
 

 

 

 

 

 

 شركة المخازن العمومية

 نشرة إصدار تكميلية

 

)الموافق  هـ25/11/1438صدرت بتاريخ  التي األولية اإلصدارمع نشرة  هذهالتكميلية  اإلصدارن تقرأ نشرة أيجب 

( مليون ومائتين وستة وثمانين ألف 1,286,000م( عن شركة المخازن العمومية بخصوص طرح )17/08/2017

% من رأس مال  شركة المخازن العمومية بعد 30سهم عادي جديد من خالل زيادة رأس المال والتي تمثل حوالي 

 ."(ألوليةا اإلصداراالكتتاب, للطرح في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين )"نشرة 

 

 المستشار المالي 

 

 

 

 إشعار هام:

 الموازية السوقفي  واإلدراج التسجيل قواعد متطلبات بحسب قُدمت معلومات على هذه اإلصدار نشرة تحتوي

 اإلدارة مجلس عضاءأ ويتحملبـ"الهيئة"(.  إليها المشارو( السعودية العربية بالمملكة المالية السوق هيئة عن الصادرة

 دقة عن المسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين األولية اإلصدارنشرة  من( ج) الصفحة على سماؤهمأ تظهر الذين

 الدراسات عجمي إجراء بعد, واعتقادهم علمهم بحسب يؤكدون, وهذه التكميلية اإلصدار نشرة في الواردة المعلومات

 واردة إفادة يأ جعل إلى النشرة تضمينها عدم يؤدى نأ يمكن خرىئع أوقا يأ توجد, أنه ال المعقول الحد وإلى الممكنة

اإلصدار  نشرة محتويات عن مسؤولية ي( أتداول) السعودية المالية السوق وشركة الهيئة تتحمل . والمضللة فيها

 كانت مهما مسؤولية يأ من صراحة نفسهماأ وتخليان أو اكتمالها, تهابدق تتعلق تأكيدات يأ تعطيانال  و ,هذه التكميلية

 الراغبين على بيجو .منها جزء يأ على عتماداال وأهذه  اإلصدار التكميلية نشرة في ورد عما تنتج خسارة يأ عن

 وفي. الطرح محل باألسهم المتعلقة المعلومات صحة مدى تحري النشرة هذه بموجب المطروحة األسهم شراء في

 ه.ل مرخص مالي مستشار استشارة , يجبالنشرة هذه محتويات فهم تعذر حال

 
 (م11/10/2017)الموافق  هـ21/01/1439 بتاريخ هذه التكميلية اإلصدار نشرة صدرت



 

 

 الشركة: .1

شركة المخازن العمومية )"الشركة" أو "المخازن العمومية"(, شركة مساهمة مقفلة بموجب شهادة السجل التجاري 

نها شارع الملك عبدالعزيز وعنوا ,م(03/08/2009هـ )الموافق 12/08/1430وتاريخ  2051040636رقم 

 بالخبر.

 اإلدارة مجلس أعضاء إقرارات .2

 بالتالي: األولية اإلصدار( من نشرة جعلى الصفحة )هم ؤأسماالذين تظهر  اإلدارة سيقر ويتحمل أعضاء مجل

من  5 رقمجوهرية أو مسائل إضافية مهمة غير التي أفصح عنها في القسم مور أعدم وجود تغيير مهم في  -

 التكميلية هذه )"نشرة االصدار التكميلية"(. اإلصدارنشرة 

 م( 11/10/2017هـ )الموافق 21/01/1439أن نشرة االصدار التكميلية قدمت الى الهيئة وصدرت بتاريخ  -

 مالحظات .3

ن يقرأها الحصول على ويتعين على كل م األولية اإلصدارجانب نشرة  إلىالتكميلية هذه  اإلصدار يجب قراءة نشرة

من قبل شخص مرخص له من قبل الهيئة بتقديم المشورة, للتأكد من أن استثماره في أسهم  متخصصةاستشارة 

 االكتتاب والمخاطر المرتبطة باالستثمار بها ال يتعارض مع أهدافه االستثمارية ووضعه المالي.

لتكميلية هذه ذات المعاني المحددة لها في نشرة يكون للمصطلحات و التعريفات المستخدمة في نشرة االصدار ا

 (.األولية اإلصدارنشرة  ( من3( الى )1)يرجى االطالع على الصفحات ) األولية اإلصدار

شخص غير المستثمرين  ألييمنع منعاً باتاً توزيع نشرة االصدار التكميلية هذه وبيع االسهم المطروحة لالكتتاب 

أو في أي بلد آخر سوى المملكة العربية السعودية. وتلفت الشركة  األولية راإلصداالمذكور وصفهم في نشرة 

 ضرورة مراعاة هذه القيود والتقيد بها. إلىالتكميلية هذه  اإلصداروالمستشار المالي عناية مستلمي نشرة 

 التكميلية اإلصدار نشرة إصدار سبب .4

تكميلية صدار إالهيئة نشرة  إلىالمصدرة ان تقدم  الشركةعلى ن أ تنص قواعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية

 بأي من االتي: اإلدراجوقبل  اإلصداراذا علمت الشركة المصدرة في أي وقت من تاريخ نشر نشرة 

 .اإلصدارجوهرية واردة في نشرة مور أوجود تغيير مهم في  -

 .اإلصدارظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة  -

 األولية اإلصدار نشرة في وردت جوهرية مورأ في تحديثا وأ مهما تغييراً  تعتبر التي التطورات بعض طرأت وحيث

 تتضمن والتي التكميلية النشرة الشركة أصدرت فقد لذا تكميلية, إصدار نشرة بموجب عنها اإلفصاح يتوجب التي و

 .المذكورة بالتطورات المتعلقة المعلومات

 الجديدة المعلومات .5

 هـ )الموافق12/01/1439بتاريخ  من يوم االثنينستكون ن فترة الطرح أب األولية اإلصدارتنص نشرة  . أ

تمكين أكبر عدد من  غرضول .(15/10/2017 هـ )الموافق2/01/1439بتاريخ  األحديوم لى إ م(02/10/2017

بعد الحصول  وذلك ,المالي مستشارهابالتشاور مع  الشركة قررت ,الشركةالمستثمرين من االكتتاب في أسهم 

هـ )الموافق 12/01/1439 االثنين بتاريخلتكون من يوم فترة الطرح تمديد  ,على الموافقات النظامية الالزمة

يوضح الجدول  .م(31/10/2017هـ )الموافق 11/02/1439بتاريخ  الثالثاءالى نهاية يوم م( 02/10/2017

 .التعديل بعدللطرح  المهمة تواريخال أدناه

 

 للطرح المعدل الزمني الجدول(: 1جدول رقم )ال- 1



 

 

المستثمرين المؤهلين جميع يجب على نه أعلى  األولية اإلصدارنشرة في  ةضمنالمنصت تعليمات االكتتاب كما  . ب

"شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب  8رقم  قسمال راجع فضالً ) االكتتابتقديم طلب ثناء أ االكتتابكامل مبالغ  دفع

دفع مبلغ لية آولجعل عملية االكتتاب اكثر مرونة, فقد تقرر تعديل  (.األولية اإلصدارنشرة  منوتقديم العروض" 

 لتكون كالتالي: ,بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمةوذلك  ,االكتتاب

 .تقديم طلب االشتراك أثناءكامل مبلغ االكتتاب  دفع: األفرادالمستثمرون المؤهلون  .1

استالمهم لإلشعار النهائي للتخصيص والذي يوضح عدد  عندمبلغ االكتتاب  دفعن: ين المؤهليالمستثمرباقي  .2

 المخصصة لهم والمبالغ المستحقة عليهم. األسهم

 التاريخ الحدث

 فترة الطرح
م( وتستمر 02/10/2017هـ )الموافق 12/01/1439تبدأ يوم االثنين 

 م(.31/10/2017هـ )الموافق 11/02/1439  الثالثاءإلى يوم 

 م(31/10/2017هـ )الموافق 11/02/1439 الثالثاءيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب

اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم 

 الطرح 

 م(09/11/2017هـ )الموافق 20/02/1439يوم الخميس 

 إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة )إن وجدت(
سيتم دفع مبالغ االكتتاب الفائضة, إن وجدت, في موعد أقصاه يوم 

 م(09/11/2017هـ )الموافق 20/02/1439الخميس 

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في 

 السوق الموازية

يتوقع أن يبدأ  تداول أسهم الشركة في السوق الموازية بعد استيفاء جميع 

المتطلبات واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم 

اإلعالن عن بدء تداول األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول  

(www.tadawul.com.sa.) 

http://www.tadawul.com.sa/


 zä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôéæÑdG á°ù°SDƒe{ º°SG â– É¡WÉ°ûf (zá«eƒª©dG ¿RÉîŸG{ hCG zácô°ûdG{) á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T äCGóH
 `g1409/06/10  ïjQÉJh  (1010070906)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  ,»©«Ñ°ùdG  ∞«æe  õjõ©dG  óÑY  Qƒ°üæe  ó«°ùdG  É¡ÑMÉ°üd
 `g1427/05/08  ïjQÉàH  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ∞dCG  ¿hô°ûYh  á°ùªN  (25^000)  √Qób  ∫Ée  ¢SCGôHh  ,(Ω1989/01/10  ≥aGƒŸG)
 ≈ª°ùe  â–  IOhófi  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  ≈dEG  ä’hÉ≤ŸGh  IQÉéà∏d  ôéæÑdG  á°ù°SDƒe  πjƒ–  ”  (Ω2006/06/04  ≥aGƒŸG)
 ∫ƒ°UCG ‘É°U º««≤J ” ¿CG ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªN (500^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH zIOhóëŸG è«∏ÿG QóæH ácô°T{
 ƒgh ∂jô°T ∫ƒNóHh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªN (500^000) √Qóbh ≠∏ÑÃ ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôéæÑdG á°ù°SDƒe äÉeƒ°üNh
 ¿ƒ°ùªN (50^000) ÉgQóbh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM áª«b ™aóH ΩÉb …òdG »©«Ñ°ùdG õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe …QÉ°ûe ó«°ùdG
 ¥OÉ°üŸG (ácô°T ≈dEG á°ù°SDƒŸG πjƒ–) ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ÖLƒÃ ∂dPh ,»©«Ñ°ùdG õjõ©dG óÑY Qƒ°üæe ó«°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG
 ïjQÉJh (850) Oó©dÉH (171) ó∏éŸG øe (134) ºbQ áØ«ë°üdÉH ¢VÉjôdÉH IQÉéàdG IQGRh ‘ ∞∏µŸG ∫ó©dG ÖJÉc øe ¬«∏Y
 ≥KƒŸG AÉcô°ûdG QGôb Qó°U (Ω2009/05/30 ≥aGƒŸG) `g1430/06/06 ïjQÉàH .(Ω2006/07/16 ≥aGƒŸG) `g1427/06/20
 ∫ƒNóH (1430) ΩÉ©d (1334) Oó©dÉH (254) ó∏éŸG øe (28) ºbQ áØ«ë°üdÉH IQÉéàdG  IQGRƒH ∞∏µŸG ∫ó©dG  ÖJÉc iód
 ÚjÓe áKÓK  (3^000^000) ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ∞dCG  áFÉª°ùªN (500^000) øe ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjRh  OóL AÉcô°T
 .zè«∏ÿG QóæH ácô°T{ ≈ª°ùe â– á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒ–h …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 Qƒ°üæe á°üM Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG õjõ©dG óÑY Qƒ°üæe ôéa Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG óYÉ°ùe ódÉN ∫’O Ió«°ùdG ºg Oó÷G AÉcô°ûdGh
 ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°ûc ácô°ûdG π«é°ùJ ” óbh .»©«Ñ°ùdG  õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe IÒæe Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG  õjõ©dGóÑY
 1436/12/22 ïjQÉàHh .(Ω2009/08/03 ≥aGƒŸG) `g1430/08/12 ïjQÉJh (2051040636) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG IOÉ¡°T
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe áKÓK (3^000^000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG ≥aGh ,(Ω2015/10/05 ≥aGƒŸG) `g
 πjƒëàH ∂dPh ,…OÉY º¡°S ÚjÓe áKÓK (3^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG
 ïjQÉàHh  .ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ÜÉ°ùM  ≈dEG  IÉ≤ÑŸG  ìÉHQC’G  ÜÉ°ùM  øe  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  á©Ñ°S  (27^000^000)  ≠∏Ñe
 (600^000) øY »©«Ñ°ùdG õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe ó«°ùdG »°ù«FôdG ºgÉ°ùŸG ∫RÉæJ ,(Ω2015/12/29 ≥aGƒŸG) `g1437/02/17
 ¿ƒ«∏e ÚæKG (2^100^000) á¨dÉÑdG ¬ª¡°SCG ‹ÉªLEG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áà°S (6^000^000) áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉªà°S
 Qƒ°üæe õjõ©dGóÑY ó«°ùdG øe πc ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh óMGh (21^000^000) É¡àª«b ≠dÉÑdGh º¡°S ∞dCG áFÉeh
 íÑ°UCG  ,¬«∏Y  AÉæH  .»©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe OQh  Ió«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe RGƒa  ó«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe óªMCG  ó«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG
 º°S’G πjó©J ” (Ω2017/01/24 ≥aGƒŸG) `g 1438/04/26 ïjQÉàHh .ÚªgÉ°ùe Iô°ûY (10) ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG OóY

.(á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T) ≈dEG (è«∏ÿG QóæH ácô°T) øe ácô°û∏d …QÉéàdG

 íÑ°üj å«ëH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG (12^860^000) QGó≤Ã É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ácô°ûdG Ωõà©J
 á©HQCG (4^286^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^860^000) ÜÉààc’G ó©H
 ¿ƒµ«°S  .óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H  …OÉY º¡°S  ∞dCG  ÚfÉªKh  áà°Sh  ÚàFÉeh  ÚjÓe
 …OÉY  º¡°S  ∞dCG  ÚfÉªKh  áà°Sh  ÚàFÉeh  ¿ƒ«∏e  (1^286^000)  Oó©d  (zìô£dG{)  Ú∏gDƒŸG  øjôªãà°ùŸG  äÉÄa  ≈∏Y  ìô£dG
 á«ª°SG  áª«≤dG  πãÁ …òdGh  ,º¡°ù∏d  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• (••) √Qóbh ÜÉààcG ô©°ùH (zìô£dG º¡°S{ É¡æe πch zìô£dG º¡°SCG{)
 º¡°SCG  πã“h  ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• (••) ÉgQGó≤e QGó°UEG IhÓY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) á¨dÉÑdGh º¡°ù∏d
 ≠dÉÑdGh  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe  ‘É°U  ΩGóîà°SG  ºà«°Sh  .ÜÉààc’G  ó©H  Qó°üŸG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  %30  ‹GƒM  É¡∏ªéÃ  ìô£dG
.(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 6 ºbQ º°ùb ™LGQ Ó°†a) ácô°û∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG πjƒªà`d …Oƒ©°S ∫ÉjQ •• (••)

 Iô°ûædG √òg øe z`g{ áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e áÑ°ùfh ºgAÉª°SCG IQƒcòŸGh ácô°ûdG ‘ ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG
 Ée πã“ óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG º«≤H º¡°S ÚjÓe áKÓK (3^000^000) ¬Yƒª› Ée ¿ƒµ∏àÁ
 ¿CG Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÜÉààc’G ó©H ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh ,ÜÉààc’G ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %70 ‹GƒM ¬àÑ°ùf
 ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG QƒcòŸG ºg ìô£dG πÑb É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG

 .(Iô°ûædG √òg øe z`g{ áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée

:»∏j Éªc ºgh ,Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤j

.¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG  -1

 •hô°ûH ¬æ««©J ” ób ¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY  -2
 ¿hO π«ª©dG  øY áHÉ«f  ájRGƒŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ QÉªãà°S’Gh  ìô£dG  ‘ ácQÉ°ûŸG  ∫ƒÑ≤H  á°UÉÿG äGQGô≤dG  PÉîJG  øe ¬æµ“

.¬æe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G

 ±Î©J iôNCG á«dÉe ¥ƒ°S …CG hCG ,¥ƒ°ùdG hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J á«dhO áÄ«g …CG hCG ,á«eƒµM äÉ¡L …CG hCG ,áµ∏ªŸG áeƒµM  -3
.´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H

.IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Ø ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG  -4

.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG  -5
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 ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2017/04/11 ≥aGƒŸG) `g1438/07/14 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ¬à°ù∏L ‘ ácô°ûdG IQGOEG  ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^860^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000)øe ácô°ûdG
 â≤aGh (Ω2017/05/15 ≥aGƒŸG) `g1438/08/19 ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ
 ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJh ,ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ÜÉààcÓd IOÉjõdG º¡°SCG ìôW ºàj ¿CG ≈∏Y á«°UƒàdG √òg ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G

.IOÉjõdG º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M øY ácô°ûdG ‘

 ájÉ¡æH »¡àæ«d   πªY ΩÉjCG Iô°ûY (10) IóŸ ôªà°ùjh (Ω2017/10/02 ≥aGƒŸG) `g1439/01/12 ÚæK’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’G  äÉÑ∏W Ëó≤J  øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G  IÎa{) (Ω2017/10/15 ≥aGƒŸG)  `g1439/01/25 óM’G  Ωƒj

 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO ¬Yhôa øe ḿ ôa …CG hCG ìô£dG ôjóŸ ¢ù«FôdG ô≤ŸG iód ìô£dG

 âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’G ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG

.áaÉc ∂dòH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdGh áÄ«¡dG

 á©HQCGh  ¿ÉàFÉe (214^299) ƒg ≈°übC’G  ó◊G Éªæ«H  ,≈fOCG  óëc º¡°S  áFÉª°ùªN (500)`H  ÜÉààc’G  Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ‹ÉŸG  QÉ°ûà°ùŸG  ¬MÎ≤j  ÉŸ  kÉ≤ah  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .º¡°S  ¿ƒ©°ùJh  á©°ùJh  ¿ÉàFÉeh  ∞dCG  ô°ûY
 ±ƒ°Sh .äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG OÉ©J ±ƒ°Sh .Qó°üŸG ™e QhÉ°ûàdÉH
 ≥aGƒŸG) `g1439/01/29 ¢ù«ªÿG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj

.(z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 8 ºbQ º°ùb ™LGQ Ó°†a)  (Ω2017/10/19

نرشة إصدار رشكة املخازن العمومية

(Ω2009/08/03 ≥aGƒŸG) `g1430/08/12 ïjQÉJh 2051040636 ºbQ …QÉŒ πé°ùdG ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T

,ÜÉààc’G ó©H á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 ‹GƒM πã“ »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ∫ÓN øe ójóL …OÉY º¡°S ∞dCG ÚfÉªKh áà°Sh ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e (1^286^000) ìôW

(º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY  ÉgQóbh  πeÉµdÉH  áYƒa  óe  á«ª°SG  áª«b  ™e)  óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• ô©°ùH Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ìô£∏d

(Ω2017/10/15 ≥aGƒŸG) `g1439/01/25  óM’G Ωƒj ≈dEG (Ω2017/10/02 ≥aGƒŸG) `g1439/01/12 ÚæK’G Ωƒj øe ìô£dG IÎa

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµ‡ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H h ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› zê{ áëØ°üdG
 Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡°ùØfCG ¿É«∏îJh .É¡dÉªàcG hCG Iô°ûædG √òg ábóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG
 ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi º¡a Qò©J ∫ÉM ‘h .ìô£dG πfi º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áë°U ióe …ô– Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ áMhô£ŸG º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öéj h .É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc

.¬d ¢üNôe ‹Ée QÉ°ûà°ùe IQÉ°ûà°SG Öéj

 (Ω2017/08/17 ≥aGƒŸG) `g1438/11/25  ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

املستشار املايل
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إشعـــار هــــام

تقدم ن�سرة الإ�سدار هذه تفا�سيل كاملة عن املعلومات املتعلقة ب�سركة املخازن العمومية وبالأ�سهم املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلب الكتتاب يف الأ�سهم 
املعرو�سة للبيع، �ستتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من موقع 
الإلكرتوين  املوقع  اأو   ،)www.aljaziracapital.com.sa( املالية لالأ�سواق  �سركة اجلزيرة  موقع  اأو   )www.almakhazin.com.sa( الإنرتنت على  ال�سركة 

.)www.tadawul.com.sa( )( اأو موقع �سركة ال�سوق املالية ال�سعودية  )تداولwww.cma.org.sa( لهيئة ال�سوق املالية

مت تعيني �سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية م�ست�سار مايل لل�سركة، وذلك فيما يتعلق بطرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية )»الكتتاب«(.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية 
دقة  عن  امل�سوؤولية  كامل  ومنفردين  جمتمعني  »ج«  ال�سفحة  على  اأ�سماوؤهم  تظهر  الذين  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ويتحمل  بـ«الهيئة«(.  اإليها  (وامل�سار  ال�سعودية 
املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء الدرا�سات املمكنة و اإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى 
ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها ن�سرة الإ�سدار اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن 
حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف 

ن�سرة الإ�سدار هذه اأو عن العتماد على اأي جزء منه.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها ن�سرة الإ�سدار هذه يف تاريخ اإ�سداره عر�سة للتغيري، ل�سيما اأن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الطرح ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي 
الأخرى اخلارجة عن  العوامل  اأو  وال�سيا�سية  القت�سادية  العوامل  اأو غريها من  وال�سرائب  الفائدة  الت�سخم ومعدلت  امل�ستقبلية مثل عوامل  للتطورات  نتيجة 
�سيطرة ال�سركة )راجع الق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة«(. ول يجوز اعتبار تقدمي ن�سرة الإ�سدار هذه اأو اأية معلومات �سفهية اأو كتابية متعلقة باأ�سهم الطرح اأو 

تف�سريها اأو العتماد عليها، باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية.

اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب  اإدارتها  ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س 
املعلومات املوجودة يف ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات 
ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار هذه، وقبل اتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية من م�ست�سار مايل مرخ�س 
له من قبل الهيئة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�سو�سه يف ن�سرة الإ�سدار هذه ل لأهداف والأو�ساع والحتياجات 

املالية اخلا�سة به.

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم الطرح على ال�سرائح التالية: 1( اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.2( عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال 
االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املوازية 
نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 3( حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، 
اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. 4( ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف 
ممار�سة اأعمال الإدارة. 5( ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 6( �سناديق ال�ستثمار. 7( م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. 
8( اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. 9( اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري 
يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:  اأ( اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني 
مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية. ب( اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني 
ريال �سعودي خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.  ج( اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.10( اأي اأ�سخا�س 

اآخرين حتددهم الهيئة.

�سيتم الطرح خالل الفرتة من يوم الثنني 1439/01/12هـ )املوافق 2017/10/02م(، اإلى يوم الحد 1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م(. يطلب كال 
من ال�سركة وامل�ست�سار املايل من متلقي ن�سرة الإ�سدار هذه الطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح اأو بيع اأ�سهم الطرح ومراعاة التقيد بها.

املعلومات املالية

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة للفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت اإدراجها يف اأجزاء اأخرى من ن�سرة 
الإ�سدار هذه وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(. متت مراجعة القوائم املالية لل�سركة للعام 2016م من 

قبل �سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون، علمًا باأن ال�سركة ت�سدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية

مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل 
فاإنه ل يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال هذه التوقعات. ومتثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«، والتي ميكن 
اأن ي�ستدل عليها ب�سكل عام من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات ذات الدللة امل�ستقبلية مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«،  »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من املتوقع«، 



ج

»ميكن«، »من املمكن«، »يحتمل«، »من املحتمل«، »�سوف«، »قد«، وال�سيغ النافية لها وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات 
وجهات النظر احلالية لل�سركة بخ�سو�س اأحداث م�ستقبلية، لكنها ل ت�سكل �سمانا اأو تاأكيدًا لأي اأداء فعلي م�ستقبلي لل�سركة، اإذ اأن هناك العديد من العوامل التي 
قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما ت�سمنته هذه الإفادات �سراحًة اأو�سمنًا. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم 
املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع ق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة«(. وفيما 
لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه العوامل، اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد 

تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

ومراعاًة ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية، �ستقوم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت يف اأي وقٍت بعد اعتماد هذه 
الن�سرة من الهيئة وقبل اكتمال الطرح باأي من الآتي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب 
ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات ت�سمنها هذه الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات 
جديدة اأو حوادث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر و الأمور غري املوؤكدة والتقديرات، فاإن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه 
الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث مطلقًا. وعليه، يتعني على امل�ستثمرين املوؤهلني املحتملني فح�س جميع الإفادات امل�ستقبلية يف 

�سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكٍل اأ�سا�سي.

دليل الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

تاريخ الع�سويةاالأ�سهم اململوكةاال�ستقاللية�سفة الع�سويةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

ن�سبةبعد الطرحن�سبةقبل الطرح

2009/08/03م 35%501.500.000%1.500.000غري م�ستقلغري تنفيذي66�سعوديرئي�سمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي
2009/08/03م 3.5%5150.000%150.000غري م�ستقلغري تنفيذي34�سعودينائب الرئي�سم�ساري من�سور ال�سبيعي

2009/08/03م 3.5%5150.000%150.000غري م�ستقلتنفيذي37�سعوديع�سوعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

امل�سدر: اإدارة �سركة

عنوان ال�سركة

�سركة املخازن العمومية

�سارع امللك عبد العزيز

�س.ب 889 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8595551 013

فاك�س: 8595552 013

 www.almakhazin.com.sa :موقع اإلكرتوين

 info@almakhazin.com.sa :بريد اإلكرتوين

 

ممثل ال�سركة املفو�ض الثاينممثل ال�سركة املفو�ض االأول

ال�سيد عبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

�سارع امللك عبد العزيز

�س.ب 889 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8595551 013

فاك�س: 8595552 013

 www.almakhazin.com.sa :موقع اإلكرتوين

amz.alsubaie@wpl.com.sa :بريد اإلكرتوين

ال�سيد م�ساري من�سور ال�سبيعي

�سارع امللك عبد العزيز

�س.ب 889 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8595551 013

فاك�س: 8595552 013

 www.almakhazin.com.sa :موقع اإلكرتوين

m.alsubaie@wpl.com.sa  :بريد اإلكرتوين



د

سوق األسهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل، 700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612 الريا�س 11555 ، اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2189999 11 966+

فاك�س: 2181260 11 966+

www.tadawul.com.sa :موقع اإلكرتوين

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

املستشارون

امل�ست�سار املايل وال�سخ�ض املرخ�ض له يف عر�ض االأ�سهم اأو بيعها

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية

طريق امللك فهد

�س.ب  20438 الريا�س 11455، اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2256000 11 966+

فاك�س:  2256068 11 966+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactus@aljaziracapital.com.sa :الربيد الإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين لالكتتاب

عبد اهلل ال�سالح للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

طريق امللك عبد اهلل

�س.ب 60549 الريا�س 11623، اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 4555 205 11 966+ 

فاك�س: 4222 205 11 966+

www.alsalehfirm.com :املوقع الإلكرتوين

info@alsalehfirm.com :الربيد الإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية املالية حمدودة النطاق

كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان

برج كي بي ام جي، طريق �سالح الدين الأيوبي 

�س.ب. 92876 الريا�س 11663 ، اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 8748500 11 966+

فاك�س: 8748600 11 966+

marketingsa@kpmg.com :املوقع الإلكرتوين

www.kpmg.com.sa :الربيد الإلكرتوين

املحا�سب القانوين لعام 2016م

�سركة طالل اأبو غزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون

�سارع الأمري تركي بن عبد العزيز، الكورني�س

�س.ب. 3187 اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 8820940 13 966+

فاك�س: 8821032 13 966+

www.tagi.com :املوقع الإلكرتوين

tagco.khobar@tagi.com :الربيد الإلكرتوين

تنويه: جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائها و�سعاراتها وعلى ن�سر اإفاداتها بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل يتم 
�سحب هذه املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم اأو تابعيهم ل ميلكون اأ�سهما اأو م�سلحة 

مهما كان نوعها يف ال�سركة. 



هـ

ملخص الطرح 

يجب على امل�ستثمرين الراغبني بالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح قراءة ن�سرة الإ�سدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم ال�ستثماري املتعلق بالكتتاب يف هذه الأ�سهم. ويف 
ما يلي ملخ�س عن الطرح:

ا�سم املُ�سدر، وو�سفه، 
ومعلومات عن تاأ�سي�سه

وتاريخ   2051040636 رقم  التجاري  ال�سجل  �سهادة  مبوجب  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  العمومية«(،  »املخازن  اأو  )»ال�سركة«  العمومية  املخازن  �سركة 
1430/08/12هـ )املوافق 2009/08/03م(.

بداأت ال�سركة املخازن العمومية ن�ساطها حتت ا�سم »موؤ�س�سة البنجر للتجارة واملقاولت« بال�سجل التجاري رقم )1010070906( وتاريخ 1409/06/10هـ 
)املوافق 1989/01/10م(. بتاريخ 1427/05/08هـ )املوافق 2006/06/04م( مت حتويل موؤ�س�سة البنجر للتجارة واملقاولت اإلى �سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة حتت م�سمى »�سركة بندر اخلليج املحدودة«، وذلك مبوجب عقد التاأ�سي�س )حتويل املوؤ�س�سة اإلى �سركة( امل�سادق عليه من كاتب العدل املكلف 
التجارة بالريا�س بال�سحيفة رقم )134( من املجلد )171( بالعدد )850( وتاريخ 1427/06/20هـــ )املوافق 2006/07/16م(. بتاريخ  يف وزارة 
املجلد  بال�سحيفة رقم )28( من  التجارة  بوزارة  املكلف  العدل  كاتب  لدى  املوثق  ال�سركاء  قرار  1430/06/06هـــ )املوافق 2009/05/30م( �سدر 
)254( بالعدد )1334( لعام )1430( بتحويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت م�سمى »�سركة بندر اخلليج«. 

وبتاريخ 1438/04/26هـ )املوافق 2017/01/24م( مت تعديل ال�سم التجاري لل�سركة من )�سركة بندر اخلليج( اإلى )�سركة املخازن العمومية(.

وفقا لل�سجل التجاري لل�سركة، تتمثل اأن�سطتها يف املقاولت العامة للمباين )اإن�ساء - هدم - اإ�سالح - ترميم( وجتارة اجلملة يف قطع غيار ال�سيارات ن�ساطات املُ�سدر
وال�ساحنات واإدارة حمطات الوقود وجتارة اجلملة يف امل�ستقات البرتولية و�سراء الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح 

ال�سركة.

كل امل�ساهمني يف ال�سركة ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح، وهم كالآتي:امل�ساهمون الكبار

بعد الطرحقبل الطرحاجلن�سيةامل�ساهمون

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

35.00%50.001.500.000%1.500.000�سعوديمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

7.00%10.00300.000%300.000�سعوديةدلل خالد ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديم�ساري من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعودياأحمد من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةفجر من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةح�سة من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةمنرية من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديفواز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةورد من�سور ال�سبيعي

70.00%100.003.000.000%3.000.000الإجمايل

ثالثون مليون )30.000.000(  ريال �سعودي.راأ�س مال امل�سدر قبل الطرح 

اإجمايل عدد اأ�سهم امل�سدر 
قبل الطرح

ثالثة ماليني )3.000.000( �سهم عادي.

)42.860.000( اثنني واأربعني مليون وثمامنائة و�ستني األف ريال �سعودي.راأ�س مال امل�سدر بعد الطرح 

اإجمايل عدد اأ�سهم امل�سدر 
بعد الطرح

)4.286.000( اأربعة مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهم عادي.

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة الأ�سمية لل�سهم

)1.286.000( مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهم.اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة

ن�سبة الأ�سهم املطروحة من راأ�س 
مال املُ�سدر

حوايل %30.

�سعودي.�سعر الطرح  )••( •• ريال 

�سعودي.اإجمايل قيمة الطرح )••( •• ريال 

متويل امل�ساريع امل�ستقبلية لل�سركة )ف�سال راجع ق�سم رقم 6 »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«(ا�ستخدام متح�سالت الطرح



و

يقت�سر الطرح ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية على فئات امل�ستثمرين املوؤهلني، وهم كما يلي:فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1

اتخاذ - 2 من  متكنه  ب�سروط  تعيينه  مت  قد  له  املرخ�ص  ال�سخ�ص  يكون  اأن  �سريطة  االإدارة  اأعمال  ممار�سة  يف  له  مرخ�ص  �سخ�ص  عمالء 
القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة 

منه.

حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز - 3
الإيداع.

ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة.- 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.- 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.- 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8

اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف  اأ- 
كل ربع �سنة خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية. ب- 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج- 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة- 10

�سيتم توفري مناذج طلبات الكتتاب اأثناء فرتة الطرح لدى امل�ست�سار املايل اأو ال�سركة. طريقة الكتتاب

احلد الأدنى لعدد الأ�سهم التي 
ميكن الكتتاب فيها

)500( خم�سمائة �سهم.

قيمة احلد الأدنى لعدد الأ�سهم 
التي ميكن الكتتاب فيها

�سعودي. )••( •• ريال 

احلد الأعلى لعدد الأ�سهم التي 
ميكن الكتتاب فيها

)214.299( مائتان واأربعة ع�سر األف ومائتان وت�سعة وت�سعون �سهم )اأي اأقل من 5% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة بعد الطرح(.

قيمة احلد الأعلى لعدد الأ�سهم 
التي ميكن الكتتاب فيها

)••( •• ريال �سعودي.

�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب اأمانة ويجب على كل مكتتب اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد طريقة التخ�سي�س ورّد الفائ�س
فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه اخلمي�س 1439/01/29هـ )املوافق 2017/10/19م(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وفقًا 

ملا يقرتحه امل�ست�سار املايل بالت�ساور مع امل�سدر.

تبداأ يوم الثنني 1439/01/12هـ )املوافق 2017/10/02م( وت�ستمر اإلى يوم الحد  1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م(.فرتة الطرح

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة منذ تاريخ اإ�سدار الأ�سهم وعن ال�سنوات املالية التي تليها )ف�سال راجع الق�سم 5 الأحقية يف الأرباح
»�سيا�سة توزيع الأرباح«(.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�سويت، ولكل حقوق الت�سويت
م�ساهم اأيا كان عدد اأ�سهمه احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

�سيخ�سع الأ�سخا�س الذين تظهر هذه الن�سرة ملكيتهم لأ�سهم يف ال�سركة لقيود تداول على اأ�سهمها ملدة )12( اثني ع�سرة �سهر من تاريخ بدء تداول القيود املفرو�سة على الأ�سهم
الأ�سهم. ويجوز لهم بعد انتهاء فرتة احلظر هذه الت�سرف يف اأ�سهمهم دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة.

الأ�سهم التي �سبق للُم�سدر 
اإدراجها 

مل ي�سبق لل�سركة اأن اأدرجت اأي من اأ�سهمها يف املا�سي.
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الجدول الزمني املتوقع للطرح

التاريخاحلدث

)املــوافــق فرتة الطرح 1439/01/25هـــــــ  الحـــد  ــوم  ي اإلـــى  وت�ستمر  2017/10/02م(  ــوافــق  )امل 1439/01/12هـــــــ  الثــنــني  ــوم  ي تــبــداأ 
2017/10/15م(.

يوم الحد 1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م(اآخر موعد لتقدمي طلبات الكتتاب

يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ )املوافق 2017/10/19م(الإعالن عن التخ�سي�س النهائي لأ�سهم الطرح 

�سيتم دفع مبالغ الكتتاب الفائ�سة، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ )املوافق 2017/10/19م(اإعادة مبالغ الكتتاب الفائ�سة )اإن وجدت(

اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والنتهاء من جميع الإجراءات النظامية التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق املوازية اأن يبداأ تداول  يتوقع 
.)www.tadawul.com.sa( ذات العالقة. و�سيتم الإعالن عن بدء تداول الأ�سهم يف ال�سحف املحلية وموقع تداول

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية، و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول 
 .)www.cma.org.sa( وهيئة ال�سوق املالية )www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم الطرح على ال�سرائح التالية: 1( اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.2( عمالء �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال 
االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املوازية 
نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه. 3( حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، 
اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع. 4( ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف 
ممار�سة اأعمال الإدارة. 5( ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 6( �سناديق ال�ستثمار. 7( م�ستثمرون اأجانب موؤهلون. 8( 
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع. 9( اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف 
اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:  اأ( اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون 
ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية. ب( اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال 
�سعودي خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.  ج( اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.10( اأي اأ�سخا�س اآخرين 

حتددهم الهيئة.

�سوف تتوفر مناذج طلبات الكتتاب للمكتتبني خالل فرتة الطرح لدى املقر الرئي�س للم�ست�سار املايل اأو اأي فرٍع من فروعه داخل اململكة العربية ال�سعودية، ويتعني 
على املكتتب ا�ستيفاء طلبات الكتتاب وفقا للتعليمات املبينة يف هذه الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على جميع بنود منوذج طلب الكتتاب ذات العالقة. 
حتتفظ ال�سركة باحلق يف رف�ص اأي منوذج طلب اكتتاب، جزئيا اأو كليا، يف حالة عدم الوفاء باأي من �سروط االكتتاب واأحكامه اأو عدم اتباع التعليمات ح�سب 
الأ�سول ويف حينه. ل يجوز اإدخال تعديالت على منوذج طلب الكتتاب اأو �سحبه مبجرد تقدميه. وعالوة على ذلك، ميثل منوذج طلب الكتتاب، فور تقدميه، اتفاقا 

ملزما قانونيا بني املكتتب وال�سركة )ف�سال راجع ق�سم 8 »�سروط واأحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ص«(.
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ملخص املعلومات الرئيسية 

يعد هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الأ�سا�سية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة. 

نبذة عن الرشكة 

�سركة املخازن العمومية هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051040636 ال�سادر من مدينة الدمام بتاريخ 1430/08/12هـ 
)املوافق 2009/08/03م(. يبلغ راأ�س مال ال�سركة )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )3.000.000( ثالثة ماليني �سهم عادي بقيمة 
ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1438/07/14هـ 
وثمامنائة  واأربعني مليون  اثنني  اإلى )42.860.000(  �سعودي  ريال  ال�سركة من )30.000.000( ثالثني مليون  راأ�س مال  بزيادة  )املوافق 2017/04/11م( 
و�ستني األف ريال �سعودي، وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. ويف 1438/08/19هـ )املوافق 2017/05/15م( وافقت اجلمعية العامة غري 

العادية على هذه التو�سية على اأن يتم طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب يف ال�سوق املوازية، وتنازل امل�ساهمون يف ال�سركة عن حقهم يف الكتتاب باأ�سهم الزيادة.

تتلخ�س اأن�سطة ال�سركة اأ�سا�سا يف تطوير وتاأجري املخازن.

مراحل تأسيس الرشكة وتغريات رأس املال

بداأت �سركة املخازن العمومية )»ال�سركة« اأو »املخازن العمومية«( ن�ساطها حتت ا�سم »موؤ�س�سة البنجر للتجارة واملقاولت« ل�ساحبها ال�سيد من�سور  �
قدره  مال  وبراأ�س  1989/01/10م(،  )املوافق  1409/06/10هـ  وتاريخ   )1010070906( رقم  التجاري  بال�سجل  ال�سبيعي،  منيف  العزيز  عبد 

)25.000( خم�سة وع�سرون األف ريال �سعودي.
م�سمى  � م�سوؤولية حمدودة حتت  ذات  �سركة  اإلى  واملقاولت  للتجارة  البنجر  موؤ�س�سة  )املوافق 2006/06/04م( مت حتويل  بتاريخ 1427/05/08هـ 

»�سركة بندر اخلليج املحدودة« براأ�س مال قدره )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي وذلك بعد اأن مت تقييم �سايف اأ�سول وخ�سومات موؤ�س�سة 
البنجر للتجارة واملقاولت مببلغ وقدره )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، وبدخول �سريك وهو ال�سيد م�ساري من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي 
الذي قام بدفع قيمة ح�سته يف راأ�س مال ال�سركة وقدرها )50.000( خم�سون الف ريال �سعودي لل�سيد من�سور عبد العزيز ال�سبيعي، وذلك مبوجب 
عقد التاأ�سي�س )حتويل املوؤ�س�سة اإلى �سركة( امل�سادق عليه من كاتب العدل املكلف يف وزارة التجارة بالريا�س بال�سحيفة رقم )134( من املجلد 

)171( بالعدد )850( وتاريخ 1427/06/20هـ )املوافق 2006/07/16م(.
بتاريخ 1430/06/06هـ )املوافق 2009/05/30م( �سدر قرار ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة بال�سحيفة رقم )28( من  �

اإلى  األف ريال �سعودي  ال�سركة من )500.000( خم�س مائة  املجلد )254( بالعدد )1334( لعام )1430( بدخول �سركاء جدد وزيادة راأ�س مال 
)3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي وحتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت م�سمى »�سركة بندر 
اخلليج«. وال�سركاء اجلدد هم ال�سيدة دلل خالد م�ساعد ال�سبيعي وال�سيدة فجر من�سور عبد العزيز ال�سبيعي وال�سيدة ح�سة من�سور عبدالعزيز 
رقم  التجاري  ال�سجل  �سهادة  مبوجب  مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سركة  ت�سجيل  مت  وقد  ال�سبيعي.  عبدالعزيز  من�سور  منرية  وال�سيدة  ال�سبيعي 

)2051040636( وتاريخ 1430/08/12هـ )املوافق 2009/08/03م(. 
بتاريخ 1436/12/22هـ )املوافق 2015/10/05م(، وافق امل�ساهمني على زيادة راأ�سمال ال�سركة من )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي اإلى  �

مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي، وذلك بتحويل مبلغ )27.000.000( �سبعة وع�سرين مليون ريال من ح�ساب الأرباح املبقاة اإلى 
ح�ساب راأ�س مال ال�سركة.

األف  � �ستمائة   )600.000( عن  ال�سبيعي  عبدالعزيز  من�سور  ال�سيد  الرئي�سي  امل�ساهم  تنازل  2015/12/29م(،  )املوافق  1437/02/17هـ  بتاريخ 
قيمتها  والبالغ  �سهم  األف  ومائة  مليون  اثنني   )2.100.000( البالغة  اأ�سهمه  اإجمايل  من  �سعودي  ريال  مليون  �ستة   )6.000.000( بقيمة  �سهم 
اإلى كل من ال�سيد عبدالعزيز من�سور ال�سبيعي وال�سيد اأحمد من�سور ال�سبيعي وال�سيد فواز  )21.000.000( واحد وع�سرين مليون ريال �سعودي 

من�سور ال�سبيعي وال�سيدة ورد من�سور ال�سبيعي. بناء عليه، اأ�سبح عدد امل�ساهمني يف ال�سركة )10( ع�سرة م�ساهمني. 
بتاريخ 1438/04/26هـ )املوافق 2017/01/24م( مت تعديل ال�سم التجاري لل�سركة من )�سركة بندر اخلليج( اإلى )�سركة املخازن العمومية(. �

مساهمو الرشكة

بعد الطرحقبل الطرحاجلن�سيةامل�ساهمون 

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

35.00%50.001.500.000%1.500.000�سعوديمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

7.00%10.00300.000%300.000�سعوديةدلل خالد ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديم�ساري من�سور ال�سبيعي
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بعد الطرحقبل الطرحاجلن�سيةامل�ساهمون 

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

3.50%5.00150.000%150.000�سعودياأحمد من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةفجر من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةح�سة من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةمنرية من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديفواز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةورد من�سور ال�سبيعي

30.00%1.286.000---اجلمهور

 100.00%100.004.286.000%3.000.000 الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

رسالة الرشكة 

توفري اخلدمات اللوج�ستية والتخزين باأعلى م�ستوى واأف�سل تكلفة لتلبية حاجات وتطلعات عمالء ال�سركة با�ستمرار.

رؤية الرشكة 

اأن ت�سبح الرائدة يف جمال توفري البنية التحتية للخدمات اللوج�ستية والتخزين، يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

اسرتاتيجية الرشكة

تعمل ال�سركة على اأن تكون من�سة اإقليمية للخدمات اللوج�ستية والتخزين من خالل الرتكيز على تطوير وتاأجري املخازن يف املناطق الرئي�سية يف اململكة العربية 
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك قرب املوانئ الرئي�سية واملطارات وتقاطعات الطرق ال�سريعة الرئي�سية.

نواحي القوة وامليزات التناف�سية لل�سركة 

ارتفاع الهوام�س والعوائد. �
الطلب املتزايد على اخلدمات اللوج�ستية والتخزين. �
القدرة على تلبية حاجيات العمالء يف مناطق ومدن خمتلفة. �
فهم عميق لكل مراحل اأعمال ال�سركة. �
�سركة وا�سحة الروؤية وال�سرتاتيجية. �

املؤرشات املالية 

اإن ملخ�س القوائم املالية الوارد اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م و2016م، مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة 
وبالتايل يجب قراءته مقرتنًا بها.

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م
)مدققة(

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م
)مدققة(

قائمة املركز املايل )الرياالت ال�سعودية(

8.342.181 9.428.323 جمموع املوجودات املتداولة

152.922.110 128.247.732 جمموع املوجودات غري املتداولة

161.264.291 137.676.055 جمموع املوجودات

44.748.700 67.887.097 جمموع املطلوبات املتداولة

43.433.259 18.589.402 جمموع املطلوبات غري املتداولة

88.181.959 86.476.499 جمموع املطلوبات

2.982.147 )64.007( حقوق الأقلية

70.100.185 51.263.563 جمموع حقوق امل�ساهمني

161.264.291 137.676.055 جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.  املعلومات املالية لعام 2015م م�ستخرجة من القوائم املالية لعام 2016م ك�سنة املقارنة.
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 ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م
)مدققة(

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م
)مدققة(

نتائج العمليات )الرياالت ال�سعودية(

31.865.025 27.486.070 اإيرادات

)8.334.299( )6.518.281( تكلفة الإيرادات

23.530.726 20.967.789 اإجمايل الربح

)5.864.696( )6.726.868( م�ساريف اإدارية عمومية

)1.143.312( )700.404( اإهالك اأ�سول ثابتة

)2.632.436( )2.392.033( ا�ستهالك ممتلكات ا�ستثمارية

13.890.282 11.148.484 الربح من الأعمال الرئي�سية

)1.118.176( )289.874( اأعباء متويل

3.393.193 2.130.875 عوائد ال�ستثمار يف �سركات تابعة

2.958.101 1.571.117 اإيرادات اأخرى

19.123.400 14.560.602 �سايف دخل ال�سنة قبل خم�س�س الزكاة ال�سرعية وحقوق الأقلية

)405.903( )317.570( خم�س�س الزكاة

)86.154( 104.007 حقوق الأقلية

18.631.343 14.347.039 �سايف دخل ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.املعلومات املالية لعام 2015م م�ستخرجة من القوائم املالية لعام 2016م ك�سنة املقارنة.

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م
)مدققة(

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م
)مدققة(

التدفقات النقدية )الرياالت ال�سعودية(

6.121.660 64.834.142 �سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الت�سغيلية

)28.450.126( )131.340.169( �سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

22.759.246 66.948.820 �سايف النقد الناجت من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

873.573 442.793 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة/الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م. املعلومات املالية لعام 2015م م�ستخرجة من القوائم املالية لعام 2016م ك�سنة املقارنة.

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م
)مدققة(

 ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31م
)مدققة(

املوؤ�سرات الرئي�سية

%126 %169 ن�سبة املطلوبات اإلى حقوق امللكية

%55 %63 ن�سبة املطلوبات اإلى الأ�سول

%16 %8 معدل النمو يف املبيعات

0.18 0.14 ن�سبة التداول*

0.18 0.14 ن�سبة �سرعة التداول

%74 %76 هام�س اإجمايل الربح

%44 %41 هام�س الربح من العمليات الرئي�سية

%58 %52 هام�س �سايف الدخل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

*ن�سبة التداول منخف�سة ب�سبب الإيرادات غري املكت�سبة )امل�سمنة يف املطلوبات املتداولة( والتي بلغت قيمتها )28.029.797( ريال �سعودي بتاريخ 2016/12/31م و)34.475.602( ريال �سعودي بتاريخ 2015/12/31م.
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املصطلحات واملخترصات-11

التعريفامل�سطلح

�سركة املخازن العمومية ال�سركة اأو امل�سدر

ال�سم ال�سابق ل�سركة املخازن العمومية�سركة بندر اخلليج

اإدارة �سركة املخازن العمومية.الإدارة

يق�سد بهم:الأطراف ذوي العالقة

تابعي ال�سركة.- 1

امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.- 2

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة.- 3

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�سركة.- 4

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.- 5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل لل�سركة.- 6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، اأو 5( اأعاله.- 7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف )1، 2، 3، 4، 5، 6، اأو 7( اأعاله.- 8

وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل 28 املعتمد من قبل  الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ال�سركة الزميلة هي اأي �سركة يكون لل�سركة ال�سركة الزميلة
تاأثري مهم عليها. ال�سركات الزميلة  ل�سركة املخازن العمومية هي ال�سركات التالية: 

• �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية: �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة مملوكة بن�سبة 29.87% ل�سركة املخازن العمومية.•

• �سركة م�ساريع التخزين والإمداد: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بن�سبة 50%  ل�سركة املخازن العمومية. •

• املخازن • ل�سركة    %99 بن�سبة  مملوكة  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  بحرينية  �سركة  والإمــداد:  التخزين  مل�ساريع  م�ساحات  �سركة 
العمومية.

• اأ�سا�س • �سركة  العمومية.  املخازن  ل�سركة  بن�سبة %90   م�سوؤولية حمدودة  مملوكة  �سركة ذات  للتجارة:  البنجر  اأ�سا�س  �سركة 
البنجر للتجارة غري ن�سطة وجاري العمل على اإلغائها.

• �سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  مملوكة بن�سبة 94%  ل�سركة املخازن العمومية. •
�سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور غري ن�سطة وجاري العمل على اإلغائها.

وفقا لقائمة امل�سطلحات امل�ستخدمة يف لوائح هيئة ال�سوق املالية وقواعدها ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، ال�سركة التابعة هي اأي ال�سركة التابعة 
�سركة ت�سيطر عليها ال�سركة. ال�سركات التابعة ل�سركة املخازن العمومية هي ال�سركات التالية:

• �سركة م�ساريع التخزين والإمداد: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بن�سبة 50%  ل�سركة املخازن العمومية. •

• املخازن • ل�سركة    %99 بن�سبة  مملوكة  حمــدودة  م�سوؤولية  ذات  بحرينية  �سركة  والإمــداد:  التخزين  مل�ساريع  م�ساحات  �سركة 
العمومية.

• اأ�سا�س • �سركة  العمومية.  املخازن  ل�سركة  بن�سبة %90   م�سوؤولية حمدودة  مملوكة  �سركة ذات  للتجارة:  البنجر  اأ�سا�س  �سركة 
البنجر للتجارة غري ن�سطة وجاري العمل على اإلغائها.

• �سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور: �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  مملوكة بن�سبة 94%  ل�سركة املخازن العمومية. •
�سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور غري ن�سطة وجاري العمل على اإلغائها.

جمل�س اإدارة ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة »ج«.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.النظام الأ�سا�سي

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قرار رقم 1-212-2006 بتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات
1427/10/21هـ )املوافق 12-11-2006م( وتعديالته.

اأحد الطرق امل�ستخدمة حل�ساب معدل النمو يف بند معني خالل فرتة زمنية حمددة.معدل النمو ال�سنوي املركب

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة

نظام اآيل لبيع و�سراء الأ�سهم ال�سعودية. تداول

ال�سوق التي ُتتداول فيها الأ�سهم التي مت ت�سجيلها وقبول اإدراجها مبوجب »قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية«.ال�سوق املوازية

SOCPA.)Saudi Organization for Certified Public Accountants( الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

والذي دخل حيز نظام ال�سركات وتاريخ 1437/1/28هـــ )املوافق 2015/11/10م(  امللكي رقم )م/3(  املر�سوم  ال�سادر مبوجب  ال�سركات  نظام 
التنفيذ يف تاريخ 1437/07/25هـ )املوافق 2016/05/02م(.
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وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل 28 املعتمد من قبل  الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، عندما حتتفظ ال�سركة امل�ستثِمرة )ب�سكل التاأثري املهم
لل�سركة  يكون  اأن  يفرت�س  فاإنه  فيها،  م�ستثمر  �سركة  يف  الت�سويت  حقوق  من  اأكرث  اأو   %20 ت�ساوي  بن�سبة  مبا�سر(  غري  اأو  مبا�سر 

امل�ستثِمرة تاأثري مهم على ال�سركة امل�ستثمر فيها، ما مل يكن من املمكن التدليل ب�سكل وا�سح على اأن هذا لي�س هو احلال.

ال�سيطرة يف ال�سيطرة تتمثل  املالية،  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  املالية وقواعدها  ال�سوق  لوائح هيئة  امل�ستخدمة يف  لقائمة امل�سطلحات  وفقا 
القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل 
اأي من الآتي: )اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30 % اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة )ب( حق تعيني 30 % اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز 

الإداري.

م�ساهم ميلك خم�سة باملائة )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.م�ساهم كبري

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وهي الأ�سهم العادية، ول يتمتع اأي م�ساهم باأية حقوق اأف�سلية يف الت�سويت، ومينح كل �سهم �سوتًا حقوق الت�سويت
واحدًا ويحق لكل م�ساهم اأيا كان عدد اأ�سهمه ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.جمل�س التعاون اخلليجي

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة.اجلمعية العامة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.  احلكومة

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1امل�ستثمرون املوؤهلون

عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه - 2
من اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى 

احل�سول على موافقة م�سبقة منه.

حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها - 3
الهيئة، اأو مركز الإيداع.

ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة.- 4

ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.- 5

�سناديق ال�ستثمار.- 6

م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.- 7

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8

املعايري - 9 اأي من  وي�ستوفون  الإيــداع،  اململكة وح�ساب لدى مركز  ا�ستثماري يف  لهم فتح ح�ساب  اأ�سخا�س طبيعيون يجوز 
الآتية:

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن  اأ- 
ع�سرة �سفقات يف كل ربع �سنة خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية. ب- 

اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج- 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة.- 10

اأي �سخ�س ي�ستثمر يف اأ�سهم الطرح.امل�ستثمر

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة 

ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3- 151 - 2016 م وتاريخ 22 / 03 / 1438 هـ املوافق 21 / 12 / 2016 قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية
م بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/30( و تاريخ 1424/06/02هـ.

القوائم املالية املراجعة للعام 2016م والإي�ساحات امللحقة بها.القوائم املالية

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية.امل�ست�سار املايل

•• )••( ريالت �سعودية لكل �سهم.�سعر الطرح

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم.القيمة ال�سمية 

مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف )1.286.000( �سهم عادي. الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

ح�ساب لدى بنك جتاري مرخ�س له العمل يف اململكة لإيداع متح�سالت الكتتاب فيه، وبعد النتهاء من عملية الكتتاب يتم حتويلها ح�ساب الأمانة
اإلى ح�ساب ال�سركة.

القيمة الإجمالية لالأ�سهم املكتتب بها.متح�سالت الكتتاب

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد ح�سم م�ساريف الكتتاب.�سايف املتح�سالت

اأيام عمل لينتهي بنهاية يوم فرتة الطرح يبداأ الكتتاب يف يوم الثنني 1439/01/12هـــ )املوافق 2017/10/02م( وي�ستمر ملدة )10( ع�سرة 
الحد 1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م(
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باأعمال الإدارة، تقدمي امل�سورة، الرتتيب، �سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية للقيام  ال�سوق املالية  �سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية وهي �سركة مرخ�سة من قبل هيئة 
التعامل، واحلفظ يف االأوراق املالية وهي مملوكة بن�سبة 100% لبنك اجلزيرة. 

هذه الن�سرة املعدة من قبل ال�سركة واملتعلقة بالكتتاب.ن�سرة الإ�سدار اأو الن�سرة

منوذج طلب الكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�سراء اأ�سهم مطروحة لالكتتاب.منوذج طلب الكتتاب

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�س على ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.ال�سعودة

يجب على اأي �سخ�س اأو جمموعة اأ�سخا�س ُتظهر ن�سرة الإ�سدار هذه اأنهم ميلكون اأ�سهمًا يف ال�سركة )والذين تظهر اأ�سماوؤهم على فرتة احلظر
ال�سفحة »ح«( عدم الت�سرف يف اأي من تلك الأ�سهم خالل ال�سهور الثني ع�سر التالية لتاريخ بدء تداولها. ويجوز لهوؤلء الأ�سخا�س 

الت�سرف يف تلك الأ�سهم بعد انق�ساء مدة الثني ع�سر �سهرًا دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة الهيئة.

اإدراج اأ�سهم الطرح يف قائمة ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية واملوافقة على تداولها.الإدراج
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عوامل املخاطرة-21

يتعني على كل من يرغب يف ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه 
يف هذا الق�سم من الن�سرة قبل اتخاذ قرار �سراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها 
ال�سركة و�سركاتها التابعة بل اإنه من املمكن وجود عوامل اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة اأو �سركاتها التابعة يف وقت هذه الن�سرة اأو ل تعتربها جوهرية والتي من 

�ساأنها التاأثري على عملياتها.

اإن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة ينطوي عليه خماطر عالية وقد ل يكون ال�ستثمار فيها مالئما �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا 
وخماطر هذا ال�ستثمار وحتمل اأي خ�سارة قد تنجم عن مثل هذا ال�ستثمار.

اإن ن�ساط ال�سركة و�سركاتها التابعة واأعمالها، وظروفها املالية، وتوقعاتها امل�ستقبلية، ونتائج عملياتها، والتدفقات النقدية، قد تتاأثر �سلبا وب�سورة جوهرية اإذا 
ما حدثت اأو حتققت اأي من املخاطر التي يت�سمنها هذا الق�سم والتي ترى اإدارة ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية. بالإ�سافة اإلى اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س 

الإدارة اأو ي�سنفها حاليًا باأنها غري جوهرية، لكنها قد حتدث بالفعل وت�سبح خماطر جوهرية.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة لل�سركة، بح�سب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطر جوهرية معلومة لديهم من املمكن اأن توؤثر على قرار امل�ستثمرين كما 
يف تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف هذا الق�سم.

ل يكون ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا هذا ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد مالية كافية لتحمل اأية 
خ�سارة قد تنجم عن هذا ال�ستثمار. وينبغي على امل�ستثمر الذي يحق له الكتتاب يف الأ�سهم املطروحة ويرغب يف ذلك والذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي 

عليه اتخاذه بخ�سو�س مالئمة ال�ستثمار له من عدمه اأن يرجع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له للح�سول على امل�سورة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة العليا لل�سركة و�سركاتها التابعة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى 
مل يت�سنى ل لإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية ولكنها عند حدوثها تبني باأنها خماطر جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س 

�سعر الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون كامل ا�ستثماراتهم يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزٍء منها ب�سبب اأيٍّ من هذه املخاطر.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن هناك خماطر و�سكوك واحتمالت اأخرى، مبا فيها تلك غري املعروفة حاليًا اأو 
التي تعتربها الإدارة العليا لل�سركة غري جوهرية، قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله.
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املخاطر املتعلقة بتوطني الوظائف والعاملة األجنبية

ت�سرتط احلكومة ال�سعودية على جميع ال�سركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية، مبا يف ذلك ال�سركة و�سركاتها التابعة، االلتزام مبتطلبات توطني الوظائف 
)ال�سعودة( التي تقت�سي توظيف ن�سبة معينة من املوظفني ال�سعوديني. ويتعني على كل �سركة، عمال بتعليمات وزارة العمل ال�سادرة يف 1423/05/01هـ )املوافق 
2002/08/10م( احل�سول على �سهادة بهذا اخل�سو�س من وزارة العمل، علمًا باأن وزارة العمل قد قررت اأن تفر�س يف بداية العام 2013م �سيا�سات اأكرث �سرامة 

ب�ساأن ال�سعودة يف اإطار برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني الوظائف »نطاقات«.

وقد مت ت�سنيف ال�سركة �سمن النطاق البالتيني وفقَا لت�سنيف برنامج حتفيز املن�ساآت على توطني الوظائف »نطاقات«، حيث حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة قدرها 
حوايل 20.3% )وذلك وفقًا ل�سهادة �سعودة �سادرة عن  وزارة العمل كما يف 2017/01/14م(. اإل اأنه قد ي�سعب على ال�سركة احلفاظ على الن�سبة ذاتها من 
املواطنني ال�سعوديني والحتفاظ بها يف امل�ستقبل، ومن ثم ل ت�سبح م�ستوفية ملتطلبات برنامج »نطاقات«. واإذا مل تتمكن ال�سركة اأو �سركاتها التابعة من موا�سلة 

التقيد مبتطلبات برنامج »نطاقات« فاإنها �سوف ُت�سنف �سمن الفئة ال�سفراء اأو الفئة احلمراء. ويف تلك احلالة، تتعر�س ال�سركة لعدد من العقوبات من بينها:

تعليق طلباتها للح�سول على تاأ�سريات عمل جديدة. �
تعليق طلباتها لنقل كفالة موظف حايل اأو موظف حمتمل. �
منع املوظفني غري ال�سعوديني العاملني معها من تغري مهنهم يف تاأ�سريات العمل. �
املمتاز  � النطاق  اأو  الأخ�سر  النطاق  �سمن  تقع  اأخرى  �سركات  اإلى  كفالتهم  بنقل  لديها  العاملني  ال�سعوديني  غري  املوظفني  من  عدد  قيام  اإمكانية 

)البالتيني( دون احل�سول على موافقتها.
ا�ستبعاد ال�سركة من امل�ساركة يف املزايدات احلكومية اأو حرمانها من احل�سول على قرو�س حكومية. �

اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن احلكومة تتخذ تدابري لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني يف اململكة وفقا لقانون العمل وقوانني الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية. 
وتنوي احلكومة من وراء هذه التدابري اتخاذ اإجراءات �سد املوظفني غري ال�سعوديني الذين 1( ل يعملون لدى كفيلهم و2( ل تتطابق طبيعة عملهم مع متطلباتهم 
الوظيفية )كما جاء يف ت�سريح عملهم(. ول يوجد اأي �سمان بان ال�سركة اأو �سركاتها التابعة �سوف تكون قادرة على تاأمني اليد العاملة الالزمة اأو توظيف العدد 
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املطلوب من العمالة االأجنبية وفقًا ل�سروط مواتية لل�سركة اأو ل�سركاتها التابعة. كما قد تواجه ال�سركة حتديات يف احلفاظ على موظفيها من املواطنني ال�سعوديني، 
ويف حال انخفا�س عدد هذه الفئة من املوظفني فاإن ذلك �سيودي اإلى انخفا�س ن�سبة ال�سعودة الإجمالية لديها. اإن وقوع اأو حتقق اأيا من الأحداث امل�سار اإليها اأعاله 

�سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على نتائج عمليات ال�سركة و�سركاتها التابعة وو�سعها املايل وتوقعات اأعمالها امل�ستقبلية.

املخاطر املتعلقة باالستثامر يف الرشكات التابعة والزميلة

تعتمد ال�سركة يف اأرباحها على الأرباح التي حتققها مبا�سرة نتيجة اأعمالها بالإ�سافة اإلى الأرباح التي حتققها ال�سركات التابعة والزميلة لها؛ وعليه فكلما زادت 
ربحية ال�سركات التابعة والزميلة لل�سركة فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى زيادة اأرباحها املبا�سرة، والعك�س �سحيح، اإذ اإنه يف حالة عدم متكن ال�سركات التابعة والزميلة 
من حتقيق اأرباح، اأو يف حال تكبدها خ�سائر فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س م�ستوى ربحية ال�سركة مما �سيوؤثر على اأعمالها وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج 

عملياتها.

يبني اجلدول اأدناه ال�سركات التابعة والزميلة لل�سركة:

1- اجلدول رقم )2-1(: ال�سركات التابعة والزميلة
حالة الن�شاط قيمة اال�ستثمار

)ريال �سعودي(
ن�سبة امللكية الكيان القانوين ا�سم ال�سركة

ن�سطة 250.000 %50 م�سوؤولية حمدودة �سركة م�ساريع التخزين والإمداد

ن�سطة حوايل 8.961.000 %29.87 م�ساهمة بحرينية مقفلة �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية - البحرين

ن�سطة حوايل 198.000 %99 م�سوؤولية حمدودة �سركة م�ساحات مل�ساريع التخزين والإمداد- البحرين

غري ن�سطة )جاري العمل على اإلغائها( 90.000 %90 م�سوؤولية حمدودة �سركة اأ�سا�س البنجر للتجارة

غري ن�سطة )جاري العمل على اإلغائها ( 470.000 %94 م�سوؤولية حمدودة �سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور
امل�سدر: ال�سركة

مخاطر التعامالت مع أطراف ذو عالقة

ت�سمل العقود واملعامالت مع الأطراف ذو العالقة معامالت مع �سركات ميلكها و/اأو ي�سيطر عليها امل�ساهمون املوؤ�س�سون ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. مل تقم 
ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة من و�سع اأي اآلية ت�سمن اأن التعامالت مع اأطراف ذو عالقة قائمة على اأ�س�س جتارية. وعماًل بنظام ال�سركات، يجب موافقة 
املوافقات ب�سكل �سنوي.  اأن جتدد تلك  العالقة، على  العقود واملعامالت مع الأطراف ذو  ال�سنوية على جميع  العامة  ال�سركة يف اجتماع اجلمعية  امل�ساهمني يف 
بتاريخ  املنعقدة  العادية  العامة  العالقة خالل اجلمعية  العقود واملعامالت مع الأطراف ذو  ال�سركة على جميع  ال�سركة باحل�سول على موافقة م�ساهمي  قامت 
2017/06/05م. ل يوجد اأي �سمان لتجديد العقود اأو املعامالت مع الأطراف ذو العالقة عند انتهاء مددها، اإذ ميكن اأن ل يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية 
العامة لل�سركة على جتديد تلك العقود اأو املعامالت من جهة اأو اأن ال يوافق االأطراف يف هذه العقود اأو املعامالت على جتديدها وفقا لل�سروط التي تطلبها ل�سركة. 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه يف حال عدم عر�س ال�سركة لتعامالتها مع الأطراف ذو العالقة ملوافقة اجلمعية العامة فاإن ذلك �سيعترب خمالفة لنظام ال�سركات مما قد 

يعر�س ال�سركة للعقوبة )غرامة ل تزيد على 500.000 ريال( املن�سو�س عليها يف املادة )213( من نظام ال�سركات. 

بلغ حجم تعامالت ال�سركة مع الأطراف ذو العالقة يف العام 2016م 28.8 مليون ريال مق�سمة كالآتي:

عمليات ا�ستثمارية  بقيمة 21.9 مليون ريال )ما ميثل 68.7% من الإيرادات(. �
عمليات ت�سغيلية بقيمة 7 ماليني ريال )ما ميثل 21.9% من الإيرادات(.  �

ونظرًا لعتماد ال�سركة على هذه العقود واملعامالت ب�سكل كبري، ف�سيكون لإنهائها اأثر �سلبي وجوهري على ربحية ال�سركة وبالتايل على اأعمالها وتوقعاتها وو�سعها 
املايل ونتائج عملياتها.

عدم القدرة عىل تنفيذ خطة العمل وتحقيق اسرتاتيجية النمو املستهدفة

يعتمد اأداء ال�سركة امل�ستقبلي على قدرتها على تنفيذ خطة العمل وحتقيق ا�سرتاتيجية النمو امل�ستهدفة، ولكن قد تواجه ال�سركة بع�س املخاطر وال�سعوبات والتي 
قد تتمثل يف عدم قدرة ال�سركة على تطوير م�ساريع تخزين جديدة واإدارتها، عدم كفاية راأ�س املال، عدم توفري القوى العاملة، وتغري العتبارات القت�سادية؛ مما 

�سيوؤثر �سلبًا على جناح ال�سركة يف تنفيذ خططها امل�ستقبلية وبالتايل على نتائج اأعمالها.

املخاطر املتعلقة برتكز اإليرادات

متثل ح�سة الع�سر عمالء الرئي�سيني لل�سركة ما ن�سبته 44.3% يف العام 2015م و38.2% يف العام 2016م من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف تلك ال�سنتني. ويف حال 
خ�سرت ال�سركة عميل اأو اأكرث من عمالئها الرئي�سيني، اأو يف حال عدم قدرة ال�سركة على تنويع قاعدة عمالئها، ف�سوف يكون لذلك تاأثري �سلبي على اإيرادات 

ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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مخاطر زيادة املنافسة

تن�ساأ املناف�سة عند وجود �سركات اأخرى تعمل يف نف�س قطاع اأعمال ال�سركة وتقدم منتجات م�سابهة اأو مناف�سة لها ، ويعترب قطاع التخزين واإدارة امل�ستودعات 
واخلدمات اللوج�ستية من القطاعات حمدودة املناف�سة يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي، نظرًا للتكاليف التاأ�سي�سية العالية. ومع ذلك، فهناك احتمالية 
بدخول �سركات جديدة ذات م�سادر مالية وغري مالية كبرية اإلى ال�سوق. وعليه، فاإنه ل يوجد �سمان با�ستمرارية الأداء الإيجابي لل�سركة يف ظل التناف�سية العالية، 
وقد يوؤدي حدوث اأي تغري يف البيئة التناف�سية اإلى تغري الأ�سعار اأو انخفا�س الهوام�س الربحية اأو فقدان احل�سة ال�سوقية، ال�سيء الذي �سيوؤثر �سلبًا على ربحية 

ال�سركة.

مخاطر وجود مستودعات ومخازن الرشكة عىل أراض مستأجرة

تقوم ال�سركة با�ستئجار اأرا�سي جميع م�ستودعاتها يف اململكة وخارجها. عدم القدرة على جتديد بع�س عقود الإيجار اأو رفع قيمة جتديد هذه العقود �سوف يكون 
له تاأثري �سلبي على اأعمال وربحية ال�سركة.

مخاطر أسعار رصف العمالت

نظرًا ل�ستثمارات ال�سركة والتي ل تقت�سر على ال�ستثمار داخل اململكة، حيث لدى ال�سركة ا�ستثمارات يف مملكة البحرين، والتي تتمثل اأ�سا�سا يف ا�ستثماراتها 
يف �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية، فاإن ال�سركة تكون عر�سة لتقلبات اأ�سعار ال�سرف. بلغت قيمة اأ�سول �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية بتاريخ 
2016/12/31م حوايل )4.000.000( دينار بحريني )اأي حوايل )40.000.000( مليون ريال �سعودي(. كما يف تاريخ هذه الن�سرة، تبلغ ن�سبة ملكية �سركة 
حوايل  اململكة  خارج  العمومية  املخازن  ل�سركة  اجلوهرية  الأ�سول  قيمة  تبلغ  وعليه،   .%29.87 العقارية  البحرينية  اخلليج  معامل  �سركة  يف  العمومية  املخازن 
)1.200.000( دينار بحريني )اأي حوايل )12.000.000( مليون ريال �سعودي(. اإن اأي انخفا�س يف اأ�سعار �سرف الدينار البحريني �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س 

قيمة اأ�سول ال�سركة يف مملكة البحرين، ال�سيء الذي �سيوؤثر �سلبًا على ربحية ال�سركة.

عدم إنهاء الربط الزكوي 

قامت ال�سركة بتقدمي اإقرارات الزكاة لالأعوام من 2010م اإلى 2016م لكن مل حت�سل ال�سركة بعد على �سهادات الربط الزكوي لهذه ال�سنوات، حيث اأن اآخر 
�سهادة ربط زكوي ح�سلت عليها ال�سركة كانت للفرتة املنتهية يف 2009/12/31م. وعليه، قد تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل مبطالبة ال�سركة بدفع مبالغ 
تزيد عن ما مت تخ�سي�سه لالأعوام من 2010م اإلى 2016م )البالغ )1.501.414( ريال( ف�سال عن غرامات التاأخري، مما �سيكون له اأثر �سلبي على امل�ساهمني 

احلاليني وامل�ستقبليني لل�سركة الذين �سوف يتحملون دفعات زكاة اإ�سافية اإ�سافة اإلى ما مت تخ�سي�سه يف البيانات املالية كما يف 2016م.

عدم توفر تغطية تأمينية ملرافق الرشكة

مل تقم ال�سركة باحل�سول على تغطية تاأمينية ملرافقها، مبا يف ذلك م�ستودعاتها وخمازنها. علمًا بان م�سوؤولية ال�سركة جتاه عمالئها منح�سرة فقط بتوفري 
امل�ستودعات وم�ساحات تخزين. كما ل  تفر�س ال�سركة على عمالئها القيام بتاأمني �سلعهم ومعداتهم املخزنة. ويف حال قام العميل بتاأمني �سلعه ومعداته املخزنة، 

ل ي�سمل عقد التاأمني هذا تغطية م�ستودعات ال�سركة.

من املمكن اأن تتعر�س مرافق ال�سركة للعديد من احلوادث التي تخرج عن �سيطرة ال�سركة مثل الكوارث الطبيعية اأو احلرائق وغريها من الأخطار، والتي متكن 
اأن توؤدي اإلى تكاليف مرتفعة، مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

مخاطر إنشاء وتطوير املشاريع

اإلى ح�سن التخطيط  تخطط ال�سركة لتطوير م�ساريع تخزين جديدة واإدارتها. وحتتاج الإدارة الناجحة لهذه امل�ساريع، كغريها من م�ساريع التطوير العقاري، 
واإدارة العقود، مراقبة التكلفة واجلودة، بالإ�سافة اإلى التاأكد من تطبيق جميع معايري ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة.  وقد تواجه ال�سركة عقبات و�سعوبات 
يف اإن�ساء وتطوير هذه امل�ساريع كالنق�س يف اليد العاملة اأو تاأخر املوردين يف تو�سيل املرافق واملعدات، والتي �ستوؤثر �سلبيا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل.

مخاطر عدم االلتزام برشوط وتعهدات التسهيالت االئتامنية

قامت ال�سركة باحل�سول على الت�سهيالت الئتمانية التالية:

بتاريخ 1437/01/14هـ )املوافق 2015/10/27م( قامت ال�سركة باحل�سول على حد ت�سهيل عام من قبل البنك ال�سعودي الهولندي )البنك الأول - 1
حاليا( مببلغ )34.000.000( ريال لتمويل البناء. قامت ال�سركة با�ستخدام مبلغ )25.000.000( ريال حتى تاريخ هذه الن�سرة يتم �سداده على 8 
دفعات متتالية على �سكل ن�سف �سنوي مببلغ )3.125.000( ريال �سعودي ابتداء من تاريخ 1438/11/22هـ )املوافق 2017/08/14م( اإلى تاريخ 

1442/07/02هـ )املوافق 2021/02/14م(..
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بتاريخ 1434/07/24هـ )املوافق 2013/06/03م( قامت ال�سركة بالدخول يف عقد بيع مرابحة مع بيت التمويل الكويتي - البحرين مببلغ )213.104( - 2
دينار بحريني )اأي حوايل )2.131.040( ريال �سعودي(  لتمويل م�سرتيات البناء. يتم �سداد اأ�سل الدين على 12 دفعة متتالية على �سكل ن�سف 
�سنوي مببلغ )17.759( دينار بحريني )اأي حوايل )177.590( ريال �سعودي( ابتداء من تاريخ 1435/01/30هـ )املوافق 2013/12/03م( اإلى 

تاريخ 1440/09/29هـ )املوافق 2019/06/03م(.
بتاريخ 1434/07/27هـ )املوافق 2013/06/06م( قامت ال�سركة بالدخول يف عقد بيع مرابحة مع بيت التمويل الكويتي - البحرين مببلغ )142.808( - 3

دينار بحريني )اأي حوايل )1.428.080( ريال �سعودي(  لتمويل م�سرتيات البناء. يتم �سداد اأ�سل الدين على 12 دفعة متتالية على �سكل ن�سف 
�سنوي مببلغ )11.901( دينار بحريني )اأي حوايل )119.010( ريال �سعودي( ابتداء من تاريخ 1435/02/03هـ )املوافق 2013/12/06م( اإلى 

تاريخ 1440/10/03هـ )املوافق 2019/06/06م(.
بتاريخ 1434/07/27هـ )املوافق 2013/06/06م( قامت ال�سركة بالدخول يف عقد بيع مرابحة مع بيت التمويل الكويتي - البحرين مببلغ )310.452( - 4

دينار بحريني )اأي حوايل )3.104.520( ريال �سعودي(  لتمويل م�سرتيات البناء. يتم �سداد اأ�سل الدين على 12 دفعة متتالية على �سكل ن�سف 
�سنوي مببلغ )25.871( دينار بحريني )اأي حوايل )258.710( ريال �سعودي( ابتداء من تاريخ 1435/02/03هـ )املوافق 2013/12/06م( اإلى 

تاريخ 1440/10/03هـ )املوافق 2019/06/06م(.
بتاريخ 1434/08/10هـ )املوافق 2013/06/19م( قامت ال�سركة بالدخول يف عقد بيع مرابحة مع بيت التمويل الكويتي - البحرين مببلغ )34.372( - 5

دينار بحريني )اأي حوايل )343.720( ريال �سعودي(  لتمويل م�سرتيات البناء. يتم �سداد اأ�سل الدين على 12 دفعة متتالية على �سكل ن�سف �سنوي 
تاريخ  اإلى  2013/12/19م(  )املوافق  1435/02/16هـ  تاريخ  من  ابتداء  �سعودي(  ريال   )28.640( حوايل  )اأي  بحريني  دينار   )2.864( مببلغ 

1440/10/16هـ )املوافق 2019/06/19م(.
ل يوجد �سمان على قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها يف مواعيد ال�ستحقاق مما يعد اإخالل بالتفاقية املربمة، وبالتايل يحق للبنك اإلغاء اأو اإنهاء الت�سهيالت 
الئتمانية ويطالب ال�سركة ب�سداد كامل املديونية فورا، مما �سيوؤثر �سلبا على اأعمال ال�سركة وقدرتها على القرتا�س وتنفيذ خططها امل�ستقبلية. وجتدر الإ�سارة 

اإلى اأن ال�سركة ح�سلت على املوافقات الالزمة من مقر�سيها على عملية الطرح.

ضامن التسهيالت االئتامنية للرشكة بضامنات شخصية من طرف أعضاء مجلس اإلدارة

قدم رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة، ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي، �سمانات �سخ�سية بكامل مبالغ الت�سهيالت الئتمانية لل�سركة، وهي كالتايل:

�سمانات �سخ�سية مقدمة للبنك ال�سعودي الهولندي )البنك الأول حاليا( مببلغ )34.000.000( ريال.- 1
�سمانات �سخ�سية مقدمة لبيت التمويل الكويتي - البحرين مببلغ )700.736( دينار بحريني )اأي حوايل )7.007.360( ريال �سعودي(.- 2

ومن اجلدير بالذكر باأنه لن يتم التنازل عن هذه ال�سمانات من قبل البنوك اأو حتويلها با�سم ال�سركة بعد الطرح. ويف حال تقدمت ال�سركة بطلب اإلى البنوك 
بالتنازل عن ال�سمانات ال�سخ�سية املقدمة من قبل ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي، قد تطلب البنوك �سمانات اإ�سافية مقابل الت�سهيالت الئتمانية ول تتمكن 
ال�سركة من تقدميها، الأمر الذي �سيجعل ال�سركة يف حالة اإخالل، مما �سيجعل كامل املديونية واجبة ال�سداد فورا والذي �سيوؤثر �سلبا على اأعمال ال�سركة وقدرتها 

على القرتا�س وتنفيذ خططها امل�ستقبلية.

مخاطر عدم الحصول عىل الرتاخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها

يتوجب على ال�سركة من اأجل تو�سيع اأعمالها احل�سول والحتفاظ بعدد من الرتاخي�س وال�سهادات واملوافقات من ِقبل اجلهات والهيئات احلكومية التنظيمية 
والقانونية واالإدارية وغريها من اجلهات والهيئات، ويخ�سع معظمها ل�سروط يتم مبوجبها اإنهاء اأو اإيقاف تلك الرتاخي�ص اأو ال�سهادات اأو الت�ساريح اأو املوافقات 
يف حال عدم اللتزام مبتطلبات معينة. ويف حال عدم قدرة ال�سركة على احل�سول اأو الحتفاظ بالرتاخي�س والت�سريحات ذات العالقة، فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا 

على جناح ال�سركة يف تنفيذ خططها امل�ستقبلية وبالتايل على نتائج اأعمال ال�سركة.

مخاطر التقايض والدعاوي القانونية

ب�سكل عام، تتعامل ال�سركات مع الأ�سخا�س وال�سركات وغريهم من الأطراف من خالل عقود واتفاقيات قانونية حتدد اإطار العمل ونوع العالقة بني الطرفني. 
ولذلك، تكون ال�سركة عر�سة اإلى نزاعات قانونية وق�سائية ُترفع من قبلها اأو �سدها نتيجة لعدم التقيد بالعقود اأو امل�سوؤوليات اأو دفع امل�ستحقات اأو اخلالفات 

مع العمالء اأو النزاعات الُعمالية اأو غريها. وجتدر الإ�سارة اإلى انه ل يوجد لدى ال�سركة اأي نزاع ق�سائي اأمام اأي جهة يف اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.

مخاطر قصور الخربة يف إدارة رشكة مدرجة

تدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة خا�سة، ومن ثم فاإن موظفي الإدارة العليا لي�س لديهم اخلربة الكافية يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية، ويف كيفية التقيد باللوائح والأنظمة اخلا�سة بهذه ال�سركات. ويتوجب على موظفو الإدارة العليا على وجه اخل�سو�س بذل جهود اإ�سافية ل�سمان التزام 
العليا بهذه  الإدارة  التزام  ال�سعودية. ويف حال عدم  املالية  بال�سوق  املدرجة  ال�سركات  املفرو�سة على  بالإف�ساح  املتعلقة  والقواعد  التنظيمية  بالقواعد  ال�سركة 

القواعد فاإن ذلك �سوف يوؤثر بدوره �سلبا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.
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مخاطر تطبيق قواعد حوكمة الرشكات

قام جمل�س اإدارة ال�سركة باعتماد لئحة حوكمة ال�سركة اخلا�سة بها وامل�ستمدة من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف اململكة، وت�سمل 
هذه الإجراءات والقواعد ت�سكيل جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة. لكن مل يتم اعتماد هذه الالئحة بعد من قبل اجلمعية العمومية لل�سركة. وحيث اأن لئحة حوكمة 
ال�سركات تعترب ا�سرت�ساديه لل�سركات املدرجة يف ال�سوق املوازية اإل اأنه يف حال تطبيقها ب�سكل اإلزامي فاإن جناح ال�سركة يف تطبيق احلوكمة ب�سكل �سحيح يعتمد 
على مدى ا�ستيعاب وفهم املجل�س وجلانه والإدارة والعاملني يف ال�سركة لهذه القواعد والإجراءات. واإن خمالفة هذه القواعد والإجراءات اأو الف�سل يف تطبيقها 

يعر�س ال�سركة للمخالفات اجلزائية من ِقبل هيئة ال�سوق املالية.

مخاطر حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث األخرى

قد ت�سر الكوارث الطبيعية اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة اإلى حد كبري مبرافق ال�سركة. قد يوؤدي اأي �سرر ي�سيب مرافق ال�سركة اأو ي�سيب العمال �سواء كان ب�سبب 
الفي�سانات اأم الزلزل اأم العوا�سف اأم اأي كارثة طبيعية اأخرى اإلى تكبد تكاليف كبرية من قبل ال�سركة وذلك لت�سحيح اآثار تلك الكوارث، كما قد يوؤثر ب�سدة على 
قدرة ال�سركة على ممار�سة عملياتها وبالتايل التقليل من نتائجها الت�سغيلية امل�ستقبلية. ويف حال اإ�سرار الكوارث الطبيعية مبرافق ال�سركة، ف�سوف يكون لذلك 

اأثر �سلبي على توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل.

مخاطر مصادر التمويل

من اأجل متويل اأو امل�ساعدة يف متويل عمليات ال�سركة، قد تعتمد ال�سركة على مقدرتها على احل�سول على قرو�س اإ�سافية من جهات التمويل املختلفة، ويف حالة 
عدم متكنها من احل�سول على مثل هذا التمويل يف امل�ستقبل فاإن عمليات ال�سركة واأداءها املايل ومقدرتها على املحافظة على اأعمالها وتو�سعاتها، قد تتاأثر �سلبًا. 

مخاطر قرارات اإلدارة

اإدارة  تعتمد نتائج اأعمال ال�سركة ب�سكل رئي�سي على قدرة اإدارتها على اتخاذ القرارات ال�سحيحة واملنا�سبة فيما يتعلق باأعمالها وباأن�سطتها. ويف حال قامت 
ال�سركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخ�س اأعمالها، ف�سوف ينعك�س ذلك �سلبًا على اأداء ال�سركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

مخاطر االعتامد عىل املوظفني الرئيسيني

تعتمد ال�سركة على قدرات وخربات املوظفني الرئي�سيني العاملني بها، لذلك فاإن جناح ال�سركة يف حتقيق اأهدافها يعتمد على املحافظة على موظفيها وا�ستقطاب 
وتوظيف الكفاءات واأ�سحاب املوؤهالت للعمل لديها. وعليه، فاإن ف�سل ال�سركة يف املحافظة على هوؤلء املوظفني اأو ا�ستقطاب غريهم من ذوي اخلربة، �سيوؤثر �سلبًا 

وب�سكل جوهري على اأعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر االعتامد عىل العاملة األجنبية

ونتائجها  ال�سركة وو�سعها املايل  اأعمال  نتائج  تتاأثر  بتاريخ 2016/12/31م. لذلك �سوف  ال�سركة  اإجمايل املوظفني يف  ن�سبة 80% من  الأجنبية  العمالة  ت�سكل 
الت�سغيلية ب�سكل �سلبي اإذا مل تتمكن من املحافظة على كوادرها من العمالة الأجنبية اأو اإيجاد بدلء عنهم بنف�س املهارات واخلربات املطلوبة اأو تغري �سيا�سات 

ال�ستقدام )�سواء الأجور اأو �ساعات العمل( يف الدول امل�ستقدم منها.

كما �ستقوم اململكة ابتداء من �سهر يوليو من عام 2017م بتطبيق ر�سوم اإ�سافية على العمالة الأجنبية وذلك �سمن برنامج حتقيق التوازن املايل 2020. ومن املتوقع 
اأن يرتتب عن تطبيق هذه الر�سوم الإ�سافية زيادة يف ر�سوم عمالة ال�سركة باملبالغ التالية يف حالة عدم تغري عدد العمالة احلايل:

العام 2018م: زيادة بحوايل )330.000( ريال �سعودي مقارنة بر�سوم العام 2016م. �
العام 2019م: زيادة بحوايل )500.000( ريال �سعودي مقارنة بر�سوم العام 2016م. �
العام 2020م ف�ساعدا: زيادة بحوايل )660.000( ريال �سعودي �سنويا مقارنة بر�سوم العام 2016م. �

ويف حال مل تتح�سن ربحية ال�سركة م�ستقباًل لتعو�س هذه التكاليف الإ�سافية، فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر املوظفني الذين ليسوا عىل كفالة الرشكة

جتدر الإ�سارة اإلى وجود تباين يف عدد موظفي ال�سركة، حيث يوجد عدد )26( �ستة وع�سرون موظف غري �سعودي على لئحة رواتب املوظفني، يعملون لدى ال�سركة 
ولكنهم لي�سوا على كفالتها، مما قد يعر�س ال�سركة لغرامة ترتاوح ما بني )5.000( خم�سة اآلف ريال اإلى )20.000( ع�سرين األف ريال عن كل موظف خمالف 

يف حال مل تتمكن ال�سركة من تنظيم اأو�ساعها ونقل كفالتهم.
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مخاطر أخطاء املوظفني أو سوء سلوكهم

ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن عدم حدوث حالت �سوء �سلوك من قبل موظفيها يف اإطار ممار�ستهم لأعمالهم ول �سّيما اأعمال الغ�س والأخطاء املتعمدة اأو الغري 
متعمّدة والإخفاق يف توثيق املعامالت ب�سورة فّعالة وحمكمة وعدم احل�سول على املوافقات الداخلية املطلوبة للقيام باإجراء معنّي. وقد ينتج عن �سوء �سلوك 
املوظف اأو خطاأه خمالفة الأنظمة املعتمدة من قبل ال�سركة مما يوؤدي اإلى عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية و/اأو اإ�سرار ج�سيمة ب�سمعة ال�سركة. ول ميكن لل�سركة 

�سمان اأن �سوء �سلوك املوظف اأو خطاأه لن يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

مخاطر االئتامن

تن�ساأ خماطر الئتمان عندما يعجز اأحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مايل معني للطرف الآخر. وقد تواجه ال�سركة خماطر الئتمان يف عدة حالت موؤقتة اأو دائمة 
منها وجود اأر�سدة مدينة من العمالء، وف�سل اأطراف اأخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها جتاه ال�سركة، وغريها. 

ل ت�ستطيع ال�سركة �سمان عدم ف�سل الأطراف التي تتعامل معهم يف الوفاء بالتزاماتهم، وهي ل ت�ستطيع اأي�سًا توقع قدرتهم امل�ستقبلية باللتزام ب�سكل دقيق. ويف 
حالة عدم التزام الدائنني ب�سداد م�ستحقات ال�سركة، ف�سوف يوؤثر ذلك �سلبًا وب�سكل جوهري على ال�سركة وعلى و�سعها املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر السيولة

تواجه ال�سركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية النا�سئة عن الأن�سطة الت�سغيلية ومتطلباتها يف الوقت املحدد. ول 
ت�سمن ال�سركة عدم وقوع اأية اأحداث طارئة اأو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما يوؤثر على الأداء الت�سغيلي لل�سركة وعلى و�سعها املايل. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ن�سبة التداول لل�سركة بلغت بتاريخ 2016/12/31م 0.18 مرة.

مخاطر عدم االلتزام مبتطلبات نظام الرشكات

قيام  و�سي�ستلزم ذلك  بها.  اللتزام  ال�سركة  يتوجب على  التي  النظامية اجلديدة  املتطلبات  والذي يفر�س بع�س  لل�سركات،  الوزراء نظام جديد  اأ�سدر جمل�س 
ال�سركة باتخاذ الإجراءات الالزمة لاللتزام مبثل هذه املتطلبات والتي من املمكن اأن توؤثر على خطة اأعمالها اأو ت�ستغرق وقتًا طوياًل لتطبيقها. كما فر�س نظام 
ال�سركات اجلديد عقوبات اأ�سد �سرامة على خمالفة اأحكامه وقواعده الإلزامية. وبالتايل من املمكن اأن تتعر�س ال�سركة اإلى مثل هذه العقوبات يف حال عدم 

التزامها بتلك القواعد والأحكام، والذي من �ساأنه التاأثري �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

املخاطر املرتبطة بالسوق والقطاع22   2

مخاطر استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثريات عىل كيفية مامرسة الرشكة لعملياتها

تخ�سع اأعمال ال�سركة و �سركاتها التابعة لالأنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والتعليمات العامة والتعاميم املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. علمًا باأن 
البيئة النظامية التي تعمل فيها ال�سركة تتعر�س للتغيري. اإن التغيريات التنظيمية الناجتة عن العوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والتقنية والعوامل البيئية ميكن اأن 
توؤثر على عمليات ال�سركة و اأن حتد من تطور ال�سركة اأو اأعمالها. و اإذا فر�ست الأنظمة اأو اللوائح اجلديدة متطلبات اإ�سافية من ال�سعب اأو املكلف اللتزام بها، 
و اإذا ا�سطرت ال�سركة اإلى تعديل منتجاتها اأو عملياتها لاللتزام بهذه الأنظمة، ف�سينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، و �سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأرباح 

ال�سركة وعلى تدفقاتها النقدية و اأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها.

املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف منطقة الرشق األوسط

تعاين العديد من دول منطقة ال�سرق الأو�سط من عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي اأو الأمني يف الوقت احلا�سر. ول يوجد �سمانات باأن الظروف القت�سادية وال�سيا�سية 
يف تلك البلدان اأو اأي بلدان اأخرى لن يكون لها تاأثري �سلبي على الأ�سواق املالية يف اململكة عموما، وعلى اأعمال ال�سركة، ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمد الأداء امل�ستقبلي املتوقع لل�سركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالأو�ساع القت�سادية يف اململكة ب�سكل عام وت�سمل، على �سبيل املثال ل احل�سر، عوامل 
الت�سخم ومنو الناجت املحلي ومتو�سط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقت�ساد اململكة الكلي واجلزئي ب�سكل اأ�سا�سي على النفط وال�سناعات النفطية والتي ل تزال 
ت�سيطر على ح�سة كبرية من الناجت املحلي الإجمايل، وعليه فاإن اأي تقلبات غري مواتية حتدث يف اأ�سعار النفط �سيكون لها اأثرها املبا�سر واجلوهري على خطط 
ومنو القت�ساد ال�سعودي ب�سكل عام وعلى معدلت الإنفاق احلكومي، والذي �سيوؤثر �سلبًا على قطاع التاأمني ككل، والذي من �ساأنه التاأثري �سلبًا على اأداء ال�سركة 
املايل نظرًا لعملها �سمن منظومة القت�ساد ال�سعودي وتاأثرها مبعدلت الإنفاق احلكومي. كما يعتمد ا�ستمرار منو القت�ساد ال�سعودي على عدة عوامل اأخرى 
مبا فيها ا�ستمرار النمو ال�سكاين وا�ستثمارات القطاعني احلكومي واخلا�س يف البنية التحتية، لذا فاإن اأي تغيري يف اأي من هذه العوامل �سيكون له تاأثري كبري على 

القت�ساد وبالتايل �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
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استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثريات عىل أعامل الرشكة

تخ�سع ال�سركات العاملة يف اململكة لعدد من القوانني والأنظمة والتي هي عر�سة للتغري اأو التعديل مما يوؤدي اإلى تاأثر اإيرادات ال�سركة �سلبًا اأو زيادة التكاليف 
وامل�ساريف اأو زيادة اللتزامات اأو احلد من عمليات التو�سيع وتنفيذ امل�ساريع وهو ما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على نتائج اأعمال ال�سركة املالية.

املخاطر املتعلقة باألسهم22   2

مخاطر التذبذبات املحتملة يف سعر السهم

ميكن اأن يكون �سعر ال�سهم يف ال�سوق غري م�ستقر وعر�سة لدرجة كبرية من التذبذب ولذلك قد ل يتمكن املكتتبون من اإعادة بيع اأ�سهمهم ب�سعر الكتتاب اأو باأعلى 
منه، اأو قد ل يتمكنون من بيعها على الإطالق، حيث اأن �سعر ال�سوق لأ�سهم الكتتاب بعد الطرح قد يتاأثر �سلًبا بعديد من العوامل التي ت�سمل دون احل�سر تدهور 
يف نتائج اأعمال ال�سركة  او �سركاتها التابعة وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية وظهور مناف�سني جدد. التغريات يف ظروف ال�سوق اأو يف الأنظمة احلكومية 

اأو البيئة التنظيمية ككل. اإن هذه العوامل التي ذكرت على �سبيل املثال وغريها من العوامل التي مل تذكر �سيوؤثر �سلًبا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق.

السيطرة الفعلية من قبل املساهمني املؤسسني

بعد اإمتام عملية الطرح �سيحتفظ امل�ساهمون املوؤ�س�سون )وعددهم ع�سرة م�ساهمني( بح�سة �سيطرة يف ال�سركة متثل ن�سبة 70% من اأ�سهم ال�سركة )ف�سال راجع 
ال�سفحة »هـ«(. ونتيجة لذلك، �سيكون مبقدورهم التاأثري يف جميع امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني. مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوافقة 
وامل�سادقة على عقود و اأن�سطة ال�سركة و �سركاتها التابعة املهمة والتعديالت التي قد تطراأ على راأ�س مال ال�سركة وبنود نظامها الأ�سا�سي، وعالوًة على ذلك فاإن 
اأي تغيري يف ا�سرتاتيجية و �سيا�سة العمل من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني قد يوؤثر تاأثري �سلبي جتاه ال�سركة ومن املمكن اأن ي�ستخدم ذلك بطريقة قد توؤثر ب�سكل 
جوهري على توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل، مما �سيوؤثر بدوره �سلبا على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي الى خ�سارة املكتتبني جلزء 

من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة.

املخاطر املتعلقة بسيولة أسهم الرشكة

ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد ب�ساأن تطور �سوق نا�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة، وقد ل يدل �سعر الكتتاب املقدم على �سعر ال�سوق لالأ�سهم بعد طرحه بال�سوق. 
واذا مل تكن �سريحة امل�ستثمرين املوؤهلني وا�سعة لتكون �سوق فعال ون�سط وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة 

يف هذه ال�سوق ب�سفة عامة وا�سهم ال�سركة ب�سفة خا�سة تاأثرًا �سلبيا وجوهريا كما ح�سل يف اأ�سواق مماثلة يف بلدان اأخرى من املنطقة والعامل ب�سفة عامة.

مخاطر توزيع األرباح

اإن قرار دفع اأرباح للم�ساهمني يخ�سع لقرار وتو�سية جمل�س الإدارة بعد و�سع عدد من العوامل القائمة يف العتبار مبا فيها و�سع ال�سركة املايل واأو�ساع ال�سوق 
واملناخ القت�سادي العام وحتليل الفر�س ال�ستثمارية والحتياجات ال�ستثمارية لل�سركة واملتطلبات النقدية والراأ�سمالية وفر�س الأعمال و اأثر مثل هذه الأرباح 

على املوقف الزكوي لل�سركة، اإ�سافة اإلى بع�س العتبارات القانونية والتنظيمية الأخرى. وبناء على ذلك، قد ل تقوم ال�سركة دوما بتوزيع اأرباح على م�ساهميها.

مخاطر طرح أسهم إضافية لزيادة رأس املال

قد حتتاج ال�سركة، من وقت اإلى اآخر، اإلى زيادة راأ�س مالها بناء على متطلبات اأعمالها. وتت�سمن بع�س العوامل التي قد تتطلب زيادة ال�سركة لراأ�س مالها الآتي:

تو�سع ن�ساطات ال�سركة مبا يفوق ما تتحمله ميزانيتها. �
فر�س متطلبات اإ�سافية لراأ�س املال نتيجة �سدور اأنظمة ولوائح جديدة. �
ا�ستنفاذ راأ�س املال احلايل ب�سكل بليغ نتيجة وجود خ�سائر ت�سغيلية غري متوقعة. �

قد ل تتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س مالها يف الوقت الذي حتتاجه اأو بال�سكل الذي يخدم م�سلحتها اأو م�سلحة امل�ساهمني احلاليني الأمر الذي �سيوؤثر �سلبا على 
توقعات اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها ومركزها املايل. كما اأنه اإذا ما قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها باإ�سدار اأ�سهم جديدة، فاإن اإ�سدار هذه الأ�سهم اجلديدة 

�سيوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق وتدين ن�سبة ملكّية امل�ساهمني يف ال�سركة يف حال عدم ا�ستثمارهم يف الأ�سهم اجلديدة يف ذلك احلني.
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مخاطر بيع عدد كبري من األسهم يف السوق املوازية بعد عملية الطرح

 قد يوؤثر بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق املوازية بعد اكتمال عملية الطرح. اأو احتمالية حدوث عملية البيع هذه. ب�سورة �سلبية على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق. 
وبعد اكتمال عملية الطرح بنجاح �سوف يخ�سع امل�ساهمون احلاليون لفرتة حظر مدتها اثنا ع�سر �سهر ابتداء من تاريخ تداول الأ�سهم، ويحظر خاللها الت�سرف 
باأي من الأ�سهم التي ميلكونها يف ال�سركة. وقد يوؤدي بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي منهم لعدد كبري من الأ�سهم بعد النتهاء من فرتة احلظر اإلى التاأثري �سلبا 

على اأ�سهم ال�سركة وبالتايل انخفا�س �سعرها يف ال�سوق.

مخاطر سيولة أسهم االكتتاب

ل يوجد حاليا �سوق عام لأ�سهم ال�سركة ولي�س هنالك �سمان حلدوث تداول ن�سط لأ�سهم ال�سركة وا�ستمراره بعد هذا الطرح. وقد مت حتديد �سعر طرح الأ�سهم 
بناء على عوامل عدة، منها تاريخ اأعمال ال�سركة وفر�سها امل�ستقبلية وفر�س القطاع الذي تناف�س فيه وتقديرات اإدارة ال�سركة وعملياتها ونتائجها املالية. وميكن 
اأن توؤدي عوامل اأخرى مثل النتائج املالية لل�سركة والظروف العامة للقطاع واحلالة القت�سادية العامة اأو عوامل اأخرى خارجة عن �سيطرة ال�سركة اإلى تذبذبات 

كبرية يف اأ�سعار و �سيولة اأ�سهم ال�سركة. 
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خلفية عن رشكة املخازن العمومية وطبيعة أعاملها-31

مقدمة22   2

�سركة املخازن العمومية هي �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051040636 ال�سادر من مدينة الدمام بتاريخ 1430/08/12هـ 
)املوافق 2009/08/03م( وعنوان مقرها الرئي�سي �سارع امللك عبد العزيز يف مدينة اخلرب. يبلغ راأ�س مال ال�سركة )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي 
مق�سم اإلى )3.000.000( ثالثة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اأو�سى جمل�س 
اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1438/07/14هـ )املوافق 2017/04/11م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي 
مق�سم اإلى )3.000.000( ثالثة ماليني �سهما عاديا اإلى )42.860.000( اثنني واأربعني مليون وثمامنائة و�ستني األف ريال �سعودي مق�سم اإلى )4.286.000( 
اأربعة ماليني ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهما عاديا من خالل طرح )1.286.000( مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهما عاديا يف ال�سوق املوازية، وذلك بعد 
احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة.ويف 1438/08/19هـ )املوافق 2017/05/15م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على هذه التو�سية على اأن يتم 

طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب يف ال�سوق املوازية، وتنازل امل�ساهمون يف ال�سركة عن حقهم يف الكتتاب باأ�سهم الزيادة.

أنشطة الرشكة22   2

وفق ال�سجل التجاري لل�سركة، تتمثل اأن�سطتها يف املقاولت العامة للمباين )اإن�ساء - هدم - اإ�سالح - ترميم( وجتارة اجلملة يف قطع غيار ال�سيارات وال�ساحنات 
واإدارة حمطات الوقود وجتارة اجلملة يف امل�ستقات البرتولية و�سراء الأرا�سي واإقامة املباين عليها وا�ستثمارها بالبيع اأو الإيجار ل�سالح ال�سركة.

تتلخ�س اأن�سطة وخدمات ال�سركة الرئي�سية يف اإن�ساء واإدارة مرافق التخزين بالقرب من املوانئ الرئي�سية واملطارات والطرق ال�سريعة. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ل تقوم بت�سغيل م�ستودعاتها وخمازنها، حيث اأن م�سوؤولية ال�سركة جتاه عمالئها منح�سرة فقط بتوفري امل�ستودعات وم�ساحات 
تخزين، ويقوم العمالء بت�سغيل امل�ستودعات واملخازن املوؤجرة باأنف�سهم.

متار�س ال�سركة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل مقرها الرئي�سي يف مدينة اخلرب وفرعيها يف مدينتي الدمام والريا�س. وقد و�سعت ال�سركة ن�ساطها 
خارج اململكة اإلى مملكة البحرين و�سلطنة عمان من خالل �سركتيها التابعة يف مملكة البحرين: �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية و�سركة م�ساحات مل�ساريع 
التخزين والإمداد. وجتدر الإ�سارة اأن �سركة م�ساحات مل�ساريع التخزين والإمداد متتلك ح�سة �سيطرة تبلغ 99% من �سركة حلول التخزين املحدودة، وهي �سركة 

عمانية ذات م�سوؤولية حمدودة.  

كما جتدر الإ�سارة اإلى اأنه ل توجد اأي منتجات اأو ن�ساطات جديدة مهمة لل�سركة.

مراحل تأسيس الرشكة وتغريات رأس املال22   2

بداأت �سركة املخازن العمومية )»ال�سركة« اأو »املخازن العمومية«( ن�ساطها حتت ا�سم »موؤ�س�سة البنجر للتجارة واملقاولت« ل�ساحبها ال�سيد من�سور  �
قدره  مال  وبراأ�س  1989/01/10م(  )املوافق  1409/06/10هـ  وتاريخ   )1010070906( رقم  التجاري  بال�سجل  ال�سبيعي،  منيف  العزيز  عبد 

)25.000( خم�سة وع�سرون األف ريال �سعودي.
م�سمى  � م�سوؤولية حمدودة حتت  ذات  �سركة  اإلى  واملقاولت  للتجارة  البنجر  موؤ�س�سة  )املوافق 2006/06/04م( مت حتويل  بتاريخ 1427/05/08هـ 

»�سركة بندر اخلليج املحدودة« براأ�س مال قدره )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي وذلك بعد اأن مت تقييم �سايف اأ�سول وخ�سومات موؤ�س�سة 
البنجر للتجارة واملقاولت مببلغ وقدره )500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي، وبدخول �سريك وهو ال�سيد م�ساري من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي 
الذي قام بدفع قيمة ح�سته يف راأ�س مال ال�سركة وقدرها )50.000( خم�سون الف ريال �سعودي لل�سيد من�سور عبد العزيز ال�سبيعي، وذلك مبوجب 
عقد التاأ�سي�س )حتويل املوؤ�س�سة اإلى �سركة( امل�سادق عليه من كاتب العدل املكلف يف وزارة التجارة بالريا�س بال�سحيفة رقم )134( من املجلد 

)171( بالعدد )850( وتاريخ 1427/06/20هـ )املوافق 2006/07/16م(.
بتاريخ 1430/06/06هـ )املوافق 2009/05/30م( �سدر قرار ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل املكلف بوزارة التجارة بال�سحيفة رقم )28( من  �

اإلى  األف ريال �سعودي  ال�سركة من )500.000( خم�س مائة  املجلد )254( بالعدد )1334( لعام )1430( بدخول �سركاء جدد وزيادة راأ�س مال 
)3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي وحتويل ال�سركة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإلى �سركة م�ساهمة مقفلة حتت م�سمى »�سركة بندر 
اخلليج«. وال�سركاء اجلدد هم ال�سيدة دلل خالد م�ساعد ال�سبيعي وال�سيدة فجر من�سور عبد العزيز ال�سبيعي وال�سيدة ح�سة من�سور عبدالعزيز 
رقم  التجاري  ال�سجل  �سهادة  مبوجب  مقفلة  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سركة  ت�سجيل  مت  وقد  ال�سبيعي.  عبدالعزيز  من�سور  منرية  وال�سيدة  ال�سبيعي 

)2051040636( وتاريخ 1430/08/12هـ )املوافق 2009/08/03م(. 
بتاريخ 1436/12/22هـ )املوافق 2015/10/05م(، وافق امل�ساهمني على زيادة راأ�سمال ال�سركة من )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي اإلى  �

مبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي، وذلك بتحويل مبلغ )27.000.000( �سبعة وع�سرين مليون ريال من ح�ساب الأرباح املبقاة اإلى 
ح�ساب راأ�س مال ال�سركة.
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األف  � �ستمائة   )600.000( عن  ال�سبيعي  عبدالعزيز  من�سور  ال�سيد  الرئي�سي  امل�ساهم  تنازل  2015/12/29م(،  )املوافق  1437/02/17هـ  بتاريخ 
قيمتها  والبالغ  �سهم  األف  ومائة  مليون  اثنني   )2.100.000( البالغة  اأ�سهمه  اإجمايل  من  �سعودي  ريال  مليون  �ستة   )6.000.000( بقيمة  �سهم 
اإلى كل من ال�سيد عبدالعزيز من�سور ال�سبيعي وال�سيد اأحمد من�سور ال�سبيعي وال�سيد فواز  )21.000.000( واحد وع�سرين مليون ريال �سعودي 

من�سور ال�سبيعي وال�سيدة ورد من�سور ال�سبيعي. بناء عليه، اأ�سبح عدد امل�ساهمني يف ال�سركة )10( ع�سرة م�ساهمني. 
بتاريخ 1438/04/26هـ )املوافق 2017/01/24م( مت تعديل ال�سم التجاري لل�سركة من )�سركة بندر اخلليج( اإلى )�سركة املخازن العمومية(. �
بتاريخ 1438/07/14هـ )املوافق 2017/04/11م( اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�س مال ال�سركة من )30.000.000( ثالثني مليون ريال  �

�سعودية  ريالت  تبلغ )10( ع�سرة  ا�سمية  بقيمة  بالكامل  القيمة ومدفوعة  �سهما عاديا مت�ساوية  اإلى )3.000.000( ثالثة ماليني  �سعودي مق�سم 
لل�سهم الواحد اإلى )42.860.000( اثنني واأربعني مليون وثمامنائة و�ستني األف ريال �سعودي مق�سم اإلى )4.286.000( اأربعة ماليني ومائتني و�ستة 
وثمانني األف �سهما عاديا من خالل طرح )1.286.000( مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهما عاديا يف ال�سوق املوازية بقيمة ا�سمية تبلغ )10( 
ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزم. ويف 1438/08/19هـ )املوافق 2017/05/15م( وافقت 
اجلمعية العامة غري العادية على هذه التو�سية على اأن يتم طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب يف ال�سوق املوازية، وتنازل امل�ساهمون يف ال�سركة عن حقهم 

يف الكتتاب باأ�سهم الزيادة.

مساهمو الرشكة32   2

2- اجلدول رقم )3-1(: م�ساهمو ال�سركة
بعد الطرحقبل الطرحاجلن�سيةامل�ساهمون 

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةعدد االأ�سهم

35.00%50.001.500.000%1.500.000�سعوديمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

7.00%10.00300.000%300.000�سعوديةدلل خالد ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديم�ساري من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعودياأحمد من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةفجر من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةح�سة من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةمنرية من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديفواز من�سور ال�سبيعي

3.50%5.00150.000%150.000�سعوديةورد من�سور ال�سبيعي

30.00%1.286.000---اجلمهور

 100.00%100.004.286.000%3.000.000 الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة

رسالة الرشكة 32   2

توفري اخلدمات اللوج�ستية والتخزين باأعلى م�ستوى واأف�سل تكلفة لتلبية حاجات وتطلعات عمالء ال�سركة با�ستمرار.

رؤية الرشكة 32   2

اأن ت�سبح الرائدة يف جمال توفري البنية التحتية للخدمات اللوج�ستية والتخزين، يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

اسرتاتيجية الرشكة32   2

تعمل ال�سركة على اأن تكون من�سة اإقليمية للخدمات اللوج�ستية والتخزين من خالل الرتكيز على تطوير وتاأجري املخازن يف املناطق الرئي�سية يف اململكة العربية 
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك قرب املوانئ الرئي�سية واملطارات وتقاطعات الطرق ال�سريعة الرئي�سية.
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نواحي القوة وامليزات التنافسية للرشكة 32   2

ارتفاع الهوام�س والعوائد. �
الطلب املتزايد على اخلدمات اللوج�ستية والتخزين. �
القدرة على تلبية حاجيات العمالء يف مناطق ومدن خمتلفة. �
فهم عميق لكل مراحل اأعمال ال�سركة. �
�سركة وا�سحة الروؤية وال�سرتاتيجية. �

الرشكات التابعة والزميلة 32   2

á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T

 øjõîàdG ∫ƒ∏M ácô°T
IOhóëŸG

(¿ÉªY áæ£∏°S)

™jQÉ°ûe ácô°T
OGóeE’Gh øjõîàdG

è«∏ÿG ⁄É©e ácô°T
ájQÉ≤©dG á«æjôëÑdG

(øjôëÑdG)

 ™jQÉ°ûŸ äÉMÉ°ùe ácô°T
 OGóeE’Gh øjõîàdG

(øjôëÑdG)

¢SÉ°SCG ácô°T
IQÉéà∏d ôéæÑdG
(á£°ûf ÒZ)

 Ö°ûÿG áYÉæ°U ácô°T
 QƒµjódG ∫ÉªYC’ •ƒ¨°†ŸG

(á£°ûf ÒZ)

%29^87%99

%99

%90%94 %50

3- اجلدول رقم )3-2(: ال�سركات التابعة والزميلة لل�سركة
حالة 

الن�شاط
تاريخ التاأ�سي�ض رقم ال�سجل 

التجاري
ن�سبة 
امللكية

راأ�ض املال
)ريال �سعودي(

الن�شاط الكيان 
القانوين

العنوان ا�سم ال�سركة

ن�سطة 1431/04/11هـ

2010/03/28م

2051042377 %50 500.000 ت�سغيل امل�ستودعات م�سوؤولية 
حمدودة

اخلرب �سركة م�ساريع 
التخزين والإمداد

ن�سطة 1435/08/26هـ

2014/06/24م

1-90105 %29.87 حوايل 30.000.000 الأن�سطة العقارية يف 
املمتلكات اململوكة 

واملوؤجرة

م�ساهمة 
بحرينية 

مقفلة

البحرين �سركة معامل اخلليج 
البحرينية العقارية

ن�سطة 21436/11/03هـ

2015/08/18م

1-94647 %99 حوايل 200.000 ت�سييد امل�ساريع 
اخلا�سة باملنافع

م�سوؤولية 
حمدودة

البحرين �سركة م�ساحات 
مل�ساريع التخزين 

والإمداد

غري ن�سطة 1435/11/13هـ

2014/09/08م

1010428380 %90 100.000 ور�س �سيارات م�سوؤولية 
حمدودة

الريا�س �سركة اأ�سا�س البنجر 
للتجارة

غري ن�سطة 1422/08/07هـ

2001/10/23م

2050039322 %94 500.000 مقاولت عامة للمباين م�سوؤولية 
حمدودة

الدمام �سركة �سناعة 
اخل�سب امل�سغوط 

لأعمال الديكور
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

رشكة مشاريع التخزين واإلمداد

�سركة م�ساريع التخزين والإمداد �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالت�ساوي بني �سركة املخازن العمومية )50%( و�سركة اخل�سو�سية العقارية ال�سعودية 
)50%( )�سركة تابعة ملجموعة اخل�سو�سية القاب�سة وهي �سركة مدرجة يف بور�سة الكويت(. تاأ�س�ست �سركة م�ساريع التخزين والإمداد يف عام 2010م، مبوجب 
�سجلها التجاري رقم 2051042377 ال�سادر من مدينة اخلرب بتاريخ 1431/04/11هـ )املوافق 2010/03/28م( براأ�سمال قدره )500.000( خم�سمائة األف 
ريال �سعودي، وعنوانها الرئي�سي يف مدينة اخلرب. تعمل ال�سركة على ت�سغيل امل�ستودعات. تدير ال�سركة مرافق التخزين يف خم�س مواقع خمتلفة داخل اململكة 

العربية ال�سعودية متتد على م�ساحة  289.142 مرت مربع، كما هو مو�سح باجلدول التايل: 
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4- اجلدول رقم )3-3(: مواقع م�ستودعات وخمازن �سركة م�ساريع التخزين واالإمداد
م�ساحات االأرا�سياملوقع

)باملرت املربع(
م�ساحات امل�ستودعات

)باملرت املربع(
اإيجار/ متليكبداية الت�سغيل

م�ستاأجريناير 36.45135.6512010اخلالدية

م�ستاأجريونيو 83.98056.9052012�سناعية الدمام الثانية

م�ستاأجرنوفمرب 5.7503.0502013الريا�س

م�ستاأجريونيو 80.00054.4702014�سناعية جدة الثانية

م�ستاأجرفرباير 82.96145.8602016املدينة

 289.142195.936
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

رشكة معامل الخليج البحرينية العقارية

ويف  2014/06/24م(.  )املوافق  1435/08/26هـ  يف  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ك�سركة  البحرين  مبملكة  العقارية  البحرينية  اخلليج  معامل  �سركة  تاأ�س�ست 
براأ�س مال م�سرح قدره )5.000.000( خم�سة ماليني  �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة  اإلى  ال�سركة  1437/04/09هـ )املوافق 2016/01/19م(، مت حتويل 
وراأ�س مال مدفوع قدره )3.000.000( ثالثة ماليني دينار بحريني )اأي حوايل  دينار بحريني )اأي حوايل )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي( 
)30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي( موزع بالت�ساوي على )3.000.000( ثالثة ماليني �سهم عادي قيمة كل �سهم )1( دينار بحريني )حوايل )10( 
ع�سرة ريالت �سعودية. حتمل �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية ال�سجل التجاري رقم 90105-1 وتاريخ 1435/08/26هـ )املوافق 2014/06/24م(. تدير 
ال�سركة حاليا مرافق تخزين يف منطقة البحرين اللوج�ستية  على م�ساحة )45.000( خم�سة واأربعني األف مرت مربع. ولقد بداأت �سركة معامل اخلليج البحرينية 

العقارية عملياتها التجارية يف عام 2016م.

بتاريخ 2016/12/31م،  كانت �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية مملوكة بن�سبة 90% ل�سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية لحقا( و10% من قبل 
ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي. بتاريخ 2017/01/02م، قامت �سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية لحقا( بالبيع والتنازل عن )1.804.000( 
�سهم من الأ�سهم اخلا�سة بها يف �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية لعدد من امل�ستثمرين، وعليه فاإن هيكل ملكية �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية 

اأ�سبح كالتايل:  

5- اجلدول رقم )3-4(: م�ساهمو �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية
ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهماجلن�سيةامل�ساهمون 

3.33%100.000�سعوديفواز من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديةورد من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعودية�سبا من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديةغزل من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديةغند من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديةدمي من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديةراجحة عمر العبد اهلل

3.33%100.000كويتيةمنرية من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000�سعوديم�ساري من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000كويتيةدلل خالد الكليب

3.33%100.000�سعوديعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000كويتيةفجر من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000كويتيةح�سة من�سور ال�سبيعي

3.33%100.000كويتياأحمد من�سور ال�سبيعي

5.13%154.000�سعوديعبدالعزيز داود املغلوث

1.67%50.000بحرينيةمرمي حممد الق�سري

1.67%50.000بحرينيرا�سد حممد بن دينة
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ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهماجلن�سيةامل�ساهمون 

1.67%50.000�سعوديعادل عبدالعزيز احلمام

1.67%50.000بحرينينا�سر �سلطان ال�سويدي

1.67%50.000بحرينيحممد ريا�س اليعقوب

10.00%300.000�سعوديمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

29.87%896.000-�سركة املخازن العمومية

100.00%3.000.000 الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

بلغت قيمة اأ�سول �سركة معامل اخلليج البحرينية العقارية بتاريخ 2016/12/31م حوايل )4.000.000( دينار بحريني )اأي حوايل )40.000.000( مليون 
ريال �سعودي(. وعليه، تبلغ قيمة الأ�سول اجلوهرية ل�سركة املخازن العمومية خارج اململكة كما يف تاريخ هذه الن�سرة حوايل )1.200.000( دينار بحريني )اأي 

حوايل )12.000.000( مليون ريال �سعودي( متثل حوايل 7.4% من قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سركة بتاريخ 2016/12/31م.

رشكة مساحات ملشاريع التخزين واإلمداد 

�سركة م�ساحات مل�ساريع التخزين والإمداد �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بن�سبة 99% ل�سركة املخازن العمومية و1% من قبل ال�سيد عبدالعزيز من�سور 
تاأ�س�ست �سركة م�ساحات مل�ساريع التخزين والإمداد يف مملكة البحرين مبوجب ال�سجل التجاري رقم 94647-1 وتاريخ 21436/11/03هـ )املوافق  ال�سبيعي. 

2015/08/18م(. يبلغ راأ�س مال ال�سركة )20.000( ع�سرين األف دينار بحريني )اأي حوايل )200.000( مائتي األف ريال �سعودي(. 

متلك �سركة م�ساحات مل�ساريع التخزين والإمداد 99% من �سركة حلول التخزين املحدودة، وهي �سركة عمانية ذات م�سوؤولية حمدودة. كما ميلك ال�سيد عبدالعزيز 
حوايل  )اأي  عماين  ريال  األف  خم�سني   )50.000( املحدودة  التخزين  حلول  �سركة  راأ�سمال  يبلغ  املحدودة.  التخزين  حلول  �سركة  من   %1 ال�سبيعي  من�سور 

)500.000( خم�سمائة األف ريال �سعودي(. 

رشكة أساس البنجر للتجارة 

تاأ�س�ست �سركة اأ�سا�س البنجر للتجارة يف مدينة الريا�س ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بن�سبة 90% ل�سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية حاليا( 
و10% من قبل ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010428380 وتاريخ 1435/11/13هـ )املوافق 2014/09/08م( وبراأ�س مال 

قدره )100.000( مائة األف ريال �سعودي. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مل تطراأ اأي تغيريات على راأ�س مال �سركة اأ�سا�س البنجر للتجارة وعلى حقوق امللكية فيها.

كما تود ال�سركة الإفادة باأنه مت تاأ�سي�س �سركة اأ�سا�س البنجر للتجارة بغر�س تطوير م�ساريع حمددة لكن هذه امل�ساريع مل يتم تنفيذها وعليه مل متار�س �سركة 
اأ�سا�ص البنجر للتجارة اأي ن�ساط منذ تاأ�سي�سها، وجاري العمل على اإلغائها.

رشكة صناعة الخشب املضغوط ألعامل الديكور 

تاأ�س�ست �سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور يف مدينة الدمام حتت ا�سم �سركة اأ�سا�ص اجلودة للبال�ستيك من قبل ال�سيد علي عبدالرحمن الغامدي 
اأبو عايل مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2050039322 وتاريخ 1422/08/07هـ )املوافق 2001/10/23م( وبراأ�سمال قدره )500.000(  وال�سيد �سعيد عطية 
علي  ال�سيد  بني  بالت�ساوي  مملوكة  �سعودي،  ريال  األف   )1.000( الواحدة  احل�سة  قيمة  ح�سة،  خم�سمائة   )500( على  مق�سم  �سعودي  ريال  األف  خم�سمائة 

عبدالرحمن الغامدي وال�سيد �سعيد عطية اأبو عايل. وفيما يلي عر�س للتغريات التي طراأت على راأ�سمال ال�سركة وا�سمها التجاري وحقوق امللكية فيها:

بتاريخ 1426/03/03هـ )املوافق 2005/04/12م( قام ال�سيد علي عبدالرحمن الغامدي وال�سيد �سعيد عطية اأبو عايل بالتنازل عن كامل ح�س�سهم  �
ح�سة(   )350( وخم�سون  )ثالثمائة  ال�سبيعي  عبدالعزيز  من�سور  لل�سيد  ح�سة،  خم�سمائة   )500( البالغة  للبال�ستيك،  اجلودة  اأ�سا�س  �سركة  يف 
وال�سيد م�ساري من�سور ال�سبيعي )مائة وخم�سون )150( ح�سة(. وبذلك اأ�سبحت ح�س�س ملكية ال�سركاء يف �سركة اأ�سا�س اجلودة للبال�ستيك كما 

هو مو�سح اأدناه:
6- اجلدول رقم )3-5(: م�ساهمو �سركة اأ�سا�ض اجلودة للبال�ستيك كما يف 1426/03/03هـ )املوافق 2005/04/12م(

ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�ضعدد احل�س�ضاملالك

70%350350.000ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

30%150150.000ال�سيد م�ساري من�سور ال�سبيعي

100%500500.000الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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بتاريخ 1431/04/04هـ )املوافق 2010/03/20م(، مت تعديل ال�سم التجاري ل�سركة اأ�سا�س اجلودة للبال�ستيك من )اأ�سا�س اجلودة للبال�ستيك( اإلى  �
)�سركة اأ�سا�س اجلودة للمقاولت(.

بتاريخ 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م(، قام ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي بالتنازل عن ثالثمائة وخم�س وثالثني )335( ح�سة يف  �
�سركة اأ�سا�س اجلودة للمقاولت اإلى �سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية حاليا(، وقام ال�سيد م�ساري من�سور ال�سبيعي بالتنازل عن مائة 
وخم�س وثالثني  )135( ح�سة يف �سركة اأ�سا�س اجلودة للمقاولت اإلى �سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية حاليا(. وبذلك اأ�سبحت ح�س�س 

ملكية ال�سركاء يف �سركة اأ�سا�س اجلودة للمقاولت كما هو مو�سح اأدناه:
7- اجلدول رقم )3-6(: م�ساهمو �سركة اأ�سا�ض اجلودة للمقاوالت كما يف 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م(

ن�سبة امللكيةقيمة احل�س�ضعدد احل�س�ضاملالك

3%1515.000ال�سيد من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

3%1515.000ال�سيد م�ساري من�سور ال�سبيعي

94%470470.000�سركة بندر اخلليج

100%500500.000الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

بتاريخ 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م(، مت تعديل ال�سم التجاري ل�سركة اأ�سا�س اجلودة للمقاولت من )اأ�سا�س اجلودة للمقاولت( اإلى  �
)�سركة اأ�سا�س اجلودة املحدودة(.

بتاريخ 1435/06/10هـ )املوافق 2014/04/10م(، مت تعديل ال�سم التجاري ل�سركة اأ�سا�س اجلودة املحدودة من )اأ�سا�س اجلودة املحدودة( اإلى  �
)�سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور(.

وتود ال�سركة االإفادة باأن دخول ال�سركة �سريكا يف �سركة اأ�سا�ص اجلودة للمقاوالت )�سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور حاليا( يف العام 2012م كان 
بغر�ص تطوير م�ساريع حمددة لكن هذه امل�ساريع مل يتم تنفيذها وعليه مل متار�ص هذه ال�سركة اأي ن�ساط منذ دخول ال�سركة �سريكا فيها، وجاري العمل على اإلغاء 

�سركة �سناعة اخل�سب امل�سغوط الأعمال الديكور.

فروع الرشكة2 2   2

8- اجلدول رقم )3-7(: فروع ال�سركة
العنوانتاريخ االإ�سداررقم ال�سجل التجارياملوقع

حي اخلالدية - جممع ال�سبيعي، �س. ب. 889 الرمز الربيدي 1435/06/1331952هـ2050099432الدمام

حي العليا - طريق امللك فهد، �س. ب. 873 الرمز الربيدي 1427/06/2711642هـ1010221584الريا�س
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مواقع مستودعات ومخازن الرشكة 222   2

9- اجلدول رقم )3-8(: مواقع م�ستودعات وخمازن ال�سركة
اإيجار/ متليكامل�ساحة )باملرت املربع(بداية الت�سغيلعدد امل�ستودعاتاملوقع

م�ستاأجر150.000مايو 2042000اخلالدية - الدمام

م�ستاأجر38.717نوفمرب 252007طريق اخلرج - الريا�س 

م�ستاأجر160.000يونيو 552014غنان - الظهران

م�ستاأجر18.000�سبتمرب 202015الظهران

م�ستاأجر18.462اأغ�سط�س 352016الفي�سلية - الظهران

 339385.179
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

سياسة األبحاث والتطوير222   2

ل يوجد �سيا�سة معينة ب�ساأن الأبحاث والتطوير خلدمات ال�سركة.
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انقطاع األعامل222   2

توؤكد ال�سركة باأنه مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمالها ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظا يف الو�سع املايل لل�سركة خالل الثني ع�سر �سهرا الأخرية.

األشخاص العاملني232   2

يبلغ اإجمايل عدد العاملني يف ال�سركة بتاريخ 2016/12/31م )86( �ستة وثمانني موظفا. يبني اجلدول اأدناه ت�سنيف موظفي ال�سركة يف العام 2015م و2016م 
وفق اأن�سطة ال�سركة الأ�سا�سية:

10- اجلدول رقم )3-9(: االأ�سخا�ض العاملني بال�سركة يف العام 2015م و2016م

االإدارة
2016م2015م

املجموعغري ال�سعودينيال�سعودينياملجموعغري ال�سعودينيال�سعوديني

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

100%504%502%1002%504%502%2الإدارة التنفيذية

100%08%1000%1008%07%1000%7اإدارة اخلدمات امل�ساندة

100%02%1000%1002%02%1000%2اإدارة ال�سوؤون القانونية

100%504%502%1002%504%502%2اإدارة اخلدمات اللوج�ستية

100%1005%05%1000%1005%05%0اإدارة ال�سوؤون املالية

100%9563%560%1003%9771%369%2اإدارة امل�ساريع

100%8086%2069%10017%8493%1678%15الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

ويعود التغيري يف عدد موظفي ال�سركة بني العام 2015م والعام 2016م اإلى تغري عدد موظفي اإدارة امل�ساريع املرتبط مب�ساريع ال�سركة يف تلك ال�سنوات.

وجتدر الإ�سارة اإلى وجود عدد )26( موظف غري �سعودي على لئحة رواتب املوظفني ويعملون لدى ال�سركة ولكنهم لي�سوا على كفالتها، مما قد يعر�س ال�سركة 
لغرامة ترتاوح ما بني )5.000( ريال اإلى )20.000( ريال عن كل موظف خمالف يف حال مل تتمكن ال�سركة من تنظيم اأو�ساعها ونقل كفالتهم.

ويقر جمل�ص اإدارة ال�سركة بعدم وجود نية الإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة الن�ساط.
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الهيكل التنظيمي للرشكة-41

الهيكل التنظيمي 22   3

تتمتع ال�سركة بهيكل تنظيمي يحدد الوظائف واملنا�سب املختلفة يف ال�سركة، والذي ي�ساعد على حتقيق اأف�سل اأداء لها.

IQGOE’G ¢ù∏›

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
»©«Ñ°ùdG Qƒ°üæe õjõ©dGóÑY

á©LGôŸG áæ÷ äÉÄaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG IQGOEG

…QGOE’G ôjóŸG
ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóeh

á«£©dG óªMCG …ó¡e

IQGOEG ôjóe
áeÉ©dG äÉbÓ©dG 

»£ÑdG ídÉ°U ôgÉe

á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG IQGOEG

- ∫hCG ∫hDƒ°ùe
á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿG

ΩÓ°S QƒfCG ó«dh

‹ÉŸG ôjóŸG
…ó≤ŸG ⁄É°S Òª°S

á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG ôjóe
¢ù∏éŸG ô°S ÚeCGh

ÚeÓ°ùdG óªMCG óªfi

á«dÉŸG IQGOE’G™jQÉ°ûŸG IQGOEG á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ QÉ°ûà°ùe
¢ShôdGƒHG óªMCG õjÉa

مجلس اإلدارة22   3

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة من 3 اأع�ساء مبن فيهم رئي�س جمل�س الإدارة، وقد مت تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة العادية التي ُعقدت بتاريخ 
1436/12/22هـ )املوافق 2015/10/05م( لفرتة ثالث �سنوات تنتهي يف تاريخ 1439/12/21هـ )املوافق 2018/09/02م(.

ويو�سح اجلدول التايل اأع�ساء جمل�س الإدارة:

11- اجلدول رقم )4-1(: اأع�ساء جمل�ض االإدارة
�سفة العمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

الع�سوية
تاريخ  الع�سويةاالأ�سهم اململوكةاال�ستقاللية

ن�سبةبعد الطرحن�سبةقبل الطرح

2009/08/03م35%501.500.000%1.500.000غري م�ستقلغري تنفيذي66�سعوديرئي�سمن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

2009/08/03م3.5%5150.000%150.000غري م�ستقلغري تنفيذي34�سعودينائب الرئي�سم�ساري من�سور ال�سبيعي

2009/08/03م3.5%5150.000%150.000غري م�ستقلتنفيذي37�سعوديع�سوعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي
امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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وفيما يلي نبذة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل:

من�سور عبد العزيز ال�سبيعي

�سعودياجلن�سية 

66العمر 

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب

2009/08/03متاريخ التعيني

بكالوريو�س، هند�سة ميكانيكية ، جامعة كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكية، 1976م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية رئي�س جمل�س اإدارة �سركة حلول التخزين )البحرين( منذ العام 2016/06/23م.•

• اأحد موؤ�س�سي �سركة جنان العقارية.•

• اأحد موؤ�س�سي �سركة جودة العقارية.•

• ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة بيتك العقارية من العام 2007م اإلى العام 2012م.•

• كمح�سلة ل�سنوات اخلربة يف قطاع التعمري والإن�ساء، �ساهم يف تطوير ما يزيد عن )20( ع�سرين م�سنع يف خمتلف التخ�س�سات ال�سناعية، •
واإن�ساء ما يزيد عن )500( خم�سمائة مبنى �سكني وجتاري والعديد من مناطق التخزين واخلدمات اللوج�ستية داخل اململكة وخارجها.

عبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

�سعودياجلن�سية 

37العمر 

الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدباملن�سب

2009/08/03متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية ماج�ستري، التمويل الإ�سالمي، جامعة البحرين، مملكة البحرين، 2012م.•

• بكالوريو�س، اإدارة الأعمال، جامعة كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكية، 2002م.•

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي ل�سركة بندر اخلليج )�سركة املخازن العمومية لحقا( منذ 2017/01/01م•

• الرئي�س التنفيذي يف �سركة م�ساريع التخزين والإمداد من العام 2010م حتى تاريخه.•

• مدير تطوير الأعمال يف بيت التمويل الكويتي من العام 2006م اإلى العام 2010م.•

• �سابط ا�ستثمار يف ال�سركة الكويتية لال�ستثمار من العام 2005م اإلى العام 2006م.•

• مدير اإداري يف موؤ�س�سة البنجر )�سركة بندر اخلليج لحقًا( من العام 2002م اإلى العام 2004م.•

م�ساري من�سور ال�سبيعي

�سعودياجلن�سية 

34العمر 

نائب رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب

2009/08/03متاريخ التعيني

بكالوريو�س، اإدارة اأعمال، جامعة كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكية، 2005م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير تطوير امل�ساريع ونائب الرئي�س التنفيذي يف �سركة م�ساريع التخزين والإمداد من العام 2014م حتى تاريخه.•

• نائب مدير املبيعات يف �سركة بيت التمويل الكويتي لل�سيارات من العام 2005م اإلى العام 2006م.•

لجان مجلس اإلدارة22   3

3 2 2 لجنة املراجعة 

وفق النظام الأ�سا�سي لل�سركة، ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة العادية جلنة مراجعة مكونة من )3( ثالثة اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذين �سواء 
من امل�ساهمني اأو من غريهم ويحدد يف القرار مهمات اللجنة و�سوابط عملها ومكافاآت اأع�سائها. وي�سرتط ل�سحة اجتماع جلنة املراجعة ح�سور اأغلبية اأع�سائها، 

وت�سدر قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اللجنة.

وهي تخت�س باملراقبة على اأعمال ال�سركة، ولها يف �سبيل ذلك حق الطالع على �سجالتها ووثائقها وطلب اأي اإي�ساح اأو بيان من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة 
التنفيذية، وعليها النظر يف القوائم املالية لل�سركة والتقارير وامللحوظات التي يقدمها مراجع احل�سابات واإبداء اآراءها حيالها اإن وجدت وعليها كذلك اإعداد 
تقرير عن راأيها، ويجوز لها اأن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س الإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة لأ�سرار اأو 
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خ�سائر ج�سيمة. وعليها اإعداد تقرير عن راأيها يف �ساأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة ويودع ن�سخة منه يف املركز الرئي�سي قبل موعد انعقاد 
اجلمعية العامة بع�سرة اأيام على الأقل، ويتلى التقرير اأثناء انعقاد اجلمعية.

قامت ال�سركة خالل اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2017/06/15م بتكوين جلنة املراجعة وانتخاب اأع�ساءها واعتماد لئحة املراجعة الداخلية. 

12- اجلدول رقم )4-2(: اأع�ساء جلنة املراجعة
املن�سباال�سم

ع�سوًامن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

ع�سوًا احمد من�سور ال�سبيعي 

ع�سوًا م�ساعد �سعود املهيمزي

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

خربات ومؤهالت أعضاء لجنة املراجعة

وفيما يلي نبذة عن اأع�ساء جلنة املراجعة احلالية:

من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

ف�سال راجع الق�سم 4-2 »جمل�س الإدارة«

احمد من�سور ال�سبيعي

�سعودياجلن�سية 

31العمر 

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب 

2017/06/15متاريخ التعيني

بكالوريو�س علوم اإدارة الأعمال، التمويل العقاري، جامعة كاليفورنيا، نورثريدج - الوليات املتحدة الأمريكية، 2010م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير تنفيذي يف �سركة ما�سبي جروب، الكويت، من العام 2012م اإلى العام 2017م.•

• م�ست�سار مايل يف �سركة ما�سبي جروب، الكويت، من العام 2010م اإلى العام 2012م.•

م�ساعد �سعود املهيمزي

�سعودياجلن�سية 

37العمر 

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب 

2017/06/15متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بي ات�س دي/ جاي دي، القانون، جامعة البحرين، البحرين، 2017م.•

• ماج�ستري، اإدارة الأعمال، جامعة �سان مارك اند �سان جون، لندن - اململكة املتحدة، 2016م.•

• ماج�ستري، القانون، جامعة الفي�سل، الريا�س، 2012م.•

• بكالوريو�س، القانون، جامعة العلوم التطبيقية، عمان - الأردن، 2009م.•

•اخلربات العملية املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة اجلبريي للمحاماة من العام 2013م حتى تاريخه.•

• نائب املدير العام  والع�سو املنتدب  يف �سركة اجلبريي القاب�سة من العام 2016م حتى تاريخه.•
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3 2 2 لجنة الرتشيحات واملكافئات

وفقا لقواعد ال�سيا�سات الداخلية التي مت اعتمادها من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1438/04/18هـ )املوافق 2017/01/16م(،  تنتخب اجلمعية العامة 
العادية جلنة الرت�سيحات واملكافئات والتي تتكون من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذين على اأن يكون بينهم ع�سو م�ستقل على الأقل. وحتدد اجلمعية العامة 
العادية لئحة عمل جلنة الرت�سيحات واملكافئات على اأن ت�سمل هذه الالئحة �سوابط واإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار اأع�ساءها ومدة ع�سويتهم 

ومكافئتهم.

تخت�س اللجنة مبا يلي:

اقرتاح �سيا�سات ومعايري وا�سحة للع�سوية يف جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية مالئمة لواقع وطبيعة ن�ساط ال�سركة. �
التو�سية ملجل�س الإدارة برت�سيح اأع�ساء فيه واإعادة تر�سيحهم وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبقت اإدانته  �

بجرمية خملة بالأمانة.
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات واخلربات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. �
التحقق ب�سكل �سنوي من ا�ستقالل الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �
و�سع و�سف و�سيفي لالأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني وكبار التنفيذيني. �
و�سع الإجراءات اخلا�سة يف حال �سغور مركز احد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني مبا ل يتعار�س مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �
اإعداد ت�سور و�سيا�سة وا�سحة ملكافئات اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية ورفعها اإلى جمل�س الإدارة للنظر فيها  �

متهيدا لعتمادها من اجلمعية العامة على اأن يراعى يف تلك ال�سيا�سة معايري ترتبط بالأداء والإف�ساح عنها والتحقق من حتقيقها.
املراجعة الدورية ل�سيا�سة املكافئات وتقييم مدى فاعليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها. �
التو�سية ملجل�س الإدارة مبكافئات اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�سركة وفقا لل�سيا�سة املعتمدة. �

لئحة  واعتماد  اأع�ساءها  وانتخاب  واملكافئات  الرت�سيحات  جلنة  بتكوين  2017/06/15م  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  خالل  ال�سركة  قامت 
الرت�سيحات واملكافئات.

13- اجلدول رقم )4-3(: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافئات
املن�سباال�سم

ع�سوامن�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

ع�سوًا احمد من�سور ال�سبيعي

ع�سوًا عبدالعزيز حممد ال�سهرى

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

خربات ومؤهالت أعضاء لجنة الرتشيحات واملكافئات

من�سور عبدالعزيز ال�سبيعي

ف�سال راجع الق�سم 4-2 »جمل�س الإدارة«

احمد من�سور ال�سبيعي

ف�سال راجع الق�سم 4-3-1 »جلنة املراجعة«

عبدالعزيز حممد ال�سهرى

�سعودياجلن�سية 

61العمر 

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافئاتاملن�سب 

2017/06/15متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية دبلوم درا�سات عليا، التخطيط العمراين، جامعة لندن، لندن - اململكة املتحدة، 1980م.•

• بكالوريو�س، هند�سة مدنية، جامعة امللك فهد، 1978م.•
•اخلربات العملية م�ست�سار هند�سي مرخ�س من العام 1426هـ حتى تاريخه.•

• مدير عام املرافق العامة يف جامعة امللك فهد من العام 1419هـ اإلى العام 1426هـ.•

• مدير اإدارة االإ�سراف والتنفيذ باملوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية من العام 1410هـ اإلى العام 1419هـ.•

• مدير اإدارة الت�سميم والدرا�سات باملوؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية من العام 1403هـ اإلى العام 1410هـ.•



23

اإلدارة التنفيذية32   3

تتكون الإدارة التنفيذية لل�سركة كما يلي:

تاريخ التعينيالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

2017/01/01م37�سعوديالرئي�س التنفيذيعبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

2005/10/01م58م�سريم�ست�سار رئي�س جمل�س الإدارةفايز اأحمد ابوالرو�س

2017/03/01م33�سعودياملدير الإداري ومدير املوارد الب�سريةمهدي اأحمد العطية

2017/01/16م31�سعوديمدير ال�سوؤون القانونية واأمني �سر جمل�س الإدارةحممد اأحمد ال�سالمني

2016/11/01م36�سعوديمدير العالقات العامةماهر �سالح البطي

2009/09/13م40مينياملدير املايل�سمري �سامل املقدي

2002/06/08م49م�سريم�سوؤول اأول- اخلدمات اللوج�ستيةوليد اأنور �سالم
وفيما يلي نبذة عن اأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة:

عبدالعزيز من�سور ال�سبيعي

الرئي�س التنفيذياملن�سب

ف�سال راجع الق�سم »جمل�س الإدارة« اأعاله

فايز اأحمد ابوالرو�ض

م�سرياجلن�سية

58العمر 

م�ست�سار رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب

2005/10/01متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س، حما�سبة، جامعة الزقازيق، جمهورية م�سر العربية، 1980م.•

• ع�سو نقابة املحا�سبني واملراجعني، جمهورية م�سر العربية، منذ العام 1980م.•

•اخلربات العملية مدير مايل يف موؤ�س�سة البنجر )�سركة بندر اخلليج لحقًا( من العام 1992م اإلى العام 2005م. •

• مدير الوكالء يف �سركة هنادي للمنتجات الورقية )جمهورية م�سر العربية( من العام 1986م اإلى العام 1992م.•

• حما�سب يف �سركة الرو�سة للتجارة والتعهدات من العام 1983م اإلى العام 1985م.•

م�سرياجلن�سية

مهدي اأحمد عبداهلل العطية

�سعودياجلن�سية

33 �سنةالعمر 

املدير الإداري ومدير املوارد الب�سريةاملن�سب

2017/03/01متاريخ التعيني

دبلوم �سكرتري تنفيذي، معهد الإدارة العامة، اململكة العربية ال�سعودية. 2007ماملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية مدير اإداري يف �سركة م�ساريع التخزين والإمداد من العام 2011م اإلى العام 2017م•

• من�سق اإداري يف �سركة اك�سوفا ال�سعودية من العام 2010م اإلى العام 2011م•

• �سكرتري تطوير يف �سركة دليل اخلليج للتجارة وخدمات ال�سحن من العام 2009م اإلى العام 2010م•

حممد اأحمد ال�سالمني

�سعودياجلن�سية

31 �سنةالعمر 

مدير ال�سوؤون القانونية واأمني �سر جمل�س الإدارةاملن�سب

2017/01/16متاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية بكالوريو�س ، حقوق، جامعة الزيتونة، اململكة الها�سمية الأردنية، 2012م.•

• ترخي�س مزاولة حماماة من وزارة العدل باململكة العربية ال�سعودية، 2016م.•
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حممد اأحمد ال�سالمني

•اخلربات العملية حمامي متدرب يف جمموعة بن �سالح للمحاماة وال�ست�سارات القانونية من العام  2015م اإلى العام 2016م.•

• م�ست�سار قانوين يف �سركة �سهم البور�سة العقارية من العام 2014م اإلى العام 2015م.•

• حمامي متدرب يف مكتب املحامي ها�سم الها�سمي من العام 2012م اإلى العام 2014م.•

ماهر �سالح البطي

�سعودياجلن�سية

36العمر 

مدير اإدارة العالقات العامةاملن�سب

2016/11/01متاريخ التعيني

�سهادة الكفاءة املتو�سطةاملوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية فني اأ�سباغ يف �سركة اأكزو نوبل العربية ال�سعودية املحدودة من العام 1999م اإلى العام 2005م .•

• ممثل العالقات احلكومية يف �سركة بري�سجن دريلينج �سريف�سز العربية ال�سعودية )ويذر فورد( من العام 2005م اإلى العام 2016م .•

�سمري �سامل املقدي

مينياجلن�سية

40العمر 

املدير املايلاملن�سب

2009/09/13متاريخ التعيني

بكالوريو�س ، حما�سبة، كلية التجارة - جامعة الأحقاف، اجلمهورية اليمنية ، 2001م.املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية حما�سب يف �سركة بحر العرب من العام 2002م اإلى العام 2004م.•

• مدير ح�سابات يف �سركة بحر العرب من العام 2004م اإلى العام 2008م.•

وليد اأنور �سالم

م�سرياجلن�سية

49العمر 

م�سوؤول اأول – اخلدمات اللوج�ستية املن�سب

2002/06/08متاريخ التعيني

بكالوريو�س ، حما�سبة، كلية التجارة - جامعة عني �سم�س، جمهورية م�سر العربية، 1994م.املوؤهالت العلمية

حما�سب يف جمموعة ال�سركة امل�سرية ل�سناعة ال�سيارات )جمهورية م�سر العربية( من العام 1994م اإلى العام 2001م.اخلربات العملية
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سياسة توزيع األرباح-51

 تن�س املادة )46( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن توزيع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية تتم على الوجه التايل:

يجنب 10% من �سايف الأرباح لتكوين الحتياطي النظامي لل�سركة، ويجوز اأن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي - 1
املذكور 30% من راأ�س املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جتنب 20% من �سايف الأرباح، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س - 2
معينة. 

ثابتة قدر الإمكان على - 3 اأرباح  اأو يكفل توزيع  ال�سركة  اأخرى وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة  اأن تقرر تكوين احتياطيات  العادية  العامة  للجمعية 
امل�ساهمني و للجمعية املذكورة كذلك اأن تقتطع من �سايف الأرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�سركة اأو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه 

املوؤ�س�سات.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.- 4
مع مراعاة الأحكام املقررة  يف املادة )20( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. واملادة )76( من نظام ال�سركات. يخ�س�س بعدما تقدم 5% من الباقي - 5

ملكافاأة جمل�س الإدارة على اأن يكون ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو.
كما تن�س املادة )47( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأن ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الأرباح وفقا لقرار اجلمعية العامة العادية ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني 

هذا القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون اأحقية الأرباح ملالكي الأ�سهم امل�سجلني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق.

واجلدير ذكره باأنه مل توزع ال�سركة اأية اأرباح خالل ال�سنة ال�سابقة. و�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ اإ�سدارها 
ولل�سنوات املالية التي تليها.
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استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية-61

املتعلقة  التكاليف  جميع  لت�سوية  ريال  ماليني  ثالثة   )3.000.000( حوايل  مبلغ  منها  ي�ستخدم  ريال   •• الكتتاب مببلغ )••(  اإجمايل متح�سالت  يقدر 
بالطرح والتي ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين، واملحا�سب القانوين، وم�ساريف فتح ح�ساب الأمانة، وتكاليف الت�سويق والت�ساميم، وامل�ساريف 

والتكاليف الأخرى املتعلقة بالطرح.

امل�ستقبلية لل�سركة. امل�ساريع   لـتمويل جزء من تكاليف  و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف الطرح، واملقدرة مببلغ )••( •• ريال 

�سيكون هيكل متويل هذه امل�ساريع امل�ستقبلية كالتايل:

�سايف متح�سالت الكتتاب: )••( •• ريال. �
ال�سركة بالبدء يف الإجراءات للح�سول على هذه القرو�س بعد النتهاء من عملية  � و�ستقوم  متويل داخلي لل�سركة / قرو�س جتارية: )••( •• ريال. 

الطرح.
14- اجلدول رقم )6-1(: امل�ساريع امل�ستقبلية

م�ساحات االأرا�سياملوقع
)باملرت املربع(

تكاليف امل�سروعبداية الت�سغيلبداية االأعمال
)بالريال(

2019/08/3136.465.400م2017/09/01م82.000مدينة امللك عبداهلل القت�سادية

2019/07/313.333.000م2017/08/01م10.000�ساطئ ن�سف القمر

2018/08/3146.667.000م2017/09/01م140.000�سناعية الدمام الثانية

2019/12/3119.444.000م2018/01/01م50.000�سناعية جدة الثانية

2019/10/3138.888.000م2017/11/01م100.000�سحار املنطقة احلرة )�سلطنة ُعمان(

2020/11/30250.000.000م2018/04/01م500.000مطار امللك فهد الدويل

 882.000394.797.400
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة قامت با�ستئجار الأرا�سي التي �ستقام عليها هذه امل�ساريع. 

مرشوع مدينة امللك عبدالله االقتصادية

يتمثل امل�سروع يف اإن�ساء مرافق تخزين على م�ساحة تقدر بحوايل )82.000( مرت مربع  بالوادي ال�سناعي. يتميز امل�سروع مبوقعه ال�سرتاتيجي على الطريق 
الرئي�سي الذي يربط الوادي باملناطق املجاورة )املدينة املنورة، مكة وجدة( وبالقرب من اكرب ميناء يف اململكة العربية ال�سعودية )ميناء امللك عبداهلل(.
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15- اجلدول رقم )6-2(: تكلفة م�سروع مدينة امللك عبداهلل االقت�سادية
االإجمايل2017201820192020املوقع

32.818.400-10.665.980 16.637.106 5.515.314 مباين

2.553.000-829.725 1.294.229 429.046 �سيارات

912.000-296.400 462.333 153.267 اآلت ومعدات

182.000-59.150 92.264 30.586 اأثاث ومفرو�سات

36.465.400-6.128.21318.485.93211.851.255الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مرشوع شاطئ نصف القمر

يتمثل امل�سروع يف اإن�ساء مرافق تخزين على م�ساحة تقدر بحوايل )10.000( مرت مربع يف منطقة الظهران على طريق بقيق الأح�ساء ال�سريع )بجوار �ساحة 
اأرامكو لالأنابيب(. 

16- اجلدول رقم )6-3(: تكلفة م�سروع �ساطئ ن�سف القمر
االإجمايل2017201820192020املوقع

3.000.000-633.3331.520.833845.834مباين

233.000-49.189118.11865.693�سيارات

83.000-17.52342.07623.401اآلت ومعدات

17.000-3.5898.6184.793اأثاث ومفرو�سات

3.333.000-703.6341.689.645939.721الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مرشوع صناعية الدمام الثانية

مبوقعه  امل�سروع  ويتميز  ال�سناعية.  املدن  هيئة  مو�سفات  ح�سب  مربع  مرت   )140.000( بحوايل  تقدر  م�ساحة  على  تخزين  مرافق  اإن�ساء  يف  امل�سروع  يتمثل 
ال�سرتاتيجي يف املنطقة ال�سناعية الثانية بالدمام على الطريق الرئي�سي املوؤدي اإلى بقيق والريا�س.
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17- اجلدول رقم )6-4(: تكلفة م�سروع �سناعية الدمام الثانية
االإجمايل2017201820192020املوقع

42.000.000--14.116.66727.883.333مباين

3.267.000--1.098.0752.168.925�سيارات

1.167.000--392.242774.758اآلت ومعدات

233.000--78.314154.686اأثاث ومفرو�سات

46.667.000--15.685.29830.981.702 الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مرشوع صناعية جدة الثانية

مبوقعه  امل�سروع  ويتميز  ال�سناعية.  املدن  هيئة  مو�سفات  ح�سب  مربع،  مرت   )50.000( بحوايل  تقدر  م�ساحة  على  تخزين  مرافق  اإن�ساء  يف  امل�سروع  يتمثل 
ال�سرتاتيجي يف املنطقة ال�سناعية الثانية بجدة خارج عن املناطق املزدحمة بجدة على الطريق الرئي�سي املوؤدي اإلى مكة املكرمة وجنوب اململكة.

18- اجلدول رقم )6-5(: تكلفة م�سروع �سناعية جدة الثانية
االإجمايل2017201820192020املوقع

17.500.000-8.652.778 8.847.222 -مباين

1.361.000-672.939 688.061 -�سيارات

486.000-240.300 245.700 -اآلت ومعدات

97.000-47.961 49.039 -اأثاث ومفرو�سات

19.444.000-9.830.0229.613.978- الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مرشوع صحار املنطقة الحرة )سلطنة ُعامن(

يتمثل امل�سروع يف اإن�ساء مرافق تخزين على م�ساحة تقدر بحوايل )100.000( مرت مربع خلدمة �سوق م�سقط والأ�سواق املجاورة وذلك بعد اإغالق ميناء قابو�س 
، لي�سبح ميناء �سحار هو امليناء الرئي�سي يف �سلطنة عمان .موقع امل�سروع ا�سرتاتيجي، حيث تت�سل املنطقة بطرق رئي�سية تربطها بدول جمل�س التعاون اخلليجي 

املجاورة )الإمارات، قطر واململكة العربية ال�سعودية(. 
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19- اجلدول رقم )6-6(: تكلفة م�سروع �سحار املنطقة احلرة )�سلطنة ُعمان(
االإجمايل2017201820192020املوقع

35.000.000-14.340.278 17.743.056 2.916.667 مباين

2.722.000-1.115.264 1.379.903 226.833 �سيارات

972.000-398.250 492.750 81.000 اآلت ومعدات

194.000-79.486 98.347 16.167 اأثاث ومفرو�سات

38.888.000-3.240.66719.714.05615.933.278 الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة

مرشوع مطار امللك فهد الدويل

يتمثل امل�سروع يف اإن�ساء مرافق تخزين على م�ساحة تقدر بحوايل )500.000( مرت مربع خلدمة املنطقة اللوج�ستية يف مطار امللك فهد بالدمام. يتميز املوقع 
بقربه من الدمام، والقطيف، والظهران واخلرب. كما ويت�سل بطريق الربط اخلليجي )طريق جمل�ص التعاون اخلليجي(، مما ي�سهل ارتباط املنطقة بكل من دول 
اجلوار )الكويت، البحرين، قطر والإمارات(. كما يتميز امل�سروع مب�ساحة هائلة مما ي�سمح باإن�ساء عدة مراكز خمتلفة للتخزين وذلك لتغطية خمتلف اأنواع املواد 

والب�سائع. 

20- اجلدول رقم )6-7(: تكلفة م�سروع مطار امللك فهد الدويل
االإجمايل2017201820192020املوقع

74.765.625225.000.000 85.546.875 64.687.500 -مباين

5.815.10417.500.000 6.653.646 5.031.250 -�سيارات

2.076.8236.250.000 2.376.302 1.796.875 -اآلت ومعدات

415.3651.250.000 475.260 359.375 -اأثاث ومفرو�سات

71.875.00095.052.08383.072.917250.000.000- الإجمايل
امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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اإلقرارات -71

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتي:

اأنه مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الثني  �
ع�سر )12( �سهرًا الأخرية.

مل مُتنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل املُ�سدر اأو اأي من �سركاته التابعة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة  �
لتاريخ طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأ�سهم.

.مل يكن هناك اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للم�سدر اأو اأي من �سركاته التابعة خالل ال�سنة ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �
الت�سجيل وقبول الإدراج.

بخالف ما ورد يف الق�سم 3 »خلفية عن �سركة املخازن العمومية وطبيعة اأعمالها« من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأٍي من اأقربائهم  �
اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو يف اأي من �سركاتها التابعة.

جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة قد متت على اأ�س�س جتارية بحتة دون اأي معاملة تف�سيلية. �
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رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب وتقديم العروض-81

تقدمت ال�سركة بطلب الت�سجيل وقبول الإدراج ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ال�سادرة عن الهيئة يف اململكة ومتت املوافقة على ن�سرة 
الإ�سدار وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة. وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم يف ال�سوق املوازية. 

يجب على جميع امل�ستثمرين املوؤهلني قراءة �سروط واأحكام وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث يعترب توقيع وت�سليم طلب االكتتاب 
مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �سروط واأحكام االكتتاب املذكورة.

االكتتاب

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح )1.286.000( مليون ومائتني و�ستة وثمانني األف �سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت 
اإجمالية  وبقيمة  الواحد،  لل�سهم  �سعودي  �سعودية لل�سهم الواحد متثل حوايل 30%  من راأ�س مال ال�سركة بعد الطرح والتي �سيتم طرحها ب�سعر )••( •• ريال 

�سعودي.  قدرها )••( •• ريال 

يقت�سر الكتتاب على فئات امل�ستثمرين املوؤهلني ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية ، وهم كما يلي:

اأ�سخا�س مرخ�س لهم يت�سرفون حل�سابهم اخلا�س.- 1
عمالء �سخ�ص مرخ�ص له يف ممار�سة اأعمال االإدارة �سريطة اأن يكون ال�سخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من اتخاذ القرارات اخلا�سة - 2

بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املوازية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى احل�سول على موافقة م�سبقة منه.
حكومة اململكة، اأو اأي جهات حكومية، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها الهيئة، اأو ال�سوق، اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع.- 3
ال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق حمفظة يديرها �سخ�س مرخ�س له يف ممار�سة اأعمال الإدارة.- 4
ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.- 5
�سناديق ال�ستثمار.- 6
م�ستثمرون اأجانب موؤهلون.- 7
اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع.- 8
اأ�سخا�س طبيعيون يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، وي�ستوفون اأي من املعايري الآتية:- 9

اأن يكون قد قام ب�سفقات يف اأ�سواق الأوراق املالية ل يقل جمموع قيمتها عن اأربعني مليون ريال �سعودي ول تقل عن ع�سرة �سفقات يف كل ربع  اأ- 
�سنة خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية.

اأن يتجاوز متو�سط حجم حمفظة اأوراقه املالية ع�سرة ماليني ريال �سعودي خالل الثني ع�سر �سهرًا املا�سية. ب- 
اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة العامة للتعامل يف الأوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة. ج- 

اأي اأ�سخا�س اآخرين حتددهم الهيئة- 10

تقديم طلب االكتتاب

ميثل التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للم�ست�سار املايل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة واملكتتب. 

يجب على امل�ستثمرين املوؤهلني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اأن يقدموا طلب اكتتاب خالل فرتة الكتتاب. وميكن احل�سول على منوذج طلب الكتتاب من 
امل�ست�سار املايل.

وتعليمات  الطلب الأي من �سروط  ا�ستيفاء  االكتتاب، ويف حالة عدم  بنود طلب  يعبئ جميع  واأن  االكتتاب  وتعليمات  املوؤهل على �سروط  امل�ساهم  يوافق  اأن  يجب 
الكتتاب، فاإن من حق ال�سركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. كذلك يتعني على مقدم طلب الكتتاب اأن يقبل اأي عدد يتم تخ�سي�سه له من اأ�سهم ال�سركة. 
و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتومة من قبل امل�ست�سار املايل لغيًا. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه  

بعد ت�سليمه، ويعترب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

يجب على امل�ستثمر اأن يو�سح يف منوذج طلب الكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتتاب بها بحيث يكون اإجمايل مبلغ الكتتاب هو حا�سل �سرب عدد الأ�سهم التي 
يرغب الكتتاب بها يف اأي فئة من الفئات ال�سعرية لالكتتاب. احلد الأدنى لالكتتاب هو )500( خم�سمائة �سهم، بينما احلد الأق�سى لال�ستثمار هو )214.299( 

مائتان واأربعة ع�سر األف ومائتان وت�سعة وت�سعون �سهم لكل م�ستثمر.

�سيبداأ امل�ست�سار املايل يف ا�ستالم طلبات الكتتاب بداأً من يوم الثنني بتاريخ 1439/01/12هـ )املوافق 2017/10/02م( ال�ساعة التا�سعة �سباحًا حتى نهاية يوم 
الحد بتاريخ 1439/01/25هـ )املوافق 2017/10/15م( ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء.
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ويعترب املكتتب من االأ�سخا�ص امل�ستحقني قد اأ�سرتى عدد من االأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�سروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع امل�ست�سار املايل. اأ- 
ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب.  ب- 

تقدمي طلب الكتتاب مرفقا بامل�ستندات املطلوبة يف منوذج الكتتاب. ج- 
ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من امل�ست�سار املايل اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له.  د- 

ويجدر التنويه على اأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم لالأ�سخا�س املكتتبني تتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها. 

الوثائق املطلوب تقدميها مع طلب االكتتاب 

يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية ح�سب ما يقت�سي احلال، و�سيقوم امل�ست�سار املايل مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد(.- 1
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س اآخر لالكتتاب بالنيابة(.- 2
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني حيثما يقت�سى احلال )للمكتتب الفرد(.- 3
�سورة ال�سجل التجاري مرفق مع �سورة التفوي�س بالتوقيع بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية )ال�سركات(.- 4
�سورة من ال�سجل التجاري و �سورة هوية املفو�س بالتوقيع و�سورة تراخي�س هيئة ال�سوق املالية )يف حال كان امل�ستثمر �سندوق ا�ستثماري اأو �سركة - 5

مرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية، وي�ساف �سورة من االتفاقية بني امل�ستثمر وال�سركة املرخ�سة يف حال املحافظ اأو اتفاقيات اال�ستثمار بالنيابة(.
اأي م�ستندات اأخرى يتم طلبها اأو الطالع عليها.- 6

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب لدى احد فروع امل�ست�سار املايل اإما من خالل تفوي�سه بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى 
امل�ست�سار املايل. اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة، اأو اإيداع مبلغ الكتتاب يف ح�ساب الأمانة الذي 

�سيقوم بفتحه امل�ست�سار املايل.

التخصيص ورّد الفائض

�سيقوم امل�ست�سار املايل بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى »ح�ساب �سركة املخازن العمومية – الطرح الأويل« والذي �سيتم تو�سيحه يف منوذج طلب الكتتاب، ويجب على كل 
املكتتبني من امل�ستثمرين املوؤهلني اإيداع مبالغ الكتتاب يف هذا احل�ساب. و�سيتم الإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد فائ�س الكتتاب، اإن وجد، يف موعد اأق�ساه 

يوم اخلمي�س 1439/01/29هـ )املوافق 2017/10/19م(.

و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املطروحة لالكتتاب وفقًا ملا يقرتحه امل�ست�سار املايل بالت�ساور مع امل�سدر. و�سري�سل امل�ست�سار املايل اإ�سعارات تاأكيد للمتقدمني لالكتتاب 
تبلغهم فيها عن العدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة لكل منهم واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم اإعادتها لهم، اإن وجدت، و�سريد امل�ست�سار املايل اإلى املكتتبني اأي مبالغ 
مل يتم تخ�سي�س اأ�سهم مقابلها دون عمولت اأو ا�ستقطاعات، اإن وجدت، وذلك بح�سب ر�سائل الإ�سعار والتاأكيد. للمزيد من املعلومات فاإنه يتعني على املكتتبني 

الت�سال بامل�ست�سار املايل.

بنود متفرقة 

اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�ساحلهم ومنفذي الو�سايا ومديري  يكون طلب االكتتاب وكافة ال�سروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة 
ال�سركات والورثة وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديدًا يف هذه الن�سرة. ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه 

اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لالأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة وتف�سر وتنفذ وفقًا لها، وقد يتم توزيع 
ن�سرة الإ�سدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي يتم العمل والأخذ بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار بعد 

اأخذ املوافقة من هيئة ال�سوق املالية.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق الطرح 

تعليق اإلدراج أو إلغائه

للهيئة بناًء على تقديرها املح�س اإلغاء طلب ت�سجيل الأ�سهم وقبول اإدراجها يف ال�سوق املوازية متى ما راأت اأن ذلك الطلب ظل معلقًا. ويرتتب على اإلغاء الطلب يف 
هذه احلالة اأن يقدم امل�سدر طلبًا جديدًا وفقًا لالإجراءات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية اإذا رغب يف ت�سجيل و اإدراج الأ�سهم 
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حمل الطلب امللغي. ووفقًا لالئحة قواعد الت�سجيل والإدراج املنظمة للت�سجيل والإدراج يف ال�سوق الرئي�سي والتي تنطبق على الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية 
ح�سب املادة )28( من قواعد الت�سجيل والإدراج يف ال�سوق املوازية فاإنه:

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبًا يف اأي من احلالت الآتية: اأ- 
اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على ال�سوق منتظم.  �

اإذا اأخفقت ال�سركة اإخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية مبا يف ذلك عدم �سداد اأي مقابل مايل اأو غرامات للهيئة   �
يف مواعيده.

اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات ال�سركة اأو اأ�سولها ل ت�سوغ التداول امل�ستمر لأوراقها املالية يف ال�سوق.  �
اإذا راأت اأن ال�سركة اأو اأعمالها مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقها املالية يف ال�سوق.  �

اإذا علق اأو األغي اإدراج اأوراق مالية لل�سركة الأجنبية يف �سوق مالية اأخرى يف حالة الإدراج املزدوج لالأوراق املالية.  �
اإذا ا�ستمر التعليق ملدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر الإجراءات املنا�سبة ل�ستئناف التداول، جاز للهيئة اأن تلغي الإدراج. ب- 

عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�سدر على زيادة راأ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي يلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر، وعليه تقدمي  ج- 
طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول اإدراجها وفقًا لقواعد الت�سجيل و الإدراج اإذا رغب يف ذلك.

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج:

ل يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء الإدراج اأو تعليقه اإل مبوافقه �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات الآتية: اأ- 
الأ�سباب املحددة لطلب الإلغاء اأو التعليق.  �

ن�سخة من الإعالن عن �سبب الإلغاء.  �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اأخر   �

يتخذه امل�سدر.
يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء الإدراج، احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك. ب- 

عندما يتم تعليق اأو اإلغاء الإدراج بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن عن �سبب التعليق اأو الإلغاء واملدة املتوقعة  ج- 
للتعليق وطبيعة احلدث �سبب التعليق اأو الإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو الإلغاء ح�سب تقديرها. د- 

التعليق املؤقت

يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب الإف�ساح عنه من دون تاأخري، ول ي�ستطيع امل�سدر تاأمني �سريته حتى  اأ- 
نهاية فرتة التداول.

لتمكني الهيئة من تقومي احلاجة  اإلى التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب بالآتي: ب- 
الأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة.  �

ن�سخة من الإعالن عن �سبب التعليق واملدة املتوقعة له وطبيعة احلدث �سبب التعليق.  �
عندما يتم التعليق املوؤقت بناًء على طلب امل�سدر، يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن، �سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث  ج- 

�سبب التعليق الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.
يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها. د- 

يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف  هـ- 
من املحتمل اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت ال�ستمرار يف التزام نظام ال�سوق 

املايل ولوائحه التنفيذية.
يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف الإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )ج( اأعاله، مامل ترى الهيئة خالف ذلك. و- 
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رفع التعليق

عندما يعلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي : اأ- 
اأن تعالج الأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، و األ يكون التعليق �سروريًا  حلماية امل�ستثمرين.  �

التزام امل�سدر الأي �سروط اأخرى تراها الهيئة.  �
للهيئة رفع التعليق و اإن مل يطلب امل�سدر ذلك. ب- 

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�سرتط لت�سجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �سبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�سدر لطلب ت�سجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.

القرارات واملوافقات التي ستطرح مبوجبها األسهم

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم الطرح مبوجبها ما يلي:

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 1438/07/14هـ )املوافق 2017/04/11م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من )30.000.000(  �
املوافقات  على  احل�سول  بعد  وذلك  �سعودي،  ريال  األف  و�ستني  وثمامنائة  مليون  واأربعني  اثنني   )42.860.000( اإلى  �سعودي  ريال  مليون  ثالثني 

النظامية الالزم.
ويف 1438/08/19هـ )املوافق 2017/05/15م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على هذه التو�سية على اأن يتم طرح اأ�سهم الزيادة لالكتتاب يف  �

ال�سوق املوازية، وتنازل امل�ساهمون يف ال�سركة عن حقهم يف الكتتاب باأ�سهم الزيادة. 
اخلمي�س  � يوم  تداول  موقع  يف  اإعالنها  بتاريخ  وذلك  الهيئة  طلبتها  التي  املوؤيدة  امل�ستندات  وكافة  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  على  املوافقة  متت  كما 

1438/11/25هـ )املوافق 2017/08/17م(.

ترتيبات قامئة ملنع الترصف يف أسهم الرشكة

يحظر على امل�ساهمني الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع ال�سفحة »ح«( الت�سرف يف ما ميلكونه من اأ�سهم قبل م�سي اثني ع�سر �سهرًا على 
ت�سجيل واإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية. كما جتدر الإ�سارة اإلى انه لي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى قائمة ملنع الت�سرف يف اأي اأ�سهم من اأ�سهم ال�سركة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب-91

إقرارات املكتتبني

بتعبئة منوذج طلب الكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف عدد الأ�سهم املذكور يف طلب الكتتاب الذي قدمه. اأ- 
يقر باأنه اطلع على ن�سرة الإ�سدار هذه وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. ب- 

يوافق على النظام االأ�سا�سي لل�سركة وعلى كافة تعليمات واأحكام الطرح وال�سروط الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه ومنوذج طلب االكتتاب، ويكتتب يف  ج- 
الأ�سهم بناًء على ذلك.

يعلن اأنه مل ي�سبق له التقدم بطلب الكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة واأن لل�سركة احلق يف رف�س اأي من اأو جميع طلباته يف حالة تكرار طلب الكتتاب. د- 
يقبل عدد اأ�سهم الطرح املخ�س�سة له )يف حدود املبلغ الذي اكتتب به كحد اأق�سى( مبوجب طلب الكتتاب. هـ- 

يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه للم�ست�سار املايل. و- 

سجل األسهم وترتيبات التعامل

حتتفظ تداول ب�سجل امل�ساهمني الذي  يحتوي على اأ�سمائهم وجن�سياتهم وعناوين اإقامتهم ومهنهم واالأ�سهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة من هذه االأ�سهم.

تداول األسهم يف السوق املوازية

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية. 

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�س النهائي لتلك الأ�سهم، و�ستعلن تداول تاريخ تداول الأ�سهم يف حينه، وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه 
الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

ول ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم يف ح�سابات امل�ساهمني يف تداول، وت�سجيل ال�سركة يف القائمة الر�سمية، و اإدراج اأ�سهمها 
يف تداول، ويحظر التداول فيها حظرًا تامًا قبل التداول الر�سمي، ويتحمل امل�ستثمرون الذين يتعاملون يف تلك الأن�سطة املحظورة من التداول امل�سوؤولية الكاملة 

عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

يقت�سر تداول الأ�سهم املدرجة يف ال�سوق املوازية على امل�ستثمرين املوؤهلني )ف�ساًل راجع ق�سم رقم 1 »امل�سطلحات واملخت�سرات«(. 

السوق املالية السعودية )تداول(

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS وبداأ تداول الأ�سهم اإلكرتوين يف اململكة عام 1990م.

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام »تداول« من خالل اآليه متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءًا بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها ويتم التداول كل يوم عمل من 
اأيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة )10( �سباحًا وحتى ال�ساعة )3( ع�سرًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ 
الأوامر، اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال جميع الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة )9:30( �سباحًا وحتى ال�ساعة )10( �سباحًا وتتغري هذه الأوقات 

خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة 
لل�سعر ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 
ال�سوق ب�سكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل »رويرتز«.

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام »تداول« ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته 
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم. 
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إجراءات عدم اكتامل الطرح-101

اإذا مل يكتمل الطرح يف التاريخ املحدد لنتهاء عملية الطرح املبني يف ن�سرة الإ�سدار هذه )ف�ساًل راجع »اجلدول الزمني املتوقع للطرح« يف ال�سفحة »ز« من هذه 
الن�سرة(، �سيقوم امل�ست�سار املايل خالل ع�سرة اأيام من انتهاء فرتة الطرح باإ�سعار الهيئة كتابيًا ومن ثم �سيقوم باإ�سعار امل�ستثمرين املكتتبني، وبالتن�سيق مع البنك 

امل�ستلم ملتح�سالت الطرح و�سيتم اإعادة املبالغ التي مت جمعها من امل�ستثمرين )اإن وجدت( من دون خ�سم اأي عمولت اأو ر�سوم.
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املستندات املتاحة للمعاينة-111

�ستتوفر امل�ستندات التالية لالطالع عليها يف املقر الرئي�س للم�ست�سار املايل )�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية( الواقع يف مدينة الريا�س - طريق امللك فهد تقاطع 
طريق امللك عبداهلل – بجوار جممع رويال )رويال مول( من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا اإلى  ال�ساعة اخلام�سة م�ساء )من الأحد اإلى اخلمي�س( خالل فرتة الطرح:

عقد تاأ�سي�س ال�سركة. �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة.  �
ال�سجل التجاري لل�سركة.  �
قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على طرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية. �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املوازية.  �
تقرير العناية املهنية املايل. �
تقرير العناية املهنية القانوين �
تقرير تقومي الأوراق املالية لل�سركة املعد من قبل امل�ست�سار املايل. �
اأي تقارير اأو خطابات اأخرى. �
القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م. �

و  ت�ساوؤلت  اأي  الجابة عن  و  امل�ستثمرين  مل�ساعدة  متواجد  املايل  امل�ست�سار  فريق عمل  �سيكون  و  اإ�سافية.  معلومات  اأي  لطلب  اإمكانية  �سيكون هناك  بانه  علمًا 
ا�ستف�سارات.
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تقرير املحاسب القانوين-121

القوائم املالية املوحدة واملدققة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م.
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تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد



 zä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôéæÑdG á°ù°SDƒe{ º°SG â– É¡WÉ°ûf (zá«eƒª©dG ¿RÉîŸG{ hCG zácô°ûdG{) á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T äCGóH
 `g1409/06/10  ïjQÉJh  (1010070906)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdÉH  ,»©«Ñ°ùdG  ∞«æe  õjõ©dG  óÑY  Qƒ°üæe  ó«°ùdG  É¡ÑMÉ°üd
 `g1427/05/08  ïjQÉàH  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ∞dCG  ¿hô°ûYh  á°ùªN  (25^000)  √Qób  ∫Ée  ¢SCGôHh  ,(Ω1989/01/10  ≥aGƒŸG)
 ≈ª°ùe  â–  IOhófi  á«dhDƒ°ùe  äGP  ácô°T  ≈dEG  ä’hÉ≤ŸGh  IQÉéà∏d  ôéæÑdG  á°ù°SDƒe  πjƒ–  ”  (Ω2006/06/04  ≥aGƒŸG)
 ∫ƒ°UCG ‘É°U º««≤J ” ¿CG ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªN (500^000) √Qób ∫Ée ¢SCGôH zIOhóëŸG è«∏ÿG QóæH ácô°T{
 ƒgh ∂jô°T ∫ƒNóHh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG áFÉª°ùªN (500^000) √Qóbh ≠∏ÑÃ ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôéæÑdG á°ù°SDƒe äÉeƒ°üNh
 ¿ƒ°ùªN (50^000) ÉgQóbh ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ ¬à°üM áª«b ™aóH ΩÉb …òdG »©«Ñ°ùdG õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe …QÉ°ûe ó«°ùdG
 ¥OÉ°üŸG (ácô°T ≈dEG á°ù°SDƒŸG πjƒ–) ¢ù«°SCÉàdG ó≤Y ÖLƒÃ ∂dPh ,»©«Ñ°ùdG õjõ©dG óÑY Qƒ°üæe ó«°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dG
 ïjQÉJh (850) Oó©dÉH (171) ó∏éŸG øe (134) ºbQ áØ«ë°üdÉH ¢VÉjôdÉH IQÉéàdG IQGRh ‘ ∞∏µŸG ∫ó©dG ÖJÉc øe ¬«∏Y
 ≥KƒŸG AÉcô°ûdG QGôb Qó°U (Ω2009/05/30 ≥aGƒŸG) `g1430/06/06 ïjQÉàH .(Ω2006/07/16 ≥aGƒŸG) `g1427/06/20
 ∫ƒNóH (1430) ΩÉ©d (1334) Oó©dÉH (254) ó∏éŸG øe (28) ºbQ áØ«ë°üdÉH IQÉéàdG  IQGRƒH ∞∏µŸG ∫ó©dG  ÖJÉc iód
 ÚjÓe áKÓK  (3^000^000) ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ∞dCG  áFÉª°ùªN (500^000) øe ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  IOÉjRh  OóL AÉcô°T
 .zè«∏ÿG QóæH ácô°T{ ≈ª°ùe â– á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T øe ácô°ûdG πjƒ–h …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 Qƒ°üæe á°üM Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG õjõ©dG óÑY Qƒ°üæe ôéa Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG óYÉ°ùe ódÉN ∫’O Ió«°ùdG ºg Oó÷G AÉcô°ûdGh
 ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°ûc ácô°ûdG π«é°ùJ ” óbh .»©«Ñ°ùdG  õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe IÒæe Ió«°ùdGh »©«Ñ°ùdG  õjõ©dGóÑY
 1436/12/22 ïjQÉàHh .(Ω2009/08/03 ≥aGƒŸG) `g1430/08/12 ïjQÉJh (2051040636) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG IOÉ¡°T
 …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe áKÓK (3^000^000) øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ÚªgÉ°ùŸG ≥aGh ,(Ω2015/10/05 ≥aGƒŸG) `g
 πjƒëàH ∂dPh ,…OÉY º¡°S ÚjÓe áKÓK (3^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000) ≠∏Ñe ≈dEG
 ïjQÉàHh  .ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ÜÉ°ùM  ≈dEG  IÉ≤ÑŸG  ìÉHQC’G  ÜÉ°ùM  øe  ∫ÉjQ  ¿ƒ«∏e  øjô°ûYh  á©Ñ°S  (27^000^000)  ≠∏Ñe
 (600^000) øY »©«Ñ°ùdG õjõ©dGóÑY Qƒ°üæe ó«°ùdG »°ù«FôdG ºgÉ°ùŸG ∫RÉæJ ,(Ω2015/12/29 ≥aGƒŸG) `g1437/02/17
 ¿ƒ«∏e ÚæKG (2^100^000) á¨dÉÑdG ¬ª¡°SCG ‹ÉªLEG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áà°S (6^000^000) áª«≤H º¡°S ∞dCG áFÉªà°S
 Qƒ°üæe õjõ©dGóÑY ó«°ùdG øe πc ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e øjô°ûYh óMGh (21^000^000) É¡àª«b ≠dÉÑdGh º¡°S ∞dCG áFÉeh
 íÑ°UCG  ,¬«∏Y  AÉæH  .»©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe OQh  Ió«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe RGƒa  ó«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG  Qƒ°üæe óªMCG  ó«°ùdGh  »©«Ñ°ùdG
 º°S’G πjó©J ” (Ω2017/01/24 ≥aGƒŸG) `g 1438/04/26 ïjQÉàHh .ÚªgÉ°ùe Iô°ûY (10) ácô°ûdG ‘ ÚªgÉ°ùŸG OóY

.(á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T) ≈dEG (è«∏ÿG QóæH ácô°T) øe ácô°û∏d …QÉéàdG

 íÑ°üj å«ëH …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e ô°ûY »æKG (12^860^000) QGó≤Ã É¡dÉe ¢SCGQ IOÉjR ácô°ûdG Ωõà©J
 á©HQCG (4^286^000) ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^860^000) ÜÉààc’G ó©H
 ¿ƒµ«°S  .óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG  áª«≤H  …OÉY º¡°S  ∞dCG  ÚfÉªKh  áà°Sh  ÚàFÉeh  ÚjÓe
 …OÉY  º¡°S  ∞dCG  ÚfÉªKh  áà°Sh  ÚàFÉeh  ¿ƒ«∏e  (1^286^000)  Oó©d  (zìô£dG{)  Ú∏gDƒŸG  øjôªãà°ùŸG  äÉÄa  ≈∏Y  ìô£dG
 á«ª°SG  áª«≤dG  πãÁ …òdGh  ,º¡°ù∏d  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• (••) √Qóbh ÜÉààcG ô©°ùH (zìô£dG º¡°S{ É¡æe πch zìô£dG º¡°SCG{)
 º¡°SCG  πã“h  ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• (••) ÉgQGó≤e QGó°UEG IhÓY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) á¨dÉÑdGh º¡°ù∏d
 ≠dÉÑdGh  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe  ‘É°U  ΩGóîà°SG  ºà«°Sh  .ÜÉààc’G  ó©H  Qó°üŸG  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  øe  %30  ‹GƒM  É¡∏ªéÃ  ìô£dG
.(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 6 ºbQ º°ùb ™LGQ Ó°†a) ácô°û∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûŸG πjƒªà`d …Oƒ©°S ∫ÉjQ •• (••)

 Iô°ûædG √òg øe z`g{ áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e áÑ°ùfh ºgAÉª°SCG IQƒcòŸGh ácô°ûdG ‘ ¿ƒ«dÉ◊G ¿ƒªgÉ°ùŸG
 Ée πã“ óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG º«≤H º¡°S ÚjÓe áKÓK (3^000^000) ¬Yƒª› Ée ¿ƒµ∏àÁ
 ¿CG Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÜÉààc’G ó©H ¿ƒ¶Øàë«°S º¡fEÉa ‹ÉàdÉHh ,ÜÉààc’G ó©H ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %70 ‹GƒM ¬àÑ°ùf
 ¢SCGQ ‘ º¡à«µ∏e Ö°ùfh ºgDhÉª°SCG QƒcòŸG ºg ìô£dG πÑb É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdGh ácô°ûdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG

 .(Iô°ûædG √òg øe z`g{ áëØ°üdG ‘ ácô°ûdG ∫Ée

:»∏j Éªc ºgh ,Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG äÉÄa ≈∏Y ìô£dG ô°üà≤j

.¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ ¿ƒaô°üàj º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG  -1

 •hô°ûH ¬æ««©J ” ób ¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG ¿ƒµj ¿CG á£jô°T IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T AÓªY  -2
 ¿hO π«ª©dG  øY áHÉ«f  ájRGƒŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ QÉªãà°S’Gh  ìô£dG  ‘ ácQÉ°ûŸG  ∫ƒÑ≤H  á°UÉÿG äGQGô≤dG  PÉîJG  øe ¬æµ“

.¬æe á≤Ñ°ùe á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈dEG áLÉ◊G

 ±Î©J iôNCG á«dÉe ¥ƒ°S …CG hCG ,¥ƒ°ùdG hCG ,áÄ«¡dG É¡H ±Î©J á«dhO áÄ«g …CG hCG ,á«eƒµM äÉ¡L …CG hCG ,áµ∏ªŸG áeƒµM  -3
.´GójE’G õcôe hCG ,áÄ«¡dG É¡H

.IQGOE’G ∫ÉªYCG á°SQÉ‡ ‘ ¬d ¢üNôe ¢üî°T Égôjój á¶Ø ≥jôW øY hCG Iô°TÉÑe ,áeƒµ◊G øe ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdG  -4

.á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ á°ù°SDƒŸG ≥jOÉæ°üdGh äÉcô°ûdG  -5

.QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U  -6

.¿ƒ∏gDƒe ÖfÉLCG ¿hôªãà°ùe  -7

.´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa ºg ∫ Rƒéj øjôNBG ÚjQÉÑàYG ¢UÉî°TCG …CG  -8

 ÒjÉ©ŸG øe …CG ¿ƒaƒà°ùjh ,´GójE’G õcôe iód ÜÉ°ùMh áµ∏ªŸG ‘ …QÉªãà°SG ÜÉ°ùM íàa º¡d Rƒéj ¿ƒ«©«ÑW ¢UÉî°TCG  -9
:á«JB’G

 π≤J ’h …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú©HQCG øY É¡àª«b ´ƒª› π≤j ’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG ‘ äÉ≤Ø°üH ΩÉb ób ¿ƒµj ¿CG  -CG
.á«°VÉŸG kGô¡°T ô°ûY »æK’G ∫ÓN áæ°S ™HQ πc ‘ äÉ≤Ø°U Iô°ûY øY

.á«°VÉŸG kGô¡°T ô°ûY »æK’G ∫ÓN …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe Iô°ûY á«dÉŸG ¬bGQhCG á¶Øfi ºéM §°Sƒàe RhÉéàj ¿CG  -Ü

.áÄ«¡dG πÑb øe Ióªà©ŸG á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘ πeÉ©à∏d áeÉ©dG IOÉ¡°ûdG ≈∏Y kÓ°UÉM ¿ƒµj ¿CG  -ê

áÄ«¡dG ºgOó– øjôNBG ¢UÉî°TCG …CG  -10

 ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2017/04/11 ≥aGƒŸG) `g1438/07/14 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ¬à°ù∏L ‘ ácô°ûdG IQGOEG  ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ∞dCG Úà°Sh áFÉ‰ÉªKh ¿ƒ«∏e Ú©HQCGh ÚæKG (42^860^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ÚKÓK (30^000^000)øe ácô°ûdG
 â≤aGh (Ω2017/05/15 ≥aGƒŸG) `g1438/08/19 ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ
 ¿ƒªgÉ°ùŸG ∫RÉæJh ,ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ÜÉààcÓd IOÉjõdG º¡°SCG ìôW ºàj ¿CG ≈∏Y á«°UƒàdG √òg ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G

.IOÉjõdG º¡°SCÉH ÜÉààc’G ‘ º¡≤M øY ácô°ûdG ‘

 ájÉ¡æH »¡àæ«d   πªY ΩÉjCG Iô°ûY (10) IóŸ ôªà°ùjh (Ω2017/10/02 ≥aGƒŸG) `g1439/01/12 ÚæK’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
 º¡°SCG  ‘ ÜÉààc’G  äÉÑ∏W Ëó≤J  øµÁ å«M ,(zÜÉààc’G  IÎa{) (Ω2017/10/15 ≥aGƒŸG)  `g1439/01/25 óM’G  Ωƒj

 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO ¬Yhôa øe ḿ ôa …CG hCG ìô£dG ôjóŸ ¢ù«FôdG ô≤ŸG iód ìô£dG

 âeó≤J óbh .ìô£dG πÑb É¡LQÉN hCG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S º¡°SCÓd ¥ƒ°S …CG ‘ ácô°ûdG º¡°SCG ∫hGóJ ≥Ñ°ùj ⁄
 É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc Ëó≤J ” óbh ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’G ∫ƒÑbh º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡dG iód Ö∏£H ácô°ûdG

.áaÉc ∂dòH á≤∏©àŸG äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdGh áÄ«¡dG

 á©HQCGh  ¿ÉàFÉe (214^299) ƒg ≈°übC’G  ó◊G Éªæ«H  ,≈fOCG  óëc º¡°S  áFÉª°ùªN (500)`H  ÜÉààc’G  Öààµe πc ≈∏Y Öéj
 ‹ÉŸG  QÉ°ûà°ùŸG  ¬MÎ≤j  ÉŸ  kÉ≤ah  ÜÉààcÓd  áMhô£ŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .º¡°S  ¿ƒ©°ùJh  á©°ùJh  ¿ÉàFÉeh  ∞dCG  ô°ûY
 ±ƒ°Sh .äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (äóLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa ∫GƒeCG OÉ©J ±ƒ°Sh .Qó°üŸG ™e QhÉ°ûàdÉH
 ≥aGƒŸG) `g1439/01/29 ¢ù«ªÿG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG) ¢†FÉØdG OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj

.(z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 8 ºbQ º°ùb ™LGQ Ó°†a)  (Ω2017/10/19
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(Ω2009/08/03 ≥aGƒŸG) `g1430/08/12 ïjQÉJh 2051040636 ºbQ …QÉŒ πé°ùdG ÖLƒÃ á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T

,ÜÉààc’G ó©H á«eƒª©dG ¿RÉîŸG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 ‹GƒM πã“ »àdGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ∫ÓN øe ójóL …OÉY º¡°S ∞dCG ÚfÉªKh áà°Sh ÚàFÉeh ¿ƒ«∏e (1^286^000) ìôW

(º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY  ÉgQóbh  πeÉµdÉH  áYƒa  óe  á«ª°SG  áª«b  ™e)  óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ •• ô©°ùH Ú∏gDƒŸG øjôªãà°ùŸG ≈∏Y ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ìô£∏d

(Ω2017/10/15 ≥aGƒŸG) `g1439/01/25  óM’G Ωƒj ≈dEG (Ω2017/10/02 ≥aGƒŸG) `g1439/01/12 ÚæK’G Ωƒj øe ìô£dG IÎa

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG ájRGƒŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµ‡ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H h ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› zê{ áëØ°üdG
 Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡°ùØfCG ¿É«∏îJh .É¡dÉªàcG hCG Iô°ûædG √òg ábóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG
 ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi º¡a Qò©J ∫ÉM ‘h .ìô£dG πfi º¡°SC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG áë°U ióe …ô– Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ áMhô£ŸG º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG ≈∏Y Öéj h .É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc

.¬d ¢üNôe ‹Ée QÉ°ûà°ùe IQÉ°ûà°SG Öéj

 (Ω2017/08/17 ≥aGƒŸG) `g1438/11/25  ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

املستشار املايل
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