للتطبيــق األول للمعيــار فــي تاريــخ التطبيــق األول والمحــدد بتاريــخ 1 ينايــر 2019م 
وتعديــل الرصيــد اإلفتتاحــي لألربــاح المبقــاة فــي ذلــك التاريــخ دون إعــادة عــرض معلومــات المقارنــة. 

يتــم اإلقــرار بالتأثيــر التراكمــي للتطبيــق األول للمعيــار فــي تاريــخ نفاذ 1 ينايــر 2019م وتم تعديــل الرصيد اإلفتتاحي 
لألربــاح المبقــاة فــي ذلــك التاريــخ دون إعــادة عرض المعلومــات المقارنة. 

بحســب القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المراجعــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، فإنــه ال يوجــد أثــر 
جوهــري ناتــج عــن تطبيــق معيــار التقريــر الدولــي رقــم 16، حيــث أنــه ال يوجــد عقــود إيجــار طويلــة األجــل. 

وبنــاء علــى ماذكــر أعــاه، ورغــم أن تطبيــق الشــركة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( للســنة الماليــة المنتهية 
31 ديســمبر 2017م )تاريــخ بدايــة تطبيــق الشــركة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( لــم ينتــج عنهــا تغييــرات 
جوهريــة، إال أنــه قــد يــؤدي تطبيــق الشــركة للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( إلــى تغييــرات فــي الســنوات 
الماليــة الاحقــة أو تغييــرات أخــرى قــد تكــون جوهريــة ولــم يظهــر أثرهــا حاليــًا أو قــد ال تعلمهــا الشــركة. كمــا أن حداثــة 
تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( علــى النحــو المعتمــد فــي المملكــة خــال الســنوات القادمــة، وقــد 
ينتــج عــن ذلــك تغييــرات جوهريــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه المعاييــر أو 
إلزاميــة تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة مــن الممكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج 

الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.

2 . 1. 10  المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة

يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات الســعودة متطلبــًا نظاميــًا بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي 
ــن مجمــوع موظفيهــا  ــن الســعوديين بي ــة مــن الموظفي ــك الشــركة، بتوظيــف نســبة معين المملكــة، بمــا فــي ذل
والمحافظــة علــى تلــك النســبة. ووفقــًا لبرنامــج نطاقــات الصــادر عــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
بلغــت نســبة الســعودة لــدى الشــركة كمــا فــي تاريــخ 30 ســبتمبر 2020م )45.83%( وُمصنفــة ضمــن النطــاق 
الباتينــي، إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب أو فــي حــال قــررت وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي المســتقبل، ولــم تتمكــن الشــركة مــن 
ــات علــى  ــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوب ــة االجتماعي ــات وزارة المــوارد البشــرية والتنمي ــزام بمتطلب االلت
الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة، كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، 
ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا.  ــي ونتائ ــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المال والتــي ســيكون لهــا تأثي
)ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع القســم الفرعــي )3.17( »الموظفــون والســعودة« مــن القســم )3( »خلفيــة 

عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا« فــي هــذا المســتند(.

2 . 1. 11  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

 يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة وشــبكات توزيعهــا مثــل الفيضانــات والحرائــق 
والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى والتــي ال تتوفــر تغطيــة تأمينيــة كافيــه عليهــا أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة 
تجاريــًا، إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء وممارســة عملياتهــا 
واإللتــزام بمتطلباتهــا التعاقديــة، وبالتالــي التأثيــر ســلبًا علــى نتائجهــا التشــغيلية. وفــي حالــة حدوث كــوارث طبيعية 
وإضرارهــا بمرافــق وأصــول الشــركة، فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 1. 12  المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال

تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة شــبكات التوزيــع وأنظمــة العمــل فيهــا، وتعتبــر الشــركة 
عرضــة لمخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة لعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واألعطــال المفاجئــة بالمعدات 
ــاء أو  ــع وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد الطاقــة والكهرب الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف شــبكات التوزي
تســرب الغــاز أو حــدوث تســربات وتصدعــات فــي شــبكات التوزيــع ، وقــد تتســبب تلــك المخاطــر فــي إلحــاق ضــرر 
كبيــر بمرافــق المنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا، أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة التوزيع وقدرة الشــركة على 
تســليم منتجاتهــا، كمــا قــد يترتــب عليهــا أضــرار بيئيــة وكذلــك تحمــل التزامــات وتكاليــف إصــاح باهضــة، وبالتالــي 

التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 13  المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية

قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى نهايــة الســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 
ــزكاة المســتحقة  ــل 2021م، وســددت الشــركة ال ــى 30 إبري ــة حت ــى شــهادة زكاة صالح ــت الشــركة عل 2019م، وحصل
عليهــا لجميــع الســنوات الســابقة وحتــى عــام 2019م، وقــد اســتلمت الشــركة ربوطهــا الزكويــة النهائيــة حتــى عــام 
2013م  ، ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي للســنوات مــن 2014م وحتــى 2019م قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة 
ــخ إعــداد هــذا المســتند. وال يوجــد فــي الوقــت الحالــي مخصصــات متعلقــة بالفروقــات  ــزكاة والدخــل حتــى تاري لل

الزكويــة وال يوجــد أي نزاعــات أو مطالبــات بفروقــات زكويــة قائمــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. 

ومــن المحتمــل أن تقــوم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بمطالبــة الشــركة بدفــع مبالــغ إضافيــة عــن اإلقــرارات 
المقدمــة مــن الشــركة األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية

2 . 1. 14  المخاطر المتعلقة بتركز العمالء

تعتمــد مبيعــات الشــركة علــى عــدد مــن العمــاء الرئيســين وتقــوم العاقــة مــع كافــة العمــاء علــى أســاس تعاقــدي 
ــاز الطبيعــي مــن محطــة شــركة  وفــق نمــوذج عقــد موحــد بشــروط موحــدة معتمــد مــن وزارة الطاقــة إلمــداد الغ
توزيــع الغــاز الطبيعــي لكافــة العمــاء بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة التابعــة لهيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة 
بالريــاض ، حيــث أن أكبــر خمســة )5( عمــاء رئيســين للشــركة )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )3.5.2( »كبــار العمــاء« 
مــن القســم )3( »خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا« فــي هــذا المســتند( شــكلت نســبتهم حوالــي )%73.22( 
و)73.55%( مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالي، 
ــة  ــال إنتهــاء العاقــة التعاقدي ــة مــن العمــاء الرئيســين أو فــي ح ــال إفــاس أحــد أو مجموع ــه فــي ح ــه فإن وعلي

والمتمثلــة فــي الحــاالت التاليــة :

إتفاق الطرفين الكتابي على إنهائها قبل انتهاء مدتها.	 
في حال إنهاء إتفاقية الغاز الرئيسية المبرمة مع شركة أرامكو السعودية ألي سبب طبقا ألحكامها وشروطها.	 
فقدان أي من الطرفين أهليته أو إشهار إفاسه أو إعساره.	 
بإنتها مدة اإلتفاقية دون تجديد ودون وجود نزاع بين الطرفين.	 

ــاد  ــاق الشــركة فــي إيج ــة مــن العمــاء الرئيســيين، وإخف ــد أو مجموع ــع أح ــة م ــار أو قطــع العاق ــال انهي وفــي ح
العاقــات الازمــة مــع عمــاء جــدد، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى 

نتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي.
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2 . 1. 15  مخاطر تركز إيرادات الشركة

تعتمــد إيــرادات الشــركة بشــكل كامــل علــى توزيــع الغــاز الطبيعــي علــى المصانــع الحاليــة والمســتقبلية الواقعــة 
فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض. وعلــى الرغــم مــن أن الســعر الــذي تدفعــه الشــركة لشــراء غــاز البيــع 
هــو الســعر الحكومــي الــذي يتــم تحديــده مــن قبــل وزارة الطاقــة والــذي يبلــغ 1.25 دوالرًا أمريكيــًا لــكل مليــون وحــدة 
حراريــة بريطانيــة يضــاف لهــا هامــش ربــح الشــركة )ســعر التعرفــة المحــدد مــن قبــل وزارة الطاقــة( والمقــدر حاليــًا 
بقيمــة 1.14 ريــال لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، إال أن الســعر الحكومــي قــد يكــون عرضــة للتقلبــات كمــا أنــه 
ال يوجــد فتــرات زمنيــة محــددة لمراجعــة التســعير وقيمــة التعرفــة بخصــوص منتجــات الغــاز الطبيعــي، حيــث يتــم 
تحديــث ســعر التكلفــة وقيمــة التعرفــة لمنتجــات الغــاز بنــاًء علــى القــرارات الحكوميــة الصــادرة فــي حينــه مــع اإلشــارة 
إلــى أن آخــر تعديــل فــي ســعر منتجــات الغــاز الطبيعــي كان بتاريــخ 2015/12/28م، وبالتالــي فــإذا كانــت هنــاك زيــادات 
ــه فــي حــال خفــض ســعر  ــى اســتهاك العمــاء، كمــا أن ــرة فــي الســعر الحكومــي ســيؤثر بشــكل ســلبي عل كبي
التعرفــة المحــدد مــن وزارة الطاقــة ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى هامــش ربحيــة الشــركة، وبالتالــي ســيؤثر بشــكل 

ســلبي وجوهــري علــى إيــرادات وهامــش ربحيــة الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

2 . 1. 16  المخاطر المتعلقة بتركز أعمال الشركة في منطقة جغرافية واحدة 

 تنحصــر جميــع أعمــال الشــركة الحاليــة فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض، حيــث تقــوم الشــركة بشــراء 
الغــاز الجــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة شــبكة التوزيــع علــى جميــع المصانــع الحاليــة 
والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة التابعــة لهيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة بمدينــة الريــاض . 
وحيــث أنــه اليوجــد أي فــروع أو شــبكات توزيــع أخــرى تابعــة للشــركة فــي مدينــة الريــاض أو أي منطقــة جغرافيــة 
أخــرى، فإنــه فــي حــال تغيــر العــرض او الطلــب أو ازديــاد المنافســة أو حــدوث أي أمــر طــارئ فــي المنطقــة الصناعيــة 
الثانيــة - الســمح اللــه – كالكــوارث الطبيعيــة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 17  المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق منتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعامتهــا التجاريــة، 
والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا التنافســي وتمنحهــا تميــزًا واضحــًا فــي الســوق بيــن العمــاء. وقــد قامــت الشــركة 
بتســجيل عامتهــا التجاريــة لــدى الجهــات المختصــة. )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )3.12( »العامــات التجاريــة 
وحقــوق الملكيــة« مــن القســم )3( »خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا« فــي هــذا المســتند(. إن أي إخــال 
بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعامــات التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة، 
ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى 
وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عامتهــا التجاريــة 
بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العامــات المشــابهة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى قيمتهــا، 

ممــا ينعكــس ســلبًا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 1. 18  المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل 

بلغــت الديــون إلــى إجمالــي الموجــودات نســبة 12.83% ونســبة 11.80% كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م و 30 
ســبتمبر 2020م علــى التوالــي. 

أبرمــت الشــركة مــع بنــك الريــاض بتاريــخ 2017/11/19م اتفاقيــة تســهيات ائتمانيــة عبــارة عــن ضمــان بنكــي مقــدم 
لشــركة أرامكــو متوافقــة مــع الضوابــط الشــرعية بحــد ائتمانــي قــدره )49,000,000( ريــال ســعودي تنتهــي بتاريــخ 
2020/11/19م ، وبتاريــخ 2020/05/11م تــم إلغــاء اتفاقيــة التســهيات اإلئتمانيــة الموقعــة مــع بنــك الريــاض بتاريــخ 
2017/11/19م وتوقيــع اتفاقيــة تســهيات إئتمانيــة جديــدة مــع بنــك الريــاض بحــد ائتمانــي قــدره )25,000,000( ريــال 
ســعودي تنتهــي بتاريــخ 2023/05/11م، وقــد تــم اســتخدام)21,527,100( ريــال ســعودي مــن هــذه التســهيات حتــى 
تاريــخ 2020/09/30م، مــع اإلشــارة إلــى أن التســهيات ال تتضمــن دفعــات مســتحقة الســداد كونهــا تمثــل ضمــان 
بنكــي مقــدم لشــركة أرامكــو. إن التســهيات االئتمانيــة مضمونــة بضمــان ســند ألمــر مقــدم مــن الشــركة بكامــل 

قيمــة التســهيات البنكيــة البالغــة )25,000,000( ريــال ســعودي. 

بقيمــة  بتاريــخ 2018/05/24م  اتفاقيــة قــرض  الســعودي  الصناعيــة  التنميــة  مــع صنــدوق  الشــركة  أبرمــت  كمــا 
)20,500,000( ريــال ســعودي يخصــم منــه )1,540,000( ريــال ســعودي مقابــل الدراســات وتكلفــة التقييــم الصناعــي 
مســتحقة الســداد بدفعــات وتواريــخ محــددة مســبقًا فــي االتفاقيــة. إن القــرض مضمــون بســند ألمــر مقــدم مــن 
قبــل المســاهمين وفــق مســاهمة كل مســاهم بالشــركة وفــق هيــكل الملكيــة بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة القــرض 
ــة المقدمــة( مــن الخطــر  ــات الشــخصية واالعتباري ــوان )الضمان )والموضــح أســماؤهم فــي الجــدول رقــم )2( بعن
رقــم )2.1.19( وبعنــوان )المخاطــر المتعلقــة باعتمــاد الشــركة علــى الضمانــات الشــخصية((، باإلضافــة إلــى رهــن 
كافــة أصــول الشــركة. وقــد حصلــت الشــركة علــى مبلــغ )9,971,125( ريــال مــن القــرض حتــى تاريــخ 2020/09/30م 
متضمــن تكاليــف الدراســات وتكلفــة التقييــم بالكامــل لــم يتــم ســداد أي جــزء مــن المبلــغ المســتخدم حتــى تاريــخ 
هــذا المســتند، وبتاريــخ 2020/05/31م تمــت إعــادة هيكلــة جــدول الســداد فــي إطــار دعــم حكومــة المملكــة للمشــاريع 
الصناعيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، بحيــث يتــم الســداد علــى 10 أقســاط تبدأ في تاريــخ 1442/06/15هـــ )الموافق 
2021/01/29م( وتنتهــي فــي تاريــخ 1446/10/15هـــ )الموافــق 2025/04/13م(. وبحســب االتفاقيــة الموقعــة مــع 

صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، فــإن الشــركة تتعهــد خــال فتــرة القــرض بالتالــي:

األ تزيد المصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ 2 مليون ريال سعودي.أ. 
أال تزيــد االيجــارات الســنوية لــألرض المقامــة عليهــا مبانــي المحطــة واإلدارة المســتأجرة مــن هيئــة المــدن ب. 

الصناعيــة ومناطــق التقنيــة علــى مبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي، مــع اإلشــارة إلــى قيمــة اإليجــار الســنوية لــألرض 
تبلــغ 16,708 ريــال ســعودي. 

أال تقل نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن 1:1 طوال فترة القرض.ج. 
أال تزيد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة إلجمالي األصول على 1:3 طوال فترة القرض. د. 
أال تزيــد األربــاح المخصصــة للتوزيــع / المســحوبات علــى نســبة )25%( مــن رأســمال الشــركة أو مجمــوع أقســاط ه. 

قــرض الصنــدوق المســتحقة فــي ســنة التوزيــع، أيهمــا أقــل. 

وقــد تطلــب الجهــات التمويليــة ضمانــات أخــرى مقابــل القــروض التســهيات االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن 
ــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء  ــة؛ وإذا ل ــود االتفاقي ــة إخــال لبن ــذي ســيجعل الشــركة فــي حال تقديمهــا، األمــر ال
بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــات القــروض والتســهيات االئتمانيــة، أو لــم تتمكــن مــن تقديــم 
أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا البنــك، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــن 
المترتــب عليهــا، فقــد تطلــب الجهــة المقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة 
وتبــدأ بإجــراءات التنفيــذ القضائــي علــى األصــول المرهونــة لصالــح صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي. وفــي 
هــذه الحالــة، قــد ال تتمكــن الشــركة مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد الدين. وســيكون 

ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 1. 19  المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية

وفــق االتفاقيــة التــي أبرمتهــا الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ 2018/05/24م، اعتمــدت 
الشــركة علــى ضمانــات شــخصية واعتباريــة مقدمــة مــن قبــل المســاهمين للحصــول علــى قــرض صنــدوق التنميــة 

الصناعيــة الســعودي حســب الجــدول التالــي:

الجدول رقم )2(: الضمانات الشخصية واالعتبارية المقدمة 

النسبة من إجمالي مبلغ القرضالمساهم

35.00%شركة الغاز والتصنيع األهلية
15.78%شركة الخزف السعودية 

11.54%شركة مجموعة العبداللطيف القابضة
7.67%شركة كابات الرياض 

5.54%شركة الجودة لصناعة السيراميك
4.34%شركة رال لاستثمار

3.68%شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة
3.08%شركة الجميح القابضة

2.80%شركة مجموعة العبيكان لاستثمار
2.80%سعد سعود إبراهيم السياري

2.48%شركة محمد العلي الخضير وأوالد المحدودة
1.67%شركة مصنع الرياض لألثاث 

1.40%شركة المصنع السعودي ألسطوانات الغاز
1.34%شركة صناعة البريايت السعودية

0.88%شركة أبناء عبدالله الخريف

100.00%اإلجمالي 

المصدر: الشركة

وبالتالــي فــي حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى الدعــم والضمانــات مــن المســاهمين المشــار إليهــم 
أعــاه ، فإنــه ســيكون مــن الصعــب علــى الشــركة الحصــول علــى باقــي قيمــة القــرض أو قــد يطلــب الصنــدوق ســداد 
القــرض علــى الفــور ، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي.

2 . 1. 20  مخاطر الرهن على أصول الشركة

أبرمــت الشــركة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي اتفاقية قــرض بتاريــخ 2018/05/24م بقيمــة )20,500,000( 
ــم الصناعــي مســتحقة  ــة التقيي ــل الدراســات وتكلف ــال ســعودي مقاب ــه )1,540,000( ري ــال ســعودي يخصــم من ري
الســداد بدفعــات وتواريــخ محــددة مســبقًا فــي االتفاقيــة. إن القــرض مضمــون بســند ألمــر مقــدم مــن مــن قبــل 
المســاهمين وفــق مســاهمة كل مســاهم بالشــركة وفــق هيــكل الملكيــة بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة القــرض )والموضــح 
أســماؤهم فــي الجــدول رقــم )2( بعنــوان )الضمانــات الشــخصية واالعتباريــة المقدمــة( مــن الخطــر رقــم )2.1.19( 
ــات الشــخصية((، باإلضافــة إلــى رهــن كافــة أصــول  ــوان )المخاطــر المتعلقــة باعتمــاد الشــركة علــى الضمان وبعن
الشــركة الثابتــة وبصافــي قيمــة دفتريــة بلغــت 38,561,771 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كمــا بلغــت 
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صافــي القيمــة الدفتريــة ألصــول الشــركة الثابتــة 57,045,393 ريــال كمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م ، وإذا لــم تتمكــن 
الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب االتفاقيــة الموقعــة مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
ــأي  الســعودي، أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد يطلبهــا الصنــدوق، أو أخلــت فــي المســتقبل ب
مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالقــرض المترتــب عليهــا، فقــد يطلــب الصنــدوق ســداد القــرض علــى الفــور 
ويبــدأـ إجــراءات التنفيــذ القضائــي علــى األصــول المرهونــة لصالــح الصنــدوق وبيعهــا وتحصيــل قيمــة القــروض من 
متحصــات بيــع األصــول. وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا 

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 21  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، كالتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات 
والتأميــن الطبــي للموظفيــن وتأميــن الممتلــكات وتأميــن المســؤولية الناتجــة عــن منتجات الشــركة )الغــاز الطبيعي( 
وتأميــن ضــد مخاطــر المســؤولية العامــة وتأميــن توقــف األعمــال وتأميــن مســؤولية أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدراء 
التنفيذييــن ، غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة المهمــة ألعمالهــا وأصولهــا، أو ال يكــون 
لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت، أو أنــه ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة 
مثــل المخاطــر الناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة. كمــا أنــه مــن الممكــن أن تقــع أحــداث فــي المســتقبل ال تكــون 
الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة، أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق. وال 
يوجــد أي ضمــان أن عقــود التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــًا، أو ســتظل متاحــة علــى 
اإلطــاق. إن أيــًا مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا الماليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 22  المخاطر التنظيمية المرتبطة بقطاع الغاز 

تــزاول الشــركة أعمالهــا فــي قطــاع يخضــع للوائــح تنظيميــة خاصــة بــه وقــد تتأثــر أعمالهــا بالتغييــرات التــي تطــرأ 
ــة محكومــة  ــه وتعمــل الشــركة فــي بيئ ــة خاصــة ب ــح تنظيمي ــة للوائ ــث يخضــع قطــاع الغــاز فــي المملك عليهــا، حي
ــص  ــات الترخي ــة وبمتطلب ــة بصــورة أساســية بالبيئ ــق هــذه التشــريعات الحالي ــددة، وتتعل بتشــريعات وأنظمــة مح
لمزاولــة النشــاط مــن وزارة الطاقــة )وزارة البتــرول والثــروة المعدنيــة ســابقًا( ووزارة التجــارة والهيئــة العامــة لألرصــاد 
وحمايــة البيئــة. ســيؤثر أي تغييــر علــى األنظمــة أو اللوائــح أو السياســات أو الممارســات فــي المملكــة المتعلقــة 

بقطــاع الغــاز بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا. 

وفــي حالــة حــدوث تغييــر فــي هــذه األنظمــة بمــا فيهــا إصــدار أنظمــة إضافيــة أو فــي حــال رفــع الســعر الحكومــي 
للغــاز الــذي يتــم تزويــده مــن قبــل شــركة أرامكــو ، فقــد تتأثــر الشــركة ســلبيًا مــن خــال انخفــاض اســتهاك العمــاء 
للغــاز الطبيعــي، كمــا أنــه فــي حــال تــم خفــض ســعر التعرفــة المحــدد مــن وزارة الطاقــة، فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل 
ســلبي علــى هوامــش الربحيــة للشــركة، وقــد يكــون مطلوبــًا منهــا تكبــد مصاريــف كبيــرة لالتــزام بالتغييــرات 
التنظيميــة، ممــا قــد يكــون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وآفاقهــا المســتقبلية وأصولهــا الماليــة ونتائــج 
عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة ومشــاريعها المســتقبلية. وعلــى ســبيل المثــال. ووفقــًا إلتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــع 
شــركة أرامكــو الموقعــة بتاريــخ 1437/02/20ه )الموافــق 2015/12/02م( ، فــإن الســعر الــذي تــزود بــه أرامكــو الغــاز 
للشــركة هــو الســعر الــذي تقــره حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية وتبلــغ بــه البائــع )»الســعر الحكومــي«(. وفــي 
الوقــت الــذي تــم فيــه توقيــع اتفاقيــة البيــع، كان الســعر الحكومــي 0.75 دوالر أمريكــي لــكل مليــون وحــدة حراريــة 
ــًا لقــرار  ــة(، ووفق ــة بريطاني ــون وحــدة حراري ــكل ملي ــي ل ــال ســعودي بشــكل تقريب ــة )أي بمايعــادل 2.81 ري بريطاني
مجلــس الــوزراء رقــم )95( وتاريــخ 1437/03/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م(، فقــد تــم رفــع ســعر الغــاز إلــى 1.25 دوالر 
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لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانــي )أي بمايعــادل 4.69 ريــال ســعودي بشــكل تقريبــي لــكل مليــون وحــدة حراريــة 
بريطانيــة(. علــى الرغــم مــن أن زيــادة الســعر الحكومــي اليؤثــر علــى هامــش التعرفــة المســتحقة للشــركة المحــددة 
مــن قبــل وزارة الطاقــة والبالغــة فــي الوقــت الحالــي )1.14 ريــال ســعودي لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة(. 
فــي حــال قيــام وزارة الطاقــة بزيــادة ســعر الغــاز الطبيعــي، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض اســتهاك العمــاء 
للغــاز الطبيعــي ممــا قــد يؤثــر ســلبيًا وجوهريــًا علــى أعمــال الشــركة الحاليــة والمســتقبلية ووضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة ومشــاريعها المســتقبلية.

2 . 1. 23  المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 

تتمثــل مخاطــر إدارة رأس المــال العامــل فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات 
الماليــة حــال اســتحقاقها، وقــد بلغــت نســبة التــداول )1.92( مــرة و)1.33( مــرة علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019م و30 ســبتمبر2020م علــى التوالــي، وقــد بلــغ صافــي رأس المــال العامــل حوالــي )10.64( مليــون ريــال 
و)6.89( مليــون ريــال كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م و30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي. وتتكــون المطلوبــات الماليــة 
للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة ومخصــص لصيانــة الشــبكة ومخصــص الــزكاة، وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء 
ــج مخاطــر إدارة رأس المــال العامــل أيضــًا عــن عــدم المقــدرة  ــد االســتحقاق. ويمكــن أن تنت بالتزاماتهــا فــي مواعي
علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا، وقــد تقــع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد 
تتطلــب ســيولة فوريــة، ممــا يؤثــر ســلبيًا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات 

التشــغيلية والماليــة. 

2 . 1. 24  المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة

ــة والمناســبة فيمــا  ــاذ القــرارت الصحيح ــى اتخ ــا عل ــى قــدرة إدارته ــج أعمــال الشــركة بشــكل رئيــس عل تعتمــد نتائ
يتعلــق بأعمالهــا وأنشــطتها، كمــا إن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة يتمتعــون بخبــرة محــدودة أو قــد ال تتوفــر لديهــم 
أي خبــرة فــي إدارة شــركة مســاهمة مدرجــة والتقيــد باألنظمــة واللوائــح التــي تخضــع لهــا، وســيتوجب علــى كبــار 
ــات  ــة ومتطلب ــه التنفيذي ــة ولوائح ــزام الشــركة بنظــام الســوق المالي ــان الت ــة لضم ــود إضافي ــذل جه التنفيذييــن ب
اإلفصــاح ذات العاقــة ممــا قــد يقلــل مــن الوقــت الــذي يخصصــه كبــار التنفيذييــن إلدارة األعمــال اليوميــة للشــركة 
والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى التأثيــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه فــي حــال قامــت إدارة 
الشــركة باتخــاذ قــرارات خاطئــة فيمــا يخــص أعمالهــا أو فــي حــال عــدم التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح ومتطلبــات 
ــر  ــة التــي مــن شــأنها التأثي ــات والغرامــات النظامي اإلفصــاح ذات العاقــة ســيؤدي إلــى تعريــض الشــركة للعقوب

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 25  المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية والغرامات

ال يوجــد قضايــا قانونيــة مرفوعــة مــن قبــل الشــركة أو ضدهــا كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند. إال أنــه وبحكــم طبيعــة 
عملهــا وطبيعــة معاماتهــا مــع الغيــر فــإن الشــركة معرضــة للدعــاوى والشــكاوى، وال تســتطيع أن تتوقــع بشــكل 
ــة  ــج النهائي ــا أو تقــام ضدهــا أو النتائ ــن أن تقيمه ــي يمك ــة الت ــراءات القضائي ــاوى أو االج ــة الدع ــم تكلف ــق حج دقي
لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات والتأثيــر بشــكل ســلبي علــى 
ســمعة الشــركة، وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى علــى ســبيل المثــال ال الحصــر : المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام 
العمــل واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات . وبالتالــي فــإن أي 
نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا قــد تؤثــر ســلبًا وجوهــري علــى عمليــات الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 

وتوقعاتهــا المســتقبلية. 
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2 . 1. 26  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

ســتخضع الشــركة بعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة لنظــام الســوق الماليــة ولألنظمــة واللوائــح 
والتعاميــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، وفــي حــال عــدم مقــدرة الشــركة علــى التقيــد فــي أي مــن اللوائــح 
ــًا أو إلغــاء  ــداول علــى األســهم مؤقت ــل إيقــاف الت ــات مث واألنظمــة التــي تخضــع لهــا، ســتتحمل تكاليــف، وعقوب
إدراج أســهم الشــركة فــي حــال عــدم التزامهــا ؛ ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا وأدائهــا المالــي وربحيتهــا.

2 . 1. 27  المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة

تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذات عاقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين، 
وبلــغ رصيــد حجــم العقــود والتعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة وهــم مــن المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة 
حوالــي )6.1( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م، و) 5.8( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي                        

30 ســبتمبر 2020م. 

ويبــن الجــدول التالــي التعامــات التــي تمــت مــع أطــراف ذات العاقــة خــال فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 
30 ســبتمبر 2020م:

الجدول رقم )3(: التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م

طبيعة أطراف ذات عالقة
التعامل

حجم التعامل )ريال سعودي(
خالل فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر 2020م

الرصيد كما في
 30 سبتمبر 2020م

30,563,7523,572,392مبيعاتشركة الخزف السعودي
4,382,176307,550مبيعاتشركة االنابیب الفخاریة

5,390,039617,195مبيعاتشركة العبیكان للصناعات الورقية
2,082,326566,938مبيعاتشركة الجودة لصناعة السيراميك

488,24557,190مبيعاتشركة العبد اللطیف لاستثمار الصناعي
1,271,855149,723مبيعاتشركة الخزف لانابیب

1,941,284213,549مبيعاتالشركة السعودیة الحدیثة لصناعة المعادن 
603,51090,312مبيعاتشركة المنیوم التیسیر
551,25868,064مبيعاتشركة ادفا للبطانيات
453,65862,227مبيعاتشركة الجمیح القابضة

228,01731,810مبيعاتشركة مصنع المنسوجات والتقنية
12,207705مبيعاتشركة المصنع السعودي لمصنوعات الصوف 

153,96727,843مبيعاتشركة مصنع اسطوانات الغاز
47,0565,192مبيعاتشركة الوطنیة للغزل

218,86923,590مبيعاتشركة صناعات البیرالیت السعودي
1,365246مبيعاتشركة مصنع الریاض لاثاث

2,850898مبيعاتشركة محمد علي الخضير وأوالده
5,795,425*48,392,435اإلجمالي

المصدر: الشركة

* إن جميع قيم األرصدة كما في 30 سبتمبر ، 2020م مقربة ألقرب رقم صحيح. 
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كما يبين الجدول التالي التعامات التي تمت مع أطراف ذات العاقة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م:

الجدول رقم )4(: التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

مستحق ألطراف ذات عالقة
طبيعة 
التعامل

 حجم التعامل
خالل السنة المنتهية في

 31 ديسمبر 2019م

الرصيد كما في 
31 ديسمبر 2019م

38,132,1833,586,799مبيعاتشركة الخزف السعودي

6,187,551805,224مبيعاتشركة االنابیب الفخاریة
7,386,579501,219مبيعاتشركة العبیكان للصناعات الورقية

2,493,502513,504مبيعاتشركة الجودة لصناعة السيراميك

889,00766,178مبيعاتشركة العبد اللطیف لاستثمار الصناعي

1,312,805127,598مبيعاتشركة الخزف لانابیب

2,193,101214,811مبيعاتالشركة السعودیة الحدیثة لصناعة المعادن 

886,47189,680مبيعاتشركة المنیوم التیسیر

763,39663,782مبيعاتشركة ادفا للبطانيات

584,64958,025مبيعاتشركة الجمیح القابضة

398,95716,661مبيعاتشركة مصنع المنسوجات والتقنية

172,11113,469مبيعاتشركة المصنع السعودي لمصنوعات الصوف 

215,9724,971مبيعاتشركة مصنع اسطوانات الغاز

83,5315,070مبيعاتشركة الوطنیة للغزل

295,75731,802مبيعاتشركة صناعات البیرالیت السعودي

-31,7841مبيعاتشركة مصنع الرياض لاثاث)الكراسي واألنظمة(

2,107492مبيعاتشركة مصنع الریاض لاثاث

2,329429مبيعاتشركة محمد علي الخضير وأوالده

62,031,7926,099,713اإلجمالي

المصدر: الشركة

إن جميــع المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة تخضــع لموافقــة مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامة العادية للشــركة، 
ــن  ــث ع ــود، فســتضطر الشــركة للبح ــد هــذه العق ــى تجدي ــة للشــركة عل ــة العام ــة الجمعي ــدم موافق ــال ع وفــي ح
أطــراف أخــرى مــن غيــر ذوي العاقــة للتعاقــد معهــم علــى تنفيــذ األعمــال المســندة حاليــًا إلــى أطــراف ذوي عاقــة. 

ــرة  ــًا خــال فت وفــي حــال تعــذر علــى الشــركة إيجــاد بديــل مناســب لألطــراف ذوي العاقــة المتعاقــد معهــم حالي
زمنيــة معقولــة، فــإن ذلــك قــد يؤثــر ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا 
المســتقبلية. كمــا أنــه فــي حــال لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العاقــة فــي المســتقبل علــى 
أســس تجاريــة بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.
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2 . 1. 28  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــا ومرافقهــا، ممــا ُيعــّرض الشــركة لمخاطــر تعطــل هــذه 
األنظمــة، كانهيــار النظــام أوفشــل أنظمــة الحمايــة أو اختــراق أنظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو الكــوارث 
الطبيعيــة أو الحرائــق أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة الماهــرة الازمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا 
أو تســرب البيانــات والمعلومــات الســرية الخاصــة بالشــركة أو بعمائهــا أو بموظفيهــا أو انخفــاض درجــة امــان تلــك 
البيانــات والمعلومــات ، وإذا فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال 
وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر أو فــي حــال وقــوع أي مــن األحــداث المذكــورة 
أعــاه ، ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى وضعهــا المالــي وأعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة والتشــغيلية.

2 . 1. 29  المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

أقــرت الحكومــة عــددًا مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والتــي اشــتملت علــى إقــرار رســوم إضافيــة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة 
ســعودية اعتبــارًا مــن 2018/01/01م، وبواقــع أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهريًا عــن كل موظــف غيــر ســعودي 
عــام 2018م، تزيــد إلــى ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهريًا عــام 2019م ثــم ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهريًا 
عــام 2020م. األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر 
الســعوديين، وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى 

وضعهــا المالــي وأعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

برئاســة  الــوزراء  مجلــس  وافــق  2019/09/24م(  )الموافــق  1441/01/25ه  تاريــخ  فــي  أنــه  بالذكــر،  الجديــر  ومــن 
ــة  ــى العمال ــي المقــرر عل ــل المال ــة لمــدة خمســة أعــوام المقاب ــى أن تتحمــل الدول ــن الشــريفين، عل خــادم الحرمي
الوافــدة وفقــًا للفقرتيــن )1ـ أ( و )2ـ أ( مــن البنــد )ثانيــًا( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )197( وتاريــخ 1438/03/23ه 
)الموافــق 2016/12/22م(، عــن المنشــآت الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ 
ــر الســعوديين التــي  1441/02/02ه )الموافــق 2019/10/01م( مــع اإلشــارة إلــى أن إجمالــي رســوم الموظفيــن غي
تكبدتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن 2019/01/01م وحتــى 2019/12/31م بلغــت )33,600( ريــال ســعودي، وبنــاًء عليــه 
فــإن الشــركة معفــاة مــن رســوم المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة لديهــا لمــدة خمســة أعــوام، وعنــد انتهــاء 
المــدة المحــددة لتحمــل الدولــة هــذه الرســوم وعــدم تجديدهــا، أو فــي حــال إلغــاء هــذا القــرار، فــإن الشــركة ســتكون 
معرضــة لدفــع هــذه الرســوم، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل 
موظفيهــا غيــر الســعوديين، وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي 

وجوهــري علــى وضعهــا المالــي وأعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــن  ــة لتابعــي ومرافقــي الموظفي ــد اإلقام ــة أيضــًا رســوم إصــدار وتجدي ــد أقــرت الحكوم ــك فق ــى ذل ــة إل باإلضاف
غيــر الســعوديين )رســوم المرافقيــن( والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارًا مــن 2017/07/01م، علمــًا أنهــا ســترتفع تدريجيــًا 
مــن مائــة )100( ريــال ســعودي شــهريًا لــكل تابــع ابتــداءًا مــن يوليــو 2017م ، لتصــل إلــى أربعمائــة )400( ريــال 
ســعودي شــهريًا لــكل تابــع ابتــداءًا مــن يوليــو 2020م ، وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي 
ــه، األمــر  ــادة تكلفــة المعيشــة علي ــى زي ــؤدي إل ــه مــن الممكــن أن ت ــر الســعودي عــن عائلت ســيتحملها الموظــف غي
الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل، وإذا مــا حــدث مثــل 
هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا 
إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة 
عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة، 
وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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والجديــر بالذكــر أيضــًا أنــه فــي تاريــخ 1442/03/18ه )الموافــق 2020/11/04م( أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، مبــادرة تحســين العاقــة التعاقديــة، والتــي تســتهدف دعــم 
رؤيــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات البشــرية 
وتطويــر بيئــة العمــل، حيــث تقــدم المبــادرة ثــاث خدمــات رئيســة، هــي: خدمــة التنقــل الوظيفــي، وتطويــر آليــات 
ــن فــي منشــآت القطــاع  ــن الوافدي ــع العاملي ــادرة جمي ــي، وتشــمل خدمــات المب الخــروج والعــودة والخــروج النهائ
الخــاص ضمــن ضوابــط محــددة تراعــي حقــوق طرفــي العاقــة التعاقديــة وشــروط التعاقــد بيــن صاحــب العمــل 
ــة التنقــل الوظيفــي  ــح خدم ــذ فــي 14 مــارس 2021م. وتتي ــز التنفي ــادرة حي ــل المب ــى أن تدخ والعامــل الوافــد، عل
للعامــل الوافــد االنتقــال لعمــل آخــر عنــد انتهــاء عقــد عملــه دون الحاجــة لموافقــة صاحــب العمــل، كمــا تحــدد المبــادرة 
آليــات االنتقــال خــال ســريان العقــد شــريطة االلتــزام بفتــرة اإلشــعار والضوابــط المحــددة. وبنــاًء عليــه عنــد دخــول 
هــذه المبــادرة حيــز التنفيــذ ال تضمــن الشــركة أن تحافــظ علــى كوادرهــا مــن العمالــة غير الســعودية وتجديــد عقودهم 
بشــروط مرضيــة لهــم، األمــر الــذي ســيدفعهم إلــى االنتقــال إلــى عمــل آخــر وفــق اآلليــات المشــار إليهــا أعــاه، 
وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر الســعودية أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس 
ــذي مــن شــأنه  ــة علــى الشــركة وال ــادة التكلفــة المالي ــى زي ــك ســيؤدي إل ــة، فــإن ذل ــرات المطلوب المهــارات والخب

التأثيــر ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 30  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين

تشــكل نســبة الموظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي )54.17%( مــن إجمالــي الموظفيــن فــي الشــركة كمــا فــي 
2020/09/30م، ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا 
لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس المهــارات والخبــرات 
المطلوبــة أو فــي حــال حــدوث أي تغيــر فــي سياســات ولوائــح ونظــم وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة 
نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع؛ ممــا يصعــب معــه أن تحافــظ الشــركة علــى كوادرهــا مــن العمالــة غيــر 
الســعودية. ممــا يتســبب فــي زيــادة التكلفــة الماليــة علــى الشــركة والــذي مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
أعمالهــا وأرباحهــا ونتائــج عملياتهــا وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة رســوم المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة )33,600( 

ريــال ســعودي للعــام 2019م. 

2 . 1. 31  مخاطر وجود أصول الشركة على أراض مستأجرة

إن محطــة شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي الخاصــة بالشــركة مقامــة علــى أرض تــم اســتئجارها بتاريــخ 1431/10/23هـــ 
)الموافــق 2010/10/02م( فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة فــي مدينــة الريــاض مــن هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق 
التقنيــة لمــدة )20( ســنة هجريــة. وتتمثــل أبــرز شــروط العقــود مــع هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة فــي كل 

مــن التالــي:

التــزام الشــركة باســتعمال األرض طبقــًا للنشــاط المحــدد فــي ترخيــص المصنــع عنــد تخصيــص األرض الــذي تــم 	 
بموجبــه تأجيــره قطعــة األرض وعــدم اســتخدامها ألي غــرض آخــر، كمــا اليســمح بتعديــل أو إضافــة أي نشــاط أو 

زيــادة كميــات األنشــطة المرخصــة إال بموافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة. 

التــزام الشــركة بأخــذ موافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة عنــد التعديــل علــى 	 
الترخيــص الصناعــي للشــركة.

التــزام الشــركة بتنفيــذ كامــل منشــآت المصنــع وفــق المخططــات المعتمــدة مــن هيئــة المــدن الصناعيــة 	 
ومناطــق التقنيــة والبــدء فــي اإلنتــاج حســب الطاقــة اإلنتاجيــة المرخصــة. 
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التــزام الشــركة بالتأميــن علــى المبانــي والمنشــآت والمعــدات المقامــة علــى األرض المؤجــرة تأمينــًا شــامًا 	 
بقيمتهــا الكاملــة ضــد الحريــق واألخطــار األخــرى.

ال يحــق للشــركة أن تؤجــر األرض المســتأجرة أو أي جــزء منهــا للغيــر أو المبانــي المقامــة عليهــا أو يتنــازل عنهــا أو جــزء 	 
منهــا إلــى مســتأجر آخــر إال بعــد حصولــه علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة.

التــزام الشــركة بدفــع جميــع االلتزامــات الماليــة التــي تتقــرر بنــاًء علــى عقــد االيجــار الموقــع ســواًء مقابــل إيجــار 	 
ــة  ــة المــدن الصناعي ــي تراهــا هيئ ــة الت ــة أو غيرهــا وفــق الطريق ــف التشــغيل والصيان ــل تكالي األرض أو مقاب

ومناطــق التقنيــة.

التــزام الشــركة بإبقــاء األرض المســتأجرة وماعليهــا مــن منشــآت وموجــودات خاليــة مــن أي رهــن أو امتيــاز أو 	 
ــازل عــن عقــد االيجــار أو  ــه التن مطالبــة أو ضمــان أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع المطالبــات المشــابهة، وال يحــق ل
المصالــح المترتبــة عنــه او تحويــل أيــًا مــن حقوقــه التــي اكتســبها بموجــب عقــد ايجــار األرض دون الحصــول علــى 

موافقــة كتابيــة مســبقة مــن هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة. 

ــة المــدن  ــد مــع هيئ ــد العق ــى تجدي ــدم القــدرة عل ــد أو ع ــزام بشــروط العق ــى االلت ــدم قــدرة الشــركة عل ــك، ع لذل
الصناعيــة ومناطــق التقنيــة ســوف يــؤدي ذلــك إلــى دخول الشــركة في نزاعات قضائية وســحب األرض المســتأجرة، 
ممــا ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى اســتمرارية أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا 

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 32  المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير

ــو  ــع مــع شــركة أرامك ــاز البي ــات، وتشــمل هــذه العقــود عقــد إمــداد غ أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقي
الســعودية، وعقــود إمــداد الغــاز مــن محطــة شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي للعمــاء بالمدينــة الصناعيــة الثانيــة 
التابعــة لهيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة بالريــاض، وعقــد إيجــار أرض المصنــع مــن هيئــة المــدن الصناعيــة 
ومناطــق التقنيــة . وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات المتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء 
بالتزاماتهــا التعاقديــة. وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي 
ذلــك نتيجــًة إلفاســها أو عــدم ماءتهــا الماليــة أو تعطــل عملياتهــا، وتصبــح المخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع 

هــذه الجهــات أكثــر حــّدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.

ــأن تلــك األطــراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة، وفــي حــال عــدم قــدرة  ــد ب كمــا ال يمكــن التأكي
الشــركة أو األطــراف المتعاقــدة معهــا علــى االلتــزام ببنــود تلــك العقــود، أو فــي حــال وقــوع أي منازعات مســتقبلية 
أو قضايــا، وخســارة الشــركة لتلــك المنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبيًا وبشــكل جوهــري علــى مركزهــا المالــي 

وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية.

2 . 1. 33  المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 

نظــرًا للتأثيــرات الســلبية علــى اقتصــاد المملكــة واالقتصــاد العالمــي ككل الناتجــة عــن تبعــات تفشــي جائحــة 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-۱۹( المســتجد والــذي بــدأ بالتفشــي منــذ أواخــر شــهر ديســمبر 2019م بدايــة مــن الصيــن 
ومــن ثــم فــي جميــع انحــاء العالــم، وماصاحــب ذلــك مــن القــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بشــأت اإلجــراءات اإلحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة للتصــدي والحــد مــن إنتشــار جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد-۱۹(، والتــي تقتضــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: بحظــر التجــول الجزئــي أو الكامــل فــي 
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بعــض مــدن ومحافظــات المملكــة وإغــاق مراكــز التســوق ومعــارض البيــع بالتجزئــة وتقليــص عــدد ســاعات العمــل 
لبعــض القطاعــات أو الــزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد وغيــر ذلــك، وتعليــق جميــع رحــات الطيــران الداخلــي والحافات 
وســيارات األجــرة والقطــارات، وتعليــق الدخــول ألغــراض العمــرة وزيــارة المســجد النبــوي مــن خــارج المملكــة وفــرض 
قيــود مؤقتــة علــى جميــع الحجــاج والمعتمريــن المقيميــن فــي المملكــة لمنعهــم مــن زيــارة مدينتــي مكــة المكرمــة 
والمدينــة المنــورة وإغــاق المجمعــات التجاريــة وجميــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بيــع المــواد الغذائيــة 

والصيدليــات. 

 )COVID-19( كمــا ســيترتب علــى تفشــي أي مــرض مــن األمراض المعدية منها على ســبيل المثال فيــروس كورونا
ومتازمــة الشــرق األوســط التنفســية )MERS( وفيــروس االنفلونــزا )HINI( ومتازمــة العــدوى التنفســية الحــادة 
ــة  ــى اقتصــاد المملك ــى وجوهــري عل ــر ســلبي عل ــرى أث ــة أخ ــة الشــرق األوســط أو أي منطق )SARS( فــي منطق

وعمليــات الشــركة. 

ــا  ــروس كورون ــد مــن إنتشــار في ــاف أو الح ــح فــي إيق ــاه ســوف تنج ــة أع ــراءات الموضح ــن ضمــان أن اإلج  اليمك
)COVID-19( فــي المملكــة. كمــا ســيكون لهــذه اإلجــراءات آثــار ســلبية وجوهريــة علــى االقتصــاد الســعودي وعلــى 
ثقــة المســتثمرين واألعمــل لفتــرة يصعــب التنبــؤ بهــا، ممــا ســيؤثر بــدوره وبشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

كمــا أنــه وفــي ظــل إنتشــار فيــروس كورونــا )COVID-19( أو فــي حــال تفشــي أي أمــراض معديــة أخــرى فــي 
ــم، فإنهــا الشــركة ســتكون معرضــة لمخاطــر انقطــاع األعمــال ومخاطــر انخفــاض  المملكــة وفــي باقــي دول العال
الطلــب مــن قبــل عمــاء الشــركة، وبشــكل خــاص قــد يكــون هنالــك تعليــق او تأخيــر أو التأثيــر ســلبيًا علــى بعــض 
قطــع غيــار الصيانــة التــي تشــتريها الشــركة مــن مورديــن خارجييــن فــي دول متأثــرة بالفيــروس، ممــا ســيؤثر علــى 

اســتمرار عمليــات توزيــع الغــاز الطبيعــي لمحطــة شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي. 

كمــا أنــه وفــي حــال إنتشــار العــدوى وإصابــة موظفــي الشــركة بــأي مــن هــذه األمــراض، فســيؤدي ذلــك نقــص 
فــي عــدد الموظفيــن فــي كافــة إدارات الشــركة بمــا فــي ذلــك فــي إدارات التشــغيل أو ســيؤدي إلــى تقليــص عــدد 
ورديات العمل أو ســاعات العمل، مما مـــن شـــأنه أن يعطـــل العملية التشــغيلية للشـــركة ويضعـــف قدرتهـــا علـــى 

اإللتــزام بمتطلباتهــا التعاقديــة. 

ــخ هــذا المســتند فــإن الشــركة اليمكنهــا ضمــان  ــى تاري ــاء حت ــاء هــذا الوب ــخ متوقــع إلنته ــد تاري ــه اليوج ــث أن وحي
عــدم تأثــر عملياتهــا أو تقديــر حجــم الخســائر الناجمــة عــن هــذه الجائحــة وتبعاتهــا فــي المســتقبل ممــا ســيؤثر ســلبًا 

وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا المســتقبلية. 

2 . 1. 34  المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل 

ــزكاة والدخــل التعميــم رقــم 6768/16/1438 بتاريــخ 1438/03/05هـــ الموافــق) 5 ديســمبر  ــة العامــة لل أصــدرت الهيئ
2016م (الــذي يلــزم الشــركات الســعودية المدرجــة فــي الســوق الماليــة بحســاب الدخــل والــزكاة علــى أســاس 
جنســية المســاهمين والملكيــة الفعليــة بيــن المواطنيــن الســعوديين والخليجييــن وغيرهــم علــى النحــو الــوارد فــي 
“نظــام تداوالتــي” فــي نهايــة العــام. وقبــل إصــدار هــذا التعميــم، كانــت الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة 
خاضعــة بوجــه عــام لدفــع الــزكاة أو الضريبــة علــى أســاس ملكيــة مؤسســيها وفقــًا لنظامهــا األساســي، ولــم يتــم 
األخــذ باالعتبــار أثــر األســهم المدرجــة فــي تحديــد وعــاء الــزكاة. وكان مــن المقــرر تطبيــق هــذا التعميــم فــي الســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م والســنوات الاحقــة لذلــك. ولكــن أصــدرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل خطابهــا 
رقــم 12097/16/1438بتاريــخ 1438/04/19ه الموافــق) 17 ينايــر 2017م ( الــذي يقتضــي تأجيــل تنفيــذ التعميــم للســنة 
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الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م والســنوات التــي تليهــا. وإلــى أن تصــدر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
توجيهاتهــا فيمــا يتعلــق بآليــات وإجــراءات تنفيــذ هــذا التعميــم، فــإن تنفيــذ هــذا التعميــم بمــا فــي ذلــك المتطلبــات 
ــع  ــى جمي ــة الدخــل عل ــي تفــرض ضريب ــد الت ــك القواع ــد النظــر، وكذل ــزال قي ــا ال ي ــاء به ــي يجــب الوف ــة الت النهائي
المقيميــن غيــر الخليجييــن المســاهمين فــي الشــركات الســعودية المدرجــة والتــي تطبــق ضريبــة االســتقطاع علــى 
ــر مقيميــن بغــض النظــر عــن جنســياتهم. ولــم تقــم الشــركة بتقييــم  ــاح الخاصــة بالمســاهمين الغي توزيعــات األرب
ــة  ــا شــركة مســاهمة مقفل ــث أنه ــه حي ــزام ب ــة لضمــان األلت ــاذ الخطــوات الكافي ــم واتخ ــذا التعمي ــي له ــر المال األث
مملوكــة مــن مســاهمين ســعوديين وخليجييــن، وفــي حــال كان األثــر المالــي لهــذا التعميــم حــال تطبيقــه كبيــرًا أو 
فــي حــال تكبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة التخــاذ الخطــوات الازمــة لضمــان االلتــزام بــه فســيؤثر ذلــك ســلبًا علــى 

أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 35  المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة 

بلــغ إجمالــي الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة )6.6( مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2019م، كمــا بلغــت فــي 
فتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2020م )12.30( مليــون ريــال ســعودي. وتمثــل نســبة الذمــم الذائنــة 
التجاريــة مــن إجمالــي المطلوبــات )31.2%( و)41.6%( لعــام 2019م، ولفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــي ســبتمبر 
2020م علــى التوالــي. مــع اإلشــارة إلــى أن فتــرة االئتمــان الممنوحــة للشــركة مــن قبــل شــركة أرامكــو تبلــغ 45 يــوم، 
كمــا يحــق لشــركة أرامكــو تعليــق تســليم غــاز البيــع وتســييل الضمــان البنكــي فــي حــال لــم تقــم الشــركة بســداد 
الفاتــورة المســتحقة خــال فتــرة 45 يــوم، مــع اإلشــارة إلــى نســبة الذمــم الدائنــة المســتحقة لشــركة أرامكــو تشــكل 
نســبة 98.8% ونســبة 99.27% مــن إجمالــي الذمــم الدائنــة التجاريــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمــا فــي 

30 ســبتمبر 2020م. 

وقــد ال تتمكــن الشــركة مــن ســداد كامــل ذممهــا الدائنــة التجاريــة أو الســداد فــي المــدة المتفــق عليهــا، األمــر الــذي 
قــد ُيصعــب حصــول الشــركة علــى اتفاقيــات شــراء بشــروط مناســبة فــي المســتقبل ممــا ســيؤثر ســلبًا وبشــكل 

جوهــري علــى عملياتهــا التشــغيلية ونتائجهــا الماليــة.

2 . 1. 36  المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت 

تخضــع بعــض معامــات الشــركة لعمــات غيــر الريــال الســعودي،حيث تســتورد بشــكل دوري بعــض قطــع غيــار 
الصيانــة بشــكل مباشــر مــن مورديــن خارجييــن بالعملــة األجنبيــة )ال ســيما الــدوالر األمريكــي(، لــذا، فــإن الشــركة 
ــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا المرتبطــة  ــة فيمــا يتعل ــرات فــي صــرف العمــات األجنبي ــر بمخاطــر التغي عرضــة للتأث
بعملــة غيــر عملــة المملكــة. وكجــزء مــن سياســة المملكــة، فــإن الريــال الســعودي، حتــى تاريــخ هــذا المســتند، 
ــه ال يوجــد  ــل 1 دوالر أمريكــي، إال أن ــال ســعودي مقاب ــدوالر األمريكــي بســعر صــرف يقــدر ب 3.75 ري مربــوط بال
تأكيــدات علــى ثبــات ســعر صــرف الريــال الســعودي مقابــل الــدوالر األمريكــي، وقــد تــؤدي التقلبــات فــي قيمــة 
الريــال الســعودي مقابــل العمــات األجنبيــة )بمــا فــي ذلــك الــدوالر األمريكــي( التــي تســتخدمها الشــركة إلــى زيادة 
التكاليــف المباشــرة إلنشــاء شــبكات التوزيــع للعمــاء، ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. ونتائ

2 . 1. 37  المخاطر المتعلقة بالمشاريع تحت التنفيذ

تعمــل الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذا المســتند علــى تحديــث أصولهــا الثابتــة باإلضافــة إلــى إنشــاء شــبكات توزيــع 
لعمــاء جــدد فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض وبإجمالــي قيمــة عقــود تبلــغ حوالــي 41 مليــون ريــال 
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ســعودي، حيــث تعمــل الشــركة علــى اســتبدال العــداد الرئيســي لمحطــة التوزيــع الرئيســية وكذلــك تطويــر نظــام 
اإلشــراف والتحكــم وإصــاح شــبكة التوزيــع وربــط شــبكات توزيــع لعمــاء جــدد بمحطــة التوزيــع الرئيســية للشــركة، 
باإلضافــة إلــى تحمــل الشــركة لتكاليــف دراســات وتقييــم القــرض المتحصــل عليــه مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة 
الســعودي ســيتم ســدادها وفــق جــدول األقســاط المتفــق عليــه لســداد أصــل القــرض، وكذلك مصاريف تذاكر ســفر 
لموظفــي الشــركة لمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة فــي مدينــة ينبــع بخصــوص مشــروع التشــغيل والصيانــة 
لمحطــة شــبكة توزيــع الغــاز بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة بينبــع والــذي فــازت الشــركة بعقــد التشــغيل 
والصيانــة لمحطــة شــبكة توزيــع الغــاز مــع اإلشــارة إلــى أن المشــروع لــم يبــدأ حتــى تاريــخ هــذا المســتند. قــد 
تواجــه الشــركة تحديــات وعوائــق عديــدة - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – التأخــر فــي إتمــام إنشــاء المشــاريع وبــدء 
التشــغيل فيهــا، أو عــدم الحصــول علــى التراخيــص الازمــة أو عــدم القــدرة علــى تجديدهــا، أو تعــرض المشــاريع 
لمخاطــر تشــغيلية قــد تحــدث بســبب عوامــل مختلفــة ، ممــا ال يعطــي أي ضمــان أن خطــط الشــركة لتحديــث أصولهــا 
وتوســيع عملياتهــا ســيحقق نجاحــًا وســيكون لــه القــدرة علــى تحقيــق اإليــرادات وتغطيــة النفقــات التشــغيلية وغيرهــا 
مــن التكاليــف ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا المالــي وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

2 . 1. 38  المخاطر المتعلقة بسحب ترخيص وزارة الطاقة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب ترخيــص صــادر عــن وزارة الطاقــة رقــم )1( وتاريــخ 1423/03/04هـــ )الموافــق 
2036/03/30م(.  )الموافــق  1458/02/02ه  بتاريــخ  ينتهــي  والــذي  2002/05/16م( 

يجــب علــى الشــركة االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الطاقــة ومــن تلــك الشــروط علــى ســبيل 
المثــال اســتام الشــركة للغــاز المخولــة بنقلــه وتوزيعــه وبيعــه بعنايــة تامــة وبــدون أي تأخيــر وااللتــزام بجميــع 
ــر أي متطلبــات الزمــة للمحافظــة  ــة والتشــغيلية التــي تقرهــا وزارة الطاقــة وتوفي المقاييــس والمواصفــات الفني
علــى كفايــة وصاحيــات األصــول األساســية العاملــة وإنشــاء شــبكة الغــاز المحليــة وتشــغيلها وصيانتهــا بالطريقــة 
المناســبة والازمــة للمحافظــة علــى ســامة ممتلــكات الشــركة وموظفيهــا وعمائهــا والجمهــور بوجــه عــام 
وذلــك طبقــًا للمقاييــس والمواصفــات التــي تضعهــا وزارة الطاقــة ودفــع رســوم الترخيــص الســنوية المفروضــة 
علــى شــبكات التوزيــع المحليــة والتأكــد مــن تســديد قيمــة جميــع كميــات الغــاز المســلمة إلــى الشــبكة مــن قبــل 
الموارديــن أواًل بــأول طبقــًا لعقــود توريــد الغــاز وبيــع الغــاز للمســتهلك النهائــي بالســعر الــذي تحــدده الدولــة، وإذا 
لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وتعليمــات وزارة الطاقــة فإنهــا ســتكون معرضــة لســحب ترخيــص وزارة الطاقــة الخــاص 
ــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها.  ــه ل بهــا، وفــي حــال ســحب الترخيــص مــن الشــركة فإن
وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا 

المســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.

2 . 1. 39  المخاطر المتعلقة بشبكات توزيع الغاز الخاصة بالشركة

إن شبكات توزيع الغاز الطبيعي الخاصة بالشركة معرضة لمخاطر تشغيلية بما في ذلك على سبيل المثال :

نقص أو انقطاع اإلمداد المفاجئ من شركة أرامكو نتيجة ألي ظروف طارئة	 
ــع الرئيســية أو شــبكات 	  ــة أو تعطــل المعــدات الخاصــة بمحطــة التوزي حــدوث تســربات أو األعطــال الميكانيكي

ــع الخاصــة بالعمــاء التوزي

فــي حــال حــدوث أي مــن المخاطــر المرتبطــة بشــبكات التوزيــع الخاصــة بالشــركة المشــار إليهــا أعــاه أو أي مخاطــر 
أخــرى قــد تتعــرض لهــا بمحطــة التوزيــع الرئيســية أو شــبكات التوزيــع الخاصــة بالعمــاء، فــإن الشــركة ســتكون 
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معرضــة لمخاطــر حــدوث أي أضــرار علــى ممتلكاتهــا ومرافقهــا أو حــدوث انقطــاع أو تأخــر فــي اإلمــدادات للعمــاء 
مــن الغــاز الطبيعــي، كمــا قــد يترتــب عليهــا وفيــات أو إصابــات أو أضــرار بيئيــة، ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي 
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة كمــا ســيترتب علــى مثــل هــذه األحــداث تحمــل التزامــات وتكاليــف إصــاح باهضــة 
فــي حــال عــدم قيــام الشــركة بالتأميــن علــى جميــع المخاطــر، كمــا ســتؤدي مثــل هــذه األحــداث تعطــل أعمال الشــركة 
أو تؤخــر مشــاريعها أو تضــر بســمعتها ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية. 

2 . 1. 40  المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصناعي 

ــة  ــروة المعدني ــة والث ــل وزارة الصناع ــة الصــادر مــن قب تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب ترخيــص منشــأة صناعي
برقــم قــرار )411102105551( وتاريــخ 1441/11/25ه )الموافــق 2020/07/16م( والــذي ينتهــي بتاريــخ 1444/11/24ه 

)الموافــق 2023/06/13م(. وتمتلــك الشــركة ترخيــص صناعــي واحــد فقــط حتــى تاريــخ هــذا المســتند.

يجــب علــى الشــركة االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة علــى الشــركات 
التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة. وعلــى كافــة الشــركات الصناعيــة المرخصــة مــن وزارة الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة التقــدم بطلــب تعديــل ترخيصهــا تبعــًا ألي تعديــات فــي بياناتهــا ومــن تلــك الشــروط علــى ســبيل المثــال 
تعديل االســم التجاري أو زيادة عدد العمالة أو االلتـــزام بمطابقـــة المنتجـــات للمواصفـــات والمقاييـــس المعتمـــدة 
أو المواصفـــات المتبنـــاة مـــن الهيئـــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس، وااللتــزام بمــواد النظــام العــام للبيئــة 
والئحتــه التنفيذيــة للمحافظــة علــى البيئــة مــن التلــوث، وااللتــزام باألنظمــة والتعليمــات ولوائــح الســامة واألمــن 
الصناعــي والصحــة العامــة وغيرهــا، وإذا لــم تلتــزم الشــركة بشــروط وتعليمــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة 
فإنهــا ســتكون معرضــة لســحب أو تعليــق الترخيــص الصناعــي الخــاص بهــا، وفــي حــال ســحب الترخيــص مــن الشــركة 
فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.

2 . 1. 41  المخاطر المتعلقة باالعتماد على المقاولين واالستشاريين الخارجيين

تعتمــد الشــركة علــى عــدد مــن المقاوليــن واالستشــاريين المعتمديــن مــن شــركة أرامكــو لتنفيــذ األعمــال المرتبطــة 
بإنشــاء شــبكات التوزيــع للمصانــع فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة. وعليــه، فــإن يوجــد عــدة مخاطــر مرتبطــة بتصميــم 
وإنشــاء شــبكات التوزيــع، كمــا إن أي تقصيــر فــي أداء المهــام المطلوبــة منهــم يجعــل الشــركة معرضــة للدعــاوى 
القضائيــة نتيجــة إللحــاق الضــرر أو إصابــات الناتجــة عــن ســوء التنفيــذ، وقــد تعــود مســؤولية هــذه األضــرار علــى 
ــدة فــي  ــع الجدي ــم اســتكمال األعمــال لشــبكات التوزي ــه قــد ال يت ــاوى الناتجــة عنهــا. كمــا أن الشــركة لتتحمــل الدع
الوقــت المحــدد أو فــي التكلفــة التقديريــة بســبب عــدة عوامــل منهــا علــى ســبيل المثــال الخافــات مــع المقاوليــن 
والتغييــرات فــي األنظمــة الحكوميــة أو الكــوارث الطبيعيــة والبيئيــة، وســيؤدي التأخيــر أو عــدم القــدرة علــى إنشــاء 
ــر  ــر ســلبًا علــى ســمعة الشــركة وإلــى التأثي شــبكات التوزيــع الجديــدة أو تحقــق أي مــن المخاطــر أعــاه إلــى التأثي

بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 1. 42  المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات المحتملــة علــى الشــركة ، مثــل التكاليــف المتعلقــة باإلقتــراض وكذلــك خطــاب الضمــان 
المقــدم لشــركة الزيــت العربيــة الســعودية )أرامكــو( نظيــر توريــد الغــاز كمافــي 2020/09/30م بإجمالــي قيمــة تبلــغ 
ــن،  ــة للموظفيي ــة الخدم ــأة نهاي ــرى كمكاف ــف أخ ــات أو تكالي ــى أي التزام ــة إل ــال ســعودي، باإلضاف 21,547,181 ري
وفــي حــال تحقــق هــذه االلتزامــات وعــدم قــدرة الشــركة علــى اإليفــاء بهــا فإنهــا ســتؤثر ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى 

الوضــع المالــي للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 .2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

2 . 2. 1  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

ــة فــي  ــق باألوضــاع االقتصادي يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعل
المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط 
ــات  ــى النفــط والصناع ــي بشــكل أساســي عل ــي والجزئ ــة الكل ــك. ويعتمــد اقتصــاد المملك ــو ذل ــرد ونح ــل الف دخ
ــإن أي تقلبــات غيــر  النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه ف
ــة  ــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملك ــا أثرهــا المباشــر والجوهــري عل ــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون له مواتي
بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبًا علــى أداء الشــركة المالــي، نظــرًا 

ــة وتأثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي. لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملك

كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد المملكــة علــى عــدة عوامــل أخرى بما فيها اســتمرار النمو الســكاني واســتثمارات 
القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة، لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون 
ــة  ــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا المالي ــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري عل ــر علــى االقتصــاد وبالتال ــر كبي ــه تأثي ل

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 2. 2  المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

يعتمــد األداء المالــي للشــركة علــى الظــروف االقتصاديــة والسياســية الســائدة فــي المملكــة باإلضافــة للظــروف 
ــر  ــب األكب ــل النصي ــزال قطــاع النفــط يحت ــر بدورهــا علــى اقتصــاد المملكــة. وال ي ــي تؤث ــة الت ــة العالمي اإلقتصادي
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للمملكــة. وقــد تحــدث تقلبــات فــي أســعار النفــط، ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
اقتصــاد المملكــة. والجديــر بالذكــر أن معــدل النمــو األقتصــادي فــي المملكــة شــهد تباطــؤ خــال األعــوام األخيــرة. 
كمــا تواجــه المملكــة تحديــات تتعلــق باالرتفــاع النســبي فــي معــدالت النمــو الســكاني. وقــد يكــون لجميــع هــذه 
العوامــل تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد المملكــة، األمــر أي الــذي ســيترتب عليــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

وإضافــة إلــى ذلــك، تعانــي العديــد مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم اســتقرار سياســي أو أمنــي 
فــي الوقــت الراهــن. وعلــى ســبيل المثــال، فقــد دخلــت المملكــة فــي نــزاع عســكري فــي اليمــن منــذ عــام 2015م، 
كمــا قطعــت المملكــة عاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2016م ودولــة قطــر فــي شــهر 

يونيــو مــن عــام 2017م وكنــدا فــي شــهر أغســطس مــن عــام 2018م. 

وليــس هنــاك مــا يضمــن أن التطــورات الســلبية فــي العاقــات مــع هــذه الــدول، أو الظــروف األقتصاديــة 
ــر ســلبا علــى اقتصــاد المملكــة أو األســتثمار األجنبــي  والسياســية فــي تلــك الــدول، أو فــي دول أخــرى لــن تؤث
ــر تلــك العوامــل علــى أعمــال الشــركة  المباشــر فيهــا أو علــى أســواق المــال فــي المملكــة بوجــه عــام، وقــد تؤث

ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

ــة فــي المملكــة و /  ــة أو القانوني ــة السياســية أو األقتصادي ــر متوقعــة فــي البيئ ــرى غي ــرات كب مــن شــأن أي تغيي
ــال ال الحصــر، التقلبــات العاديــة فــي  أو أيــة دول أخــرى فــي الشــرق األوســط، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المث
األســواق والركــود األقتصــادي واألعســار وارتفــاع معــدالت البطالــة والتحــوالت التكنولوجيــة وغيرهــا مــن التطــورات، 
أن تؤثــر ســلبيًا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. 
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2 . 2. 3  المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 

يفــرض نظــام الشــركات بعــض المتطلبــات النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا. وسيســتلزم ذلــك 
قيــام الشــركة باتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر لالتــزام بمثــل هــذه المتطلبــات والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر علــى خطــة 
أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل. كمــا فــرض نظــام الشــركات الحالــي عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه 
ــال، كمــا نصــت  ــى )500,000( ري ــي )المــادة 213( إل ــث تصــل حســب نظــام الشــركات الحال ــة حي ــده اإللزامي وقواع
المــادة )214( مــن نظــام الشــركات علــى تضاعــف العقوبــات فــي حــال تكــرار المخالفــات ؛ ، وبالتالــي فــإن الشــركة 
ســتكون عرضــة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعــد واألحــكام، والــذي مــن شــأنه التأثير 

ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

2 . 2. 4  المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 

أصــدر مجلــس الهيئــة الئحــة حوكمــة الشــركات جديــدة بموجــب القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/05/16هـــ 
)الموافــق 2017/02/13م(، بنــاءًا علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 وتاريــخ 1437/01/28ه 
ــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 1-07-2021 وتاريــخ 1442/06/01هـــ  )الموافــق 2015/11/11م(، والمعدل

2021/01/14م(.  )الموافــق 

وعلــى الرغــم مــن أن الئحــة حوكمــة الشــركات تعتبــر استرشــادية للشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة كمــا فــي 
تاريــخ هــذا المســتند، إال أنــه فــي حــال تطبيقهــا بشــكل إلزامــي فــإن نجــاح الشــركة فــي تطبيــق الحوكمــة بشــكل صحيــح 
يعتمــد علــى مــدى اســتيعاب وفهــم المجلــس ولجانــه واإلدارة والعامليــن فــي الشــركة لهــذه القواعــد واإلجــراءات. 
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر يوجــد حاليــًا لــدى الشــركة عضــو واحــد مســتقل وباقــي أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي 
أعضــاء غيــر مســتقلين فــإن ذلــك ال يتوافــق مــع متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، 
وبالتالــي فــي حــال تــم تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركة بشــكل إلزامــي علــى الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة 
ــزام بعــدد أعضــاء مجلــس  ــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك االلت ــع المــواد اإللزامي فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بتطبيــق جمي
اإلدارة المســتقلين، وفــي حــال عــدم التزامهــا بذلــك فإنهــا ســتكون عرضــة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئة الســوق 
الماليــة، أوفــي حــال قامــت الشــركة بتعييــن أعضــاء جــدد مســتقلين تنقصهــم الخبــرة والدرايــة فــي إدارة شــركة 
مدرجــة، فــإن هــذه األمــور ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

 إن مخالفــة الشــركة ألي مــن متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات واإلجــراءات أو الفشــل فــي تطبيقهــا يعــرض 
الشــركة للمخالفــات الجزائيــة مــن ِقبــل هيئــة الســوق الماليــة، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 2. 5  المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

تخضــع الشــركة إلشــراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة، 
بالتالــي تخضــع الشــركة لمخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة. وتشــهد 
البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي المملكــة إصــدار عــدد مــن األنظمــة واللوائــح، أي أنهــا أكثــر عرضــة للتغييــر 
والتطويــر. وتعتبــر تكاليــف االلتــزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة. وفــي حــال إدخــال أي تغييــرات علــى األنظمــة أو 
اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة لمصروفــات ماليــة إضافيــة 
غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن، أو قــد تخضــع للعقوبــات 
والغرامــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشــرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل 

مســتمر، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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2 . 2. 6  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة

قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1 ينايــر 2018م. ويفــرض 
هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة 5% علــى عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام، 
وقــد قــررت حكومــة المملكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 5% إلــى 15% وذلــك ابتــداًء مــن شــهر يوليــو 
2020م، وبالتالــي، فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت ذات العاقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة وطريقــة 
ــة ذات العاقــة.  ــى الجهــات الحكومي ــم تقاريرهــا الخاصــة إل ــا تقدي ــة حســابها. كمــا ســيتعين عليه ــا وكيفي تطبيقه
وبنــاًء علــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركة التكيــف مــع التغييــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي 
تشــمل تحصيلهــا وتســليمها، وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمــال الشــركة، ولــم تظهــر بعــد 
اآلثــار المترتبــة مــن رفــع الضريبــة علــى مبيعــات الشــركة حيــث بــدأ تطبيــق الزيــادة الضريبيــة مــن شــهر يوليــو مــن 
هــذا العــام. وحتــى تاريــخ 30 ســبتمبر 2020م، ال توجــد أي مطالبــات أو اعتراضــات حاليــة متعلقــة بضريبــة القيمــة 
المضافــة. كمــا إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة، ســوف ُيعرضهــا لغرامــات 
أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضــرار بســمعتها ممــا ســيزيد أيضــًا مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية، وهــو مــا 
يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 

وجوهــري علــى الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 2. 7  المخاطر المتعلقة بموسمية أعمال الشركة

يتأثــر قطــاع الشــركة، كغيــره مــن القطاعــات، بتقلبــات العــرض والطلــب فــي الســوق، كمــا وبحكــم طبيعــة نشــاط 
الشــركة، فــإن شــهر رمضــان وفتــرات األعيــاد والحــج تقــل فيهــا أعمــال الشــركة، حيــث يقــل إســتهاك العمــاء مــن 
ــازة أو  ــة لتوقــف األعمــال للعمــاء بســبب تقليــص ســاعات العمــل أو اإلغــاق بســبب اإلج ــاز الطبيعــي نتيج الغ
ضعــف الطلــب. لذلــك، فــإن الهبــوط الحــاد للطلــب علــى الغــاز مــن قبــل العمــاء ســيؤثر علــى إيــرادات الشــركة 

ــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. وبالتالــي، ســيؤثر ســلبًا علــى أداء الشــركة ونتائ

2 . 2. 8  المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/3/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة 
وتعرفــة اســتهاك الكهربــاء وتســعيرة بيــع الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي للقطاع الســكني والتجــاري والصناعي، 

كجــزء مــن السياســات المتعلقــة برفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي فــي المملكــة. 

كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقًا( بيانــًا فــي تاريــخ 1439/03/24هـــ )الموافــق 
يــوم  ابتــداًء مــن  الطاقــة وذلــك  المالــي لتصحيــح أســعار منتجــات  التــوازن  برنامــج  حــول خطــة  2017/12/12م( 
1439/04/14هـــ )الموافــق 2018/01/01م(.، مــع اإلشــارة إلــى أن أســعار منتجــات الطاقــة يتــم تعديلهــا بشــكل شــهري 

وفقــًا إلجــراءات حوكمــة تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة والميــاة. 

 تعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة ، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات 
مــن هــذه المنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر علــى العمليــات التشــغيلية للشــركة، ممــا 
ســيؤدي إلــى تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي 

ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ونتائ
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2 . 2. 9  المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضــع عمليــات الشــركة إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح المتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة فــي 
ــزام بهــا بصــورة مســتمرة.  ــر صارمــة يتوجــب علــى الشــركة االلت المملكــة، والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معايي
وقــد تكــون تكاليــف االلتــزام بتلــك األنظمــة واللوائــح والغرامــات الناتجــة عــن مخالفتهــا كبيــرة، كمــا يتطلــب االلتــزام 
بمعاييــر جديــدة وصارمــة إلــى تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس المــال أو نشــوء تعديــات فــي الممارســات 
التشــغيلية. وقــد تنشــأ الحــوادث المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن ينتــج عــن 
ــم يتــم الســيطرة عليهــا  ــة التــي يمكــن أن تــؤدي، فــي حــال ل ــة المنبعث ــات الشــركة عــدد مــن المــواد الملوث عملي
ــة. إن عــدم  ــوث البيئ ــى خطــر تل ــح أو فــي حــال ُتركــت مــن دون عــاج أو إدارة ســليمة، إل وإدارتهــا بالشــكل الصحي
االلتــزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى إغــاق المنشــآت الصناعيــة التابعــة 
ــة عليهــا  ــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابي للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوب
مثــل ســحب أو إيقــاف التصريــح البيئــي للتشــغيل الصــادر عــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، ومــن أمثلــة 
المخالفــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ، مخالفــة عــدم االلتــزام ببرامــج المراقبــة الذاتيــة بمصــادر االنبعــاث، أو 
مخالفــة التهــاون فــي صيانــة أجهــزة كبــح التلــوث والمراقبــة والرصــد أو مخالفةعــدم االلتــزام باالجــراءات الخاصــة 
بمعالجــة االنبعاثــات والتســرب فــي الحــاالت الطارئــة بغرامــة ال تتجــاوز عشــرة آالف ريــال لــكل منهــا أوغيرهــا مــن 
المخالفــات، والتــي ســتؤثر ســلبًا علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا 
ــر ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى وضعهــا  ــة أعمالهــا وبالتالــي التأثي ــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاول وســوف يؤث

المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

2 . 2. 10  المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

اســتفادت الشــركة مــن الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم التصنيــع فــي المملكــة، بمــا 
ــر التمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي الــذي يقــدم قــروض ميســرة لدعــم  فــي ذلــك توفي
القطــاع الصناعــي، ودعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر األراضــي والطاقــة والميــاه بأســعار مخفضــة. وكان لهــذه الحوافــز 
دور هــام فــي نجــاح عمليــات الشــركة، مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة قــد وقعــت بتاريــخ 2018/05/24م إتفاقيــة قــرض 
ــل  ــال ســعودي مقاب ــه )1,540,000( ري ــون يخصــم من ــة الســعودي بقيمــة 20.5 ملي ــة الصناعي ــدوق التنمي مــن صن
الدراســات وتكلفــة التقييــم الصناعــي مســتحقة الســداد بدفعــات وتواريــخ محــددة مســبقًا فــي االتفاقيــة. إن 
ــل المســاهمين وفــق مســاهمة كل مســاهم بالشــركة وفــق  ــر مقــدم مــن مــن قب القــرض مضمــون بســند ألم
هيــكل الملكيــة بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة القــرض )والموضــح أســماؤهم فــي الجــدول رقــم )1( بعنــوان )الضمانــات 
ــوان )المخاطــر المتعلقــة باعتمــاد الشــركة علــى  ــة المقدمــة( مــن الخطــر رقــم )2.1.19( وبعن الشــخصية واالعتباري
الضمانــات الشــخصية((، باإلضافــة إلــى رهــن كافــة أصــول محطــة شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي الخاصــة بالشــركة. 
وقــد حصلــت الشــركة علــى مبلــغ )9,971,125( ريــال مــن القــرض حتــى تاريــخ 2020/09/30م متضمــن تكاليــف 
الدراســات وتكلفــة التقييــم بالكامــل، وبتاريــخ 2020/05/31م تمــت إعــادة هيكلــة جــدول الســداد فــي إطــار دعــم 
حكومــة المملكــة للمشــاريع الصناعيــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، بحيــث يتــم الســداد علــى 10 أقســاط تبــدأ 
فــي تاريــخ 1442/06/15هـــ )الموافــق 2021/01/29م( وتنتهــي فــي تاريــخ 1446/10/15هـــ )الموافــق 2025/04/13م(. 
وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة 

ــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية. ــي ونتائ ووضعهــا المال
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2 .3  المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية.

2 . 3. 1  المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم

قــد ال يكــون الســعر الســوقي ألســهم الشــركة مســتقرًا بعــد اإلدراج، وقــد يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب العديــد مــن 
العوامــل منهــا دون الحصــر: ظــروف ســوق األســهم، ضعــف أداء الشــركة، عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة 
ــن لســوق األوراق  ــراء والمحللي ــرات الخب ــة أو تقدي ــر فــي رؤي ــدد للســوق، التغي المســتقبلية، دخــول منافســين ج

الماليــة، وأي إعــان للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.

2 . 3. 2  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية

إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــًا وقــد تختلــف عــن الموجــودة فــي هــذا 
المســتند. إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو 
تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر التــي يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال 

تؤثــر علــى قــراره االســتثماري.

2 . 3. 3  المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة فــي المســتقبل، فمــن المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثيــر ســلبًا 
علــى ســعر الســهم فــي الســوق أو تدنــي نســبة ملكّيــة المســاهمين فــي الشــركة فــي حــال عــدم اســتثمارهم فــي 

األســهم الجديــدة فــي ذلــك الحيــن.

2 . 3. 4  المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا 
المالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضاع 
االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى خلفيــة 
أن أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــًة لزيــادة رأس مالهــا. ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة 
أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــًا، كمــا ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. يخضــع توزيــع 
األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة. )فضــًا راجــع القســم )5( “سياســة توزيــع 

األربــاح” فــي هــذا المســتند(.

2 . 3. 5  المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج

بعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلدراج، قــد يتمكــن المســاهمون الحاليــون معــًا أو مــع مســاهمين آخريــن مــن الســيطرة 
علــى القــرارات والتصرفــات التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين - بمــا فــي ذلــك دون حصــر - عمليــات االندمــاج 
واالســتحواذ وبيــع األصــول، وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، وزيــادة رأس المــال أو تخفيضــه، وإصــدار أو عــدم 
ــا  ــارض فيه ــال نشــأت ظــروف تتع ــر فــي الشــركة. وفــي ح ــاح، أو أي تغيي ــع األرب ــة، أو توزي إصــدار أســهم إضافي
مصالــح المســاهمين الحالييــن مــع مصالــح مســاهمي األقليــة، فــإن ذلــك قــد يضــع مســاهمي األقليــة فــي وضــع 
ليــس فــي صالحهــم، وقــد يمــارس المســاهمون الحاليــون ســيطرتهم علــى الشــركة بطريقــة تؤثــر ســلبًا وبشــكل 

جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.



مسـتنــد تسجـيـــل أســـهـم
شركة توزيع الغاز الطبيعي

33

2 . 3. 6  المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

ال يوجــد حاليــًا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق 
فعالــة ومســتمرة لتــداول أســهم الشــركة بعــد إدراج الشــركة، وقــد يترتــب علــى اإلدراج المباشــر وجــود عــرض أو 
طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم، وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر 

ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

2 . 3. 7  المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

قــد يؤثــر بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الماليــة بعــد اكتمــال عمليــة اإلدراج، أو احتماليــة حــدوث عمليــة 
البيــع هــذه، بصــورة ســلبية علــى ســعر األســهم فــي الســوق. وقــد يــؤدي بيــع المســاهمين الحالييــن أو أي منهــم 
)الســيما المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة ويحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد 
انتهــاء فتــرة الحظــر( لعــدد كبيــر مــن األســهم إلــى التأثيــر ســلبًا علــى أســهم الشــركة، وبالتالــي انخفــاض ســعرها 

فــي الســوق.

2 . 3. 8  مخاطــر عــدم تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء متطلبــات االنتقــال للســوق الرئيســية الحاليــة أو أي متطلبــات 
تنظيميــة مســتقبلية

قــد ترغــب الشــركة فــي المســتقبل باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وعليــه، يجــب عليها اســتيفاء جميــع المتطلبات 
النظاميــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وعــن الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بنــاًء علــى قواعــد اإلدراج، 
والمتعلقــة بانتقــال الشــركات المدرجــة فــي الســوق الموازيــة إلــى الســوق الرئيســية، وبالتالــي فإنــه فــي حــال عــدم 
تمكــن الشــركة مــن اســتيفاء تلــك المتطلبــات أو أي متطلبــات نظاميــة إضافيــة مســتقبلية قــد تفرضهــا الجهــات 
الرقابيــة علــى الشــركة أو الســوق ، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية. وبمــا أن الســوق 
الموازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، 
فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلبًا علــى 

ســيولة ســهم الشــركة وقيمتهــا الســوقية.

2 . 3. 9  المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة عــن اإلدراج مــن خــال الطــرح العــام األولــي مــن 
حيــث عــدم وجــود تحديــد مســبق لألســهم المخصصــة للبيــع، حيــث أن جميــع المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة 
يحــق لهــم بعــد اإلدراج المباشــر عــرض األســهم التــي يملكونهــا للبيــع )باســتثناء المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 
5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة والذيــن يحــق لهــم التصــرف بأســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر(. وقــد يترتــب علــى 
عــدم وجــود عــدد محــدد مــن األســهم مخصصــة للبيــع وجــود عــرض أو طلــب محــدود ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر 
الســهم، وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة 

بشــكل ســلبي وكبيــر.
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2 . 3. 10  مخاطــر عــدم وجــود عالقــة قويــة أو عــدم وجــود عالقــة علــى اإلطــالق بيــن األســعار التاريخيــة لصفقــات 
البيــع والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول يــوم تــداول ألســهم 

الشــركة فــي الســوق الموازية.

لــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، كمــا أنــه ال توجــد عاقــة علــى اإلطــاق بيــن األســعار 
التاريخيــة لصفقــات البيــع والشــراء التــي تمــت علــى أســهم الشــركة فــي الســابق وبيــن ســعر االفتتــاح فــي أول 
يــوم تــداول ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســتمرة 
لتــداول أســهم الشــركة بعــد إدراج أســهم الشــركة، وقــد يترتــب علــى اإلدراج المباشــر وجــود عــرض أو طلــب محــدود 
ممــا ســيؤثر ذلــك علــى ســعر الســهم، وإذا لــم يكــن هنــاك ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فقــد تتأثــر ســيولة 

وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر.

2 . 3. 11  مخاطــر حــدوث تقلبــات فــي ســعر ســهم الشــركة مقارنــة مــع أســعار أســهم الشــركات المطروحــة طرحــًا 
أوليــًا لعــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح.

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح 
العــام األولــي مــن حيــث عــدم وجــود ســعر محــدد للطــرح، حيــث أنــه ال يوجــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج وتكــون آليــة 
تحديــد الســعر االسترشــادي موضحــة فــي هــذا المســتند )للمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع قســم رقــم )8.2( 
»ســعر الســهم اإلسترشــادي عنــد اإلدراج والقيمــة اإلســمية لــكل ســهم« فــي هــذا المســتند( ، ويتــم تحديد الســعر 
االفتتاحــي بنــاًء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم وال يكــون الســعر محــدد مســبقًا. األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 
حــدوث تقلبــات كبيــرة فــي ســعر ســهم الشــركة ال ســيما أن نســبة التذبــذب اليوميــة المســموح بهــا فــي الســوق 
الموازيــة هــي )20% ارتفاعــًا وهبوطــًا(، وعليــه؛ فإنــه ليــس هنــاك مــا يضمــن أن المســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع 

أســهمه بســعر يســاوي ســعر الشــراء أو يزيــد عنــه فــي المســتقبل.

2 . 3. 12  مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي

يختلــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة بشــكل كبيــر مقارنــة مــع اإلدراج مــن خــال الطــرح 
العــام األولــي، مــن حيــث عــدم وجــود طــرح لعــدد معيــن مــن أســهم الشــركة للبيــع قبــل اإلدراج وعــدم وجــود متعهــد 
للتغطيــة، وعــدم وجــود عمليــة بنــاء ســجل األوامــر لتحديــد ســعر الســهم، وعــدم وجــود آليــة اســتقرار ســعري، حيــث 
أن المســاهمين الحالييــن فــي الشــركة )باســتثناء المســاهمين الكبــار الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة 
ــع  ــن ســيتمكنوا مــن بي ــرة الحظــر( والمســتثمرين المؤهلي ــاء فت ــد انته ــق لهــم التصــرف بأســهمهم بع ــن يح والذي
وشــراء أســهم الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود طلــب علــى أســهم 
الشــركة بعــد إدراجهــا فــي الســوق الموازيــة، كمــا اليوجــد ضمــان ببيــع األســهم عنــد ســعر محــدد عنــد اإلدراج، وال 
يوجــد ضمــان باســتقرار الســعر عنــد اإلدراج فــي الســوق، وعليــه، فقــد ال يتمكــن أي مســاهم مــن بيــع كل او جــزء مــن 
أســهمه فــي حــال رغبتــه بالبيــع، وقــد تتأثــر ســيولة وســعر تــداول أســهم الشــركة بشــكل ســلبي وكبيــر بعــد اإلدراج.

2 . 3. 13  مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية

بعــد اإلدراج فــي الســوق الموازيــة، وبعــد مضــي الفتــرة النظاميــة بموجــب القواعــد ذات الصلــة قــد تكــون الشــركة 
مســتوفية للشــروط الخاصــة باالنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، ولكنهــا ترغــب فــي االســتمرار كشــركة مدرجــة فــي 
الســوق الموازيــة وعــدم االنتقــال للســوق الرئيســية. وبمــا أن الســوق الموازيــة حتــى تاريــخ مســتند التســجيل هــي 
ســوق يقتصــر فيهــا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة ســيكون 

أقــل منــه فــي الســوق الرئيســية وبالتالــي التأثيــر ســلبًا علــى ســيولة ســهم الشــركة وقيمتــه الســوقية.



مسـتنــد تسجـيـــل أســـهـم
شركة توزيع الغاز الطبيعي

35

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها . 3
3 .1  نبذة عن الشركة 

شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي هــي شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة تأسســت بموجــب الســجل التجــاري رقــم 
)1010160762( وتاريــخ 1421/05/20هـــ )الموافــق 2000/08/20م( الصــادر بمدينــة الريــاض. يبلــغ رأس مــال الشــركة 
ــادي  ــن )5,000,000( ســهم ع ــى خمســة مايي ــال ســعودي ، مقســم إل ــون )50,000,000( ري ــي خمســين ملي الحال
مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية. ويتمثــل عنــوان الشــركة الرئيســي 

كمــا هــو مذكــور فــي الســجل التجــاري فــي الريــاض – المدينــة الصناعيــة الثانيــة - طريــق الخــرج

)الموافــق  1421/04/15هـــ  بتاريــخ  محــدودة  مســؤولية  ذات  كشــركة  الطبيعــي  الغــاز  توزيــع  شــركة  تأسســت 
2000/07/17م(، وبــرأس مــال قــدره خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر 
ــدة بالســجل  ــال ســعودي، ومقي ــف )1,000( ري ــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة أل ــف )15,000( حصــة نقدي أل
الريــاض. وبتاريــخ  )الموافــق 2000/08/20م(الصــادر بمدينــة  رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه  التجــاري 
1430/11/28ه )الموافــق 2009/11/16م( قــرر الشــركاء باإلجمــاع الموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأســمالها مــن خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال 
ســعودي إلى خمســين مليون )50,000,000( ريال ســعودي مقســم إلى خمســة مايين )5,000,000( ســهم عادي، 
ــون  ــادة المدفوعــة فــي رأس المــال عشــرة ملي ــاالت ســعودية، وبلغــت الزي قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ري
)10,000,000( ريــال ســعودي مــن أصــل مبلــغ الزيــادة البالــغ خمســة وثاثيــن مليــون )35,000,000( ريــال ســعودي، 
وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن خــال تحويــل كامــل القيمــة مــن 
حســاب االحتياطــي االتفاقــي، وتــم قيــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )30/ق( 
الــوزاري رقــم )53/ق( وتاريــخ 1431/02/19هـــ )الموافــق  وتاريــخ 1431/01/25ه )الموافــق 2010/01/11م( والقــرار 
2010/02/03م(، وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(
الصــادر بمدينــة الريــاض. وبتاريــخ 1442/01/01/01/01هـــ )الموافــق 2020/08/20/08/20م( تــم اســتدعاء ماتبقــى 
مــن رأس مــال الشــركة وقــدره خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي، حيــث اكتتــب المســاهمين 
فــي عــدد اثنيــن مليــون وخمســمائة ألــف )2,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت 
ســعودية للســهم الواحــد، تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي مــن 
خــال رســملة مبلــغ عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، ورســملة 
مبلــغ خمســة ماييــن )5,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة، ورســملة مبلــغ عشــرة ماييــن 

ــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي. )10,000,000( ري

3 .2  تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

اســتام خطــاب مــن وزارة التجــارة بتاريــخ 1421/03/16هـــ )الموافــق 2000/06/18م( يشــير إلــى ضــرورة اســتكمال 	 
ــروة  إجــراءات تأســيس الشــركة باإلســتناد علــى خطــاب صــادر عــن وزارة الطاقــة )وزارة الطاقــة والصناعــة والث

المعدنيــة ســابقًا( برقــم )267/ع( وتاريــخ 1421/03/08ه )الموافــق 2000/06/10م( موجــه إلــى وزارة التجــارة. 

تأسســت شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بتاريــخ 1421/04/15هـــ )الموافــق 	 
2000/07/17م( ،بــرأس مــال قــدره خمســة عشــر مليــون )15,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة عشــر 
ألــف )15,000( حصــة نقديــة متســاوية القيمــة، قيمــة كل حصــة ألــف )1,000( ريــال ســعودي، ومقيــدة بالســجل 

التجــاري رقــم 1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه )الموافــق 2000/08/20م(الصــادر بمدينــة الريــاض. 
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حصلــت الشــركة علــى ترخيــص صناعــي رقــم )736/ص( وتاريــخ 1421/06/07هـــ )الموافــق 2000/09/05م( خــاص 	 
بتنقيــة غــاز الميثــان وتوزيعــه. 

الحصــول الشــركة علــى ترخيــص وزارة الطاقــة )وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقًا( رقــم )1( 	 
وتاريــخ 1423/02/04هـــ )الموافــق 2002/04/17م( بالموافقــة علــى إنشــاء وتشــغيل شــبكة توزيــع محليــة للغــاز 

ــة الريــاض.  ــة الواقعــة بمدين ــة الثاني ــة الصناعي فــي المدين

وقــت الشــركة إتفاقيــة إمــداد غــاز البيــع مــع شــركة أرامكــو بتاريــخ 1423/07/24هـــ )الموافــق 2002/10/01م( 	 
بخصــوص تزويــد غــاز البيــع لشــبكة شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض.

بتاريــخ 1430/11/28ه )الموافــق 2009/11/16م( قــرر الشــركاء باإلجمــاع الموافقــة علــى تحــول الشــركة مــن شــركة 	 
ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة وزيــادة رأســمالها من خمســة عشــر مليــون )15,000,000( 
ريــال ســعودي إلــى خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة ماييــن )5,000,000( 
ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وبلغــت الزيــادة المدفوعــة فــي رأس المــال 
عشــرة مليــون )10,000,000( ريــال ســعودي مــن أصــل مبلــغ الزيــادة البالغ خمســة وثاثين مليــون )35,000,000( 
ريــال ســعودي ، وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن خــال تحويــل 
ــد الشــركة بســجل الشــركات المســاهمة بموجــب  ــم قي كامــل القيمــة مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، وت
القــرار الــوزاري رقــم )30/ق( وتاريــخ 1431/01/25ه )الموافــق 2010/01/11م( والقــرار الــوزاري رقــم )53/ق( وتاريــخ 
1431/02/19هـــ )الموافــق 2010/02/03م(، وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010160762( وتاريــخ 1421/05/20ه 

)الموافــق 2000/08/20م(الصــادر بمدينــة الريــاض

ــم اســتدعاء ماتبقــى مــن رأس مــال الشــركة وقــدره خمســة 	  ــخ 1442/01/01ه )الموافــق 2020/08/20م( ت بتاري
وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي، حيــث اكتتــب المســاهمين فــي عــدد اثنيــن مليــون وخمســمائة 
ألــف )2,500,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تــم الوفــاء 
بالزيــادة البالغــة خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ريــال ســعودي مــن خــال رســملة مبلــغ عشــرة ماييــن 
)10,000,000( ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي االتفاقــي، ورســملة مبلــغ خمســة ماييــن )5,000,000( 
ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح المبقــاة، ورســملة مبلــغ عشــرة ماييــن )10,000,000( ريــال ســعودي مــن 

حســاب االحتياطــي النظامــي.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســين مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى خمســة ماييــن 
)5,000,000( ســهم عــادي مدفوعــة القيمــة بالكامــل، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية.

3 .3  الطبيعة العامة ألعمال الشركة 

)الموافــق  1421/05/20هـــ  وتاريــخ   )1010160762( رقــم  التجــاري  الســجل  بموجــب  نشــاطها  الشــركة  تمــارس 
الريــاض، بمدينــة  الصــادر  2000/08/20م( 

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

شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية، وإنشــاء واســتغال شــبكات لتوزيعــه علــى جميــع المصانــع 	 
الحاليــة والمســتقبلية فــي المــدن الصناعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية وفــق األســعار المحــددة مــن قبــل 
الدولــة، كمــا تقــوم الشــركة بتشــغيل وصيانــة الشــبكات لخدمــة العمــاء مقابــل رســوم يتــم األتفــاق عليهــا مــع 

وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة )وزارة الطاقــة حاليــًا(.
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الممارسة واالستثمار في مختلف مجاالت الطاقة التي تتعلق بكل مراحل قطاع الطاقة.	 

استثمار اموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية.	 

امتاك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة نشاطها. 	 

امتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن بــراءات اختــراع والعامــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق األمتيــاز وغيرهــا 	 
مــن الحقــوق المعنويــة واســتغالها ،وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.

وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول علــى التراخيــص الازمــة مــن الجهــات المختصــة 
إن وجــدت والتــي تتطلبهــا األنظمــة الســائدة والمعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد حصلت الشــركة 
علــى جميــع التراخيــص النظاميــة الازمــة لنشــاط الشــركة الحالــي والزالــت جميــع تلــك التراخيــص ســارية المفعــول 
حتــى تاريــخ هــذا المســتند،ال يوجــد للشــركة أي منتجــات أو نشــاطات جديــدة مهمــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا المســتند.

3 .4  نموذج عمل الشركة: 

يتمثــل نشــاط الشــركة الحالــي فــي شــراء الغــاز الجــاف مــن شــركة أرامكــو الســعودية وإنشــاء شــبكات لتوزيــع الغــاز 
الجــاف مــن خــال مقاوليــن مؤهليــن ومعتمديــن مــن قبــل شــركة أرامكــو الســعودية واســتغال تلــك الشــبكات 
مــن خــال توزيــع الغــاز علــى جميــع المصانــع الحاليــة والمســتقبلية فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض وفــق 

األســعار المحــددة مــن قبــل الدولــة. ويتلخــص نمــوذج عمــل الشــركة فــي كل مــن المراحــل التاليــة: 

المرحلــة األولــى: التأكــد مــن جــدوى الطلــب المقــدم مــن قبــل العميــل لتوصيــل الغــاز مــن النواحــي الفنيــة أ. 
واالقتصاديــة، وذلــك مــن خــال قيــام الشــركة بدراســة طلــب العميــل لتحديــد الكميــات المتوقــع اســتهاكها 
ــى  ــر الوقــود األخــرى ) عل ــي لقائمــة اآلالت والمعــدات ودراســة فواتي ــك عمــل الفحــص الفن ــاز وكذل مــن الغ
ــل  ــل العمي ــك( المســتخدم مــن قب ــر ذل ــاز النفطــي الســائل LPG وغي ــزل والغ ــال ال الحصــر : الدي ســبيل المث
للتأكــد مــن إمكانيــة اســتهاك العميــل للكميــات المطلوبــة مــن الغــاز ومائمتــه لهــذه اآلالت والمعــدات، حيــث 

تتضمــن دراســة الجــدوى التأكــد مــن الجوانــب التاليــة:

تحديــد التكلفــة التقديريــة المبدئيــة لربــط العميــل بشــبكة الغــاز الخاصــة بالشــركة، ويكــون تحديــد التكلفــة 	 
التقديريــة مــن خــال إدارة العمليــات والمشــاريع فــي الشــركة. 

التأكــد مــن تحقيــق الحــد األدنــى للعائــد علــى االســتثمار علــى األقــل، ويتضمــن العائــد علــى االســتثمار 	 
مجمــل الربــح مقســوم علــى إجمالــي تكلفــة الربــط بالشــبكة.

التأكد من مائمة استخدام الغاز الجاف لتشغيل اآلالت واألجهزة الخاصة بالعميل.	 

يتــم قبــول العميــل بشــكل أولــي بعــد التحقــق مــن الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة للطلــب، وفــي حــال عــدم 
التحقــق مــن الجــدوى االقتصاديــة والفنيــة يتــم رفــض طلــب العميــل.

المرحلــة الثانيــة: فــي حــال الموافقــة الشــركة علــى طلــب العميــل، يتــم تقديــم طلــب لــوزارة الطاقــة للموافقــة ب. 
علــى تخصيــص كميــة الغــاز للعميــل. 

المرحلــة الثالثــة: فــي حــال موافقــة وزارة الطاقــة علــى الطلــب لتخصيــص كميــة الغــاز للعميــل، يقــوم العميــل ج. 
بإصــدار خطــاب ضمــان بنكــي يغطــي التكلفــة التقديريــة لربــط مصنــع العميــل داخــل المدينــة الصناعيــة الثانيــة 

بشــبكة الغــاز. 
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المرحلــة الرابعــة: بعــد تقديــم الضمــان البنكــي مــن العميــل وخطــاب موافقتــه علــى تنفيــذ الشــروط الــواردة د. 
فــي كتــاب التخصيــص وهــو عبــارة عــن خطــاب صــادر مــن وزارة الطاقــة للشــركة يتعلــق بالموافقــة علــى 
تخصيــص كميــة مــن الغــاز الطبيعــي للعميــل، تقــوم الشــركة بالتخاطــب وطلــب عــروض مــن قبــل مصمميــن 
ومقاوليــن معتمديــن مــن شــركة أرامكــو والمقارنــة بينهــم واعتمــاد العــرض األفضــل وذلــك لغــرض تصميــم 
وإنشــاء مشــروع ربــط مصنــع العميــل بشــبكة الغــاز المملوكــة للشــركة وفقــًا لمواصفــات ومتطلبــات شــركة 

أرامكــو الســعودية، ويتــم العمــل علــى إســتكمال ربــط شــبكة التوزيــع بمصنــع العميــل. 

المرحلــة الخامســة: بعــد اإلنتهــاء مــن إســتكمال ربــط شــبكة التوزيــع بمصنــع العميــل، تقــوم الشــركة بتوقيــع ه. 
ــط  ــة لرب ــل الضمــان البنكــي وفــق التكلفــة الفعلي ــام بتعدي ــل مــع القي ــاف مــع العمي ــاز الج ــة إمــداد الغ اتفاقي
شــبكة التوزيــع بمصنــع العميــل، حيــث يقــوم العميــل بتقديــم ضمــان بنكــي غيــر مشــروط لمــدة عاميــن قابلــة 
للتمديــد لصالــح الشــركة مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة تتحمــل كافــة تكاليــف إنشــاء شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي 
ــع العمــاء بشــبكة التوزيــع الخاصــة بالشــركة ومايشــمل ذلــك مــن مــواد وقطــع وعــدادات الغــاز  وربــط مصان
التــي يتــم تركيبهــا فــي مصنــع العميــل، وفــي حالــة مضــي عــام علــى التاريــخ المحــدد لبــدء االســتهاك الــوارد 
فــي االتفاقيــة الموقعــة مــع العميــل ولــم يتــم البــدء فــي اســتهاك الغــاز الجــاف مــن قبــل العميــل، فإنــه 
يحــق للشــركة ســحب 25% مــن قيمــة الضمــان بعــد كل ثاثــة أشــهر تمضــي دون بــدء العميــل باالســتهاك، 
كمــا تقــوم الشــركة بتقديــم فاتــورة شــهرية بالكميــات المــوردة للعميــل مــن الغــاز الجــاف وفــق الفاتــورة الصــادرة 
مــن شــركة أرامكــو بنــاء علــى اســتهاك العــداد الرئيســي وليــس بنــاء علــى اســتهاك العــداد داخــل مصنــع 
العميــل، ويتــم منــح كل عميــل فتــرة ســماح تبلــغ خمســة عشــر )15( يومــًا لســداد الفاتــورة مــن تاريــخ اســتامها، 
ويحــق للشــركة إيقــاف الغــاز عــن العميــل فــي حــال لــم يقــوم العميــل بســداد الفاتــورة خــال مــدة أقصاهــا 
ثاثــون )30( يومــًا مــن تاريــخ إخطــار الشــركة للعميــل بالســداد وتخلفــه عــن ذلــك، ولــن يتــم إعــادة ضــخ الغــاز 
الجــاف إلــى مصنعــه إال بعــد ســداده لجميــع المبالــغ المســتحقة عليــه، مــع اإلشــارة إلــى أن الشــركة تطلــب مــن 
كافــة عمائهــا تقديــم ســندات ألمــر كضمــان لســداد العمــاء لمتوســط إســتهاكهم التاريخــي مــن قيمــة الغــاز 

المبــاع لفتــرة 45 يــوم. . 

3 .5  تفاصيل اإليرادات: 

3 . 5. 1  اإليرادات من النشاط الرئيسي للشركة 

ــام 2019م وألول ســتة أشــهر مــن  ــرادات الشــركة مــن النشــاط الرئيســي للع ــل إي ــي تفاصي يوضــح الجــدول التال
العــام 2019م وألول تســعة أشــهر مــن العــام 2020م: 

الجدول رقم )5(: تفاصيل إيرادات للشركة من النشاط الرئيسي 

البند

إيرادات الشركة

كما في 30 سبتمبر 2020مكما في 30 سبتمبر 2019مكما في 31 ديسمبر 2019م

القيمة )ريال 
سعودي(

النسبة )%( 
من إجمالي 

اإليرادات

القيمة )ريال 
سعودي(

النسبة )%( 
من إجمالي 

اإليرادات

القيمة )ريال 
سعودي(

النسبة )%( 
من إجمالي 

اإليرادات

100%10065,962,520%10064,218,181%87,332,505توزيع الغاز الجاف

 إجمالي اإليرادات من 
النشاط الرئيسي

87,332,505%10064,218,181 %10065,962,520%100

المصدر: الشركة
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3 . 5. 2  كبار العمالء

ــر خمســة عمــاء للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر  ــن الجــدول التالــي قائمــة أكب ويبي
ــي:  ــى التوال ــا فــي 30 ســبتمبر 2020م عل 2019م وكم

الجدول رقم )6(: قائمة أكبر خمسة عمالء للشركة 

طبيعة الشركة
العالقة

كما في
31 ديسمبر 2019م

كما في
30 سبتمبر 2019م

كما في
30 سبتمبر 2020م

اإليرادات 
التشغيلية

نسبة من 
إجمالـــي 
اإليرادات

اإليرادات 
التشغيلية

نسبة من 
إجمالي 
اإليرادات

اإليرادات 
التشغيلية

نسبة من 
إجمالــي 
اإليرادات

طرف شركة الخزف السعودية
43.08%41.4928,418,301%41.5826,646,073%36,316,364ذو عاقة

طرف شركة الفنار للسيراميك
12.67%13.048,358,242%12.838,375,147%11,208,581مستقل

شركة العبيكان 
للصناعات الورقية

طرف 
7.06%7.964,657,768%7.615,111,014%6,647,718مستقل

طرف شركة األنابيب الفخارية
6.24%5.954,117,226%6.753,820,126%5,892,907مستقل

الشركة السعودية 
للصناعات الجيرية

طرف 
4.50%4.772,965,916%4.563,066,318%3,978,411مستقل

إجمالي اإليرادات ألكبر خمسة 
73.55%73.2248,517,453%73.3347,018,678%64,043,981عمالء

المصدر: الشركة

3 .6  رؤية الشركة

الريادة في حلول توزيع وتشغيل الغاز الطبيعي. 

3 .7  رسالة الشركة

ــة شــبكات الغــاز الطبيعــي، بأعلــى  ــع وتشــغيل وصيان ــر توزي ــة، عب ــة الجــودة والفاعلي ــول الطاقــة العالي تقديــم حل
معاييــر الكفــاءة والســامة؛ لضمــان تلبيــة احتياجــات العمــاء، وتمكينهــم مــن بلــوغ غاياتهــم اإلنتاجيــة، ألجــل 

المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة والمجتمعيــة.

3 .8  استراتيجية الشركة العامة 

وضعــت الشــركة الخطــط االســتراتيجية بمــا يتوائــم مــع الرؤيــة المســتقبلية مــن أجــل مواجهــة التحديــات المحتملــة 
ومواكبــة التطــورات االقتصاديــة التــي تعيشــها المملكــة بغــرض تحقيــق اســتمرار التطــور والنمــو وتحقيــق العائــد 
المجــزي لمســاهميها. وقــد ســاهمت الشــركة فــي تزويــد المصانــع فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض بالغــاز 
الطبيعــي، ممــا جعلهــا مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال توزيــع الغــاز الطبيعــي )الجــاف( وتعتبــر مــن أكبــر الشــركات 
المحليــة فــي مجــال توزيــع الغــاز الطبيعــي، وتخطــط الشــركة إلــى التوســع المســتمر فــي تقديــم خدمــات اإلنشــاء 
والتشــغيل لنظــام شــبكة توزيــع الغــاز الطبيعــي للمــدن الصناعيــة فــي المملكــة، بعــد الحصــول علــى الموافقــة 

مــن الجهــات ذات العاقــة.
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3 .9  نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

الشــركة الســعودية الرائــدة فــي توزيــع الغــاز الطبيعــي وبشــكل حصــري للمصانــع الواقعــة فــي المدينــة 	 
الصناعيــة الثانيــة بالريــاض.

الغــاز الطبيعــي كمنتــج للشــركة يعتبــر مصــدر الوقــود األرخــص واألنظــف للبيئــة مــن بيــن أنــواع مصــادر 	 
الوقــود األحفــوري.

عاقة طويلة األمد مع شركة أرامكو . 	 

إدارة عليا بدرجة عالية من الخبرة.	 

أداء مالي تاريخي جيد.	 

قاعدة عماء واسعة ومستقرة. 	 

توجــه اإلدارة إلــى توســيع نشــاطها خــارج المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض مــع التركيــز علــى 	 
تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة لشــبكات توزيــع الغــاز الطبيعــي فــي المــدن الصناعيــة بمختلــف 

مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية.

3 .10  خطط التوسع الحالية 

تعمــل الشــركة فــي الوقــت الحالــي توســيع طاقــة االســتيعابية، باإلضافــة إلــى التوســع فــي مجــال خدمــات 
التشــغيل والصيانــة لشــبكات توزيــع الغــاز الطبيعــي فــي المــدن الصناعيــة بمختلــف مناطــق المملكــة العربيــة 

الســعودية كمــا هــو موضــح وفــق التالــي:

3 . 10. 1  مشروع استبدال العداد الرئيسي الحالي )عداد أرامكو( بعداد ذو سعة مضاعفة: 

ــة  ــون وحــدة حراري ــي للشــركة ذو الســعة 40 ملي ــى اســتبدال العــداد الحال ــي عل تعمــل الشــركة فــي الوقــت الحال
بريطانيــة فــي اليــوم إلــى عــداد أكبــر بســعة تصــل إلــى 100 مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة. وذلــك لتقديــم خدمــة 
الغــاز ألكبــر قــدر مــن العمــاء فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030م 
والتوجــه للطاقــة البديلــة، ويتــم تمويــل مشــروع اســتبدال العــداد الرئيســي مــن خــال قــرض التنميــة الصناعيــة 

الســعودي، ومــن المتوقــع اإلنتهــاء مــن المشــروع خــال الربــع األول مــن عــام 2021م. 

3 . 10. 2  مشروع تشغيل وصيانة شبكة توزيع الغاز الملك عبدالله االقتصادية بمدينة ينبع : 

وقعــت الشــركة عقــد تشــغيل وصيانــة مــع شــركة إعمــار المدينــة اإلقتصاديــة بتاريــخ 2019/06/09م بحيــث تتولــى 
الشــركة إدارة التشــغيل والصيانــة لشــبكة توزيــع الغــاز للمصانــع الواقعــة فــي مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة 
ولمــدة ثــاث ســنوات مقابــل رســوم تشــغيل وصيانة،مــع التأكيــد إلــى أن الشــركة لــن تقــوم بتوزيــع الغــاز الطبيعــي 
وســيقتصر دورهــا فــي إدارة التشــغيل والصيانــة لشــبكة توزيــع الغــاز، ومــن المتوقــع أن يتــم البــدء فــي تشــغيل 
ــن تتحمــل الشــركة أي  ــع مــن عــام 2021م. ول ــع الراب ــة فــي الرب ــه االقتصادي ــة الملــك عبدالل ــع لمدين شــبكة التوزي
ــه  ــة الملــك عبدالل ــع الواقعــة فــي مدين ــع الرئيســية أو للمصان تكاليــف رأســمالية متعلقــة بإنشــاء شــبكات التوزي

االقتصاديــة نظــرًا لتحملهــا مــن قبــل شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة. 
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3 .11  السجالت التجارية للشركة

الجدول رقم )7(: السجالت التجارية للشركة

نوع الكيان اسم الشركةالرقم
القانوني

رقم السجل 
تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالتجاري

شركة توزيع 1
الغاز الطبيعي

شركة مساهمة 
1010160762مقفلة

توزيع أنواع الوقود الغازية عن 
طريق المواسير، تمديدات 

أنابيب الغاز وصيانتها 
وإصاحها، البيع الجملة ألنواع 

الوقود الغازية، نقل الغاز 
الطبيعي عبر خطوط األنابيب.

1421/05/20هـ 
)الموافق 

2000/08/20م(

1445/05/15ه
 )الموافق 

2023/11/27م(

المصدر: الشركة

3 .12  العالمات التجارية وحقوق الملكية

تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها التجــاري المســجل فــي ســجلها التجــاري والــذي 
ينعكــس فــي شــعارها، والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا التنافســي، ويمنحهــا تميــزًا واضحــًا فــي الســوق بيــن 

العمــاء. ويوضــح الجــدول أدنــاه العامــة التجاريــة للشــركة.

الجدول رقم )8(: العالمات التجارية للشركة

بلد تاريخ التسجيلرقم التسجيلاسم المالكالعالمة التجارية
التسجيل

تاريخ بداية 
الحماية

تاريخ نهاية 
الحماية

شركة توزيع 
الغاز الطبيعي

1440001855
1440/04/10هـ 

)الموافق 
2018/12/17م(

المملكة 
العربية 

السعودية

1440/01/17هـ 
)الموافق 

2018/09/27م(

1450/01/16هـ 
)الموافق 

2028/06/09م(

المصدر: الشركة

3 .13  شبكة توزيع الغاز المملوكة للشركة

تقــع محطــة شــبكة توزيــع الغــاز المملوكــة للشــركة فــي المنطقــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة الريــاض ويتــم اســتقبال 
ــوب الخــاص  ــوب متصــل باألنب ــة للشــركة مــن خــال أنب ــع الغــاز المملوك ــاز الطبيعــي فــي محطــة شــبكة توزي الغ
بشــركة أرامكــو الــذي يمــر بمحــاذاة المدينــة الصناعيــة الثانيــة إلــى محطــة شــبكة توزيــع الغــاز ، وتتكــون محطــة شــبكة 

توزيــع الغــاز مــن ثاثــة أجــزاء رئيســية: 

محطــة المعالجــة والتحكــم: وتحتــوي المحطــة علــى جهــاز اإلغــاق للطــوارئ ووحــدة تخفيــض ضغــط الغــاز والتــي 	 
تعمــل علــى تخفيــض ضغــط الغــاز مــن )750 وحــدة باونــد لــكل انــش مربــع( إلــى )350 وحــدة باونــد لــكل انــش 
مربــع( وهــو الضغــط المناســب لتوزيــع الغــاز بالشــبكة. يتــم تشــغيل هــذه المحطــة وصيانتهــا ومراقبتهــا مــن 
قبــل شــركة أرامكــو مــن خــال أنظمــة اتصــاالت خاصــة و عاليــة الدقــة متصلــة بمركــز التحكــم الخــاص بأرامكــو 

)OSPAS( الــذي يقــع بمدينــة الظهــران.

شــبكة التوزيــع: حيــث تتكــون مــن وحــدة إضافــة الرائحــة وذلــك للمســاعدة فــي كشــف التســرب نتيجــة لعــدم 	 
وجــود رائحــة للغــاز الطبيعــي ومــن ثــم توزيعــه علــى المصانــع خــال شــبكة مــن األنابيــب تحــت األرض يتــراوح 

اقطارهــا بيــن 2 انــش الــى 12 انــش وبطــول 42 كلــم تقريبــًا.
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ــة االســتهاك، 	  ــاس كمي ــل لقي ــكل عمي ــداد خــاص ل ــع العمــالء: وتتضمــن ع ــزات الخاصــة داخــل مصان التجهي
وحــدة التحكــم بالضغــط وتخفيضــه للمســتوى المطلــوب و وحــدة فلتــره لتنقيــة الغــاز مــن الشــوائب و وحــدة 

الحمايــة مــن زيــادة الضغــط. 

3 .14  الطاقة التوزيعية لشبكة توزيع الغاز المملوكة للشركة: 

بحســب الترخيــص الصناعــي للشــركة، فــإن الطاقــة التوزيعيــة تبلــغ435,988,801 متــر مكعــب، أي بمــا يعــادل 
15,396.51 )مليــون قــدم مكعــب قياســي ســنويًا(، بينمــا تبلــغ الطاقــة التوزيعيــة لكامــل شــبكة التوزيــع الغــاز الحاليــة 
للشــركة 17,520 )مليــون قــدم مكعــب قياســي ســنويًا(، وفيمــا يلــي يوضــح الجــدول التالــي كميــة الغــاز المباعــة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2019م وكمــا فــي 30 ســبتمبر 2020م علــى التوالــي : 

الجدول رقم )9(: تفاصيل كمية الغاز المباعة :

2019/12/31مالعام
)األرقام بالمليون قدم مكعب قياسي(

2019/09/30م
)األرقام بالمليون قدم مكعب قياسي(

2020/09/30م
)األرقام بالمليون قدم مكعب قياسي(

15.39611.33211.748كمية الغاز المباعة

المصدر: الشركة

3 .15   التراخيص

حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من الجهات المعنية لتمكينها من القيام بعملياتها، وهي كما يلي:

الجدول رقم )10(: التراخيص

التراخيص والتصريح

الترخيص الصناعي

النشاط رقم وتاريخ الترخيصالترخيص
تاريخ انتهاء صالحية وصف المنتجاتالجهة المرخصةالرئيسي

الترخيص

ترخيص منشأة 
صناعية

قرار رقم 411102105551 
بتاريخ 1441/11/25هـ 

)الموافق 2020/07/16م(.

صنع المنتجات 
النفطية 

المكررة / 1920

وزارة الصناعة 
والثروة 

المعدنية 

غاز جاف )ميثان( بطاقة 
إنتاجية تبلغ 435,988,801 

متر مكعب

1444/11/24ه 
)الموافق 

2023/06/13م(

ترخيص وزارة الطاقة 

تاريخ انتهاء صالحية الجهة المرخصةالنشاطرقم وتاريخ الترخيصالترخيص
الترخيص

ترخيص إنشاء 
وتشغيل شبكة توزيع 

محلية للغاز 

ترخيص رقم )1( 
وتاريخ 1423/03/04هـ 

)الموافق 2002/05/16م(

إنشاء وتشغيل شبكة توزيع 
محلية في المدينة الصناعية 

الثانية بمدينة الرياض
وزارة الطاقة

1458/02/02هـ 
)الموافق 

2036/03/30م(

التصريح البيئي

تاريخ اإلنتهاءالجهة المرخصةالنشاطرقم التصريحالتصريح

تصريح بيئي للتشغيل 
تصريح رقم )32878( وتاريخ 

1440/11/06هـ )الموافق 
2019/07/09م(.

الهيئة العامة لألرصاد النشاط
وحماية البيئة

1442/11/05هـ 
)الموافق 

2021/06/15م(

المصدر: الشركة
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3 .16   قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة 

الجدول رقم )11(: قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة:

القيمة اإليجارية مدة العقد*المساحةنوع العقارالمدينةالمؤجرإيجارالعقارالرقم
السنوية

صافي القيمة 
الدفترية لمبنى 
اإلدارة ومحطة 
شبكة التوزيع 
كمافي 30 

سبتمبر 2020م

1

أرض 
مباني 
المحطة 
واإلدارة

مباني 
المحطة 
واإلدارة 
مملوكة 
للشركة 
ومقامة 

على أرض 
مستأجرة

هيئة 
المدن 

الصناعية 
ومناطق 
التقنية

المدينة 
الصناعية 
الثانية، 
مدينة 
الرياض

صناعي 
)منتجات 
كيماوية 

وباستيكية(

 4,177
متر مربع

20 عامًا هجريًا

تبدأ من تاريخ 
1431/10/23هـ 

) الموافق 
2010/10/02م(

16,708 ريال سعودي 
سنويًا بمعدل أربعة )4( 
ريال سعودي لكل متر 
مربع، مع اإلشارة إلى 
أنه يحق لهيئة المدن 

الصناعية تعديل قيمة 
اإليجار خال مدة العقد

مبلغ 1,887,400 
ريال سعودي 

لمبنى 
اإلدارة ومبلغ 
 34,372,219

لمبنى محطة 
شبكة التوزيع

المصدر: الشركة

* بحســب عقــد اإليجــار الموقــع مــع هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة، فإنــه يجــب علــى الشــركة إشــعار هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة خطيــًا برغبتــه فــي 
تجديــد عقــد اإليجــار قبــل ســنة مــن تاريــخ إنتهائــه، وفــي حالــة عــدم التزامــه باإلشــعار، يحــق لهيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة عــدم تجديــد عقــد إيجــار األرض. 

3 .17   الموظفون والسعودة

كمــا فــي تاريــخ 30 ســبتمبر 2020م، بلــغ عــدد موظفــي الشــركة )24( موظــف منهــم )11( موظــف ســعودي و)13( 
موظــف غيــر ســعودي، وبنســبة ســعودة قدرهــا حوالــي ) 45.83 %(، وتنــدرج الشــركة حاليــًا تحــت النطــاق »الباتينــي« 

مــن برنامــج نطاقــات للســعودة.

وتوضــح الجــداول التاليــة أعــداد الموظفيــن ونســبة الســعودة وتوزيعهــم علــى إدارات الشــركة خــال األعــوام 
2020م. ســبتمبر   30 وحتــى  و2019م،  و2018م 

الجدول رقم )12(: أعداد العاملين بالشركة 

30 سبتمبر 2020م2019م2018م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

46%4411%3611%8السعوديون

54%5613%6414%14غير السعوديين

100%10024%10025%22المجموع

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )13(: توزيع الموظفين على اإلدارات 

اإلدارة
30 سبتمبر 2020م2019م2018

غير السعوديون
غير السعوديونالسعوديين

غير السعوديونالسعوديين
السعوديين

111111مكتب الرئيس التنفيذي 

352525إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة

467676إدارة العمليات والمشاريع

021211اإلدارة المالية

000000إدارة المبيعات وتطوير االعمال

81411141113المجموع

المصدر: الشركة

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا المستند.

ــى المســتجدات  ــا للتعــرف عل ــة أو خارجه ــم ســواًء داخــل المملك تقــوم إدارة الشــركة بمتابعــة الســوق بشــكل دائ
واألفــكار واالبتــكارات الجديــدة فــي مجــال عمــل الشــركة، وباســتثناء ذلــك فإنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي سياســات 

محــددة أو مكتوبــة بشــأن األبحــاث والتطويــر للمنتجــات الجديــدة.

ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بأنــه لــم يحــدث أي إنقطــاع فــي أعمالهــا يمكــن أن يؤثــر أو يكــون لــه تأثيــرًا ملحوظــًا فــي 
الوضــع المالــي خــال )12( شــهرًا األخيــرة مــن تاريــخ هــذا المســتند.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي. 4

4 .1  هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدرا	:

الجدول رقم )14(: هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج 

الملكية غير المباشرة الملكية المباشرة 

االسم م
النسبة

القيمة 
االسمية

)ريال السعودي(

عدد 
األسهم النسبة

القيمة 
االسمية

)ريال السعودي(

عدد 
األسهم

%0.526 262,990 * 26,299 %35.00 17,500,000 1,750,000 شركة الغاز والتصنيع األهلية 1

0 0 0 %15.87 7,933,330 793,333 شركة الخزف السعودية  2

0 0 0 %11.53 5,766,670 576,667 شركة مجموعة العبداللطيف القابضة 3

0 0 0 %7.67 3,833,330 383,333 شركة كابات الرياض  4

0 0 0 %5.53 2,766,670 276,667 شركة الجودة لصناعة السيراميك  5

%0.237 118,300 **11,830 %24.40 12,200,000 1,220,000 مساهمون آخر يمتلكون أقل من 5% ) 57 مساهم ( 6

%0.763 381,290 38,129 %100.00 50,000,000 5,000,000 المجموع

المصدر: الشركة

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة ناتــج عــن ملكيتهــا لنســبة 37.57% فــي شــركة المصنــع الســعودي 
ألســطوانات الغــاز، مــع اإلشــارة إلــى أن شــركة المصنــع الســعودي ألســطوانات الغــاز تملــك نســبة 1.40% فــي شــركة توزيــع 

الغــاز الطبيعــي. 

** إن الملكية غير المباشرة للمساهمون الذين يمتلكون أقل من 5% ناتجة عن :

ملكيــة المســاهم/ محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــة المباشــرة فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة 	 
بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي.

ملكيــة المســاهم/ علــي بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــة المباشــرة فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة 	 
بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي.

ملكيــة المســاهم/ موضــي بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــة المباشــرة فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة 	 
بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي.

ملكيــة المســاهم/ نــوف بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــة المباشــرة فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضة 	 
بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي.
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الجدول رقم )15(: هيكل الملكية ألعضاء مجلس اإلدارة 

االسمم
عدد األسهم

النسبة من إجمالي مباشرة
النسبة من إجمالي غير مباشرةعدد األسهم

عدد األسهم

0.795%39,770--عبداللطيف عمر سليمان العبد اللطيف*1

0.059%0.5202,957%26,000محمد بن عبدالعزيز بن محمد النمله**2

0.855%0.5242,727%26,000اإلجمالي

المصدر: الشركة

* إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ عبداللطيــف عمــر بــن ســليمان العبداللطيــف ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة فــي شــركة مجموعــة 
العبداللطيــف القابضــة بنســبة 6.90%، حيــث أن شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة تملــك نســبة 11.53% مــن شــركة توزيــع 

الغــاز الطبيعي. 

** إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــه ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة فــي شــركة مجموعــة 
عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة بنســبة 2%، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة %2.958 

مــن شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي. 

ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

الشكل رقم )1(: هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

المصدر: الشركة

عمر سليمان العبد اللطيف %65.5

%6.9

%6.9

%6.9

%6.9

%6.9

سليمان عمر العبد اللطيف

أحمد عمر العبد اللطيف

عبداللطيف عمر العبد اللطيف

بدر عمر العبد اللطيف

فهد عمر العبد اللطيف

مساهمون أخرون ) 57 مساهم (

%35.00

%5.53

شركة الغاز والتصنيع األهلية

شركة الخزف السعودية

شركة مجموعة العبداللطيف القابضة

شركة كابات الرياض

شركة الجودة لصناعة السيراميك

%7.67

%11.53

%15.87

%62.6
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4 . 1. 1  شركة الغاز والتصنيع األهلية 

شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010002664( وتاريــخ 1383/07/22ه )الموافــق 
1963/12/09م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا ســبعمائة وخمســين مليــون )750,000,000( ريــال 
ســعودي، مقســم إلــى خمســة وســبعين )75,000,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت 

ســعودية.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي اســتغال وتصنيــع وتســويق ونقــل الغــاز ومشــتقاته والمــواد 
البتروليــة والغيــر بتروليــة والزجــاج داخــل المملكــة وخارجهــا وتصنيــع وصيانــة أفقــاس االســطوانات والخزانــات 
وملحقاتهــا بالجملــة والتجزئــة وتنفيــذ صيانــة شــبكات ومعــدات الغــاز وإنشــاء مراكز الخدمــات البتروليــة وتملك العقار 
ــاة والخدمــات  ــة المي ــر وإنشــاء والمشــاركة فــي مشــاريع الطاقــة ومعالج ــع أو التأجي واألراضــي واســتثمارها بالبي

البيئيــة. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة:

الجدول رقم )16(: هيكل ملكية شركة الغاز والتصنيع األهلية.

قيمة السهمعدد األسهماالسم
 القيمة اإلجمالية

)ريال سعودي(
النسبة

10.91%8,182,5001081,825,000صندوق االستثمارات العامة*

6.66%4,995,0001049,950,000عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن

82.43%61,822,50010618,225,000مساهمون آخرون يملكون أقل من %5

100%75,000,00010750,000,000المجموع

المصدر: الشركة

* صنــدوق االســتثمارات العامــة هــو صنــدوق الثــروة الســيادية للمملكة العربيــة الســعودية تــم تأسيســه عــام 1971م بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/24( وبتاريــخ 1436/06/03ه الموافــق 2015/03/23م صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )270( المتضمــن 
ربــط الصنــدوق بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، ومــن ثــمَّ إعــادة تكويــن مجلــس اإلدارة ليصبــح برئاســة صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر/ محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود )ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمارات العامة(،.حيــث منحــت للصنــدوق صاحيــات أعــم، 
وتكليفــه بمهــام أشــمل. . ويعتبــر مــن بيــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالم، ويختــص بتمويــل المشــاريع ذات القيمــة 
االســتراتيجية لاقتصاد الوطنــي الســعودي، وتهدف المملكــة العربيــة الســعودية إلى إســهام صنــدوق االســتثمارات العامــة 
فــي دفــع عجلــة التحــول االقتصــادي الوطنــي والتغييــر االيجابــي المســتدام فــي المملكــة وذلــك بالعمــل علــى بنــاء محفظــة 

اســتثمارية متنوعــة ورائــدة مــن خــال االســتثمار فــي الفــرص االســتثمارية الجذابــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. 
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4 . 1. 2  شركة الخزف السعودية 

شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010014590( وتاريــخ 1398/02/15ه )الموافــق 
ــال ســعودي،  ــون )600,000,000( ري ــغ رأس مالهــا ســتمائة ملي ــاض، ويبل ــة الري 1978/01/24م(، الصــادر فــي مدين

ــاالت ســعودية. ــون )60,000,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ري مقســم إلــى ســتين ملي

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صنــع المنتجــات الطفليــة اإلنشــائية )مــواد طــاء زجاجــي خــاص 
لاســتعمال الداخلــي للشــركة وصلصــال مغســول الســتعمال الشــركة وأدوات صحيــة مــن الخــزف وبــرادات لميــاة 
الشــرب وســخانات ميــاة كهربائيــة وأغطيــة كراســي حمامــات وبــاط ســيراميك وقيشــاني وعامــات طــرق خزفيــة 

ومكيفــات صحراويــة باســتيكية. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي شــركة الخــزف الســعودية:

الجدول رقم )17(: هيكل ملكية شركة الخزف السعودية.

قيمة السهمعدد األسهماالسم
 القيمة اإلجمالية

)ريال سعودي(
النسبة

11.24%6,744,0001067,440,000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية*

5.40%3,240,0001032,400,000صندوق االستثمارات العامة

83.36%50,016,00010500,160,000مساهمون آخرون يملكون أقل من %5

100%60,000,00010600,000,000المجموع

المصدر: الشركة

* المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة هــي مؤسســة عامــة حكوميــة لهــا اســتقالها المالــي واإلداري تــم تأسيســها لكــي 
تقــوم علــى تطبيــق أحــكام نظــام التأمينــات االجتماعيــة ومتابعــة تنفيــذه خاصــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق التغطيــة التأمينيــة الواجبــة 
نظامــَا وتحصيــل االشــتراكات مــن أصحــاب األعمــال، وصــرف التعويضــات للمســتحقين مــن المشــتركين أو أفــراد أســرة. صــــدر 
نظــــام التأمينـــــات االجتماعيـــــة في المملكة العربية السعودية بموجــــب المرســــوم الملكــــي رقم م / 22 وتاريخ 1389/09/06ه 
)الموافــق 1969/11/15م( وتــم تطبيقــه فــي شــهر محــرم مــن العــام 1393هـــ بعــد ذلــك جــرى تطبيــق فــرع األخطــار المهنيــة فــي 
1402/07/01ه، وفــي العــام 1421 صــدر المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م / 33 وتاريــخ 1421/09/03ه )الموافــق 2000/11/29م( 
بتعديــل النظــام وبــدأ تطبيقــه اعتبــارَا مــن 1422/01/01ه )الموافــق 2001/04/01م(. تــزاول المؤسســة نشــاطها مــن خــال المركــز 

الرئيــس فــي مدينــة الريــاض واثنيــن وعشــرين مكتبــَا موزعــة علــى مختلــف مناطــق ومحافظــات المملكــة.

4 . 1. 3  شركة مجموعة العبداللطيف القابضة 

شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010139822( وتاريــخ 1416/08/03ه )الموافــق 
1995/12/25م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا ثمانيــة وخمســين مليــون )58,000,000( ريــال 
ســعودي، مقســم إلــى خمســة ماييــن وثمانمائــة ألــف )5,800,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة 

ــاالت ســعودية. )10( ري
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ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو المشــاركة فــي إدارة الشــركات 
األخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفيــر الدعــم الــازم لهــا، واســتثمار أموالهــا فــي األســهم وغيرهــا مــن األوراق 
الماليــة، وامتــاك العقــارات والمنقــوالت الازمــة لمباشــرة نشــاطها، وامتــاك حقــوق الملكيــة الصناعيــة مــن 
بــراءات االختــراع والعامــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق المعنويــة واســتغالها 

وتأجيرهــا للشــركات. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة:

الجدول رقم )18(: هيكل ملكية شركة مجموعة العبداللطيف القابضة.

قيمة السهمعدد األسهماالسم
 القيمة اإلجمالية

النسبة)ريال سعودي(

65.5%3,800,0001038,000,000عمر سليمان العبداللطيف 

6.9%400,000104,000,000سليمان عمر العبداللطيف 

6.9%400,000104,000,000أحمد عمر العبداللطيف 

6.9%400,000104,000,000عبداللطيف عمر العبداللطيف

6.9%400,000104,000,000بدر عمر العبداللطيف 

6.9%400,000104,000,000فهد عمر العبداللطيف 

100%5,800,0001058,000,000المجموع

المصدر: الشركة

4 . 1. 4  شركة كابالت الرياض 

شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010146019( وتاريــخ 1435/06/24هـــ )الموافــق 
2014/04/24م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا مائــة وعشــرين مليــون ومائــة وخمســة وعشــرين 
ألــف )120,125,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى اثنــي عشــر مليــون واثنــي عشــر ألــف وخمســمائة )12,025,500( 

ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي أعمــال مقــاوالت عامــة لمشــاريع الكهربــاء والغــاز والبيتروكمياويــات 
ومقــاوالت تنفيــذ شــبكات توزيــع الطاقــة الكهربائيــة واســتيراد وتصديــر المــواد األوليــة الازمــة لصناعــة الكابــات 
واالســاك الكهربائيــة مــن النحــاس وااللمنيــوم المعــزول وغيــر المعــزول والبكــرات المعدنيــة والخشــبية وقضبــان 

األلومنيــوم والنحــاس. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي شــركة كابــات الريــاض:

الجدول رقم )19(: هيكل ملكية شركة كابالت الرياض

عدد االسم
األسهم

قيمة 
السهم

القيمة اإلجمالية
النسبة)ريال سعودي(

99.83%11,992,50010119,925,000شركة مجموعة كابات الرياض

0.10%12,50010125,000الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابات والباستيك

0.02%2,5001025,000الشركة السعودية الحديثة لصناعة األساك والكابات المتخصصة

0.02%2,5001025,000الشركة السعودية لصناعة الكابات الهاتفية

0.02%2,5001025,000الشركة السعودية الحديثة الكابات المحدودة

100%12,012,50010120,125,000المجموع

المصدر: الشركة
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4 . 1. 4 . 1 شركة مجموعة كابالت الرياض 

شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010052927( وتاريــخ 1435/06/24هـــ )الموافــق 
2014/04/24م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا مليــار وخمســمائة مليــون )1,500,000,000( ريــال 
ــة وخمســين مليــون )150,000,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10(  ســعودي، مقســم إلــى مائ

ريــاالت ســعودية.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صناعــة المنصــات الخشــبية، صناعــة الباســتيك )اللدائــن( فــي 
أشــكالها األوليــة، مصنوعــات معدنيــة عاديــة غيــر حديديــة، يشــمل )أســاك، مواســير، انابيــب، مســاحيق، اوراق، 
ــات  ــاه بيان ــة المصنوعــة مــن النحــاس. ويوضــح الجــدول أدن ــخ(، صناعــة األســاك والكابــات المعزول ــح،،، أل صفائ

المــاك فــي شــركة مجموعــة كابــات الريــاض:

الجدول رقم )20(: هيكل ملكية شركة مجموعة كابالت الرياض

النسبةعدد األسهماالسم

30.67%46,000,000شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده 

28.67%43,000,000شركة أجيال الحكمة لاستثمار 

11.90%17,854,167شركة آلمى المحدودة 

11.90%17,854,167أحمد سامر بن حمدي سعدالدين الزعيم

5.00%7,500,000محمد بن حكمت سعدالدين الزعيم

2.96%4,437,500إحسان عبدالمجيد خالد الزعيم

3.45%5,177,083لينه حمدي سعدالدين الزعيم

3.45%5,177,083رنا حمدي سعدالدين الزعيم

1.00%1,500,000محمد بن عبدالعزيز التويجري 

1.00%1,500,000خضر محسن اإلبراهيم 

100%150,000,000المجموع

المصدر : الشركة 

4 . 1. 4 . 2 الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسال	 والكابالت المتخصصة 

شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010106953( وتاريــخ 1435/06/24هـــ )الموافــق 
2014/04/24م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا خمســة وعشــرين مليــون ومائــة ألــف )25,100,000( 
ريــال ســعودي، مقســم إلــى مليونيــن وخمســمائة وعشــرة )2,510,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة 

)10( ريــاالت ســعودية.
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ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي مصنوعــات معدنيــة عادية غير حديدية، يشــمل )أســاك، مواســير، 
أنابيــب، مســاحيق، أوراق، صفائــح،... ألــخ(، صناعــة األســاك والكابــات المعزولــة المصنوعــة مــن النحــاس، صناعــة 
األســاك والكابــات المعزولــة المصنوعــة مــن األلومنيــوم. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي الشــركة 

الســعودية الحديثــة لصناعــة األســاك والكابــات الكهربائيــة المتخصصــة:

الجدول رقم )21(: هيكل ملكية الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسال	 والكابالت الكهربائية المتخصصة

النسبةعدد األسهماالسم

99.60%2,500,000شركة مجموعة كابات الرياض 

0.10%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابات والباستيك 

0.10%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابات الهاتفية 

0.10%2,500شركة كابات الرياض

0.10%2,500الشركة السعودية الحديثة للكابات المحدودة

100%2,510,000المجموع

المصدر : الشركة 

4 . 1. 4 . 3 الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية 

شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010107248( وتاريــخ 1435/06/24هـــ )الموافــق 
ــال  ــف )40,100,000( ري ــة أل ــون ومائ ــن ملي ــا أربعي ــغ رأس ماله ــاض، ويبل ــة الري 2014/04/24م(، الصــادر فــي مدين
ســعودي، مقســم إلــى أربعــة ماييــن وعشــرة آالف )4,010,000( ســهم عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( 

ريــاالت ســعودية.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صناعــة المنصــات الخشــبية، صناعــة كابــات األليــاف البصريــة، 
صناعــة األســاك والكابــات المعزولــة المصنوعــة مــن النحــاس. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات الماك في الشــركة 

الســعودية الحديثــة لصناعــة الكابــات الهاتفيــة:

الجدول رقم )22(: هيكل ملكية الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية

النسبةعدد األسهماالسم

99.75%4,000,000شركة مجموعة كابات الرياض 

0.06%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابات والباستيك 

0.06%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة األساك والكابات المتخصصة 

0.06%2,500شركة كابات الرياض

0.06%2,500الشركة السعودية الحديثة للكابات المحدودة

100%4,010,000المجموع

المصدر : الشركة 
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4 . 1. 4 . 4 الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك
شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010081709( وتاريــخ 1435/06/24هـــ )الموافــق 
ألــف  الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا مائتيــن وخمســة عشــر مليــون ومائــة  الصــادر فــي مدينــة  2014/04/24م(، 
)215,100,000( ريال ســعودي، مقســم إلى واحد وعشــرين مليون وخمســمائة وعشــرة آالف )21,510,000( ســهم 

عــادي، قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية.

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صناعــة البولــي أثيليــن، صناعــة صفائــح وألــواح ولفائــف شــريطية 
وقضبــان وأســياخ وزوايــا وأســاك ومقاطــع بكافــة أشــكالها، صهــر ودرفلــة وســحب وتنقيــة وســبك النحــاس 
وخائطــه، صناعــة مشــابك تثبيــت معدنيــة، يشــمل )المســامير والدبابيــس والصواميــل والحلقــات بأنواعهــا(، 
صناعــة األســاك والكابــات المعزولــة المصنوعــة مــن النحــاس. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات الماك في الشــركة 

الســعودية الحديثــة لصناعــة األســاك والكابــات الكهربائيــة المتخصصــة:

الجدول رقم )23(: هيكل ملكية الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك

النسبةعدد األسهماالسم

99.95%21,500,000شركة مجموعة كابات الرياض 

0.01%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة األساك والكابات المتخصصة 

0.01%2,500الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابات الهاتفية 

0.01%2,500شركة كابات الرياض

0.01%2,500الشركة السعودية الحديثة للكابات المحدودة

100%21,510,000المجموع

المصدر : الشركة 

4 . 1. 4 . 5 الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة 
شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010143896( وتاريــخ 1417/07/01هـــ 
)الموافــق 1996/11/12م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا خمســة ماييــن )5,000,000( ريــال 
ســعودي، مقســم إلــى خمســين ألــف )50,000 ( حصــص نقديــة، قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي. 

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي مقــاوالت إنشــائية ومعماريــة عامة وإنشــاء وصيانة المبانــي الصناعية 
وخطــوط اإلنتــاج والخدمــات الصناعيــة )صيانــة وإصــاح وتشــغيل الماكينــات الصناعيــة والكهربائيــة والهاتفيــة والحاســب 
اآللــي ومعــدات المختبــرات الخاصــة بأعمــال الشــركة وتركيبهــا وتشــغيلها والتعهــدات التجاريــة وخدمــات التســويق 

والتصديــر للغيــر(. ويوضــح الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي الشــركة الســعودية الحديثــة للكابــات المحــدودة:

الجدول رقم )24(: هيكل ملكية الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة 

النسبةعدد األسهماالسم
36%18,000شركة مجموعة كابات الرياض 

24%12,000الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابات الهاتفية 
20%10,000الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابات والباستيك 

20%10,000الشركة السعودية الحديثة لصناعة األساك والكابات الكهربائية المتخصصة 

100%50,000المجموع

المصدر : الشركة 
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4 . 1. 5  شركة الجودة لصناعة السيراميك 

شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010138389( وتاريــخ 1416/05/22هـــ )الموافــق 
1995/10/17م(، الصــادر فــي مدينــة الريــاض، ويبلــغ رأس مالهــا خمســة ماييــن )5,000,000( ريــال ســعودي، مقســم 

إلــى عشــرة )10( حصــص نقديــة، قيمــة كل حصــة منهــا خمســمائة ألــف )500,000( ريــال ســعودي. 

ويتمثــل نشــاطها كمــا فــي الســجل التجــاري فــي صناعــة بــاط الحوائط واألرضيــات )الســيراميك والقيشــاني(. ويوضح 
الجــدول أدنــاه بيانــات المــاك فــي شــركة الجــودة لصناعة الســيراميك:

الجدول رقم )25(: هيكل ملكية شركة الجودة لصناعة السيراميك

عدد االسم
الحصص

قيمة 
الحصة

القيمة اإلجمالية
النسبة)ريال سعودي(

50%5500,0002,500,000عبدالرحمن صالح سعد العمران

50%5500,0002,500,000عبدالكريم صالح سعد العمران

100%10500,0005,000,000المجموع

المصدر: الشركة

4 . 2 الهيكل التنظيمي 
 

الشكل رقم)2(: الهيكل التنظيمي للشركة

المصدر: الشركة

إدارة التدقيق الداخلي
)مكتب الماجد والعنزي 
للمراجعة والمحاسبة 

القانونية(

السكرتير التنفيذي

إدارة المبيعات وتطوير األعمال
) شاغر (

المبيعات وعاقات 
العماء الحسابات  التشغيل والصيانة  المــوارد البشريـــــة 

والشؤون اإلدارية

تقنية المعلومات

المستودعات

العقود والمشتريات

المشاريع

المستندات 

األمن والسامة

تطوير األعمالالخزينة 

اإلدارة المالية 
) عبدالفتاح محمد عبدالرحيم (

إدارة العمليات والمشاريع 
)سليمان حمدان الحميد(

إدارة المــوارد البشــــرية 
والخدمـــات المسانــــدة  

) شاغر (

الرئيس التنفيذي 
)عبدالرحمن بن راشد البلوي(

مجلس اإلدارة

الجمعية العامة لجنة المراجعة 
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4 . 3  أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس 

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس: 

الجدول رقم )26(: مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس*

صفة المنصباالسم
العضوية

االستقاللية
***

العمرالجنسية

األسهم 
المملوكة

“مباشرة”

األسهم 
المملوكة

“غير مباشرة” 
النسبةالعددالنسبةالعدد

رئيس مجلس ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيان
اإلدارة**

غير 
----39سعودي مستقلتنفيذي

عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان
نائب رئيس 

مجلس 
اإلدارة**

غير 
تنفيذي

غير 
----41سعوديمستقل

عضو مجلس عبداللطيف عمر بن سليمان العبد اللطيف
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير 
39,770--51سعوديمستقل

%0.80
****

عضو مجلس عبدالهادي بن عايض بن سعد القحطاني
اإلدارة

غير 
تنفيذي

غير 
---46سعوديمستقل

عضو مجلس  ماجد بن عبدالله بن سليمان العيسى
اإلدارة 

غير 
تنفيذي

غير 
----44سعوديمستقل

عضو مجلس محمد بن عبدالعزيز بن محمد النمله
اإلدارة

غير 
0.059%0.522,957%26,000 42سعودي مستقلتنفيذي

*****

أمين سر مجلس اإلدارة **

أمين سر خالد محمد نور أحمد 
----39إرتيري--مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة

* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي تاريــخ /1442/06ه )الموافــق 2021/02/02م( علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس 
اإلدارة المذكوريــن أعــاه وذلــك لمــدة ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1442/06/21ه )الموافــق 2021/02/03م(.

 ** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1442/06/29ه )الموافق 2021/02/11م( الموافقة على تعيين كًا من : 
السيد/ ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيان رئيسًا لمجلس األدارة. 	 
السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان نائب رئيس لمجلس اإلدارة.	 
السيد / خالد محمد نور أحمد كأمين سر لمجلس األدارة.	 

*** تــم االســتناد علــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي تحديــد عــوارض االســتقال ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة، وتتمثــل عــوارض االســتقال ألعضــاء مجلــس اإلدارة للشــركة فــي كل مــن :

أن يكــون ممثــًا لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مانســبته خمســة فــي المائــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم أ. 
شــركة أخــرى فــي مجموعتهــا. 

**** إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ عبداللطيــف عمــر بــن ســليمان العبداللطيــف ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة فــي شــركة 
مجموعــة العبداللطيــف القابضــة بنســبة 6.90% ، حيــث أن شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة تملــك نســبة 11.53% مــن 

شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي. 

***** إن الملكيــة غيــر المباشــرة للســيد/ محمــد بــن عبدالعزيــز بــن محمــد النملــه ناتجــة عــن ملكيتــه المباشــرة فــي شــركة مجموعــة 
عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة بنســبة 2% ، حيــث أن شــركة مجموعــة عبدالعزيــز محمــد النملــة القابضــة تملــك نســبة 2.958% مــن شــركة 

توزيــع الغــاز الطبيعــي. 
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فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

الجدول رقم )27(: السيرة الذاتية لماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيالن 

ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيالن

40 سنة العمر 

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية الدولية )IUA( بالمملكة 	
المتحدة عام 2007م.

• حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية )محاسبة( من جامعة الملك سعود بمدينة 	
الرياض عام 2003م.

الخبرات 
العملية

• يشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة إســمنت المدينــة )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل 	
فــي مجــال صناعــة اإلســمنت( منــذ عــام 2019م وحتــى اآلن.

• ــة )شــركة مســاهمة عامــة 	 ــذي المســاعد فــي شــركة إســمنت المدين شــغل منصــب الرئيــس التنفي
تعمــل فــي مجــال صناعــة اإلســمنت( خــال الفتــرة مــن عــام 2016م وحتــى 2019م.

• ــة )شــركة مســاهمة 	 ــة فــي شــركة إســمنت المدين ــة واإلداري شــغل منصــب رئيــس الشــؤون المالي
ــرة مــن عــام 2014م وحتــى 2016م. عامــة تعمــل فــي مجــال صناعــة اإلســمنت( خــال الفت

• شــغل منصــب كبيــر مــدراء العاقــة فــي قطــاع مصرفيــة الشــركة فــي بنــك الريــاض )شــركة مســاهمة 	
عامــة تعمــل فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2004م وحتــى 2012م.

• شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مكامــن الســعودية )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل 	
فــي خدمــات النفــط والغــاز( خــال الفتــرة مــن عــام 2016م وحتــى عــام 2019م. 

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة إســمنت المدينــة )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي 	
مجــال صناعــة اإلســمنت( منــذ عــام 2016م وحتــى اآلن.

• )شــركة 	 الصناعــي  لاســتثمار  العبداللطيــف  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو  منصــب  يشــغل 
اآلن.  وحتــى  2019م  عــام  منــذ  والبطانيــات(  والســجاد  األثــاث  صناعــة  فــي  تعمــل  عامــة  مســاهمة 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة آجــل للخدمــات التمويليــة )شــركة مســاهمة مقفلــة 	
تعمــل فــي مجــال التأجيــر التمويلــي( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن. 

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )28(: السيرة الذاتية لعبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان 

 عبدالرحمن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان

41 سنة العمر 

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصـــل على درجـــة الماجستير في هندســة البتــرول من جامعــــة الملك سعود بمدينة الرياض 	
عام 2010م.

• حاصـــل على درجـــة الماجستير في إدارة األعمــال من جامعــــة هـال البريطانيــة بمملكـــة البحرين 	
عام 2009م.

• حاصـــل على درجـــة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض 	
عام 2002م.

الخبرات 
العملية

• يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل 	
فــي مجــال الغــاز والطاقــة( منــذ 2020م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي مجموعــة ســمنان القابضــة )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل 	
فــي مجــال تجــارة وصيانــة منتجــات قطاعــات الميــاة ومحطــات البنزيــن ( خــال الفتــرة مــن عــام 2015م 

وحتــى 2019م.

• شــغل منصــب المديــر العــام فــي شــركة أبيــات )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل فــي صناعــة األثــاث 	
واألدوات المنزليــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2014م وحتــى 2015م.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )شــركة مســاهمة عامــة 	
تعمــل فــي مجــال الغــاز والطاقــة( منــذ عــام 2017م وحتــى اآلن. 

• الغــاز )شــركة 	 إدارة فــي شــركة المصنــع الســعودي ألســطوانات  يشــغل منصــب عضــو مجلــس 
مســاهمة مقفلــة تعمــل فــي مجــال صناعــة اســطوانات وخزانــات الغــاز( منــذ عــام 2019م وحتــى اآلن. 

•  يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة العربيــة المتحــدة للزجاج المســطح )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال صناعــة الزجــاج المســطح( منــذ عــام 2017م وحتــى اآلن. 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة ســمنان القابضــة )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل 	
فــي مجــال تجــارة وصيانــة منتجــات قطاعــات الميــاة ومحطــات البنزيــن ( منــذ عــام 2016م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أســماك تبــوك )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل فــي 	
مجــال االســتزراع الســمكي( منــذ عــام 2014م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة شــيادة األرض للتجــارة )شــركة مســاهمة مقفلــة 	
تعمــل فــي مجــال التجــارة العامــة( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن.

المصدر: الشركة 
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الجدول رقم )29(: السيرة الذاتية لعبداللطيف عمر بن سليمان العبد اللطيف

عبداللطيف عمر بن سليمان العبد اللطيف

51 سنة العمر 

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب

المؤهالت 
•العلمية حاصل على شهادة الثانوية العامة من ثانوية اليرموك بمدينة الرياض عام 1987م.	

الخبرات 
العملية

• يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي مجموعة العبداللطيف لاســتثمار الصناعي )شــركة مســاهمة 	
عامــة تعمــل فــي صناعــة الســجاد والبطانيــات( منــذ عــام 1990م وحتى اآلن.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• )شــركة 	 الصناعــي  لاســتثمار  العبداللطيــف  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  عضــو  منصــب  يشــغل 
اآلن.  عــام 2007م وحتــى  منــذ  والبطانيــات(  الســجاد  فــي صناعــة  تعمــل  عامــة  مســاهمة 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الريــف لتكريــر الســكر )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل 	
فــي مجــال إنتــاج الســكر( منــذ عــام 2015م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مجموعــة العبداللطيــف القابضــة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي التجــارة العامــة( منــذ عــام 2009م وحتــى اآلن.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )30(: السيرة الذاتية لعبدالهادي بن عايض بن سعد القحطاني 

عبدالهادي بن عايض بن سعد القحطاني

46 سنة العمر 

سعوديالجنسية

عضو مجلس اإلدارةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة ماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة 	
العربية السعودية عام 2011م. 

• حاصل على درجة بكالورويوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة 	
العربية السعودية عام 1999م. 
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الخبرات 
العملية

• يشــغل حاليــًا منصــب نائــب الرئيــس للتحكــم المؤسســي فــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )شــركة 	
مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال الغــاز والطاقــة( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب مديــر عــام فــي شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي 	
ــى 2020م. ــام 2019م وحت ــرة مــن ع مجــال الغــاز والطاقة(خــال الفت

• شــغل منصــب مديــر تنفيــذي لتطويــر األعمــال والمبيعــات فــي شــركة علــم ألمــن المعلومــات )شــركة 	
مســاهمة مقفلــة تعمــل فــي مجــال أمــن المعلومــات( خــال الفتــرة مــن عــام 2012م وحتــى 2017م.

• شــغل منصــب مديــر العمليــات فــي شــركة تقنيــة المــزن لاتصــاالت وتقنيــة المعلومــات )شــركة 	
ــرة مــن عــام 2012م وحتــى 2012م. ــة المعلومــات( خــال الفت ــة تعمــل فــي مجــال تقني مســاهمة مقفل

• شــغل منصــب مديــر الخدمــات التقنيــة فــي شــركة االلكترونيــات المتقدمــة )شــركة مســاهمة مقفلــة 	
تعمــل فــي مجــال الهندســة والتطويــر( خــال الفتــرة مــن عــام 2000م وحتــى عــام 2012م. 

• )شــركة 	 للتقنيــة  لوســنت  شركــــة  فــي  المعلومــات  النظمــة  ميدانــي  مهنــدس  منصــب  شغــــل 
مســــــاهمة مقفلة تعمــــل في مجــــــال تطوير صنــــــاعة االتصاالت( خـــــال الفتـــــــرة من عــــــام 1999م 

وحتـــــى عــام 2000م.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• اليوجد	

المصدر :الشركة

الجدول رقم )31(: السيرة الذاتية لماجد بن عبدالله بن سليمان العيسى

ماجد بن عبدالله بن سليمان العيسى

44 سنة العمر 

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض 	
عام 2000م.
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الخبرات 
العملية

• يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة الخــزف الســعودية )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي 	
مجــال إنتــاج وبيــع المنتجــات الخزفيــة وســخانات الميــاه ومكوناتهمــا( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة باتــك لإلســتثمار واألعمــال اللوجســتية )شــركة مســاهمة 	
عامــة تعمــل فــي مجــال االســتثمار والنقــل والخدمــات اللوجســتية( خــال الفتــرة مــن عــام 2019م 

وحتــى عــام 2020م.

• شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة الوطنيــة للجبــس )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل 	
فــي مجــال صنــع مســحوق الجبــس وألــواح الجبــس والســيراميك الغــراء( خــال الفتــرة مــن عــام 2016م 

وحتــى 2019م.

• شــغل منصــب مديــر تطويــر الفــرص فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( )شــركة 	
مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال البتروكيماويــات والكيماويــات والمبلمــرات الصناعيــة واألســمدة 

والمعــادن( خــال الفتــرة مــن عــام 2013م وحتــى 2016م.

• شــغل منصــب مديــر فريــق فــي صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي )مؤسســة ماليــة حكوميــة 	
مرتبطــة بــوزارة الطاقــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2001م وحتــى 2013م.

العضويات في 
مجالـــس إدارة 
أخـــرى )حاليــة(

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخــزف الســعودية )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل 	
ــذ عــام 2019م وحتــى اآلن.  ــاه ومكوناتهمــا( من ــة وســخانات المي ــع المنتجــات الخزفي ــاج وبي فــي مجــال إنت

• يشــغل منصب عضو مجلس إدارة في الشــركة العربية لخدمات األمن والســامة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال األمــن المدنــي( منــذ عــام 2019م وحتى اآلن. 

• يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة فــي شــركة باتــك لألســتثمار واألعمــال اللوجيســتية )شــركة 	
مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال االســتثمار والنقــل والخدمــات اللوجســتية( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة جــازان للطاقــة والتنميــة )شــركة مســاهمة عامــة 	
تعمــل فــي مجــال العقــارات والصناعــة والمنتجــات الزراعيــة والســمكية( منــذ عــام 2018م وحتــى اآلن.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )32(: السيرة الذاتية لمحمد بن عبدالعزيز بن محمد النمله

محمد بن عبدالعزيز بن محمد النمله

42 سنة العمر 

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المكيانيكية من جامعة نيوهيفن المتحدة األمريكية 	
بالواليات المتحدة األمريكية عام 2003م.
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الخبرات 
العملية

• يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز النملــة القابضــة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال االســتثمارات المتنوعــة( منــذ 2010م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب مديــر تطويــر المشــاريع فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز النملة القابضة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال االســتثمارات المتنوعــة( خــال الفتــرة مــن عام 2008م وحتــى 2010م.

• شــغل منصــب مهنــدس مشــاريع فــي شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )ارامكــو( )شــركة مســاهمة 	
عامــة تعمــل فــي مجــال الطاقــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2005م وحتــى 2007م.

• شــغل منصــب مهنــدس صيانــة فــي شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )ارامكــو( )شــركة مســاهمة 	
عامــة تعمــل فــي مجــال الطاقــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2003م وحتــى 2004م.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مجموعــة عبدالعزيــز النملة القابضة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال االســتثمارات( منــذ عــام 2009م م وحتى اآلن. 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة اإلمــارات لعــزل األنابيــب المحــدودة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال عــزل األنابيــب( منــذ عــام 2009م م وحتــى اآلن. 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مجموعــة العــزل الخليجيــة )شــركة مســاهمة مقفلــة 	
تعمــل فــي مجــال المــواد العازلــة( منــذ عــام 2011م وحتــى اآلن. 

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة مصنــع الشــرق األوســط للكابــات المتخصصــة 	
)شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي صناعــة الكابــات الصناعيــة( منــذ عــام 2013م وحتــى اآلن.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )33(: السيرة الذاتية لخالد محمد نور احمد 

خالد محمد نور أحمد 

39 سنةالعمر 

إرتيري الجنسية

أمين سر المجلسالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة العالمية اإلسامية بماليزيا عام 2012م.	
• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من الجامعة العالمية اإلسامية بماليزيا عام 2009م.	

الخبرات 
العملية

• ــع الغــاز الطبيعــي )تعمــل فــي مجــال الغــاز 	 ــذي فــي شــركة توزي ــًا منصــب ســكرتير تنفي يشــغل حالي
الطبيعــي والطاقــة( منــذ عــام 2016م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب أخصائــي تدريــب فــي شــركة خبــراء التربيــة )تعمــل فــي مجــال التعليــم والتدريــب( خــال 	
الفتــرة مــن عــام 2013م وحتــى عــام 2016م

• شــغل منصــب مديــر قســم التدريــب فــي شــركة كفــاءات المســتقبل )تعمــل فــي مجــال التدريــب 	
والتوظيــف( خــال الفتــرة عــام 2012م وحتــى عــام 2013م.

• شــغل منصــب مــدرس الحاســب اآللــي فــي المــدارس الســعودية فــي كوااللمبــور )مــدارس خاصــة 	
فــي دولــة ماليزيــا( خــال الفتــرة مــن عــام 2010م وحتــى عــام 2012م.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• اليوجد	

المصدر: الشركة
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4 . 4  اإلدارة التنفيذية

الجدول رقم )34(: أعضاء اإلدارة التنفيذية

 تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصب**االسم
األسهم المملوكة

“مباشرة”*
النسبةالعدد

--2020/12/15م51سعوديالرئيس التنفيذيعبد الرحمن بن راشد بن هندي البلوي

--2017/08/01م38سعوديمدير إدارة العمليات والمشاريعسليمان بن حمدان بن سليمان الحميد

--2014/05/01م45مصريمدير اإلدارة الماليةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالرحيم

مدير إدارة الموارد البشرية شاغر***
-----والخدمات المساندة

مدير إدارة المبيعات وتطوير شاغر***
-----األعمال

المصدر: الشركة

* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفيذية كما بتاريخ هذا المستند.

** تقوم الشركة باالستعانة بمكتب الماجد والعنزي للمراجعة والمحاسبة القانونية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي. 

*** مــن المتوقــع أن تقــوم الشــركة بتعييــن كل مــن مديــر إدارة المــوارد البشــرية والخدمــات المســاندة ومديــر إدارة المبيعــات 
وتطويــر األعمــال خــال عــام 2021م. 

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

الجدول رقم )35(: السيرة الذاتية لعبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي 

عبد الرحمن بن راشد بن هندي البلوي

51 سنة العمر 

سعوديالجنسية

الرئيس التنفيذي المنصب

المؤهالت 
العلمية

حاصل على شهادة الماجستير في تخصص إدارة األعمال من جامعة والية بورتاند بالواليات •
المتحدة عام 1997م.

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود بمدينة •
الرياض عام 1994م.
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الخبرات 
العملية

• ــر 	 ــاء والتطوي ــة أنظمــة البن ــدب فــي شــركة إســباك )تعمــل فــي صناع شــغل منصــب العضــو المنت
العقــاري( خــال الفتــرة مــن عــام 2013م وحتــى عــام 2020م.

• شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة بنــاء )تعمــل فــي قطــاع البنــاء والعقــارات( خــال الفتــرة 	
مــن عــام 2007م وحتــى عــام 2012م. 

• شــغل منصــب المديــر العــام فــي شــركة مجموعــة اإلدارة العالميــة )تعمــل فــي مجــال التطويــر 	
واالســتثمار العقــاري( خــال الفتــرة مــن عــام 2002م وحتــى عــام 2007م.

• شــغل منصــب مديــر ائتمــان فــي بنــك ســامبا )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال تقديــم 	
الخدمــات المصرفيــة( خــال الفتــرة مــن عــام 1997م وحتــى عــام 2002م. 

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة أســمنت تبــوك )شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي 	
مجــال صناعــة اإلســمنت( منــذ عــام 2020م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة المتحــدة للصناعــات التعدينيــة )شــركة مســاهمة 	
مقفلــة تعمــل فــي مجــال صناعــة األلــواح الجبســية والتعديــن( منــذ عــام 2017م وحتــى اآلن.

• يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة إســباك )شــركة مســاهمة مقفلــة تعمــل فــي مجــال 	
صناعــة أنظمــة البنــاء والتطويــر العقــاري ( منــذ عــام 2013م وحتــى اآلن.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )36(: السيرة الذاتية لسليمان بن حمدان بن سليمان الحميد 

سليمان بن حمدان بن سليمان الحميد

39 سنة العمر 

سعوديالجنسية

مدير إدارة العمليات والمشاريعالمنصب

المؤهالت 
•العلمية حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 2004م.	
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الخبرات 
العملية

• الهندســي 	 المجــال  فــي  والمهنــي  التقنــي  للتدريــب  العامــة  المؤسســة  لــدى  معتمــد  مــدرب 
والصناعــي والتقنــي )جهــة حكوميــة تعمــل فــي مجــال التدريــب فــي المعاهــد الثانويــة الصناعيــة 

اآلن. عــام 2009م وحتــى  منــذ  التقنيــة(  والكليــات 

• شــغل منصــب مستشــار فنــي وإداري تنفيــذي فــي شــركة إمــداد الغــاز للتجــارة والمقــاوالت )تعمــل 	
فــي مجــال أنظمــة الغــاز ( خــال الفتــرة مــن شــهر ينايــر 2018م وحتــى شــهر مــارس 2018م. 

• يشــغل منصــب مستشــار فنــي لشــركة الــدرع ألنظمــة الغــاز )شــركة إماراتيــة تعمــل فــي مجــال حلــول 	
الغــاز وتصميــم وتشــغيل وتركيــب أنظمــة غــاز البتــرول المســال( منــذ عــام 2017م وحتــى األن. 

• شــغل منصــب مديــر تنفيــذي لشــركة معاييــر الســامة لاســتثمار )تعمــل فــي مجــال ســامة الغــذاء 	
وأنظمــة الحريــق واإلنــذار ( خــال الفتــرة مــن شــهر مــارس 2017م وحتــى شــهر مايــو 2017م.

• شــغل منصــب رئيــس تنفيــذي لمصنــع الشــركة العربيــة للغــازات الصناعيــة )تعمــل فــي مجــال انتــاج 	
الغــازات الصناعيــة المختلفــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2016 وحتــى عــام 2017م. 

• )شــركة 	 األهليــة  والتصنيــع  الغــاز  فــي شــركة  الصناعيــة  التركيبــات  رئيــس قســم  شــغل منصــب 
ــام 2016 م. ــى ع ــام 2005م وحت ــرة مــن ع مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال الغــاز والطاقــة( خــال الفت

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• ال يوجد	

المصدر: الشركة

الجدول رقم )37(: السيرة الذاتية لعبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالرحيم

عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عبدالرحيم

45 سنة العمر 

مصريالجنسية

مدير اإلدارة المالية المنصب

المؤهالت 
•العلمية حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 1997م.	
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الخبرات 
العملية

• شــغل منصــب مديــر مالــي فــي شــركة أســبار )تعمــل فــي مجــال الدراســات والبحــوث واإلعــام( خــال 	
الفتــرة مــن 2013م وحتــى عــام 2014م.

• شــغل منصــب مستشــار اداري ومالــي فــي مكتــب الخراشــي لاستشــارات اإلداريــة )تعمــل فــي 	
مجــال االستشــارات اإلداريــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2008 وحتــى 2013م.

• شــغل منصــب مستشــار مالــي فــي إدارة الشــركات بــوزارة التجــارة الســعودية )جهــة حكوميــة تعمــل 	
فــي مجــال تنظيــم التجــارة ( خــال الفتــرة مــن عــام 2007م وحتــى 2008م.

• شــغل منصــب محاســب قانونــي ومراجــع فــي مكتــب الخراشــي محاســبون قانونيــون )تعمــل فــي 	
مجــال المحاســبة والمراجعــة( خــال الفتــرة مــن عــام 2003م وحتــى 2007م.

• شــغل منصــب رئيــس حســابات فــي شــركة العنايــة الطبيــة )تعمــل فــي مجــال الرعايــة الطبيــة( خــال 	
الفتــرة مــن عــام 2002م وحتــى 2003م.

• شــغل منصــب محاســب قانونــي فــي مكتــب بيكرتيلــي وحيــد عبــد الغفــار وشــركاه )تعمــل فــي مجــال 	
المحاســبة والمراجعــة بجمهوريــة مصــر العربيــة( خــال الفتــرة مــن عــام 1997م وحتــى 2002م.

العضويات في 
مجالس إدارة 
أخرى )حالية(

• ال يوجد	

المصدر: الشركة

4 . 5  لجان الشركة

تلتــزم الشــركة بكافــة متطلبــات الحوكمــة اإللزاميــة الــواردة فــي نظــام الشــركات، وتتمثــل سياســة الشــركة فــي 
تبنــي معاييــر متقدمــة فــي حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك مــن فصــل لمســؤوليات ومهــام مجلــس اإلدارة واإلدارة 

ــح المســاهمين.  ــي تضمــن عمــل مجلــس إدارة الشــركة بمــا يحقــق مصال ــة والسياســات الت التنفيذي

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المراجعــة نظــرًا لحاجــة الشــركة وظروفهــا بمــا يمكنهــا مــن تأديــة مهامها بفعاليــة باإلضافة 
إلــى الوفــاء بالمتطلبــات النظاميــة ذات العاقــة وفيمــا يلــي وصــف للجنــة المراجعة ومســؤولياتها واألعضــاء الحاليين.

4 . 5. 1  لجنة المراجعة

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1442/06/20ه )الموافــق 2021/02/02م( 
علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم للــدورة األولــى 
والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1442/06/21ه )الموافــق 2021/02/03م( وحتــى تاريــخ نهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحالــي بتاريــخ 

1445/07/21ه )الموافــق 2024/02/02م( .

4 . 5. 2  اختصاصات لجنة المراجعة

حســب النظــام األساســي للشــركة، فــإن لجنــة المراجعــة تختــص بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك 
حــق اإلطــاع علــى ســجاتها ووثائقهــا وطلــب أي ايضــاح أو بيــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، ويجــوز 
لهــا أن تطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للشــركة لانعقــاد إذا أعــاق مجلــس اإلدارة عملهــا أو تعرضــت 

الشــركة ألضــرار أو خســائر جســيمة. 
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ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم )38(: أعضاء لجنة المراجعة

الوظيفةاالسم

رئيس  عبدالعزيز بن عمير بن علي العمير

عضو ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيان

عضوأديب محمد عبدالعزيز أبانمي

المصدر: الشركة

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة:

الجدول رقم )39(: السيرة الذاتية لعبدالعزيز بن عمير بن علي العمير 

عبد العزيز بن عمير بن علي العمير

62 سنة العمر 

سعوديالجنسية

رئيس لجنة المراجعةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• العربيــة 	 بالمملكــة  الملــك ســعود  مــن جامعــة  المحاســبة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
1981م. عــام  الســعودية 

الخبرات 
العملية

• شــغل منصــب وكيــل وزارة للخدمــات المركزيــة فــي وزارة الماليــة )جهــه حكوميــة( خــال الفتــرة مــن عــام 	
1981م وحتى 2014م.

المصدر: الشركة

الجدول رقم )40(: السيرة الذاتية لماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيالن

 ماجد عبدالرحمن بن ناصر العسيالن

فضًا راجع القسم رقم 3-4 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

المصدر: الشركة
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الجدول رقم )41(: السيرة الذاتية ألديب محمد عبدالعزيز أبانمي 

أديب محمد عبدالعزيز أبانمي

50 سنة العمر 

سعوديالجنسية

عضو لجنة المراجعةالمنصب

المؤهالت 
العلمية

• حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميامي بالواليات المتحدة األمريكية عام 2009م.	

• العربيــة 	 بالمملكــة  الملــك ســعود  مــن جامعــة  المحاســبة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
1992م. عــام  الســعودية 

الخبرات 
العملية

• شــغل منصــب مؤســس ومديــر مكتــب أديــب محمــد أبانمــي محاســبون ومراجعــون قانونيــون )تعمــل 	
فــي مجــال المحاســبة( خــال الفتــرة مــن عــام 2010م وحتــى اآلن.

• شــغل منصــب مستشــار إفصــاح مســتمر فــي هيئــة الســوق الماليــة خــال الفتــرة مــن عــام 2005م 	
وحتــى عــام 2009م.

• شــغل منصــب نائــب عميــد كليــة المجتمــع بجامعــة شــقراء )جهــه حكوميــة تحــت إشــراف وزارة التعليــم( 	
خــال الفتــرة مــن عــام 2004م وحتــى عــام 2005م.

• شــغل منصــب محلــل مالــي فــي برنامــج الصــادرات الســعودي بالصنــدوق الســعودي للتنميــة )جهــة 	
حكوميــة متخصصــة فــي تمويــل المشــاريع اإلنمائيــة فــي الــدول الناميــة ( خــال الفتــرة مــن عــام 

1992م وحتــى عــام 2004م.

المصدر: الشركة
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سياسة توزيع األرباح. 5

وفق المادة رقم )47( من النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنــب )10 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة. ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة أ. 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع. 

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس األدارة أن تجنــب نســبة)5%( مــن صافــي األربــاح ب. 
لتكويــن احتياطــي اتفاقــي لمواجهــة الحــاالت الهامــة المســتعجلة. 

 للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل ج. 
توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح 

مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس األدارة توزيــع الباقــي بعــد مــا تقــدم )إن وجــد( علــى د. 
المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن )5 %( خمســة بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع. 

مــع مراعــاة االحــكام المقــررة فــي المــادة )21( مــن هــذا النظــام، للجمعيــة العامــة تخصيــص بعــد مــا تقــدم نســبة ه. 
)10 %( مــن الباقــي لمكافــأة أعضــاء مجلس األدارة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس األدارة توزيــع الباقــي بعــد مــا تقــدم )إن وجــد( علــى و. 
المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح.

2/47 يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي وفقــًا للضوابــط 
الصــادرة مــن الجهــة المختصــة، وذلــك بنــاًء علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس 

اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة. 

يوضــح الجــدول التالــي األربــاح التــي قامــت الشــركة بتوزيعهــا خال الســنوات المالية 2018م، و 2019م وأول تســعة 
أشــهر مــن عــام 2020م، مــع اإلشــارة إلــى أنــه لــم يتــم اإلعــان أو توزيــع أربــاح أخــرى حتــى تاريــخ هذا المســتند:

الجدول رقم )42(: توزيع األرباح

أول تسعة أشهر من عام 2020م2019م2018مالبيان

3,928,4354,958,1693,573,113 صافي الربح )ريال سعودي(

5,000,000***2,500,000 **2,500,000*توزيعات األرباح المعلنة

 3,750,0002,500,000*****2,500,000****توزيعات األرباح المدفوعة خال الفترة 

1.571.990.71ربحية السهم******

نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى 
 139.93%50.42%63.64%صافي الدخل 

المصدر: الشركة 

* وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1440/07/20ه )الموافــق 2019/03/27م( علــى ماتــم 
توزيعــه مــن أربــاح نقديــة خــال النصــف األول مــن العــام 2018م بمبلــغ 1,250,000 ريــال ســعودي بواقــع 0.50 ريــال للســهم 
ــغ 2,500,000 ســهم عــادي وعلــى  ــة عــام 2018م والبال الواحــد علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم كمــا فــي نهاي
توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين بقيمــة 1,250,000 ريــال عــن النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/12/31م 
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بواقــع 0.50 ريــال للســهم الواحــد علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم كمــا فــي نهاية عــام 2018م والبالــغ 2,500,000 
ســهم عــادي. 

** وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1441/07/03ه )الموافــق 2020/02/27م ( علــى توزيــع 
أربــاح بقيمــة 2,500,000 ريــال ســعودي عــن النصــف األول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م بواقــع 1.00 ريــال 
للســهم الواحــد علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم كمــا فــي نهايــة عــام 2019م والبالــغ عددهــا 2,500,000 ســهم 

عــادي وبنــاًء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه بتاريــخ 2019/10/06م. 

*** وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي اجتماعها المنعقــد بتاريخ 1442/01/01هـ )الموافق 2020/08/20م( على توزيع أرباح 
بقيمــة 5,000,000 ريــال ســعودي تخصــم مــن رصيــد األربــاح المبقــاة كمــا فــي 2020/06/30م تســتحق للمســاهمين المقيديــن 
فــي ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والمحــدد بتاريــخ 1442/01/01هـــ )الموافــق 
2020/08/20م(، تــم ســدادها بالكامــل علــى دفعتيــن متســاويتين بواقــع 2,500,000 ريــال ســعودي بتاريــخ 2020/08/24م وبواقــع 

2,500,000 ريــال ســعودي بتاريــخ 2020/11/22م.

**** تمثــل قيمــة 1,250,000 ريــال ســعودي مــن توزيعــات األربــاح المعلنــة عــن ســنة 2018م، وقيمــة 1,250,000 ريــال ســعودي 
مــن توزيعــات األربــاح المعلنــة عــن ســنة 2017م تــم ســدادها خــال عــام 2018م. 

***** تمثــل قيمــة توزيعــات األربــاح المعلنــة عــن كامــل ســنة 2019م، وقيمــة 1,250,000 ريــال ســعودي مــن توزيعــات األربــاح 
المعلنــة عــن ســنة 2018م تــم ســدادها خــال عــام 2019م. 

 يجــدر اإلشــارة إلــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي تاريــخ 1442/06/20ه )الموافــق 2021/02/02م( علــى توزيــع 
أربــاح نقديــة بقيمــة 2,500,000 ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م بواقــع 0.50 ريــال ســعودي 
للســهم الواحــد علــى أســاس عــدد األســهم كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م والبالــغ عددهــا 5,000,000 ســهم عــادي تســتحق 
للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة كمــا فــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والمحــدد بتاريــخ 

1442/06/20ه )الموافــق 2021/02/02م(، تــم ســدادها بالكامــل بتاريــخ 2021/03/17م. 

****** تــم احتســاب القيمــة علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم والبالــغ 2,500,000 ســهم كمــا فــي نهايــة األعــوام 
2018م و 2019م. بينمــا احتســاب القيمــة علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم والبالــغ 5,000,000 ســهم كمــا فــي 

نهايــة العــام 2020م. 
 

وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قامــت بتوزيــع أربــاح خــال الســنوات الســابقة، إال أنهــا ال تقــدم أي ضمانــات بتوزيــع أربــاح فــي 
المســتقبل. 
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تكاليف اإلدرا	 المباشر. 6

مــن المتوقــع أن تبلــغ إجمالــي تكاليــف اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة مبلــغ واحــد مليــون 
ومائــة ألــف )1,100,000( ريــال ســعودي، والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي، والمصاريــف والتكاليــف األخــرى 
ــع تكاليــف اإلدراج، وســيتم تضميــن  ــاإلدراج المباشــر فــي الســوق الموازيــة. وســتتحمل الشــركة جمي المتعلقــة ب
تكاليــف اإلدراج المباشــر ضمــن مصاريــف الشــركة، علمــًا بــأن هنــاك دفعــات قــد تــم ســدادها ودفعــات أخرى تســتحق 

بعــد موافقــة هيئــة الســوق الماليــة وبعــد اإلدراج.
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اإلقرارات. 7

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الُمصــدر يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــرًا ملحوظــًا فــي الوضــع . 1
المالــي خــال الـــ )12( شــهرًا األخيــرة مــن تاريــخ هــذا المســتند.

لــم ُتمنــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الُمصــدر خــال الســنة . 2
الســابقة مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي ســهم.

لــم يكــن هنــاك أّي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للُمصــدر خــال الســنة الســابقة مباشــرة . 3
لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل.

بخــاف مــا ورد فــي الصفحــات )هـــ، م، 45، 54( فــي هــذا المســتند، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أليٍّ مــن . 4
أقربائهــم أّي ســهم أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الُمصــدر.

الشــركة ليســت خاضعــة ألي دعــاوي أو إجــراءات قانونيــة بخــاف مــاورد فــي البنــد رقــم 2.1.25 )المخاطــر . 5
المتعلقــة بالدعــاوي القضائيــة والغرامــات( مــن القســم الفرعــي رقــم 2.1 )المخاطــر المتعلقــة بنشــاط الشــركة 

وعملياتهــا( مــن القســم رقــم 2 )عوامــل المخاطــرة(

ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة. . 6

أن الشــركة حصلــت علــى موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/07/03ه )الموافــق 27 فبرايــر . 7
2020م( علــى العقــود واألعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة وبيــن المســاهمين مــن األطــراف ذات العاقــة 
والترخيــص بهــا لعــام قــادم مــع التأكيــد إلــى أن جميــع التعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة تمــت علــى أســس 
تجاريــة بحتــة وفــق عقــود موحــدة حيــث أن كافــة العقــود المبرمــة مــع كافــة العمــاء هــي عقــود موحــدة مفروضــة 
علــى الشــركة مــن قبــل وزارة الطاقــة وفقــًا للتخصيــص الخــاص بــكل عميــل وال يوجــد تفرقــة فــي ســعر البيــع.

أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن تؤثــر علــى طلــب تســجيل األوراق الماليــة لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذا . 8
المســتند.

 أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 9

أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الازمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية. . 10

ــأي مخاطــر . 11 ــم ب ــى عل  باســتثناء مــا ورد فــي قســم عوامــل المخاطــرة، فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة ليســوا عل
ــن فــي االســتثمار فــي أســهم الشــركة. ــر علــى قــرار المســتثمرين المحتملي ــة أخــرى مــن الممكــن أن تؤث جوهري

 ال يخضــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــًا فــي . 12
أعمــال الشــركة أو فــي وضعهــا المالــي.

 ال توجــد أي صاحيــة تعطــي أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي حــق التصويــت علــى مكافــآت . 13
تمنــح لهمــا.

 ال توجد أي صاحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.. 14
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 أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن إفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أيــا مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذية . 15
بالشــركة أو أميــن ســر. مجلــس اإلدارة ولــم يخضعوا ألي إجــراءات إفاس.

أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات حتى تاريخ هذا المستند. . . 16

ال يوجد لدى الشركة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. . 17

أن الشــركة ملتزمــة بجميــع التزاماتهــا التعاقديــة الــواردة فــي اتفاقيــة القــرض الموقعــة مــع صنــدوق التنميــة . 18
الريــاض  بنــك  مــع  الموقعــة  االئتمانيــة  التســهيات  واتفاقيــة  2018/05/24م  بتاريــخ  الســعودي  الصناعيــة 

بتاريــخ 2020/05/11م.  والموقعــة 
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدرا	 المباشر وشروطه. 8

8 . 1  تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية

تقدمــت الشــركة بطلــب تســجيل األســهم الخاضعــة لهــذا المســتند إلــى هيئــة الســوق الماليــة الســعودية، وتــم 
تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة إلــى الجهــات ذات العاقــة واســتيفاء جميــع المتطلبــات، وتــم الحصــول علــى 
جميــع الموافقــات المتعلقــة بعمليــة التســجيل واإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، بمــا فــي 

ذلــك موافقــة الهيئــة علــى مســتند التســجيل هــذا.

8 . 2  سعر السهم اإلسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

ال توجــد صفقــات طــرح خــاص تمــت مؤخــرًا علــى أســهم الشــركة، وفــي حــال حدثــت مثــل هــذه الصفقــات فإنــه يتــم 
نقــل الملكيــة بموجــب عقــد بيــع بيــن الطرفيــن وليــس للشــركة عاقــة فــي معرفــة ســعر البيــع الــذي تــم بينهــم . 

تــم تحديــد الســعر االسترشــادي مــن خــال تحديــد القيمــة الســوقية العادلــة للشــركة والتــي قامــت بهــا شــركة فالكــم 
للخدمــات الماليــة. وفقــًا لذلك،يبلــغ الســعر االسترشــادي للســهم ثاثــة عشــر )13( ريــال ســعودي، وتبلــغ القيمــة 
االســمية للســهم عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه بــأن رأس مــال الشــركة خمســين مليــون 

)50,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة ماييــن )5,000,000( ســهم عــادي.

يتــم تحديــد ســعر االفتتــاح للســهم بنــاًء علــى العــرض والطلــب علــى الســهم عــن طريــق آليــة مــزاد االفتتــاح وهــي 
فتــرة تســبق افتتــاح الســوق )مــن الســاعة 9:30 صباحــًا إلــى الســاعة 10:00 صباحــًا(، ويمكــن للمســتثمرين خــال 
ــرة إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، ومــن ثــم يقــوم نظــام التــداول بإيجــاد الســعر العــادل الــذي يتــم عنــده  هــذه الفت
تنفيــذ األوامــر بعــد مطابقتهــا فــي فتــرة المــزاد، ويكــون ســعر التنفيــذ هــو ســعر االفتتــاح مــع نســبة تذبــذب يوميــة 
ــة  ــر الســعر االسترشــادي كمرجــع فقــط للقيمــة الســوقية العادل ــًا وهبوطًا(. ويعتب ــغ )30% ارتفاع مســموح بهــا تبل
وهــو ســعر اإلدراج لليــوم األول فقــط، كمــا ســيتم تطبيــق حــدود ثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد وصــول ســعر الورقــة 
الماليــة إلــى 10%، ســواء ارتفاعــًا أو انخفاضــًا، ممــا يــؤدي إلــى تفعيــل مــزاد التذبــذب الســعري، لتحديــد حــد ثابــت 
جديــد للورقــة الماليــة بنــاًء علــى الســعر المرجعــي الجديــد الناتــج مــن مــزاد التذبــذب الســعري. ويفعــل مــزاد التذبــذب 
الســعري لمــدة خمــس دقائــق عنــد وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى 10%، ســواء ارتفاعــًا أو انخفاضــًا، وهــو مــزاد 
يبــدأ عندمــا يصــل ســعر الورقــة الماليــة إلــى الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري ويمكــن أن يتكــرر عــدة مــرات خــال 

جلســة التــداول و ينتــج عنــه ســعر مرجعــي جديــد ُتبنــى عليــه حــدود ســعرية ثابتــة.

ــة الحــد األعلــى أو األدنــى )+/- 10( مــن  ــد وصــول ســعر الورقــة المالي ــاح واإلغــاق عن ــد مــزادي االفتت ــم تمدي يت
ــاح و/أو اإلغــاق االفتراضــي. ــن ســعر االفتت ــم بعــد تكوي ــم يت ــن ل الســعر االفتراضــي، أو حي

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغاق حسب اآلتي: 

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1

إذا كان هنــاك ســعران أو أكثــر قــد يتــداوالن الكميــة نفســها، يحــدد نظــام التــداول الســعر الــذي يتــرك أقــل حــد . 2
األدنــى المتبقــي، وهــو عــدد األوراق الماليــة غيــر المطابقــة بهــذا الســعر. 
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إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي: . 3

األعلى سعرًا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط. أ. 

األقل سعرًا عند عدم توازن الكميةغير المطابقية في طرف البيع فقط. ب. 

ــع والشــراء(. ج.  ــن )البي ــر المطابقــة فــي الطرفي ــة غي ــوازن الكمي ــدم ت ــد ع )ج( متوســط أســعار )أ( و )ب( عن
ــد اإلمــكان.  ــر الســعر عن يقــرب متوســط الســعرين إلــى أقــرب وحــدة تغي

يكــون تــداول األســهم مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس، باســتثناء العطــات الرســمية فــي المملكــة. و 
يتبــع يــوم التــداول تسلســل الجلســات المحــدد فــي الجــدول اآلتــي:

      الجدول رقم )43(: تسلسل الجلسات 

الجدول الزمني الجلسة

9:30 – 10:00الجلسة األولى: مزاد االفتتاح 

10:00 -15:00الجلسة الثانية: السوق مفتوح - تنفيذ

15:00 -15:10الجلسة الثالثة: مزاد اإلغاق

15:10 – 15:20الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغاق 

15:20 – 16:00الجلسة الخامسة: السوق مغلق

المصدر: إجراءات التداول والعضوية - تداول 

يتــاح تمريــر وتعديــل وإلغــاء األوامــر خــال الجلســة األولــى والجلســة الثانيــة والجلســة الثالثــة والجلســة الرابعــة، 	 
ويتــاح تعديــل صاحيــة األمــر وإلغــاؤه خــال الجلســة الخامســة، ويتــاح تعطيــل األوامــر غيــر المنفــذة خــال يــوم 

التداول. 

تعــرض األوامــر مجتمعــة بحســب الســعر عنــد مســتوى ســعري محــدد )عــرض الســوق بحســب الســعر( خــال 	 
الجلســة األولــى والجلســة الثالثــة

ُتطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخال الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. 	 

يحــدد وقــت إنتهــاء الجلســتين األولــى والثالثــة بشــكل متغيــر يوميــًا خــال 30 ثانيــة وفــق األوقــات المحــددة 	 
للجلســتين فــي الجــدول أعــاه. 

8 . 3  األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة

8 . 3. 1  تعليق اإلدراج أو إلغائه

يجــوز للهيئــة تعليــق تــداول األوراق الماليــة المدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا فــي أي وقــت حســبما تــراه مناســبًا، وذلــك أ. 
فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

 إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1

إذا أخفقــت الشــركة إخفاقــًا تــراه الهيئــة جوهريــًا فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة . 2
أو قواعــد الســوق.



74

إذا لــم تســدد الشــركة أي مقابــل مالــي مســتحق للهيئــة أو الســوق أو أي غرامــات مســتحقة للهيئــة فــي . 3
مواعيدهــا.

إذا رأت أن الشــركة أو أعمالهــا أو مســتوى عملياتهــا أو أصولهــا لــم تعــد مناســبة الســتمرار إدراج األســهم . 4
فــي الســوق.

عنــد اإلعــان عــن اســتحواذ عكســي ال يتضمــن معلومــات كافيــة بشــأن الصفقــة المقترحــة. وفــي حــال . 5
أعلنــت الشــركة عــن معلومــات كافيــة تتعلــق بالكيــان المســتهدف، واقتنعــت الهيئــة، بعــد إعــان الشــركة، 
بأنــه ســتتوافر معلومــات كافيــة متاحــة للجمهــور حــول الصفقــة المقترحــة لاســتحواذ العكســي، فللهيئــة 

اتخــاذ قــرار بعــدم تعليــق التــداول فــي هــذه المرحلــة.

عنــد تســرب معلومــات عــن الصفقــة المقترحــة لاســتحواذ العكســي، ويتعــذر علــى الشــركة تقييــم وضعــه . 6
المالــي بدقــة ويتعــذر إبــاغ الســوق وفقــًا لذلــك.

إذا لــم ُتســتوَف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي الفقــرة )ب( مــن المــادة الحاديــة واألربعيــن مــن قواعــد . 7
اإلدراج بعــد مضــي المــدة المحــددة فــي الفقــرة الفرعيــة )1( مــن الفقــرة )د( مــن المــادة الثالثــة واألربعيــن 

مــن قواعــد اإلدراج.

عنــد قيــد طلــب افتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمصــدر الــذي بلغــت خســائره المتراكمــة 50% فأكثــر . 8
مــن رأس مالــه لــدى المحكمــة بموجــب نظــام اإلفــاس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموحب نظام اإلفاس.. 9

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بإنهــاء إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي وافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء . 10
التصفيــة اإلداريــة للمصــدر بموجــب نظــام اإلفــاس.

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء التصفيــة أو إجــراء التصفيــة اإلداريــة للمصــدر بموجــب . 11
نظــام اإلفــاس.

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاه لاعتبارات اآلتية:ب. 

ــًة . 1 معالجــة األوضــاع التــي أدت إلــى التعليــق بشــكل كاٍف، وعــدم وجــود ضــرورة الســتمرار التعليــق حماي
للمســتثمرين.

أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3

عنــد صــدور حكــم المحكمــة النهائــي بافتتــاح إجــراء إعــادة التنظيــم المالــي للمصــدر بموجــب نظــام اإلفاس . 4
مــا لــم يكــن ُموقفــًا عــن مزاولــة نشــاطاته مــن قبــل الجهــة المختصــة ذات العاقــة، وذلــك فــي حــال كان 

التعليــق وفــق الفقــرة الفرعيــة )13( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة والثاثــون لقواعــد اإلدراج.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عنــد عــدم التــزام الشــركة بالمواعيــد المحــددة لإلفصــاح عــن معلوماتهــا الماليــة الدوريــة وفــق الّلوائــح . 1
التنفيذيــة ذات العاقــة.

عنــد تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــم الماليــة للشــركة رأي معــارض أو امتنــاع عــن إبــداء الــرأي . 2
إلــى حيــن إزالــة الــرأي المعــارض أو االمتنــاع عــن إبــداء الــرأي.
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إذا لــم تســتوف متطلبــات الســيولة المحــددة فــي البــاب الثامــن مــن قواعــد اإلدراج بعــد مضــي المهلــة . 3
التــي تحددهــا الســوق الماليــة للشــركة لتصحيــح أوضاعهــا مــا لــم توافــق الهيئــة علــى خــاف ذلــك. 

عنــد صــدور قــرار عــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتخفيــض رأس مالــه وذلــك ليومــي التــداول . 4
التالييــن لصــدور القــرار.

ترفــع الســوق التعليــق المشــار إليــه فــي الفقــرات )1( و)2( مــن الفقــرة )ج( مــن المــادة السادســة والثاثــون لقواعد د. 
اإلدراج، بعــد مضــي جلســة تــداول واحــدة تلــي انتفــاء ســبب التعليــق، وفــي حالــة إتاحــة تــداول أســهم المصــدر 

خــارج المنصــة، ترفــع الســوق التعليــق خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة جلســات تــداول تلــي انتفــاء ســبب التعليــق.

يجــوز للســوق فــي أي وقــت أن تقتــرح علــى الهيئــة تعليــق تــداول أي أوراق ماليــة مدرجــة أو إلغــاء إدراجهــا إدا رأت ه. 
مــن المرجــح حــدوث أٍي مــن الحــاالت الــواردة فــي الفقــرة )أ( مــن المــادة السادســة والثاثــون لقواعــد اإلدراج.

يجــب علــى الشــركة التــي ُعلــق تــداول أســهمها االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه و. 
التنفيذيــة وقواعــد الســوق.

إذا اســتمر تعليــق تــداول األســهم مــدة)6( أشــهر مــن دون أن تتخــذ الشــركة إجــراءاٍت مناســبة لتصحيــح ذلــك ز. 
ــة إلغــاء إدراج أســهم الشــركة. التعليــق، فيجــوز للهيئ

عنــد إكمــال الشــركة لعمليــة اســتحواذ عكســي، يلغــى إدراج أســهم الشــركة. وإذا رغبــت الشــركة فــي إعــادة إدراج ح. 
أســهمها، فعليهــا تقديــم طلــب جديــد إلدراج أســهمها وفقــًا لقواعــد اإلدراج واســتيفاء المتطلبــات ذات العاقــة 

المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة.

ال تخــّل هــذه المــادة بتعليــق التــداول أو إلغــاء اإلدراج الناتــج عــن خســائر الشــركة بنــاًء علــى اللوائــح التنفيذيــة ط. 
وقواعــد الســوق ذات العاقــة.

8 . 3. 2  اإللغاء االختياري لإلدراج

ال يجــوز للشــركة بعــد إدراج أوراقهــا الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة. أ. 
ــة مــع تقديــم إشــعار  ــى الهيئ ــة، يجــب علــى الشــركة تقديــم طلــب اإللغــاء إل وللحصــول علــى موافقــة الهيئ

متزامــن للســوق الماليــة بذلــك، وأن يشــمل الطلــب المعلومــات اآلتيــة:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
ــى المســاهمين، إذا كان إلغــاء . 3 نســخة مــن المســتندات ذات العاقــة ونســخة مــن كل وثيقــة مرســلة إل

ــة اســتحواذ أو أي إجــراء آخــر تتخذهــا الشــركة. اإلدراج نتيجــة عملي
أســماء ومعلومــات االتصــال الخاصــة بالمستشــار المالــي والمستشــار القانونــي المعينيــن بموجــب . 4

اللوائــح التنفيذيــة ذات العاقــة.

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 

يجــب علــى الشــركة الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى إلغــاء اإلدراج بعــد حصولــه علــى ج. 
موافقــة الهيئــة.
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عنــد إلغــاء اإلدراج بنــاًء علــى طلــب الشــركة، يجــب علــى الشــركة أن يفصــح للجمهــور عــن ذلــك فــي أقــرب وقــت د. 
ممكــن. ويجــب أن يتضمــن اإلفصــاح علــى األقــل ســبب اإللغــاء وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره 

فــي نشــاطات المصــدر.

8 . 3. 3  التعليق المؤقت

يجــوز للشــركة أن تطلــب مــن الســوق تعليــق تــداول أوراقهــا الماليــة مؤقتــًا عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة أ. 
ــد  ــة أو قواع ــه التنفيذي ــة أو لوائح ــر بموجــب نظــام الســوق المالي ــه مــن دون تأخي ــداول يجــب اإلفصــاح عن الت
الســوق وال تســتطيع الشــركة تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول، وتقــوم الســوق بتعليــق تــداول األوراق 

الماليــة لذلــك المصــدر فــور تلقيهــا للطلــب.

ــًا بنــاًء علــى طلــب المصــدر، يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــي - أقــرب ب.  عنــد تعليــق التــداول مؤقت
وقــت ممكــن - عــن ســبب التعليــق والمــدة المتوقعــة لــه وطبيعــة الحــدث الــذي أدى إليــه ومــدى تأثيــره فــي 

نشــاطات الشــركة.

ــب مــن الشــركة عندمــا يكــون لديهــا معلومــات أو تكــون ج.  ــًا مــن دون طل ــداول مؤقت ــق الت ــة أّن تعل يجــوز للهيئ
هنــاك ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة وتــرى أن تلــك الظــروف ربمــا تؤثــر فــي نشــاط الســوق الماليــة 
أو تخــل بحمايــة المســتثمرين. ويجــب علــى الشــركة عندمــا تخضــع أوراقهــا الماليــة للتعليــق المؤقــت للتــداول 

االســتمرار فــي االلتــزام بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق.

للســوق أن تقتــرح علــى الهيئــة ممارســة صالحيتهــا وفــق الفقــرة )ج( المذكــورة أعــاه إذا تبيــن لهــا معلومــات د. 
أو ظــروف قــد تؤثــر فــي نشــاطات الشــركة، ومــن المحتمــل أن تؤثــر فــي نشــاط الســوق أو فــي حمايــة 

المســتثمرين.

ــرة )ب( ه.  ــه فــي الفق ــددة فــي اإلفصــاح المشــار إلي ــاء المــدة المح ــد انته ــداول عن ــق المؤقــت للت ــع التعلي يرف
ــك. ــة خــاف ذل ــة أو الســوق المالي ــر الهيئ ــم ت أعــاه، مــا ل

 

8 . 3. 4  إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغــب الُمصــدر فــي إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء طلــب إدراجهــا، يجــب عليــه تقديــم طلــب جديــد وفــق اإلجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.

8 . 4  القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها

تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

ــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1442/01/01هـــ )الموافــق 2020/08/20م( علــى اإلدراج . 1 موافقــة الجمعيــة العامــة غي
المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة.

موافقــة شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( علــى طلــب اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق . 2
الموازيــة وذلــك بتاريــخ 1442/03/16هـ )الموافــق 2020/11/02م(.

موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، وقــد تــم اإلعــان . 3
عــن هــذه الموافقــة فــي موقــع هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 1442/08/18ه )الموافــق 2021/03/31م(.
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8 . 5  الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(:

ــار المســاهمين المذكوريــن فــي الصفحــة )ي( فــي هــذا المســتند التصــرف فــي أســهمهم مــدة  يحظــر علــى كب
اثنــي عشــر )12( شــهرًا مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة، ويجــوز لهــم التصــرف فــي 

أســهمهم بعــد انتهــاء هــذه الفتــرة دون الحصــول علــى موافقــة الهيئــة المســبقة.

8 . 6  نبذة عن السوق المالية السعودية )تداول(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تداول 
األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 1990م. تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء 
مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى 
يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــًا وحتــى الســاعة 3 عصــرًا، ويتــم خالهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا 
خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتــى الســاعة 10 صباحــًا.

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــًا للســعر. 
وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أواًل وهــي األوامــر المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة 

الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــًا لتوقيــت اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى 
اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل “رويتــرز”. وتتــم 

.)T+2( ــًا خــال يومــي عمــل حســب تســوية الصفقــات آلي

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام 
“تــداول”. ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق، بهــدف ضمان عدالة التــداول وكفاءة عمليات الســوق.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 9

ــى  ــد إل ــام العمــل )مــن األح ــال أي ــس للشــركة خ ــر الرئي ــة فــي المق ــة للمعاين ــة متاح ســتكون المســتندات التالي
الخميــس( بيــن الســاعة 9 صباحــًا إلــى الســاعة 4 مســاًء، أو مــن خــال غرفــة بيانــات افتراضيــة ســيتيحها المستشــار 
ــي  ــد اإللكترون ــد طلبهــم مــن خــال البري ــن عن ــة« للمســتثمرين المؤهلي ــات المالي ــم للخدم ــي »شــركة فالك المال
ــخ 1442/09/10ه )الموافــق 2021/04/22م(  ــداًء مــن تاري ــك ابت ــي: )Info@falcom.com.sa(، وذل للمستشــار المال

ــل اإلدراج(:  ــام قب ــرة عــن )7( أي ــك الفت ــى أال تقــل تل ــخ 1442/09/24ه )الموافــق 2021/05/06م( )عل ــى تاري وحت

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس.	 

السجل التجاري للشركة.	 

ــة علــى تســجيل أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة كنســخة مطبوعــة مــن 	  ــة الســوق المالي موافقــة هيئ
ــة الســوق الماليــة. موقــع هيئ

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على اإلدراج. 	 

موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1442/01/01ه )الموافــق 2020/08/20م( علــى اإلدراج 	 
المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة علــى اإلدراج المباشــر ألســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة

اآلليــة التــي ُحــدد بنــاًء عليهــا الســعر االسترشــادي لتــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة )تقريــر التقييم 	 
للمصــدر المعــد مــن قبــل المستشــار المالي(.

القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م واإليضاحات المرفقة بها.	 

القوائم المالية األولية المفحوصة ألول تسعة أشهر من عام 2020م واأليضاحات المرفقة بها. 	 

الموافقات الخطية من قبل :	 

شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة علــى اإلشــارة لهــم فــي هــذا المســتند كمستشــار مالــي لتســجيل وإدراج  «
أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة وعلــى إدراج اســمه وشــعاره وإفاداتــه ضمــن هــذا المســتند.

مراجع الحســابات )شــركة ســليمان عبدالله الخراشــي )الخراشــي وشــركاه محاســبون ومراجعون قانونيون((  «
ــه  ــى إدراج اســمه وشــعاره وإفادات ــي أعدوهــا ضمــن هــذا المســتند وعل ــر المراجعــة الت ــى نشــر تقاري عل

ضمــن هــذا المســتند. . 
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تقرير المحاسب القانوني. 10

10 .1   القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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10 .2   القوائم المالية األولية المفحوصة ألول تسعة أشهر من عام 2020م






















































