
»تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق 
المالية بالمملكة العربية السعودية )المشار إليها بـ »الهيئة«( وطلب قبول إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية. ويتحمل أعضاء 
مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد 
إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل الهيئة ولسوق المالية 
السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالهاـ وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في 

هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها«.

صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية )ويشار اليها فيما بعد بـ »الشركة« 
أو »صادرات«( كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )954( بتاريخ 
141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( وتم قيدها بالسجل التجاري الصادر من 
مدينة الرياض بموجب شهادة تسجيل رقم )1٠1٠٠77554( وتاريخ 141٠/11/٢5هـ 
 
ً
واعتبارا الرياض  مدينة  في  للشركة  الرئي�سي  المقر  يقع  199٠/٠6/19م(.  )الموافق 
من تاريخ 1441/٠7/٠٢هـ الموافق )٢٠٢٠/٠٢/٢6م( انتقل المقر الرئي�سي في مدينة 
الرياض إلى حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز، مبنى فيو بالزا الغدير، الدور الثالث، 
ص.ب. )٢1977(، الرياض )11485(. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( 
أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون 
وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية 
للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ »سهم حالي« ومجتمعة 
بـ »األسهم الحالية«(. وكما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، ال يوجد مساهمين رئيسين 
في الشركة يملكون نسبة 5% أو أكثر من أسهمها. وبتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق 
من  الشركة  مال  رأس  بتخفيض  الشركة  إدارة  مجلس  أو�سى  ٢٠٢1/1٢/٢6م(، 
)64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( 
واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس مال الشركة من 
خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون 
٢٠٢٢/٠٢/٠7م(،  )الموافق  144٣/٠7/٠6ه  وبتاريخ  سعودي.  ريال  ألف  وثمانمائة 
من  مالها  رأس  تخفيض  الشركة  طلب  على  المالية  السوق  هيئة  موافقة  صدرت 
)64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( 
واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 
مليونين   )٢,16٠,٠٠٠( إلى  سهم  ألف  وثمانين  وأربعمائة  ماليين  ستة   )6,48٠,٠٠٠(
غير  العامة  الجمعية  بموافقة  مشروطة  الموافقة  وهذه  سهم،  ألف  وستين  ومائة 
وبتاريخ  العالقة.  ذات  النظامية  والمتطلبات  اإلجراءات  واستكمال  للشركة  العادية 
144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على 
ألف  أربعة وستين مليون وثمانمائة  الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠(  تخفيض رأس مال 
ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي 
وتخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى 

)٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم.

السوق  هيئة  موافقة  صدرت  ٢٠٢٢/٠٣/17م(،  )الموافق  144٣/٠8/14هـ  وبتاريخ 
المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مال الشركة، من خالل طرح أسهم حقوق أولوية 
بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي، من 
)٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي إلى )194,4٠٠,٠٠٠( 
مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من 
)٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون 
وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي. وبتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، 
وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل 
إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشرة 
مليون ومائتين وثمانين ألف سهم عادي جديد )ويشار إليها بـ»أسهم حقوق األولوية« أو 
»األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار 
إليه بـ»سعر الطرح«(، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية، وذلك لزيادة 
رأس مال الشركة من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي 
إلى )194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وزيادة 
عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم عادي إلى )19,44٠,٠٠٠( 
تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي، وذلك بعد الحصول على جميع 

الموافقات النظامية الالزمة.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ 
»حقوق أولوية« ومنفردة بـ »حق أولوية«( للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم 
انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال )ويشار 
إليه بـ »تاريخ األحقية«( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 
ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( المتضمنة الموافقة على 
زيادة رأس المال بتاريخ ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )ويشار إليهم مجتمعين 
بـ »المساهمين المقيدين« ومنفردين بـ »المساهم المقيد«( على أن تودع تلك الحقوق 
 في 

ً
في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( أخذا

االعتبار إجراءات التسوية بعدد )8( حق/حقوق لكل )1( سهم من أسهم الشركة ويعطي 
كل حق لحامله أحقية االكتتاب بـ )1( سهم جديد وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )ويشار إليهم بـ 
»المستثمرين الجدد«( – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة 

– التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )ويشار إليها 
••/••/144٣ه  يوم  في  االكتتاب  وفترة  التداول  فترة  وتبدأ  »السوق«(،  أو  بـ»تداول« 
)الموافق ••/••/٢٠٢٢م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/144٣ه )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م( )ويشار إليها بـ»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية 
يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )ويشار إليها بـ»فترة االكتتاب«(، وتجدر 
اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر 
فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى 
نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول 
حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو 
شراء حقوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل 
فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل 

فترة التداول.

 
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد  	.1
االكتتاب في األسهم الجديدة.

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد  	.٢
أسهمه خالل فترة االكتتاب وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له 

االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

الجديدة بعد تسوية  في األسهم  الجدد االكتتاب  للمستثمرين  سيتاح  	.٣
عملية شراء الحقوق مباشرة. 

سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات  	.4
والشراء  البيع  أومر  إدخال  خاللها  من  يتم  التي  التداول  وتطبيقات 
لدى  المتوفرة  األخرى  والوسائل  القنوات  في  االكتتاب  إلى  باإلضافة 

الوسيط.

بـ»األسهم  إليها  )ويشار  فترة االكتتاب  انتهاء  بعد  بها  يكتتب  لم  تبقى أسهم  وفي حال 
المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي 
)ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( ) ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ»الطرح 
األسهم  لشراء  عروضها  بتقديم  االستثمارية  المؤسسات  تلك  وتقوم  المتبقي«(، 
يوم   

ً
صباحا العاشرة  الساعة  من  ابتداًء  العروض  تلك  استقبال  وسيتم  المتبقية 

يوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة  وحتى  ••/••/٢٠٢٢م(  )الموافق  ••/••/144٣ه 
••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )ويشار إليها بـ»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم 
األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص 
فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم 
إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل 
من عملية الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح بدون احتساب 
ما  بحسب  كل  مستحقيها  على  الطرح(  يتجاوز سعر  )بما  استقطاعات  أو  رسوم  أي 
 أن المستثمر 

ً
يستحقه في موعد أقصاه ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. علما

الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل 
إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، 
فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح 
 راجع القسم )1٣( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح«(. وسيتم 

ً
)فضال

)الموافق  ••/••/144٣ه  أقصاه  موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن 
 )1٣( القسم  راجع   

ً
)فضال التخصيص«(  بـ»تاريخ  إليه  )ويشار  ••/••/٢٠٢٢م( 

»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح«(.

مائة   )194,4٠٠,٠٠٠٠( الشركة  مال  رأس  سيصبح  االكتتاب  عملية  اكتمال  وبعد 
وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، مقسم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة 
عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي. وبعد خصم مصاريف االكتتاب سيتم 
المالي للشركة  استخدام صافي متحصالت االكتتاب من قبل الشركة لتعزيز المركز 
وتطوير أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعمليتها، ورفع مقدرتها على عملية االستحواذ 
 راجع 

ُ
على عمالء جدد وتسويق منتجات وخدمات الشركة بشكل أكبر وغيره )فضال

القسم )7( »استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. 
القائمة.   لألسهم 

ً
تماما بالكامل ومساوية  القيمة  الجديدة مدفوعة  وستكون األسهم 

الشركة السعودية للصادرات الصناعية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )954( وتاريخ 141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( ومقيدة في السجل التجاري بموجب شهادة رقم )1٠1٠٠77554( 
وتاريخ 141٠/11/٢5هـ )199٠/٠6/19م(. 

طرح )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشرة مليون ومائتين وثمانين ألف سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )1٠( رياالت للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون 
وثمانمائة ألف ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )8٠٠%( ليصبح رأس مال الشركة )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي.

فترة التداول: تبدأ من يوم ••/••/1443ه )الموافق ••/••/2022م( وتنتهي يف يوم ••/••/1443ه )الموافق ••/••/2022م(

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ••/••/1443ه )الموافق ••/••/2022م( وتنتهي يف يوم ••/••/1443ه )الموافق ••/••/2022م(

الشركة السعودية للصادرات الصناعية

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )ويشار إليه 
بـ»الجمعية  إليها  )ويشار  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  بـ»المساهم«( حضور 
األسهم  مالكو  وسيستحق  فيه.  والتصويت  العادية(  غير  أو  العادية  )سواًء  العامة«( 

الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت(.

تعتبر الشركة من أولى الشركات التي تم إدراج أسهمها بعد الحصول على موافقة كل 
في حينه(  المختصة  )الجهة  »ساما«  السعودي  المركزي  والبنك  التجارة  وزارة  من 
كنظام  ٢٠٠1م(  عام  )في  األسهم  لتداول  اآللي  النظام  تأسيس  يتم  أن  قبل  وذلك 
تحت  يعمل  كان  والذي   ESIS اإللكتروني  المالية  األوراق  معلومات  لنظام  بديل 
إشراف إدارة الرقابة على األسهم لدى البنك المركزي السعودي »ساما«، وقد بدأ 
أن  بعد  199٣/٠7/1٠م(  )الموافق  1414/٠1/٢٠هـ  بتاريخ  الشركة  أسهم  تداول 
سبعمائة   )7٢٠,٠٠٠( وعددها  المؤسسين  المساهمين  أسهم  تداول  حظر  رفع  تم 
)إلعداد  األسهم  لتسجيل  السعودية  الشركة  مع  تسجيلها  وتم  ألف سهم  وعشرين 
على  الرقابة  إدارة  وتزويد  األسهم  ملكية  نقل  وتسجيل  المساهمين  سجل  وحفظ 
بتاريخ  الشركة(.  ألسهم  المنفذة  التداول  لعمليات  اليومي  النشاط  بتقرير  األسهم 
العادية(  )غير  العامة  الجمعية  قررت  ٢٠17/1٢/٢٣م(  )الموافق  14٣9/٠4/٠5ه 
إلغاء  الشركة من خالل  مال  رأس  بتخفيض  اإلدارة  توصية مجلس  الموافقة على 
)9,7٢٠,٠٠٠( )تسعة مليون وسبعمائة وعشرين ألف سهم( من أسهم الشركة وذلك 
 بالمادة )15٠( من نظام الشركات السعودي ليصبح 

ً
إلطفاء الخسائر المتراكمة التزاما

رأس مال الشركة بعد التخفيض )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال 
اسمية  بقيمة  عادي  سهم  ألف  وثمانون  مليون   )1,٠8٠,٠٠٠( إلى  مقسم  سعودي 
قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميع تلك األسهم نقدية مدفوعة 
القيمة بالكامل. وبتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية 
العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية 
بعدد )5,4٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال 
سعودي  ريال  ألف  وثمانمائة  مليون  وستين  أربعة   )64,8٠٠,٠٠٠( الحالي  الشركة 
مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وبتاريخ 
144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( 
على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة 
ريال  ألف  وستمائة  مليون  وعشرين  واحد   )٢1,6٠٠,٠٠٠( إلى  سعودي  ريال  ألف 
سعودي مقسم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم وبنسبة تخفيض 

مقدارها )66٫66%( وبمعدل تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

يتم حاليا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية )»تداول« أو 
»السوق«(. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية 
)ويشار إليها بـ»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب إلى شركة 
تداول السعودية )»تداول«( لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة 
إلى الجهات ذات العالقة وتم الوفاء بالمتطلبات كافة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم 
الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة 
وسوف  للمكتتبين«(.  مهمة  )»تواريخ  )ي(  رقم  الصفحة  راجع   

ُ
)فضال الفائض  ورد 

ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني الدول األعضاء في 
مجلس التعاون الخليجي والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات 
والمؤسسات الخليجية وللمستثمرين األجانب خارج المملكة العربية السعودية )من 
خالل اتفاقيات مبادلة أو كمستثمرين مؤهلين( بالتداول في األسهم الجديدة بعد إدراجها 
وبداية تداولها في السوق. وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل والعميل الموافق 
عليه التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 

األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. 

)أ(  بالكامل ودراسة قسم »إشعار مهم« في صفحة  ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه 
والقسم ٢ »عوامل المخاطرة« والقسم رقم 1٠ »المعلومات القانونية« الواردين في 

هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم جديدة. 

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين 
الموافقات  على  الشركة  وحصول  االدارة  مجلس  لتوصية   

ً
وفقا المال  رأس  بزيادة 

النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة 
على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، وعلى 
المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على طرح أسهم 
، وفي ذلك الوقت 

ً
حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف تلقائيا

سوف تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.
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إشعار مهم
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن الشركة السعودية للصادرات الصناعية وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند 
التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى المعلـومات التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن 
الحصـول على نسخة منها من المقر الرئي�سي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة: www.siec.com.sa والمستشار المالي: 

 .www.cma.org.sa :وموقع هيئة السوق المالية www.alkhaircapital.com.sa

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( الخاصة بزيادة رأس المال، وفي 
ً
سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوما

حال عدم موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

وقد قامت الشركة بتعيين )»شركة الخير كابيتال السعودية«( كمستشار مالي )»المستشار المالي«( ومدير االكتتاب )»مدير االكتتاب«( ومتعهد التغطية )»متعهد 
التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة. 

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال 
تتحمل هيئة السوق المالية و شركة تداول السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان 

 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة اإلصدار أو عن االعتماد على أي جزء منها.
ً
نفسيهما صراحة

 من المعلومات 
ً
وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات المعقولة للتحري عن صحة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أن جزءا

الواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو أي من مدراءها أو أعضاء مجلس إدارتها أو المستشار المالي أو أي من 
مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في الصفحات )د( و)ه(، أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من 

هذه المعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، السيما أن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن تتأثر بشكل سلبي 
نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخرى الخارجة عن سيطرة 
 راجع القسم )٢( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو 

ً
الشركة )فضال

تفسيرها أو االعتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية. 

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية. وتعتبر المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات 
االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من 
قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية 

الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - 
التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم ••/••/144٣هـ )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م( على أن تنتهي فترة التداول في يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ••/••/144٣هـ 
)الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم 

السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق 
السوق. كما سيكون بإمكان المستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

 لما يلي:
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خالل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها - ٢
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.- ٣

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى - 4
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي (ويشار إليهم 
بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. 
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 يوم ••/••/144٣ه 
ً
وتقوم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحا

)الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )»فترة الطرح المتبقي«(. 

وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع 
باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. 

 أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
ً
علما

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر 
 راجع القسم )1٣( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح« من هذه النشرة(.

ً
الطرح )فضال

 راجع القسم )1٣( »المعلومات 
ً
وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح« من هذه النشرة(.

المعلومات المالية 
تم إعداد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18 م و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية األولية للفترة المنتهية في 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

ً
٢٠٢1/٠9/٣٠م )تسعة أشهر( وااليضاحات المرفقة بها وفقا

.)SOCPA( األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م من قبل العظم والسديري )عضو كرو هوروث الدولية( )محاسبون 
قانونيون واستشاريون(، والسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19م والنتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣1م )ثالثة أشهر( من قبل المجموعة 
السعودية للمحاسبة والمراجعة )الجاسر والدخيل – محاسبون ومراجعون قانونيون( والسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م والنتائج المالية األولية للفترة 
المنتهية في ٢٠٢1/٠٣/٣1م )ثالثة أشهر( من قبل بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون( والنتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٠٢1/٠9/٣٠م )تسعة 

أشهر( من قبل شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون )عضو بي كي أف العالمية(. وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة 
في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في هذه النشرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 
لقد تم إعداد التوقعات المستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في المواضع ذات العالقة. وقد تختلف ظروف الشركة 

في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد أي ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. 

تمثل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات المستقبلية. وُيستدل على هذه البيانات المستقبلية بصورة عامة من خالل طريقة استخدام بعض 
الكلمات مثل »تعتزم/ تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« أو »من الممكن« أو »سوف« أو »ينوي« أو »ينبغي« أو »متوقع« أو »قد« أو »يعتقد« أو الصيغ النافية 
من هذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المعاكسة لها في المعنى. وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية وإدارتها فيما يتعلق بأحداث 
 لألداء المستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة 

ً
مستقبلية، ولكنها ليست ضمانا

 في بيانات تلك التطلعات. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو العوامل 
ً
 أو ضمنا

ً
مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

 راجع القسم )٢( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة(. وفيما لو 
ً
 في أقسام أخرى من هذه النشرة )فضال

ً
التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف 
بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد 
تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو )٢( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب 
تضمينها في نشرة اإلصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات 

إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة.
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دليل الرشكة 

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 1440/08/27ه )الموافق 2019/05/02م( *

المنصباالسم
صفة 

العضوية
العمرالجنسية

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

--٠٫٠٠٠154٣%٣81٠سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةحاتم حمد عبدالله السحيباني **

---4٣سعوديمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةأحمد محمد علي العريني **

--51سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالله عبدالعزيز عبدالله المشعل 

---٣5سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةسلمان محمد سليمان السحيباني

٠٫٠٠٠1٠8%4٠7سعوديمستقل عضو مجلس اإلدارةخالد عبدالله محمد الضبيب

٣7سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارةسليمان حمد الجديعي ***

٣9سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةعلي صالح علي الحميدان

--٣9سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةحسام يحيى الغريميل

المصدر: الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 144٠/٠8/٢7ه )الموافق ٢٠19/٠5/٠٢م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ٢٠19/٠6/16م ولمدة 

ثالث سنوات تنتهي في تاريخ )الموافق ٢٠٢٢/٠6/15م(.

 لرئيس 
ً
 لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ أحمد محمد علي العريني نائبا

ً
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م( تعيين المهندس/ حاتم حمد عبدالله السحيباني رئيسا

مجلس اإلدارة. 

 عن األستاذ/ حازم فهد الدوسري الذي استقال من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢8م وقد وافق مجلس اإلدارة على استقالته بقرار 
ً
*** تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢1/٠٣/٣٠م وذلك بديال

مجلس اإلدارة رقم )٢٢( بالتمرير وتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢9م.وبتاريخ 144٢/11/٢6ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م( تم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

عنوان الشركة وممثليها

الشركة السعودية للصادرات الصناعية 

الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز

مبنى فيو بالزا الغدير - الدور الثالث

ص.ب. ٢1977، الرياض 11485

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966114٠58٠8٠+

فاكس: 966114٠٢٢854+

www.siec.com.sa :الموقع إلكتروني

siec@siec.com.sa :البريد إلكتروني

المصدر: الشركة

ممثلي الشركة 

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األولالبيان

سليمان حمد الجديعيحاتم حمد السحيبانياالسم

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس إدارةالصفة

العنوان

الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز

مبنى فيو بالزا الغدير - الدور الثالث

ص. ب ٢1977، الرياض 11485

الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز

مبنى فيو بالزا الغدير - الدور الثالث

ص. ب ٢1977، الرياض 11485

8٠8٠ 4٠5 11 966+ )تحويلة رقم ٢4٠(8٠8٠ 4٠5 11 966+ )تحويلة رقم ٢٣7(رقم الهاتف

٢854 4٠٢ 11 966+٢854 4٠٢ 11 966+رقم الفاكس

halsuhaibani@siec.com.sasaljedaie@siec.com.sa البريد اإللكتروني

http://www.siec.com.sa
mailto:siec@siec.com.sa
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سوق األسهم

شركة تداول السعودية )تداول( 

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 1٢٢11 - ٣٣88

المملكة العربية السعودية

هاتف: 9669٢٠٠٠1919+

فاكس: 96611٢189٣9٢+

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني

www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

المستشارون والمحاسبون القانونيون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة الخير كابيتال السعودية

الرياض طريق الملك عبدالعزيز، حي الوزارات، أبراج مدارات

ص.ب: 6941٠، الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف: 96611٢155678+

فاكس: 96611٢191٢7٠+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@alkhaircapital.com.sa :البريد إلكتروني

المستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي )للمحاماة واالستشارات القانونية(

مركز السيف التجاري – طريق الملك عبدالله

ص ب 9٠٢17، الرياض 1161٣

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٠54555 11 966+

فاكس: ٢٠54٢٢٢ 11 966+

www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

العظم والسديري )محاسبون قانونيون واستشاريون( - عضو كرو هوروث الدولية

الرياض- شارع األمير محمد بن عبدالعزيز، وحدة رقم 11

ص.ب 1٢٢41

المملكة العربية السعودية 

هاتف: ٢175٠٠٠ 11 966+

فاكس: 6٠٠٠ ٢17 11 966+

www.crowehorwath.net/sa :الموقع اإللكتروني

ch@crowehorwath.com.sa :البريد اإللكتروني

mailto:info@alkhaircapital.com.sa
http://www.ssfirm.com
http://www.crowehorwath.net/sa
mailto:ch@crowehorwath.com.sa
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المحاسب القانوني 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والفترة المنتهية في 2020/03/31م )ثالثة أشهر(

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة )الجاسر والدخيل – محاسبون ومراجعون 
قانونيون(

الرياض

ص.ب 16994

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 47777٠6 11 966+

فاكس: 477765٣ 11 966+

www.saudiauditors.com :الموقع اإللكتروني

saudigroup@hotmail.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والفترة المنتهية في 2021/03/31م )ثالثة أشهر(

بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون(

الرياض- طريق عثمان بن عفان

ص.ب ٣٠٠467

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 8٣516٠٠ 11 966+

فاكس: 8٣516٠1 11 966+

www.bakertillymkm.com :الموقع اإللكتروني

saudi@bakertillyjfc.com :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني
للفترة المنتهية في 2021/09/30م )تسعة أشهر(

شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه )محاسبون قانونيون(

شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد، حي السليمانية

ص.ب 69658 الرياض 11557

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٠65٣٣٣ 11 966+

فاكس: ٢٠65444 11 966+

www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

 info.sa@pkf.com :البريد االلكتروني

تنويه:

إن جميع المستشارين والمحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعاله قد قدموا موافقاتهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون 
الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين والمحاسب القانوني أو العاملين لديهم أو أي 

من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

http://www.crowehorwath.net/sa
http://www.bakertillymkm.com
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ملخص الطرح 
يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كامله قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق باالكتتاب في هذه أسهم حقوق 

األولوية، حيث أن ملخص الطرح هذا غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

اسم الُمصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم )1٠1٠٠77554( الصادرة من مدينة الرياض 
بتاريخ 141٠/11/٢5هـ )199٠/٠6/19م(. ويقع مقر الشركة الرئي�سي في مدينة الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز )مبنى فيو بالزا الغدير - الدور الثالث( 

ص.ب. ٢1977، الرياض 11485.

تأسست الشركة بداية بموجب القرار الوزاري رقم )954( وتاريخ 141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( وبرأسمال قدره )7٢( مليون ريال سعودي مقسم إلى 
)7٢٠( ألف سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة االسمية للسهم )1٠٠( ريال وجميعها أسهم اسمية نقدية. وفي 1414/٠1/٢٠هـ )الموافق 199٣/٠7/1٠م( تحولت 
الشركة من مساهمة )مقفلة( إلى مساهمة )عامة( وتم االنتهاء من كافة اإلجراءات الرسمية والبدء في تداول أسهم الشركة وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام 
اآللي لتداول األسهم )في عام ٢٠٠1م( كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ESIS الذي كان يعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي 
»ساما«، وقد بدأ تداول أسهم الشركة وتم التسجيل مع الشركة السعودية لتسجيل األسهم لمسك سجل المساهمين، وتسجيل نقل ملكية األسهم، وتزويد 
إدارة الرقابة على األسهم )لدى البنك المركزي السعودي »ساما«( بتقرير النشاط اليومي لعمليات التداول المنفذة ألسهم الشركة. وبتاريخ1418/1٢/٢٢ه 
)الموافق 1998/٠4/19م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من )1٠٠( مائة ريال إلى )5٠( خمسين ريال ليصبح عدد 
األسهم )1,44٠,٠٠٠( مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم، وبتاريخ 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( 
على زيادة رأسمال الشركة من )7٢( مليون ليصبح )1٠8( مليون تم تغطيتها من خالل إصدار عدد )٣,6٠٠,٠٠٠( سهم مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني 
مقابل كل سهمين وتم توزيعها على المساهمين المسجلين كما في نهاية تداول يوم االربعاء 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م(، وذلك بعد أن تم تجزئة 
القيمة اإلسمية للسهم من )5٠( خمسين ريال إلى )1٠( عشرة رياالت سعودي ليرتفع بذلك عدد األسهم من )7,٢٠٠,٠٠٠( سهم إلى )1٠,8٠٠,٠٠٠( سهم متساوية 
القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل منها )1٠( عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية. وبتاريخ 14٣9/٠4/٠5ه )الموافق ٢٠17/1٢/٢٣م( قررت الجمعية 
العامة )غير العادية( الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة من خالل إلغاء )9,7٢٠,٠٠٠( تسعة مليون وسبعمائة وعشرين ألف سهم 
من أسهم الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى 
)1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميع تلك األسهم نقدية مدفوعة القيمة بالكامل. 
وبتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 
)5,4٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي 
مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 
وبتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون 
وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم وبنسبة 

تخفيض مقدارها )66٫66%( وبمعدل تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

نشاط الُمصدر

وفق نص المادة )٣( من النظام األسا�سي، حددت أغراض الشركة في: 

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية.  	

النقل والنقل البري والنقل عبر األنابيب )49( والنقل المائي )5٠(. 	

التخزين وأنشطة دعم النقل )5٢(. 	

التبريد. 	

صنع المنتجات الغذائية )1٠( وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية )٢٠(.  	

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية )٢1(.  	

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحرك والدراجات النارية )46(. 	

أنشطة التصدير واالستيراد. 	

أنشطة توريد معدات النقل والتجهيزات العسكرية. 	

أنشطة توريد معدات وتجهيزات متنوعة )توريد األسلحة وأجهزة القياس(. 	

أنشطة التبريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين )5٣(.  	

االتصاالت )61(.  	

أنشطة خدمات المعلومات )6٣(. 	

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل وصناديق المعاشات )65(. 	

األنشطة المساعدة األنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين. 	

عقود السمسرة السلعية. 	

األنشطة التجارية )77(. 	

المعدات واألصول والحاويات. 	

األنشطة اإلدارية للمكاتب وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من األنشطة دعم األعمال )8٢(. 	

أنشطة المنظمات ذات العضوية )94(. 	

وكاالت التمثيل التجاري. 	

خدمات المال واألعمال.  	

التجارة وتقنية المعلومات. 	

األمن والسالمة. 	

إعادة التصدير والمقايضة واالستيراد لحسابها أو لحساب الغير. 	

تقديم خدمات التسويق والتصدير. 	

الدخول في عقود التوريد والتصدير. 	
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نشاط الُمصدر )تتمة(

	 

ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة ألغراضها بما في ذلك الوكاالت التجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير وتمارس 
الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. وبحسب بيانات شهادة السجل التجاري، فقد 
تم تحديد أنشطة الشركة في )البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالجملة لإلسمنت والجبس وما شابه، البيع بالجملة للمواد 

البالستيكية األولية والمطاط وااللياف الصناعية، التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة(.

 من خالل فرعها المسجل بمدينة الرياض وذلك بعد حصولها على التراخيص الالزمة من وزارة البترول والطاقة وهيئة الغذاء 
ً
 صناعيا

ً
كما تزاول الشركة نشاطا

والدواء لغرض )إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبالستكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بالستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون 
وغسيل العيون والنظارات وكريمات وادوية عصارات خالصات نباتية وادوية عشبية(.

وتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت )ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الفقرة 
الفرعية )1٠-٢( »التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

المساهمون الكبار في الُمصدر 
وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم 

قبل الطرح
هم من تزيد نسبة ملكيتهم عن )5%( من أسهم الشركة. وال يوجد مساهم تزيد نسبته عن )5%( من أسهم الشركة حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولوية المقترح

تهدف الشركة السعودية للصادرات الصناعية من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى دعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية 
نشاط الشركة وعملياتها. 

 راجع قسم رقم )7( )»استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.
ً
فضال

إجمالي المتحصالت المتوقع 
الحصول عليها وتحليل ووصف 

االستخدام المقترح لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. وسيتم 
استخدام صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم كافة تكاليف لدعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية أنشطة الشركة وعملياتها.

كما يبين الجدول التالي استخدامات متحصالت الطرح:

جدول استخدام صافي متحصالت الطرح )باآلف الرياالت(

المجموع

4٢,5٢1,8٣٢تمويل عقود التوريد

4٣,٣89,6٢5التوسع الجغرافي

14,4٠5,٣55التحول الرقمي

67,48٣,187أعمال لوجستية

5,٠٠٠,٠٠٠مصاريف الطرح

172,800,000اإلجمالي

المصدر: إدارة الشركة 

ولمزيد من التفاصيل حول استخدامات متحصالت الطرح راجع قسم رقم )7( )»استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

تكاليف الطرح
من المتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح حوالي )5,٠٠٠,٠٠٠( خمسة مليون ريال سعودي، وتشمل أتعاب كٍل من: المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية 
 راجع قسم رقم )7( )»استخدام 

ً
والمستشار القانوني والمحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. فضال

متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

صافي متحصالت الطرح
 راجع قسم رقم )7( »استخدام 

ً
من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي )167,8٠٠,٠٠٠( مائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي )فضال

متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(.

)٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرون مليون وستمائة ألف ريال سعودي.رأس مال الُمصدر قبل الطرح

)194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي.رأس مال الُمصدر بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم الُمصدر 
قبل الطرح

)٢,16٠,٠٠٠( مليونان ومائة وستون ألف سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

إجمالي عدد أسهم الُمصدر 
بعد الطرح

)19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي.

)1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

)17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشرة مليون ومائتان وثمانون ألف سهم عادي.إجمالي عدد األسهم المطروحة 

نسبة األسهم المطروحة من 
رأس مال الُمصدر

)%8٠٠(

)1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

)17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنان وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. إجمالي قيمة الطرح

عدد أسهم الطرح المتعهد 
بتغطيتها 

)17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشرة مليون ومائتان وثمانين ألف سهم عادي.

إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
بتغطيته

)17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنان وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي.
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المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.فئات المستثمرين المستهدفين

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. 

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمون المقيدون- ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. المستثمرون الجدد 

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتعتبر هذه األوراق حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين. ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطى كل حق لحاملة أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. 
وسيتم إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ 

المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

)17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشرة مليون ومائتان وثمانون ألف حق.عدد حقوق األولوية الُمصدرة

يمنح كل مساهم مقيد )8( حقوق عن كل سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

تاريخ األحقية
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول 

ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، وذلك بتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

فترة التداول 
تبدأ فترة التداول في يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر حتى نهاية يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع 

حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب في يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر حتى نهاية يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع 

حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

 عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.طريقة االكتتاب
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

 عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح 
ً
يحق لألشخاص المستحقين ممارسة حقهم باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عن طريق االكتتاب إلكترونيا

هذه الخدمات أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:

يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن - 1
طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم - ٢
عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فسيتم طرح األسهم 
المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.

قيمة الحق اإلرشادية
تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح. وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية 
 مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين 

ً
خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا

االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق
ً
هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )المؤسسات 
 يوم 

ً
االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداًء من الساعة العاشرة صباحا

••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وحتى الساعة الخامسة مساًء من يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/ ٢٠٢٢م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 

المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.تاريخ التخصيص

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم 
طرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. ستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية، فيما ستوزع باقي 
 في األسهم 

ً
 أو جزئيا

ً
متحصالت الطرح المتبقي )إن وجدت( بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )أي ما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا

 أن المستثمر الذي لم يكتتب أو لم يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة 
ً
الجديدة ولمستحقي كسور األسهم علما

 راجع قسم رقم )1٣( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح«( وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون 
ً
الطرح المتبقي بسعر الطرح )فضال

أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب

تاريخ رد الفائض من
االكتتاب

سيتم رد الفائض من االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/ 
٢٠٢٢م(. 

 دفع مبالغ التعويض
)إن وجدت(

 في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من 
ً
 أو جزئيا

ً
سيتم دفع مبالغ التعويض النقدي لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من 
ً
دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، علما

صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم. 

السعر المعدل
تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( إلى )••( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة )غير 

العادية( الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )••( ريال سعودي للسهم الواحد.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في »تداول« بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة

إدراج وتداول حقوق
األولوية

تدرج حقوق األولوية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولوية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم الحالية للشركة على 
شاشة تداول. ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق أو جزء منها في السوق أو شراء حقوق إضافية من 
خالل السوق أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال حقوق األولوية سواًء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء 
حقوق عن طريق السوق أو بيع تلك الحقوق أو جزء منها أو عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شراؤها خالل فترة التداول. وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز 

حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة.
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سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح 

حقوق التصويت
 لألسهم 

ً
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما

القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( 
والتصويت فيه.

القيود المفروضة على تداول 
األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام. 

القيود المفروضة على تداول 
الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

 األسهم التي سبق
للُمصدر  إدراجها 

أدرجت الشركة )7٢٠( ألف سهم عادي بتاريخ 1414/٠1/٢٠هـ )الموافق 199٣/٠7/1٠م( في السوق حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بما نسبته %1٠٠ 
من رأس مال الشركة وباعوا جزء من أسهمهم للجمهور وبدأ تداول أسهم الشركة عبر نظام البنك المركزي السعودي »ساما« المعتمد في وقتها وذلك قبل أن 
يتم إصدار نظام السوق المالية وتأسيس الهيئة ونقل إليها صالحيات تسجيل وطرح وإدراج األوراق المالية في السوق المالية )تداول(. وبتاريخ 14٢8/٠4/٠1ه 
)الموافق ٢٠٠7/٠4/18م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأسمال الشركة من )7٢( مليون ليصبح )1٠8( مليون تغطى عن طريق 
إصدار عدد )٣,6٠٠,٠٠٠( سهم مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني مقابل كل سهمين وتوزيعها على مساهمين الشركة المسجلين كما في نهاية تداول يوم االربعاء 
14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م( وذلك بعد أن تم تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من )5٠( خمسين ريال إلى )1٠( عشرة رياالت سعودي ليرتفع بذلك عدد 
األسهم من )7,٢٠٠,٠٠٠( سهم إلى )1٠,8٠٠,٠٠٠( سهم. وبتاريخ 14٣9/٠4/٠5 هـ )الموافق ٢٠17/1٢/٢٣م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( 
على تخفيض رأسمال الشركة من )1٠8( مليون ريال ليصبح )1٠,8٠٠,٠٠٠( وذلك بإلغاء )9,7٢٠,٠٠٠( سهم إلطفاء الخسائر المتراكمة البالغة )٢٠٠,٠٠٠,97( 
 للمعايير 

ً
ريال سعودي والناتجة عن أخذ مخصصات لذمم ديون مشكوك في تحصيلها ومبلغ التأمين لدى الغير وإعادة تقييم استثمارات الشركة وذلك تطبيقا

المحاسبية الدولية، ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض )1٠,8٠٠,٠٠٠( ريال بعدد )1,٠8٠,٠٠٠( سهم عادي )نقدي(.

وبتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد 
)5,4٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي 
مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 
وبتاريخ 144٣/٠7/14 ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون 
وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم وبنسبة 

تخفيض مقدارها )66٫66%( وبمعدل تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب 
 راجع قسم رقم )1٣( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح«.

ً
فضال

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في ٍأسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، )٢( مخاطر تتعلق بالسوق و )٣( 
مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت مناقشة عوامل المخاطرة هذه في قسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة ويتوجب دراستها بعناية قبل اتخاذ 

القرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية.

إجمالي المتحصالت التي سبق 
الحصول عليها في اخر عملية 
إصدار أسهم حقوق أولوية 

وتحليلها ووصفها

قامت الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية في عام ٢٠18م بعد موافقة الجمعية العامة )غير العادية( بتاريخ ٢٠18/1٠/٠9م على زيادة رأسمالها بغرض دعم المركز 
المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية أنشطة الشركة وعملياتها. وبموجب الطرح حصلت الشركة على مبلغ )54,٠٠٠,٠٠٠( أربعة وخمسون مليون ريال سعودي من 
المساهمين نتيجة طرح )5,4٠٠,٠٠٠( خمسة مليون وأربعمائة ألف سهم من أسهم حقوق األولوية بسعر طرح بلغ 1٠ رياالت للسهم الواحد تمثل القيمة االسمية 

وقد تم استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي: 

مبلغ 4٠٢,٣9٣ ريال سعودي لتمويل عقد مع شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم )لوبريف( 	

مبلغ ٣8,٣8٢,4٠8 ريال سعودي لالستثمارات في صفقات مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة الكبريت 	

مبلغ ٢,57٢,٢٢٠ ريال سعودي لالستثمارات في صفقات مع شركة التصنيع الوطنية وذلك لتصدير منتجات البوليمر 	

مبلغ وقدره 4,٠٣8,11٢ ريال سعودي لمصروفات الطرح 	

مبلغ 8,6٠4,867 ريال سعودي لم يتم استخدامه  	

واستثمار المبالغ كما هو موضح أعاله هو انحراف في االنفاق الفعلي مقارنة باإلنفاق المخطط له الذي تم ذكره في نشرة اإلصدار ذات العالقة، وكان قد تم اإلفصاح 
عن ذلك على موقع تداول بتاريخ 144٠/٠9/٠4ه )الموافق ٢٠19/٠5/٠9م(. وتشير إدارة الشركة إلى أن إنفاق متحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية لعام 
٢٠18م كان يفترض أن يكون في االستخدامات المشار إليها في نشرة اإلصدار الخاصة بذلك اإلصدار، ويعود االنحراف في استخدامات متحصالت الطرح السابق إلى 
عدة أسباب تشمل توقف شركة لوبريف ألعمال الصيانة باإلضافة إلى انخفاض أسعار الكبريت العالمية و إيقاف استيراد األسمنت في المملكة األردنية الهاشمية 
وعدم توصل الشركة إلى اتفاق على األسعار مع شركة أبناء عبدالرحمن عبدالعزيز الشعالن للتجارة وبناء على هذه العوامل فقد قامت إدارة الشركة باستخدام 
 مراجعة بند عن المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة 

ً
 وفق حكمها المنهي، )ولمزيد من التفاصيل فضال

ً
متحصالت اإلصدار على النحو المبين مسبقا

 بقواعد طرح 
ً
على آخر نشرة إصدار أسهم، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم )1٠-9( من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. وعمال

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة قامت الشركة باإلفصاح متى ما بلغت نسبة انحرافات استخدام صافي المتحصالت ما نسبته 5% عما تم اإلشارة إليه في 
نشرة اإلصدار إال أنها لم تقم بأخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام المتحصالت، األمر الذي يترتب عليه مخاطر قانونية على الشركة في حال قام أحد 
 مراجعة الفقرة رقم ٢-1-٣7 »المخاطر القانونية جراء عدم أخذ 

ً
المساهمين باالعتراض على عدم أخذ موافقة الجمعية العامة )ولمزيد من التفاصيل فضال

موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية في عام 2018م« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(.

التعديالت الجوهرية التي
طرأت على المعلومات التي

تم اإلفصاح عنها في آخر
نشرة إصدار

تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ ٢٠18/٠8/٠5م )ولمزيد من التفاصيل عن المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على 
آخر نشرة إصدار أسهم، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية رقم )1٠-9( من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

تنويه: ينبغي قراءة ومراجعة قسمي »إشعار مهم« و»عوامل المخاطرة« الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أّي قرار باالستثمار في أسهم حقوق 
األولوية وفق هذه النشرة. 
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تواريخ مهمة للمكتتبني

التـــــــــاريخالجدول الزمني المتوقع للطرح

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس 
 بأن المساهمين 

ً
المال وتحديد تاريخ األحقية والمساهمين المستحقين، علما

المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي 

الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية

••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(

فترة التداول
تبدأ فترة التداول في يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر حتى نهاية يوم ••/••/144٣ه )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين 

جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب 
تبدأ فترة االكتتاب في يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر حتى نهاية يوم ••/••/144٣ه )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية - سواًء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين 

جدد – ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تنتهي فترة االكتتاب وينتهي استقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.انتهاء فترة االكتتاب 

فترة الطرح المتبقي
 من يوم•• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر 

ً
تبدأ فترة الطرح المتبقي في الساعة العاشرة صباحا

حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

يوم•• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.التخصيص النهائي

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في 
 ومستحقي كسور األسهم.

ً
 أو جزئيا

ً
االكتتاب كليا

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

التاريخ المتوقع لبدء التداول في السوق المالية السعودية في األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة على موقع 

تداول. 

 .)www.saudiexchange.sa( )تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول

تواريخ اإلعالنات المهمة 

التاريخالجهة المسؤولةاإلعالن

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(إيداع اإلعالن عن إضافة حقوق األولوية للشركة السعودية للصادرات الصناعية

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(تداول اإلعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون في 
االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة 

اإلعالن عن:

نتائج االكتتاب 	

تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة  	
الطرح المتبقي

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة 

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(إيداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم •• ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(

تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة تداول السعودية )تداول( )www.saudiexchange.sa(، وذلك بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق 
المالية )إيداع( لتحديد تاريخ إيداع األسهم.
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كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في صحيفة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار هذه، فإن اإلعالن يجب أن يتضمن ما يلي:

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري.- 1

األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.- ٢

العناوين واألماكن التي يمكن للجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.- ٣

تاريخ نشر نشرة اإلصدار.- 4

 المتالك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.- 5
ً
 أو طرحا

ً
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار المالي والمستشار القانوني.- 6

إخالء مسؤولية بالصيغة اآلتية: »ال تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال - 7
 من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن 

ً
تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحة

االعتماد على أّي جزء منه«.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد، وفي حال عدم ممارسة حقوق 
األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين، فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين سوف تطرح على المؤسسات االستثمارية من خالل 
طرحها في فترة الطرح المتبقي ويتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي 

يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
 في حالة عدم 

ً
 أو جزئيا

ً
أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أّي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كليا

 بين الشركة 
ً
 ملزما

ً
استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا

والمساهم المستحق.



www.siec.com.saل | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد 

خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 
عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن معامل األحقية هو 8 حقوق لكل سهم 
 لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك 1,٠٠٠ سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له 8,٠٠٠ حق مقابل ما يملكه 

ً
واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقا

من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر 
 
ً
 سعودي، وسعر الطرح )1٠( عشرة رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون ثالثون )٣٠( رياال

ً
إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )4٠( أربعون رياال

.)
ً
 )4٠ - 1٠= ٣٠ رياال

ً
سعوديا

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.
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هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك 1,٠٠٠ سهم في الشركة على 
النحو التالي: 8٠٠ سهم في محفظة )أ( و٢٠٠ سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )8,٠٠٠( حق على اعتبار أن لكل سهم )8( حقوق، عليه فسيتم 

إيداع 6,4٠٠ حق في محفظة )أ( و1,6٠٠ حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )»إيداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 
الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟

طرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
ُ
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، ت

 أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
ً
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
 في حال بيع جزء منها، وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الوسيط 

ً
 في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا

ً
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا

الخاص بالمساهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 
 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ً
 صحيحا

ً
وإذا أكملت رقما

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.
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هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

كال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )shareholder.relations@siec.com.sa( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور 
الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية 

أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

 راجع القسم رقم )1٣( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح« وبقية المعلومات 
ً
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

الواردة في هذه النشرة.

ملخص المعلومات األساسية
يهدف ملخص المعلومات األساسية هذا إلى إعطاء نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، وبالتالي فإنه ال يحتوي على جميع المعلومات التي قد تهم 
المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد، وعليه يتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار استثماري )يتعلق بالحقوق 

أو األسهم الجديدة( وعدم االعتماد على ملخص النشرة فقط. 

نبذة عن الرشكة
الشركة السعودية للصادرات الصناعية، هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب شهادة السجل التجاري رقم )1٠1٠٠77554( الصادرة من مدينة الرياض 
بتاريخ 141٠/11/٢5هـ )الموافق 199٠/٠6/19م(. ويقع مقر الشركة الرئي�سي في مدينة الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبدالعزيز )مبنى فيو بالزا الغدير - الدور 

الثالث( ص.ب. ٢1977، الرياض 11485.

هيكل رأس مال الشركة

تأسست الشركة بموجب القرار الوزاري رقم )954( وتاريخ 141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( وتم تسجيلها بمكتب السجل التجاري )مدينة  	
الرياض( بموجب شهادة السجل التجاري رقم )1٠1٠٠77554( وتاريخ 141٠/11/٢5هـ )199٠/٠6/19م( وبرأسمال قدره )7٢,٠٠٠,٠٠٠( اثنان وسبعون 
مليون ريال سعودي مقسم إلى )7٢٠,٠٠٠( سبعمائة وعشرون ألف سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة االسمية للسهم )1٠٠( مائة ريال وجميعها أسهم اسمية 

نقدية. 

بتاريخ 1414/٠1/٢٠هـ )الموافق 199٣/٠7/1٠م( تحولت الشركة إلى مساهمة )عامة( وتم االنتهاء من كافة اإلجراءات الرسمية والبدء في تداول أسهم  	
الشركة وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام اآللي لتداول األسهم )في عام ٢٠٠1م( كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ESIS الذي 
كان يعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي "ساما" ، وقد بدأ تداول أسهم الشركة وتم التسجيل مع الشركة السعودية لتسجيل األسهم لمسك 
سجل المساهمين، وتسجيل نقل ملكية األسهم، وتزويد إدارة الرقابة على األسهم بتقرير النشاط اليومي لعمليات التداول المنفذة ألسهم الشركة. 
وبتاريخ1418/1٢/٢٢ه )الموافق 1998/٠4/19م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من )1٠٠( مائة ريال إلى )5٠( 

خمسين ريال ليصبح عدد األسهم )1,44٠,٠٠٠( مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم. 

بتاريخ 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م( وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأسمال الشركة من )7٢,٠٠٠,٠٠٠( اثنان  	
وسبعون مليون ريال ليصبح )1٠8,٠٠٠,٠٠٠( مائة وثمانية مليون ريال تم تغطيتها من خالل إصدار عدد )٣,6٠٠,٠٠٠( ثالثة مليون وستمائة ألف سهم 
مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني مقابل كل سهمين وتم توزيعها على المساهمين المسجلين كما في نهاية تداول يوم االربعاء 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق 
٢٠٠7/٠4/18م(، وذلك بعد أن تم تجزئة القيمة اإلسمية  للسهم من  )5٠( خمسون ريال إلى )1٠( عشرة رياالت سعودي ليصبح عدد األسهم )٢٠٠,٠٠٠,7( 
سبعة مليون ومئتان ألف سهم، و ليرتفع بذلك عدد األسهم من )7,٢٠٠,٠٠٠( سبعة مليون ومئتان ألف سهم إلى )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة 

ألف سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل منها )1٠( عشرة رياالت سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

بتاريخ 14٣9/٠4/٠5ه )الموافق ٢٠17/1٢/٢٣م( قررت الجمعية العامة )غير العادية( الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة  	
عن طريق شطب أسهم بعدد )9,7٢٠,٠٠٠( تسعة مليون وسبعمائة وعشرون ألف سهم ليصبح رأس المال )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف 
ريال سعودي مقسم إلى )1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد وجميع تلك األسهم 

مدفوعة القيمة بالكامل.

بتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية  	
بعدد )5,4٠٠,٠٠٠( خمسة مليون وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف 
ريال سعودي مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد 

مدفوعة القيمة بالكامل. 

mailto:shareholder.relations@siec.com.sa
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وبتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح بعد  	
التخفيض )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي. كما أو�سى مجلس اإلدارة، بموجب القرار نفسه، بزيادة رأس مال الشركة من 
خالل إصدار أسهم حقوق أولوية ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة )194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي مقسم 

إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من )64,8٠٠,٠٠٠(  	
أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 
)6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية 
العامة غير العادية للشركة واستكمال اإلجراءات والمتطلبات النظامية ذات العالقة. وبتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية 
العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين 
مليون وستمائة ألف ريال سعودي وتخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين 

ألف سهم وبنسبة تخفيض مقدارها )66٫66%( وبمعدل تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

وبتاريخ 144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم  	
حقوق أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال 
سعودي إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين 

ألف سهم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي.

وبتاريخ )•( )الموافق •( اعتمدت الجمعية العامة )غير العادية( توصية المجلس بزيادة رأس المال وذلك بعد أن حصلت على موافقة هيئة السوق المالية  	
)"الهيئة"( بتاريخ 144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م( وموافقة شركة السوق المالية )"تداول"( بتاريخ )•(.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

حددت المادة )٣( من النظام األسا�سي أغراض الشركة في: 	

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية.  	

النقل والنقل البري والنقل عبر األنابيب )49( والنقل المائي )5٠(. 	

التخزين وأنشطة دعم النقل )5٢(. 	

التبريد. 	

صنع المنتجات الغذائية )1٠( وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية )٢٠(.  	

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية )٢1(.  	

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحرك والدراجات النارية )46(. 	

أنشطة التصدير واالستيراد. 	

أنشطة توريد معدات النقل والتجهيزات العسكرية. 	

أنشطة توريد معدات وتجهيزات متنوعة )توريد األسلحة وأجهزة القياس(. 	

أنشطة التبريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين )5٣(.  	

االتصاالت )61(.  	

أنشطة خدمات المعلومات )6٣(. 	

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل وصناديق المعاشات )65(. 	

األنشطة المساعدة األنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين. 	

عقود السمسرة السلعية. 	

األنشطة التجارية )77(. 	

المعدات واألصول والحاويات. 	

األنشطة اإلدارية للمكاتب وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من األنشطة دعم األعمال )8٢(. 	

أنشطة المنظمات ذات العضوية )94(. 	

وكاالت التمثيل التجاري. 	

خدمات المال واألعمال.  	

التجارة وتقنية المعلومات. 	

األمن والسالمة. 	
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إعادة التصدير والمقايضة واالستيراد لحسابها أو لحساب الغير.  	

تقديم خدمات التسويق والتصدير. 	

الدخول في عقود التوريد والتصدير. 	

ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة ألغراضها بما في ذلك الوكاالت التجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير 
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. وتشير بيانات السجل التجاري 
للشركة بان النشاط المرخص لها بممارسته هو "البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالجملة لإلسمنت والجبس وما شابه، 

البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعية، التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة".

 أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة  	
ً
يجوز للشركة أن تن�سئ لها فروعا

)6( فروع قائمة )4( أربعة فروع منها داخل السعودية و)٢( فرعين اثنين خارج السعودية )اإلمارات العربية المتحدة – السودان(، باإلضافة لفرع في العراق 
هو قيد التأسيس كما بتاريخ هذه النشرة.

كذلك، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن )5( مليون ريال. كما يجوز للشركة  	
 شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما 

ً
أن تكون لها مصلحة، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماال

يجوز لها أن تتملك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية 
المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن شرط أن ال يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة االحتياطيات مع إبالغ 
الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في تداولها. وكما بتاريخ نشر 
نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة شركة تابعة واحدة تم تأسيسها خارج السعودية )األردن( )ولمزيد من التفاصيل عن التراخيص التي استخرجتها الشركة 
وفروعها شركتها التابعة لممارسة أنشطتها، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )1٠-٢( »التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة« من القسم 

1٠ »المعلومات القانونية«(. 

وتزاول الشركة أنشطتها بتصدير المنتجات الصناعية الوطنية ونشاط التعهدات التجارية والتسويق نيابة عن الغير من خالل مقرها الرئي�سي وفروعها  	
وشركتها التابعة وتتمثل أنشطه الشركة الرئيسية فيما يلي: 

التصدير: يعتبر نشاط التصدير للشركة السعودية للصادرات الصناعية أهم روافد الدخل اإلجمالي للشركة وتقوم به بمنتهى المهنية المطلوبة - 1
ويتضمن جميع المنتجات التي تتما�سى مع المعايير الدولية للتصدير ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

التجارة الدولية: تساهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية في التجارة الدولية من خالل عملها كوسيط وبيت تجاري بين مختلف دول العالم - ٢
 للتقدم الصناعي العالمي وبذلك تقوم الشركة بتسهيل عملية التصدير بين دول العالم 

ً
حيث أن الطلب العالمي على المواد األولية في ارتفاع مستمر نظرا

المختلفة من خالل باقة األعمال الدولية.

رؤية الشركة

تقديم حلول التجارة وسالسل اإلمداد العالمية والتي تعزز االستقرار والنمو واالزدهار الدولي.

رسالة الشركة

أن نكون بيت التجارة األول في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا عن طريق تقديم حلول التجارة وسالسل اإلمداد وأن نكون المزود األول لسلسلة التوريد والحلول 
التجارية في مناطق الشرق األوسط وقارة أفريقيا.

االستراتيجية العامة للشركة

ترتكز فلسفة واستراتيجية الشركة على الوصول إلى أفضل النتائج المالية عن طريق تصميم حلول تناسب تطلعات عمالئنا مما يتطلب تطوير عملياتنا الداخلية 
والسعي الحثيث إلى التعلم والنمو.

سيكون تركيزنا في التعامل مع العمالء على زيادة الموثوقية في التعامالت الدولية، وإيجاد موطئ قدم في أسواق جديدة، واستهداف قاعدة عمالء أكبر، و التركيز على 
خلق قيمة أعلى للعميل من خدماتنا.

قيم الشركة

لدى الشركة مجموعة من القيم الراسخة المستوحاة من األخالق العربية العميقة، وعلى أساس هذه القيم، تتم كافة تعامالتنا بين منسوبي الشركة ومع عمالئنا ومع 
المجتمعات التي نعمل ضمنها:

التواجد: أن نكون على أتم االستعداد لتلبية اآلخرين ودعم نموهم وتطّورهم أينما كانوا وفي أي وقت. 	

 لثقة كل من وضع بنا ثقته وتوظيف كافة مصادرنا وخبراتنا في سبيل تمكينهم وإيصال أعلى درجات القيمة إليهم. 	
ً
الجدارة: أن نكون أهال

كّمل بعضنا البعض ونطّبق مفهوم النجاح المشترك من خالل إيجاد ما يحتاجه تطور اآلخرين ونموهم وتقديمه لهم. 	
ُ
التضامن: أن ن
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االنسجام: أن نفهم ونتفّهم اختالف اآلخرين وطرقهم في التعامل ونعمل على إيجاد الحلول الوسطى التي من شأنها إرضاء كافة األطراف. 	

 كانت، ونسعى بشكل مستمر نحو اإلتقان في كل ما نقّدمه. 	
ً
 بإمكانّية التغلب على الصعوبات، أيا

ً
اإلصرار: أن نؤمن دائما

 من إيماننا بأنها هي الوجهة الوحيدة في عالم األعمال. 	
ً
التقّدم: أن نحرص على استمرارنا في النمّو والتقدم نحو األمام انطالقا

ملخص نوايح القوة والمزايا التنافسية للرشكة
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية منها:

الخبرة الكافية يف مجال العمل  •

تعتبر الشركة السعودية للصادرات الصناعية أول شركة مختصة في تصدير المنتجات الوطنية لمختلف دول العالم مما يدعم خبرتها في مجال التصدير والتعامل 
مع العمالء بكل احترافية، أيضا يعتبر فريق إدارة الشركة من رواد الخبرات في مجال إدارة األعمال في السوق السعودي. تدعم الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال. تهتم الشركة بتقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الكتساب مهارات 

وخبرات مهنية مستهدفة لتطوير البيئة والعمل. 

تنوع الخدمات والمنتجات واألسواق •

مع تزايد عدد المصانع السعودية والمنتجات التي يتم تصنيعها في السوق السعودي والمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، تمت مالحظة زيادة في طلبات التصدير 
للمنتجات الوطنية وعليه فإن الشركة السعودية للصادرات الصناعية وبما تملكه من خبرات عميقة في مجالها وعالقاتها الخارجية مع شركاء العمل تقوم بتسهيل 
عملية التصدير لكافة المنتجات الوطنية في مختلف دول العالم مع مراعاتها لألنظمة والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية والعمل على اختراق 
أسواق جديدة والتأكد من جودة المنتجات المصدرة ومالئمتها لألسواق المستوردة من خالل األذرع الموجودة للشركة عالميا سواء كمكاتب ممثالت أو مكاتب 

خدمية.

ملخص معلومات السوق

بحسب بيان وزارة المالية المعلن بمناسبة صدور الميزانية العامة للملكة العربية السعودية للعام المالي ٢٠٢1م، فأنه من المتوقع أن يبلـغ معـدل نمـو الناتـج المحلـي 
 بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصاديــة خــالل العــام، حيـث سـتواصل الحكومـة جهودهـا لتعزيـز دور 

ً
االجمالـي الحقيقـي عـام ٢٠٢1م نحـو )٣٫٢%( مدفوعــا

القطـاع الخـاص ليكـون المحـرك الرئيـس للنمـو االقتصـادي ودعـم نمـو المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، بالتزامـن مـع مواصلـة الحكومـة لتنفيـذ اإلصالحـات الهيكليـة 
لتنويـع االقتصـاد مـن خـالل برامـج رؤيـة المملكـة ٢٠٣٠. وبحسب تقرير المؤشرات الحسابات القومية عن العام ٢٠٢٠م الصادر من الهيئة العامة لإلحصاء، فقد 
بلغ حجم االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي باألسعار الجارية في عام ٢٠٢٠م )749,11٢( مليون ريال مقابل )7٠9,171( مليون ريال في عام ٢٠19م بارتفاع نسبته 
)5٫6%(. في حين بلغ حجم االنفاق االستهالكي النهائي للقطاع الخاص باألسعار الجارية في عام ٢٠٢٠م )1,1٢8,71٢( مليون ريال مقارنة مع )1,157,819( مليون ريال 
خالل العام السابق بانخفاض نسبته )٢٫5%(. بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمملكة العربية السعودية )٢,6٢5( مليار ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م، 
ساهم القطاع الخاص بنسبة )51٫٠%( بينما ساهم القطاع الحكومي بنسبة )٢5٫6%( وساهم القطاع النفطي بنسبة )٢٣٫٣%(. وفًقا لتقديرات الهيئة العامة لإلحصاء، 
 بالعام السابق ٢٠19م، ويرجع ذلك بنسبة 

ً
 بنسبة )4٫1%( مقارنة

ً
 انخفاضا

ً
بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام ٢٠٢٠م )٢,5٣1( مليار ريال سعودي مسجال

كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار )6٫7%( وانخفاض القطاع غير النفطي بمقدار )٢٫٣%( وقد بلغ اإلنخفاض في معدل نمو القطاع الخاص )٣٫1%( 
وكان االنخفاض في القطاع الحكومي بمقدار )٠٫5%(. وحقق اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي معدل نمو إيجابي بنسبة )4٫٢%( لعام ٢٠٢٠م، وسجلت الواردات من 
السلع والخدمات أكبر انخفاض بنسبة )٢5٫٢%(، يليه التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي بنسبة )1٣٫5%(، تليها الصادرات من السلع والخدمات بنسبة )1٠٫8%(، ثم 
اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص بنسبة )6٫4%(. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )74,76٣( ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م، بانخفاض قدره )14٫٠%( عن 

العام السابق ٢٠19م.

قطاع الصناعة المحلية 

 حقق خالله العديد من اإلنجازات الباهرة. ويرجع ذلك إلى االهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من الدولة، وذلك 
ً
ردا

ّ
 مط

ً
شهد القطاع الصناعي بالمملكة تطورا

 للدور الذي يقوم به في تحقيق األهداف االستراتيجية واالقتصادية للمملكة. ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان 
ً
نظرا

من ضمنها توفير البنية التحتية الالزمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية 
الصناعية السعودي، باإلضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية األخرى. وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية األثر الفاعل في 

تحقيق إنجازات التنمية الصناعية. 

سوق الصادرات السعودية

حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء بلغت صادرات المملكة غير النفطية في عام ٢٠٢٠م )٢٠4,٣5٢( مليون ريال مقارنة ب )٢٢9,184( مليون ريال في عام ٢٠19م 
بانخفاض نسبته )1٠٫8 %( و )٢٣5,458( مليون ريال في عام ٢٠18م بانخفاض نسبته )٢٫7%( و)19٣,479( مليون ريال في عام ٢٠17م بارتفاع نسبته )٢1٫7%(. بلغت 
قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠٢٠م )5٠,٣٣6( مليون ريال مقارنة ب )5٠,8٢٢( مليون ريال في 
عام ٢٠19م. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى الدول العربية )٢7,٠٢8( مليون ريال في عام ٢٠٢٠م مقارنة ب )٢8,4٠7( مليون 
ريال في عام ٢٠19م.بلغت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى العراق )٢,65٣( مليون ريال في عام ٢٠٢٠م مقارنة ب )٢,7٣5( مليون ريال 
في عام ٢٠19م. وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى السودان إلى )٢,5٠٣( مليون ريال في عام ٢٠٢٠م مقارنة ب )٢,٢18( مليون 

ريال في عام ٢٠19م.
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠ وااليضاحات 

 بها. 
ً
المرفقة بها، والقوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢1/٠9/٣٠م وااليضاحات المرفقة بها، وبالتالي يجب قراءته مقترنا

 للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية )IFRS( وقد تمت 
ً
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية ٢٠18م وااليضاحات المرفقة بها، وفقا

مراجعتها وتدقيقها من قبل العظم والسديري [عضو كرو هوروث الدولية] )محاسبون قانونيون واستشاريون(. كذلك تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة 
 للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية )IFRS( وقد تمت مراجعتها وتدقيقها من قبل 

ً
للسنة المالية المنتهية في ٢٠19/1٢/٣1م وااليضاحات المرفقة بها، وفقا

المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة )الجاسر والدخيل – محاسبون ومراجعون قانونيون(. كذلك تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية 
 للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير 

ً
المنتهية في ٢٠٢٠/1٢/٣1م وااليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠9/٣٠م وفقا

المالية )IFRS( وقد تمت مراجعتها من قبل بيكر تيلي م ك م وشركاه )محاسبون قانونيون(. كذلك تم إعداد القوائم المالية األولية غير المدققة للفترة المنتهية في 
 للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية )IFRS( وقد تمت مراجعتها من قبل ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون )عضو بي كي 

ً
٢٠٢1/٠9/٣٠م وفقا

أف العالمية(. وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. 

قائمة المركز المالي
)بالريال السعودي(

السنة المالية 
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2020/12/31م
)مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2020/09/30م
)غير مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2021/09/30م
)غير مدققة(

1٠,7٢8,5٣11٠,755,6494,788,79٢4,٠٠9,٣464,٣٣٠,٠٢٣إجمالي الموجودات غير المتداولة

65,987,41٣٣9,819,٣٣٢٣6,٣66,41٢٣9,468,4٠٢٢6,٠4٢,٢8٢إجمالي الموجودات المتداولة

٠٠٠٠9٢٣,141موجودات من عمليات غير مستمرة

76,715,94450,574,98141,155,20443,477,74831,295,446إجمالي الموجودات

8,787,4٣88,٣٣1,1151٢,٣6٢,9917,451,1819,159,٣٣7إجمالي المطلوبات المتداولة

474,1181,٣87,5411,٠55,9٠41,177,66٢1,11٢,٢٠6إجمالي المطلوبات غير المتداولة

9,261,5569,718,65613,418,8958,628,84310,271,543إجمالي المطلوبات

67,454,٣884٠,856,٣٢5٢7,7٣6,٣٠9٣4,848,9٠5٢1,٠٢٣,9٠٣إجمالي حقوق المساهمين

76,715,94450,574,98141,155,20443,477,74831,295,446إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية للشركة

قائمة الدخل
)بالريال السعودي(

السنة المالية 
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2020/12/31م
)مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2020/09/30م
)غير مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2021/09/30م
)غير مدققة(

٢,٣٠6,8641,489,5٢7 1,6٠6,754)14,147,٢96(1,٠٢1,747مجمل الربح )الخسارة(

)6,946,9٠9()5,٣84,45٢()1٢,569,58٢()٢5,1٣٢,884()7,5٠5,٣18(الخسارة من العمليات

)6,٢5٣,٠٣4()6,٠75,87٣()1٠,7٣٠,815()٢4,68٣,665(6,6٢9,4٣6صافي الربح )الخسارة( قبل الزكاة

)6,647,424()7,646,484()13,181,964()26,009,207(6,426,447صافي الربح )الخسارة(

المصدر: القوائم المالية للشركة

قائمة التدفقات النقدية 
)بالريال السعودي(

السنة المالية 
المنتهية في 

2018/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2019/12/31م
)مدققة(

السنة المالية 
المنتهية في 

2020/12/31م
)مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2020/09/30
)غير مدققة(

الفترة المالية 
المنتهية في 

2021/09/30م
)غير مدققة(

)٢,٠95,٢78()1٢,767,1٢9()1٣,8٠7,٢14()٢٢,856,1٣7()1٠,1٢٠,1٠7(صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)66,774()561,٠٣9(٢,9٢4,15٢)٢76,999()1٢٢,675(صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

)1٠,168()111,918()٢58,٣97()٢5٣,49٢(49,961,888صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)2,172,220()13,440,086()11,141,459()23,386,628(39,719,106صافي التدفقات النقدية خالل الفترة

٣,٢9٣,٠114٣,٠1٢,11719,6٢5,48919,6٢5,4898,484,٠٣٠النقد وما في حكمه في أول الفترة

43,012,11719,625,4898,484,0306,185,4036,311,810النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

المصدر: القوائم المالية للشركة
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مؤشرات األداء الرئيسية

السنة المالية 
المنتهية في 
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)غير مدققة(

)54٫٠%()٢٣٫7%()46٫٣%()4٢٫٣%(515٫٢%نمو المبيعات

9٫٢%6٫6%4٫4%)٢٠٫7%(٠٫9%هامش الربح االجمالي )الخسارة(

)4٣٫1%()15٫4%()٣4٫٣%()٣6٫8%()6٫٣%(هامش الربح )الخسارة( التشغيلي

)41٫7%()٢٢٫1%()٣6٫٠%()٣8٫1%(5٫4%هامش صافي الربح )الخسارة(

مصاريف بيع وتسويق كنسبة مئوية من 
المبيعات

%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠

مصاريف عمومية وإدارية كنسبة مئوية من 
المبيعات

%7٫٠%14٫5%٢7٫٠%17٫4%5٢٫4

مجموع الموجودات المتداولة/ مجموع 
المطلوبات المتداولة

7٫54٫8٣٫15٫٣٢٫8

)٢1٫٢%()17٫6%()٣٢٫٠%()51٫6%(8٫4%العائد على الموجودات

)٣1٫6%()٢1٫9%()47٫5%()6٣٫7%(9٫5%العائد على حقوق المساهمين

٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%٠٫٠%نسبة الدين إلى إجمالي حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية للشركة

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية )الرجاء الرجوع إلى قسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«( حيث أن هذه الفقرة هي مجرد ملخص لهذه 

العوامل، وقد تم تلخيص هذه المخاطر في ثالث مجموعات أساسية:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  	

المخاطر المتعلقة بطرح األوراق المالية  	

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات واإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف العمل المستقبلية عن االفتراضات 
المستخدمة، وبالتالي ليس هناك أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أي من هذه التوقعات أو اكتمالها، وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناء 
على العناية المهنية الالزمة. تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار »إفادات مستقبلية«. ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض 
الكلمات مثل »يخطط«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »يمكن«، »قد«، »ينوي«، »يعتزم«، »سوف«، »ينبغي«، »من المتوقع«، »سيكون« أو صيغ النفي لهذه المفردات 
وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهات النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بأحداث مستقبلية، ولكنها 
ليست ضمانا لألداء المستقبلي، حيث إن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو النتائج التي تحققها وتؤدي إلى اختالفها بشكل 
كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنا. وقد تم استعراض بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التأثير بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى من 
هذه النشرة )راجع قسم رقم )٢( » عوامل المخاطرة«(. فإذا ما تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور االحتمالية أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات 

التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو االعتقاد بها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت من 
تاريخ نشر )نشرة اإلصدار هذه( وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو )٢( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا األحوال المشار إليها أعاله، فإن الشركة ال 
تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بأي قطاع أو سوق أو بيانات تطلعات مستقبلية تتضمنها هذه النشرة سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو نتيجة 
أحداث مستقبلية أو خالف ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر، وللمخاطر األخرى، واألمور غير المتيقنة، واالفتراضات، فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة 
، وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين دارسة جميع بيانات التطلعات 

ً
في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال تحدث إطالقا

المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات، مع عدم االعتماد غير الالزم على بيانات التطلعات المستقبلية. 
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التعريفات والمصطلحات -  1
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات في نشرة اإلصدار:

جدول التعريفات واالختصارات (: 1-1الجدول رقم )

التعريفالمصطلح

شركة صادرات أو الشركة أو 
المصدر أو صادرات

الشركة السعودية للصادرات الصناعية هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم )954( وتاريخ 141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( 
وتم تسجيلها بمكتب السجل التجاري )مدينة الرياض( بموجب شهادة السجل التجاري رقم )1٠1٠٠77554( وتاريخ 141٠/11/٢5هـ )199٠/٠6/19م( ويقع 

مقرها الرئي�سي في مدينة الرياض.

الشركة السعودية للصادرات الصناعية وفرعها مصنع سارة للمستلزمات الطبية والشركة التابعة الشركة السعودية للصادرات الصناعية في األردن.المجموعة

فريق إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية.اإلدارة

المجلس أو مجلس اإلدارة أو 
أعضاء مجلس اإلدارة 

مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )ج(.

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح الموضحة أسماؤهم على الصفحة )د( و)ه(. المستشارون 

جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.الجريدة الرسمية

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 1٠ رياالت.السهم

السوق المالية أو تداول أو 
سوق األسهم السعودي

شركة تداول السعودية )تداول(. 

النظام اآللي لتداول األسهم.نظام تداول

هيئة الغذاء والدواء

تأسست الهيئة السعودية للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )1( وتاريخ 14٢4/٠1/٠7ه )الموافق ٢٠٠٣/٠٣/1٠م( وهي الجهة الرقابية التي تنظم 
نشاط التجارة )الجملة والتجزئة( واالستيراد والتصدير والتسويق لصالح الغير فيما يخص األجهزة الطبية واألدوية والمنتجات الطبية )المصنعة أو المستوردة أو 
المباعة أو الموزعة الخ( في المملكة العربية السعودية، حيث يجب الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء والحصول على ترخيص خاص قبل وضع المنتج في 

السوق السعودي.

 باسم »وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية«(.وزارة الصناعة
ً
وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية )وكانت هذه الوزارة معروفة سابقا

ترخيص صناعي
الترخيص الصناعي الممنوح للشركة )مصنع سارة للمستلزمات الطبية( من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بموجب شهادة رقم )٢47( وتاريخ 

14٣9/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠17/1٠/18م(. 

المرجع الرسمي والوحيد لتنفيذ العمل اإلحصائي واإلشراف والتنظيم الفني على القطاع اإلحصائي كجهة معنية باإلحصاء على مستوى المملكة العربية السعودية.الهيئة العامة لإلحصاء

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18 م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة تسعة أشهر عن عام ٢٠٢1م )حتى ٢٠٢1/٠9/٣٠م(.القوائم المالية 

شركة الخير كابيتال السعودية.المستشار المالي

شركة الخير كابيتال السعودية.مدير االكتتاب

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية 

النظام األسا�سي
النظام األسا�سي للشركة بنسخته المعدلة والمعتمدة من قبل وزارة التجارة بتاريخ 144٣/٠7/٢8ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠1م( بناًء على قرار الجمعية العامة غير 

العادية بتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(.

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

نظام السوق المالية
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ 14٢4/٠6/٠٢ه )الموافق ٢٠٠٣/٠7/٣1م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 
)الموافق  الهيئة رقم )٢٠19-1٠4-1( وتاريخ 1441/٠٢/٠1ه  )الموافق ٢٠18/٠4/٢٣م(، والمعدلة بقرار مجلس  رقم ٣-45-٢٠18 وتاريخ 14٣9/٠8/٠7ه 

٢٠19/٠9/٣٠م( بناًء على المرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ 1441/٠1/19ه )الموافق ٢٠19/٠9/18م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣- 1٢٣ -٢٠17 وتاريخ 14٣9/٠4/٠9ه )الموافق 
٢٠17/1٢/٢7م(. بناًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٠ وتاريخ 14٢4/٠6/٠٢ه. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣- 45 
- ٢٠18 وتاريخ 14٣9/٠8/٠7ه )الموافق ٢٠18/٠4/٢٣م(، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1 - 7 - ٢٠٢1( وتاريخ 144٢/٠6/٠1ه )الموافق ٢٠٢1/٠1/14م( 

والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )5-5-٢٠٢٢( وتاريخ 144٣/٠6/٠٢ه )الموافق ٢٠٢٢/٠1/٠5م(.

نظام الشركات 
نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/ ٣( بتاريخ 14٣7/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠15/11/1٠م( والذي دخل حيز 

التنفيذ في تاريخ 14٣7/٠7/٢5 ه )الموافق ٢٠16/٠5/٠٢م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 14٣9/٠7/٢5 ه )الموافق ٢٠18/٠4/11م(.

نظام السجل التجاري
نظام السجل التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 1416/٠٢/٢1ه )الموافق 1995/٠7/19م( والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار 

وزاري رقم )1٠٠٣( وتاريخ 1416/٠9/٢1ه )الموافق 1996/٠٢/11م(. 

قواعد اإلدراج
قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-1٢٣-٢٠17 وتاريخ 14٣9/٠4/٠9ه 
)الموافق ٢٠17/1٢/٢7م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-1٠4-٢٠19( بتاريخ 1441/٠٢/٠1ه )الموافق ٢٠19/٠9/٣٠م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )٢٠٢1-

٢٢-1( بتاريخ 144٢/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠٢1/٠٢/٢4م( والمعدلة بموجب قراره رقم )٢٠٢٢-19-1( بتاريخ 144٣/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/1٣م(.

نظام العالمات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٢1( وتاريخ 14٢٣/٠5/٢8ه )الموافق ٢٠٠٢/٠8/٠7م(.نظام العالمات التجارية 
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هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو )الهيئة(

هم المساهمون الذين يمتلكون 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة، وكما في تاريخ هذه النشرة ال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون كبار. المساهمون الكبار 

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي ُيعقد وفق النظام األسا�سي للشركة.الجمعية العامة العادية 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي ُيعقد وفق النظام األسا�سي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

الئحة حوكمة الشركات 

الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-٢٠17( وتاريخ 14٣8/٠5/16هـ )الموافق 
٢٠17/٠٢/1٣م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ 14٣7/1/٢8ه )الموافق ٢٠15/11/1٠م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة 
السوق المالية رقم )٣-45-٢٠18( وتاريخ 14٣9/٠8/٠7هـ )الموافق ٢٠18/٠4/٢٣م( وآخر تعديل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1- 7 - ٢٠٢1م وتاريخ 

144٢/٠6/٠1ه )الموافق ٢٠٢1/٠1/14م(.

 باسم »وزارة التجارة والصناعة« ومن ثم أصبح اسمها »وزارة التجارة واالستثمار«(.وزارة التجارة
ً
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )وكانت هذه الوزارة معروفة سابقا

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

 باسم »وزارة العمل والتنمية االجتماعية«(.
ً
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية )وكانت هذه الوزارة معروفة سابقا

طرف ذو عالقة

تعني حسب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص المذكورين أدناه:

تابعي المصدر- 1

المساهمين الكبار في المصدر- ٢

أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين للمصدر- ٣

أعضاء مجالس اإلدارة أو كبار التنفيذين لتابعي المصدر- 4

أعضاء مجالس اإلدارة أو كبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، ٢، ٣، 4، أو5( أعاله- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، ٢، ٣، 4، 5، أو6( أعاله- 7

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب المبرمة بين الشركة ومتعهد التغطية )شركة الخير كابيتال(.اتفاقية التعهد بالتغطية

وزارة الشؤون البلدية والقروية 
واإلسكان )»وزارة البلديات«(

وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية. 

ن.التأمين ن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤّمِ ن لهم إلى المؤّمِ هو آلية التعاقد لتحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ

المعايير الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( المالية

.)International	financial	reporting	standards( مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

الهيئة السعودية للمراجعين 
 )SOCPA( والمحاسبين

.)
ً
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقا

السنة المالية التي تنتهي في ٣1 ديسمبر من كل عام.السنة المالية

أداة استثمارية تشتمل على عدد من األصول.المحافظ

مدى إمكانية تحويل أصول الشركة إلى نقد )فيما يتعدى التزاماتها(.هامش المالءة

المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها المالية.االحتياطي النظامي

أي شخص يحمل الجنسية السعودية. المواطنون السعوديون

تعني السياسة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية والهادفة إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص السعودي.السعودة أو التوطين

نطاقات )برنامج السعودة(

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )4٠4٠( وتاريخ 14٣٢/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠11/٠9/1٠م( المبني على قرار مجلس الوزراء 
رقم )5٠( بتاريخ 1415/٠5/1٣ه )الموافق 1994/1٠/٢7م(، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت 
كي تقوم بتوظيف السعوديين، ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألصفر واألحمر( وفق النشاط والقطاع اللذان تندرج 

تحتهما الشركة. وبتاريخ 1441/٠٣/٢9ه )الموافق ٢٠19/11/16م( صدر القرار الوزاري رقم 6٣717 والذي ق�سى بإلغاء النطاق األصفر في برنامج نطاقات. 

هي األموال واجبة الدفع من قبل عمالء )أفراد أو منشآت( إلى كيان اخر في مقابل البضائع والخدمات المستخدمة أو المستلمة والتي لم يتم الدفع مقابلها بعد.الذمم التجارية

اللجوء إلى المحاكم للوصول إلى تسوية نزاع.التقا�سي

ضريبة القيمة
)VAT( المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٠٢/ ٠5/ 14٣8ه )الموافق٣٠ / ٠1/ ٢٠17م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير ٢٠18م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات 
محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات 

المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )٢٠-٣-٢( وتاريخ 1441/1٠/17ه )الموافق ٢٠٢٠/٠6/٠9م( تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح 
15% ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠7/٠1م، وذلك بما له من صالحيات بناء على المادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء 
رقم )465( وتاريخ ٢٠-7-14٣8ه وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ/6٣8 وتاريخ 15-1٠-1441ه الصادر بشأن تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة للسماح 

بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو ٢٠٢٠م.
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دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، مملكة البحرين، اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان(.مجلس التعاون الخليجي

جميع دول قارة إفريقيا.دول إفريقيا

)ISO( المنظمة الدولية للمعايير والمقاييس.أيزو

القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 

المؤهلة في األوراق المالية 
المدرجة

هي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب 
القرار 1- 4٢ - ٢٠15 وتاريخ 15/ 14٣6/٠7ه )الموافق ٠4/ ٠5/ ٢٠15م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣- 65 - ٢٠19 وتاريخ 14/ 1٠ /144٠ه 

)الموافق٠6/17 / ٢٠19م(.

األشخاص أو األطراف الذين لهم مصلحة فيما تقوم به الشركة، بمن فيهم، العاملين، والدائنين، والعمالء، والموردين، والمجتمع.أصحاب المصالح

اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات المدرجة أسهمها في 

السوق التي بلغت خسائرها 
المتراكمة )20%( فأكثر من 

رأس مالها

قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر المتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار )4-48-٢٠1٣( وتاريخ 14٣5/٠1/15 ه )الموافق ٢٠1٣/11/18م( 
والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-1٣٠-٢٠16( وتاريخ 14٣8/٠1/٢٣ه )الموافق ٢٠16/1٠/٢4م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1- 77 - ٢٠18 وتاريخ 

14٣9/11/٠5ه )الموافق 18/ ٠7/ ٢٠18م(. وقد بدأ العمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة من تاريخ 14٣8/٠7/٢5هـ )الموافق ٢٠17/٠4/٢٢م(.

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

 بوزير المالية، 
ً
(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا

ً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة العامة للزكاة والدخل أو مصلحة الزكاة والدخل سابقا

وهي الجهة الموكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب. 

يوم عمل
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل 

بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 14٢6/٠8/٢٣ه )الموافق ٢٠٠5/٠9/٢7م( والتعديالت التي طرأت عليه.نظام العمل 

التقويم الهجري.ه 

التقويم الميالدي. م 

شركة مركز إيداع األوراق 
المالية 

هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية )تداول(، تأسست في عام ٢٠16م بموجب نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ ٣ بتاريخ 14٣7/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠15/11/11م(.

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط وصناعة البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات.رؤية 2030

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية. 

الحقوق أو الحقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة عند الموافقة على زيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد من األسهم الجديدة بسعر الطرح. ويتم إيداع الحقوق بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
الخاصة بزيادة رأس مال وذلك بتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص 

بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق
ً
هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما

شركة الخير كابيتال السعودية )»الخير كابيتال«(.متعهد التغطية 

الفترة التي تبدأ من يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( إلى يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( .فترة الطرح 

عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد. سعر الطرح / االكتتاب 

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب. األسهم المتبقية 

فترة الطرح المتبقي
)الموافق  ••/••/144٣ه  يوم  الخامسة مساء من  الساعة  ••/••/٢٠٢٢م( وحتى  )الموافق  ••/••/144٣ه  يوم   

ً
العاشرة صباحا الساعة  تبدأ من  التي  الفترة 

••/••/٢٠٢٢م(.

)17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشر مليون ومائتان وثمانون ألف سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة. األسهم الجديدة 

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية 

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. األشخاص المستحقين 
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الجمهور 

عنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
ُ
ت

تابعي الُمصدر.- 1

المساهمين الكبار في الُمصدر.- ٢

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.- ٣

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.- 4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.- 5

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، ٢، ٣، 4 أو 5( أعاله.- 6

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، ٢، ٣، 4، 5، أو 6( أعاله.- 7

 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8
َ
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح. صافي متحصالت الطرح 

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص 

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

إدراج األوراق المالية في السوق الرئيسية أو – حيث يسمح سياق النص بذلك – تقديم طلب إدراج إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول(.اإلدراج 

المساهمون المقيدون 
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

عامة المستثمرون من األفراد والمؤسسات - باستثناء المساهمون المقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.المستثمرون الجدد 

األسهم الحالية للشركة والبالغة عددها )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم عادي، بقيمة اسمية )1٠( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد. األسهم 

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق مالية بصفة وكيل.الوسطاء 

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:

الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق - 1
مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.

 إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق - ٢
ً
 عاما

ً
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحا

المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار.

األشخاص المرخص لهم التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.- ٣

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة - 4
بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

 باالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في - 5
ً
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، أخذا

األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.- 6

المستثمرون األجانب المؤهلون.- 7

مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.- 8

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. المكتتب 

معدل النمو السنوي
المركب )م ن س م(

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فترة زمنية محددة. 
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عوامل المخاطرة -  2
باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها نشرة 
 بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال 

ً
اإلصدار بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم من نشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار شراء أسهم الطرح، علما

تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، 
أو أنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو 

تحقق أحد عوامل المخاطر المشار إليها أدناه.

كما يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين والمستثمرين 
المحتملين، وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم.

 سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار والذين يملكون موارد كافية لتحمل أية خسارة قد 
ً
ال يكون االستثمار في األسهم المطروحة مناسبا

تنجم عن ذلك االستثمار، وينبغي على المستثمر المحتمل الذي لديه أي شكوك بشأن قرار االستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة 
السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

وفي حال حدوث أو تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى للشركة أن تحددها، أو التي 
تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

 قد يكون لها التأثيرات المبينة 
ً
إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية حاليا

في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   2-1

المخاطر المتعلقة باألداء المالي للشركة واستمراريتها  2-1-1
تواجه المجموعة مخاطر متعلقة بأدائها المالي واستمراريتها، بحيث تكبدت المجموعة خسائر بلغت 1٣٫18 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر 
 وقدره ٣7٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 

ً
٢٠٢٠م )مقابل خسائر بلغت ٢6 مليون ريال سعودي لعام ٢٠19م(. وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغا

٢٠٢٠م، ما يمثل نسبة )58%( من رأس المال )مقابل خسائر متراكمة بلغت ٢4٫6 مليون ريال سعودي ما يمثل )٣8%( من رأس المال كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م(. كما 
سجلت المجموعة خسائر بلغت 6٫6 مليون ريال سعودي للفترة المالية المراجعة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م وبلغت الخسائر المتراكمة مبلغا وقدره 44٫4 مليون ريال ، مما 
يمثل نسبة 68٫5% من رأس المال كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-5-٣( »خسائر متراكمة / أرباح مبقاة« من قسم 
 إلى حالة عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على البقاء 

ً
رقم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. تشير هذه الظروف إذا

كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور، وفي حال لم تنجح المجموعة في الحصول على تمويل وعقود مرابحة أو في حال لم تنجح في زيادة إيراداتها، تكون الشركة أمام 
 في أي عقد تمويل أو مرابحة كما بتاريخ نشرة اإلصدار.

ً
 أن المجموعة قد أفادت أنها ليست طرفا

ً
مخاطر متعلقة بأدائها المالي واستمراريتها، علما

المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن االستثمارات يف الشركات األخرى  2-1-2
تنطوي االستثمارات في الشركات األخرى على مخاطر متعلقة باحتمالية حدوث خسائر تتعلق بالعائد المتوقع من أي استثمار، أو احتمالية عدم تحقيق أية عائدات 
وفًقا لتوقعات الشركة. وقد سبق أن قامت الشركة باالستثمار في عدد )٣( ثالث شركات، وفق اآلتي: )1( شركة شهد الصحراء للتوزيع )تمثل نسبة االستثمار فيها 
 أن 

ً
 أن هذه الشركة قد تمت تصفيتها(، )٢( الشركة المتحدة للصادرات الوطنية )تمثل نسبة االستثمار فيها ٠٫51% من رأس المال، علما

ً
٠٫79% من رأس المال، علما

هذه الشركة هي قيد التصفية( و)٣( شركة المخازن والخدمات المساندة )تمثل نسبة االستثمار 16٫98% من رأس المال(. وبتاريخ ٢٠٢٠/1٠/٠1م، انتهت الشركة 
السعودية للصادرات الصناعية من إجراءات بيع جزء من الحصص )والبالغة )٣٫84%( من رأس مالها( التي تملكها الشركة في شركة المخازن والخدمات المساندة 
بمبلغ وقدره )4,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي( بواقع )4 ريال سعودي( للسهم الواحد. كما تضمنت االستثمارات األخرى، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 
استثمارات في الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة وشركة شهد الصحراء التجارية المحدودة بمبلغ استثمار أصلي قدره 8٣7,4٢7 ريال سعودي. ونظًرا ألن 
شركة شهد الصحراء المحدودة قد تمت تصفيتها وشركة المتحدة للصادرات الوطنية هي قيد التصفية )من المتوقع إتمام هذه اإلجراءات خالل عام ٢٠٢٢م(،لم 
تتمكن المجموعة من الحصول على قيمة عادلة إرشادية لالستثمارات. وفي حال لم تتحقق أية أرباح للشركة من هذه االستثمارات، أو في حال قيام الشركة باستثمارات 

أخرى دون أن تحقق أرباح أو في حال تكبدها للخسائر نتيجة االستثمار، سوف يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل تقادم المخزون المتزايد  2-1-3
تعتمد الشركات بشكل عام إلى مراقبة المخزون للتأكد من احتساب كمية المخزون الواجب توفرها بما يتوافق مع فترات العرض والطلب. فإذا لم تنجح هذه الشركات 
في المحافظة على مستويات المخزون المطلوبة، سيؤدي ذلك إلى انخفاض شديد أو إلى فائض في مستويات المخزون، مما قد يلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنها 
 على وضع الشركة. بالمقابل، لوحظ أن أنظمة مراقبة المجموعة 

ً
من تلبية متطلبات العمالء في الحالة األولى، أو تصريف المخزون في الحالة الثانية، مما سيؤثر سلبا

للمخزون ال تمتلك خصائص استخراج تقارير لتحديد عناصر المخزون المتقادمة والبطيئة الحركة. وفي حال لم تعتمد المجموعة على نظم تهدف إلى مراقبة أعمار 
المخزون سينتج عن ذلك مخاطر يترتب عليها تباطئ حركة المخزون وتقادمه وقد تبقى غير محددة لفترة زمنية طويلة مما يؤدي إلى خسارة مالية للمجموعة. ويالحظ 
أن المجموعة تحتفظ في بعض المخزون المتقادمة والبطيئة حيث سجلت نسبة دوران المخزون 117٫٣8 مرة و49٫8٣ مرة و11٫9 مرة للفترات المالية المنتهية في 
٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م على التوالي. وسجل معدل أيام دوران المخزون ٢٫٠6 يوم و7٫٣٣ يوم و ٣1٫77 يوم للفترات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر 
٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م على التوالي. خالل فترة التسعة أشهر من عام ٢٠٢1م بلغت نسبة دوران مخزون الشركة 6٫77 مرة وسجل معدل أيام دوران المخزون 
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عوامل المخاطرة   

86٫15 يوم وذلك كما الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-٢-1( »المخزون« من قسم رقم )6( »مناقشة 
اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(.

 بمرور الوقت، وهو ما يعني جنًبا إلى جنب مع االتجاه التنازلي في المبيعات أن وقت االحتفاظ بالمخزون 
ً
ونظًرا ألن نسبة دوران المخزون للمجموعة تتناقص تدريجيا

والتكاليف ذات الصلة آخذة في االزدياد، هذا يؤدي إلى خطر تقادم المخزون وبطء الحركة حسب الحالة، مما سيؤثر على عمليات الشركة التجارية بشكل سلبي 
وجوهري وبالتالي على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة غير المحصلة  2-1-4
تعمد الشركات في تعامالتها مع عمالئها على شروط سداد المبالغ المستحقة من هؤالء العمالء خالل فترة ال تتجاوز مدة ٣٠-6٠ يوم بحسب عقود البيع المبرمة. فإذا 
لم تنجح الشركة في تحصيل هذه الذمم المدينة التجارية من عمالئها خالل الفترة المنصوص عليها في عقود البيع، سيؤدي ذلك إلى تقادم أرصدة الذمم المدينة 
 على وضع الشركة ويؤدي إلى تسجيل الشركة خسارة مالية مقابل هذه المخصصات. ويالحظ أن الشركة 

ً
وبالتالي تسجيل مخصصات ديون معدومة وسيؤثر هذا سلبا

لديها أرصدة ذمم مدينة تتجاوز أعمارها ٣6٠ يوم وبلغت قيمة هذه الذمم المدينة مبلغ 8٫٢ مليون ريال سعودي كما في الفترة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م 
وشكل هذا الرصيد ما نسبته 5٢% من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة بنهاية نفس الفترة. خالل فترة التسعة أشهر من عام ٢٠٢1م ارتفع رصيد الذمم 
المدينة التي تتجاوز أعمارها ٣6٠ يوم حيث بلغت قيمة هذه الذمم المدينة مبلغ 1٠٫٢6 مليون ريال سعودي وتشكل ما نسبته 74% من إجمالي رصيد الذمم المدينة 
التجارية للشركة كما في الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-٢-٢( »ذمم مدينة تجارية« من قسم رقم )6( 

»مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. 

ونظًرا ألن الشركة لم تقم باستبعاد مخصصات مقابل هذه الذمم بحسب المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 9، يشكل ذلك عامل مخاطرة على الشركة بحيث يترتب 
 أخذ مخصصات أكثر مقابل هذه الذمم، مما سيؤثر على عمليات الشركة التجارية بشكل سلبي وجوهري وبالتالي على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

ً
عليها إذا

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19(  2-1-5
 في مارس ٢٠٢٠م، وانتشر الفيروس 

ً
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID-19( في ديسمبر ٢٠19م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباًء عالميا

بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على أكثر من 194 دولة حول العالم، ليواجه العالم أزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. وفي النصف الثاني من شهر فبراير 
٢٠٢٠م، عندما انتشر الفيروس وبلغ الكثير من الدول حول العالم، بدأت الكثير من الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع 
الصحي، وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق االقتصادية. ونتيجة لذلك كان النتشار الفيروس تأثير 

 على األفراد والشركات والحكومات. 
ً
كبير على االقتصاد العالمي وشكل ضغطا

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تف�سي الفيروس مثل كثير من دول العالم والمنطقة، وشملت 
التدابير الصحية فرض اإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة االقتصادية والحكومية، والحجر الصحي، وتقييد السفر أو منعه. بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم 
المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، واإلجازات العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، 

وتدابير أخرى لدعم الشركات. 

وكغيرها من الشركات تأثرت أنشطة الشركة خالل عام ٢٠٢٠م حيث انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 46٫٣% وذلك مقارنة بإيرادات الشركة في عام ٢٠19م، 
وذلك نتيجة اإلغالق وفرض حظر التجول الكامل والجزئي خالل الفترة من ٢٣ مارس إلى ٢1 يونيو ٢٠٢٠م وتأثر عمليات اإلنتاج بسبب تقليص ساعات العمل وعدد 

الموظفين.

وقد استفادت الشركة من مبادرات الحكومة السعودية لدعم وحماية القطاع الخاص من مخاطر انخفاض السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد االلتزامات 
قصيرة االجل وذلك من خالل المبادرات التي تم طرحها من قبل الدولة والتي شملت تحمل الحكومة نسبة من رواتب الموظفين السعوديين وتمديد رخص العمل 

للموظفين غير السعوديين وتأجيل سداد مستحقات ضريبة القيمة المضافة والزكاة. 

ومع أن الشركة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق اإلجراءات واالحترازات الوقائية من تطبيق التباعد 
االجتماعي وتحديد عدد الموظفين المتواجدين في مكان العمل وقياس درجة الحرارة لكل موظف عند دخول مقر الشركة ولبس الكمامة عند الدخول والتواجد في 
مقر الشركة أو أحد مرافقها، إال أن الشركة ال تضمن عدم إصابة أحد موظفيها بالفايروس مما قد يؤدي إلى انقطاعه عن العمل فترة الحجر الصحي وهي 14 يوم، 

 على أداء الشركة. 
ً
والذي قد ينعكس سلبا

 في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على 
ً
وبتاريخ 1441/٠9/٠٣ه )الموافق ٢٠٢٠/٠4/٢6م( صدر القرار الملكي بعودة الحياة إلى طبيعتها ورفع منع التجول جزئيا

االلتزام باإلجراءات االحترازية من التباعد الجسدي وتحديد عدد المتواجدين في أماكن العمل وتقديم الخدمات ويخضع الوضع الصحي في المملكة خالل فترة اعداد 
نشرة اإلصدار هذه إلى المتابعة اليومية من قبل وزارة الصحة بإصدار التقرير اإلحصائي اليومي لمتابعة أعداد اإلصابات وحاالت الشفاء والوفيات، وتخضع جميع 
مناطق ومدن المملكة العربية السعودية إلى التقييم المستمر من قبل وزارة الصحة، مما قد يستدعي إعادة فرض اإلغالق الكامل أو الجزئي في بعض مدن المملكة.

بتاريخ ٢٠٢٠/٠4/16م أعلنت الشركة على موقع تداول بأنه سيكون هناك تأثير سلبي جوهري على عملياتها وأعمالها في المملكة العربية السعودية وفروعها بالخارج 
نتيجة تف�سي جائحة كورونا. وحيث أن ال �سيء يضمن مدى استمرار الجائحة وتأثيرها وقد يتطلب األمر تطبيق المزيد من اإلجراءات االحترازية، وبالتالي إذا طرأ أي 

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
ً
أمر من شانه التأثير على استمرارية أعمال الشركة وشركتها التابعة فإن ذلك سيؤثر سلبا
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عيوب المنتجات والمسؤولية عنها  2-1-6
قد تحدث بعض األعطال أو الحوادث خالل إنتاج أو تعبئة أو نقل أو تخزين المنتجات التي تشتريها الشركة لغرض إعادة بيعها وتسويقها في السوق )المحلي أو الدولي( 
وتؤدي إلى عيوب في جودة المنتجات مما سيؤدي إلى سحب المنتجات المعيبة والتالفة وقد يعرض الشركة إلى دعاوى المسؤولية المحتملة مما سيكون له نتائج 

سلبية وجوهرية على سمعة الشركة وأعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر عدم الحفاظ عىل شهادات الجودة  2-1-7
تعتمد الشركة بالدرجة األولى على جودة المنتجات لنجاح أعمالها وتحقيق أهدافها التجارية والتسويقية. وتعتمد جودة المنتجات على فعالية نظام مراقبة الجودة 
لدى المصنعين والموردين الذي بدوره يعتمد على عدد من العوامل المختلفة كتصميم أنظمة مراقبة وضبط الجودة وبرنامج التدريب على ضبط الجودة وضمان 
التزام الموظفين بسياسات ومعايير الجودة المتبعة. وعلى اعتبار أن شهادات الجودة تساهم في ضمان جودة أعمال الشركات، وتقلل التكاليف والهدر في األموال 
، فان أي فشل في المحافظة على فعالية أنظمة مراقبة وضبط الجودة لدى المصنعين 

ً
 ودوليا

ً
واألوقات وزيادة اإلنتاجية ما يساهم في تأكيد السمعة للشركة محليا

والموردين سيؤدي إلى عدم قدرة هؤالء على الحفاظ على شهادات الجودة لمنتجاتهم، ما قد يؤدي إلى تراجع جودة أعمال الشركات المصنعة والموردة وبالتالي زعزعة 
الثقة لدى متلقي المنتج وعدم إرضاء العمالء. وبذلك سيؤثر على إمكانية الشركة من تسويق وتصدير هذه المنتجات إلى عمالئها سواء داخل المملكة أو خارجها مما 

سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

عدم توفر المواد الخام وتقلبات تكاليفها وأسعارها  2-1-8
تبرم الشركة في سياق ممارسة نشاطها عقود توريد مع عمالء جدد وال يمكن أن تضمن وجود كميات كافية من المواد كما ال تضمن عدم حصول تقلبات في أسعارها 
 مع كال من العميل والمورد، وفي حال عدم توفر المواد قد تلجأ الشركة إلى توفير هذه المواد من موردين اخرين سواء كانوا 

ً
حتى لو قامت الشركة بتحديد السعر سلفا

محليين أو خارجيين، وهناك إمكانية لعدم قدرة الشركة على توفير تلك المواد بالوقت المحدد أو عدم إمكانيتها من توفير تلك المواد بأسعار مناسبة األمر الذي من 
شأنه أن يؤثر على قدرة الشركة التشغيلية والربحية. 

مخاطر االعتماد عىل موظفين رئيسيين واستقطاب الكفاءات  2-1-9
تعتمد الشركة على خبرات وقدرات الموظفين القياديين، وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات، وإيجاد 
بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة. حيث أن نجاح الشركة يعتمد على مدى محافظتها على عالقاتها مع عدة أطراف كالمصانع السعودية من جهة والمستهلكين أو 
الوسطاء داخل أو خارج المملكة من جهة أخرى وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك يتطلب مهارات وكفاءات عالية لدى الموظفين القياديين في الشركة. وفي حال 
عدم بقاء الموظفين وضمان استمراريتهم أو عدم تمكن الشركة من استقطاب موظفين مؤهلين جدد وضمان استمرارية بقائهم فسيؤثر ذلك على قدرة الشركة على 

إدارة أعمالها بفعالية وكفاءة.

باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدمات الموظفين أو رفع مستوى مهاراتهم. كذلك قد تحتاج الشركة لزيادة الرواتب 
لكي تضمن استمرارية بقاء موظفيها واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة مما سيكون له أثر سلبي على وضع الشركة المالي. قد يؤدي كل ذلك إلى صعوبة 
المحافظة على بعض الموظفين وقد يؤدي فقدان الشركة لخدمات واحد أو أكثر من أعضاء إدارتها العليا أو أقسامها وإداراتها إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها، 

وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم  2-1-10
لدى الشركة الئحة تنظيم عمل )Manual	HR( شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام )على وجه الخصوص أحكام المخالفات والجزاءات التأديبية( 
 مع التعديالت التي طرأت على نظام العمل ويتم اإلعالن عنها لموظفي ومنسوبي الشركة من خالل )البريد االلكتروني(. تم اعتماد الالئحة من قبل وزارة الموارد 

ً
تماشيا

البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم )8٢5566( بتاريخ 1441/٠٢/٢1ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢٠م(. وعلى الرغم من وضع الئحة تنظيم العمل موضع 
التنفيذ واطالع موظفي الشركة ومنسوبيها على مضمونها، ال تستطيع الشركة أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس 
 عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات 

ً
واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة

 على سمعة الشركة وعملياتها ومركزها المالي. لذا فإن الشركة ال 
ً
تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا

تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك موظفيها لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري على وضعها المالي أو نتائج عملياتها. 

مخاطر عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال  2-1-11
في ظل تحقيق الشركة خسائر من أعمالها خالل عام ٢٠19م، ٢٠٢٠م، والتسعة أشهر األولى من السنة المالية ٢٠٢1م، ساهمت تلك الخسائر في تأكل رأس مال 
الشركة وذلك من خالل زيادة رصيد الخسائر المتراكمة. ويعود تسجيل الشركة لخسائر مالية الناتجة عن أعمالها خالل هذه الفترة إلى عدة أسباب شملت تسجيل 
الشركة خسائر من صفقات عمليات بيع في نشاط الكبريت وتسجيل مخصصات للديون المعدومة باإلضافة إلى تسجيل خسائر ناتجة عن استثمارات في شركات 
أخرى، حيث ساهمت هذه األنشطة من الخسائر المتراكمة ما نسبته ٢7%، 4٫1% و 5٫7% على التوالي، كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. حيث أن نشاط الكبريت حقق 
للشركة ربح بمبلغ وقدره 755 ألف ريال سعودي بنهاية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و سجلت الشركة خسارة قدرها 14٫9 مليون ريال كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19 و عادت الشركة 
لتحقيق ربح من هذا النشاط حيث سجلت أرباح وقدرها ٣59 ألف ريال سعودي و 1٫87 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و فترة تسعة أشهر المنتهية ٣1 
سبتمبر ٢٠٢1م، على التوالي )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-7-4( »تحليل الربح اإلجمالي حسب النشاط« من قسم رقم )6( »مناقشة اإلدارة 
وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. كما أن الشركة قامت بتسجيل مخصصات مقابل ذمم مدينة تجارية مشكوك في تحصيلها حيث قامت الشركة 
بتسجيل مخصص قدره 1٫7 مليون ريال كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-٢-٢( »ذمم مدينة تجارية« من قسم رقم 
)6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. وانخفضت قيمة االستثمارات في شركات أخرى من مبلغ وقدره 7٫7 مليون ريال سعودي 
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كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18 إلى ٠٫4 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-1-4( »استثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة« من قسم رقم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. وعليه قد ساهمت هذه العوامل إلى 
 إلى زيادة رأس المال لتوسيع اعمالها وااللتزام بمتطلبات كفاية رأس المال ومتطلبات هوامش المالءة لتبقى في 

ً
تأكل رأس مال الشركة، وقد تحتاج الشركة مستقبال

مركز تناف�سي. إن زيادة رأس المال في المستقبل خاضعة لموافقات الجهات المنظمة لذلك، وفي حال عدم حصول الشركة على تلك الموافقات، أو في حال كانت تلك 
الموافقات مشروطة فسوف لن تتمكن من زيادة رأس المال مما سيعيق الشركة من مواكبة النمو وااللتزام بالمتطلبات النظامية المذكورة أعاله، وبالتالي التأثير 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية. 

مخاطر الحصول عىل التمويل المناسب  2-1-12
تعتمد قدرة الشركة في الحصول على مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة بقدرتها على الحصول على الموافقات النظامية باإلضافة إلى وضع 
الشركة المالي وجدارتها االئتمانية. إن احتاجت الشركة في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع نشاطها أو منتجاتها، أو لتحسين مالئتها المالية، فقد تواجه صعوبة في 
الحصول على مصادر تمويل وإن حصلت عليها قد تكون بتكلفة وشروط غير مناسبة. وإن صعوبة أو عدم الحصول على التمويل المناسب في المستقبل سوف يؤثر 

سلبا على الشركة وأدائها المالي وخطة عملها.

مخاطر االستحواذ المستقبلي )عىل مصانع أو منشآت صناعية(  2-1-13
في سياق قيام أي شركة بعملية استحواذ على مصنع محلي أو منشاة سعودية صناعية ينبغي أن تكون عملية تقييم االستحواذ خاضعة للمراجعة من قبل لجنة 
مستقلة يتم تعيينها من ِقبل مجلس االدارة للتأكد من اتباع المحاسب القانوني والمستشارين بالمعايير المهنية والكفاءة المطلوبة فيما يتعلق بتقييم المصنع أو 
المنشأة المزمع االستحواذ عليها وتفويضهم إلتمام عملية االستحواذ لناحية عكس نقل ملكية الشهادات والتراخيص والموافقة للمشتري ويجب أن تصدر موافقة 
مجلس االدارة على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل ملكية المصنع واألصول أو حصص الشركة الصناعية بناًء على تقارير الخبراء المعينين لهذا الغرض. وكما بتاريخ 
هذه النشرة قامت الشركة بعملية استحواذ واحدة وهي شراء مصنع سارة للمستلزمات الطبية وجميع أصوله والتراخيص والشهادات ذات الصلة بالمصنع، إال أن 

هذا االستحواذ أدى لدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة الدفترية بسبب سوء إدارة عملية االستحواذ من قبل أعضاء مجلس اإلدارة السابقين.

، دون أن يكون لهذه العملية منافع أو أرباح لصالح الشركة سيكون له تأثير سلبي وجوهري 
ً
إن قيام الشركة بإقدامها على استحواذ مصانع أو منشآت صناعية مستقبال

على ربحية الشركة والوضع المالي ونتائجها المالية.

وبتاريخ ٢٠17/11/11م تقدمت الشركة بدعوى ضد أعضاء مجلس اإلدارة السابقين وذلك بسبب سوء إدارة عملية االستحواذ وعدم االلتزام بشروط االتفاقية 
لناحية استكمال نقل ملكية شهادات وتراخيص المصنع حيث تبين أن العالمات التجارية التي يتم وضعها على منتجات مصنع سارة )عالمة وماركة وشعار بيبي ليف 
وبيبي كير وسارة ميد( ما زالت باسم مالك المصنع )مصنع سارة للمستلزمات الطبية لصاحبه د. حسن محمد السويدان( مما أدى لدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة 
الدفترية كما أن عدم التنبه قبل االستحواذ بوجود مخالفة وعدم التزام المصنع بالمعايير والشروط أدى إلى توقيف إدارة الشركة العمل بالمصنع لعدم حصولها على 

موافقة نهائية من الهيئة العامة للغذاء والدواء مما أثر على ربحية الشركة والوضع المالي للشركة بشكل سلبي وجوهري.

المخاطر المتعلقة باالستحواذ عىل مصنع سارة للمستلزمات الطبية  2-1-14
كما بتاريخ هذه النشرة قامت الشركة بعملية استحواذ واحدة وتمت هذه العملية بتاريخ ٢٠16/٠4/٠7م وهي شراء مصنع سارة للمستلزمات الطبية واشتملت عملية 
االستحواذ على التراخيص والشهادات ذات الصلة بالمصنع. وبلغت اجمالي أصول المصنع )٢,661,٢٣6( ريال سعودي أي ما يشكل نسبته )77٫٠9%( من إجمالي 
 أن هذا المصنع أسهم بمبلغ وقدره )1٣1,٣76( ريال سعودي من خالل بيع المستلزمات الطبية في إيرادات 

ً
األصول الثابتة للمجموعة كما بتاريخ هذه النشرة، علما

الشركة التي بلغت )16,114,468( ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

 أن الشركة قد تقدمت بدعوى ضد أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثامنة وذلك بسبب سوء اإلدارة ومن بين أسباب الدعوى المقامة سوء إدارة عملية االستحواذ 
ً
علما

وعدم االلتزام بشروط االتفاقية لناحية استكمال نقل ملكية شهادات وتراخيص المصنع حيث تبين أن العالمات التجارية التي يتم وضعها على منتجات مصنع سارة 
)عالمة وماركة وشعار بيبي ليف و بيبي كير وسارة ميد( ما زالت باسم مالك المصنع )مصنع سارة للمستلزمات الطبية لصاحبه د. حسن محمد السويدان( مما أدى 
لدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة الدفترية كما أن عدم التنبه قبل االستحواذ بوجود مخالفة وعدم التزام المصنع بالمعايير والشروط أدى إلى توقيف إدارة الشركة 
 
ً
العمل بالمصنع لعدم حصولها على موافقة نهائية من الهيئة العامة للغذاء والدواء مما أثر على ربحية الشركة والوضع المالي للشركة بشكل سلبي وجوهري. علما
 للنطر فيها. وبتاريخ 

ً
أنه قد تم تبادل اللوائح ما بين طرفي الدعوى المذكورة وصدر الحكم فيها بالرقم )1٣7٠( لعام 14٣9ه بعدم اختصاص المحاكم التجارية والئيا

144٠/٠9/٠9ه )الموافق ٢٠19/٠5/14م(، تقدمت الشركة بطلب استئناف الحكم الصادر والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية وطلبت الشركة النظر في 
الدعوى، وتم قيدها بالرقم )٢979( لدى محكمة االستئناف. وجاء حكم محكمة االستئناف بإلغاء الحكم الصادر عن الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية 
 أنه وبتاريخ 144٢/٠4/٠٣ه )الموافق ٢٠٢٠/11/18م(، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة الحادية 

ً
. علما

ً
بالرياض وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لنظرها موضوعا

والعشرين بالمحكمة التجارية، قررت هذه الدائرة شطب الدعوى. ومن ثم تقدت الشركة بتاريخ 144٢/٠4/٢4ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٠9م( بطلب النظر في القضية 
المشطوبة، وعليه وبعد البحث في القضية قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وبتاريخ 144٣/٠6/15ه )الموافق ٢٠٢٢/٠1/18م(، صدر عن المحكمة التجارية 
بالرياض )الدائرة التجارية الواحدة والعشرون( حكمها بالصك رقم )4٣748٣5٣٠( والذي ق�سى باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وتفيد الشركة بأنها ستقوم بتقديم 

االعتراض على الحكم الصادر.
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المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  2-1-15
تحولت األرباح المبقاة للشركة بمقدار ٢٫٠ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى خسائر متراكمة بقيمة ٢4٫7 مليون ريال سعودي و٣7٫9 مليون ريال 
سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. تابعت الخسائر المتراكمة للشركة االنخفاض حيث أعلنت بتاريخ 144٣/٠4/٠5هـ )الموافق ٢٠٢1/11/1٠م( 
عن بلوغ الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره 44٫7 مليون ريال سعودي أي ما نسبة )6٢٫٢7( % من رأس المال كما في ٢٠٢1/٠9/٣٠م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة 
الفرعية رقم )6-8-5-٣( »خسائر متراكمة / أرباح مبقاة« من قسم رقم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. وتجدر اإلشارة أنه 
في تاريخ 14٣8/٠1/٢٣هـ )الموافق ٢٠16/1٠/٢4م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-1٣٠-٢٠16( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها 
في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )5٠%( فأكثر من رأسمالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )٢٠%( فأكثر من رأسمالها«، وتم العمل بها ابتداًء تاريخ 14٣8/٠7/٢5هـ )الموافق ٢٠17/٠4/٢٢م(. عليه 
فإن الشركة خاضعة لهذه اإلجراءات والتعليمات، ال سيما المادتين الخامسة والسادسة منها. بحيث تنص المادة الخامسة من هذه اإلجراءات والتعليمات، على أنه 
 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها 

ً
في الحالة التي تبلغ فيها خسائر الشركة المتراكمة 5٠% فأكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

المتراكمة 5٠ %فأكثر من رأس مالها. وتقوم السوق بإضافة عالمة إلى جانب اسم الشركة في موقع السوق اإللكتروني ترمز إلى بلوغ الخسائر المتراكمة 5٠ %فأكثر من 
رأس مالها فور صدور إعالن الشركة. 

بعد هذا اإلعالن، ينبغي على الشركة اإلعالن عن )1( تاريخ آخر يوم يتسنى فيه لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع، وتاريخ آخر يوم النعقاد 
 
ً
الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، )٢( توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة غير العادية حيال خسائرها المتراكمة فور صدورها – تبعا
لمتطلبات المادة 15٠ من نظام الشركات – إما بزيادة رأس مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس و)٣( تاريخ آخر يوم إلتمام 
عملية االكتتاب في زيادة رأس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة )حيثما ينطبق(. وبالمقابل، في حال خفض الخسائر المتراكمة عن 5٠% من رأس المال، يجب على 
 ودون تأخير بإعالن مستقل على أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. وُيصار بعد ذلك إلى 

ً
الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك فورا

حذف السوق العالمة المشار إليها أعاله، فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها.

وبما أن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت )5٠%( فأكثر من رأس مالها، تكون الشركة خاضعة لمتطلبات المادة 15٠ من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في 
الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة )5٠%( أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ 
 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوم من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علم المجلس 

ً
أعضاء المجلس فورا

بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 
المحدد في النظام األسا�سي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة أعاله، أو إذا اجتمعت 
وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة 15٠ من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس المال 
خالل )9٠( يوم من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب المادة 15٠ من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك 
 أنه وبموجب المادة السادسة من اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 

ً
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية. علما

المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )٢٠%( فأكثر من رأسمالها، يلغى إدراج أسهم الشركة عند انقضاء الشركة بقوة النظام أو إذا قررت الجمعية 
العامة غير العادية حل الشركة قبل األجل المحدد.

تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ 144٢/٠٣/16ه )الموافق ٢٠٢٠/11/٠٢م(، صدر األمر الملكي الكريم رقم )15٠16( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات، 
وقد صدر قرار معالي وزير التجارة رقم )٣48( وتاريخ 144٢/٠4/1٠ه )الموافق ٢٠٢٠/11/٢5م( بناًء على األمر الملكي الكريم بتعليق العمل بالمادة 15٠ من نظام 
الشركات لمدة سنتين من تاريخ 1441/٠8/٠1ه )الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢5م(. إن تكبد الشركة لخسائر إضافية في المستقبل سيؤثر على توفر السيولة الالزمة ألعمال 

 على نتائج عملياتها ووضعها المالي.
ً
الشركة وخططها التوسعية وسينعكس سلبا

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  2-1-16
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومنشآتها حيث تستخدم الشركة النظام اآللي المحاسبي الستخراج التقارير الالزمة لتسجيل عمليات 
الشركة مثل تقارير أعمار الديون، تقارير الموازنة الفرعية للحسابات اإلجمالية للعمالء والموردين والذمم المدينة، مما ُيعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة، 
كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو األخطاء البشرية أو الحرائق وأخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة 
الالزمة لتشغيل هذه األنظمة وإدارتها، فإن فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل 

كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

مخاطر التقاضي  2-1-17
إن الشركة طرف في دعاوى قضائية بصفتها )مّدعي( تقدر بمبلغ ٣٠٫٣4 مليون ريال سعودي، وطرف في دعاوى قضائية )بصفتها مّدعى عليها( تقدر بمبلغ 1٠٫1 مليون 
 راجع الفقرة الفرعية )1٠-6( »التقا�سي« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(. كم أن الشركة 

ً
ريال سعودي )ولمزيد من التفاصيل، فضال

 على 
ً
 في دعاوى قضائية أخرى أو مطالبة أو تحكيم، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقا�سي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبا

ً
قد تجد نفسها طرفا

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي 
يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى 
– على سبيل المثال ال الحصر – المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل أشخاص 
 
ً
عى عليها( ستؤثر سلبا عي أو مدَّ أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة أو شركتها التابعة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا )بصفة مدَّ

على أعمال الشركة وشركتها التابعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية  2-1-18
قد يحد عدم قدرة الشركة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من 
الممكن أن تتعرض الشركة أو أعمالها أو فروعها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير 
 ،

ً
أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث واألعمال اإلرهابية واألحداث المرتبطة بالحروب والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا

باإلضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو األضرار المحتملة لمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة 
عن سوء األحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة. وكما بتاريخ نشر 
هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة وفروعها ومنشآتها الصناعية وثيقة تأمين الممتلكات من جميع المخاطر خاصة بالمباني والمنشآت الصناعية والمعدات الخاصة 
بالشركة ضد الحريق والحوادث واألخطار. وإن عدم قدرة الشركة على إبرام وثيقة تأمين ضد جميع المخاطر قد يؤدي إلى عدم توافر التغطية التأمينية الكافية لحادث 
ما، وبالتالي قد تفقد الشركة و/أو شركتها التابعة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك 
الممتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق بالملكية المتضررة، وبالمثل في حالة إجراء أي تقييم ضد الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية 
تحتفظ بها، فقد تتعرض موجوداتها للحجز أو المصادرة بموجب اإلجراءات القضائية المختلفة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال المستقبلية 
للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات للمستثمرين بعدم وقوع أي من هذه األحداث التي يمكن أن ينتج عنها أضرار 
 على عمليات الشركة وعلى قدرتها في 

ً
 بسبب عدم وجود أي تغطية تأمينية مناسبة مما سيؤثر سلبا

ً
 أو كليا

ً
تؤدي إلى خسائر مادية لن تتمكن الشركة من تعويضها جزئيا

 سيكون لذلك أثر على نتائجها المالية وأرباحها.
ً
 إلى توقف عملياتها مؤقتا

ً
تحمل المبالغ الناتجة عن الخسائر إضافة

قامت الشركة بالتأمين الطبي على موظفيها واسرهم من خالل وثيقة الضمان الصحي الموقعة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل 
في المملكة، مدة هذه الوثيقة سنة واحدة تبدأ بتاريخ ٢٠٢1/1٠/18م حتى ٢٠٢٢/1٠/17م. ويتضمن عقد تأمين الشركة على مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة 
من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض 
المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على مالءتها المالية وقدرتها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها 
الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد الشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في هذه الوثائق. ومن الممكن أن تنشأ حاالت 
تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول 
فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلبيا على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي )لمزيد من المعلومات عن وثائق التأمين والتغطية 

 راجع الفقرة الفرعية )1٠-8( »التأمين« من القسم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.
ً
التأمينية، فضال

يوجد لدى الشركة وثيقة تأمين شامل للمركبات مبرمة مع شركة تكافل الراجحي وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة وهي منتهية الصالحية بحيث امتدت التغطية 
من تاريخ ٢٠٢٠/٠6/٢٣م حتى ٢٠٢1/٠6/٢٣م، وشملت عدد )1( مركبة. كما بتاريخ نشر هذه النشرة فإن وثيقة تأمين المركبات منتهية، ولم يتم االطالع على وثيقة 
مجددة، إن عدم قدرة الشركة على إبرام وثائق تأمين ضد جميع الحوادث التي قد تتعرض لها مركبات الشركة، قد يؤدي إلى عدم توافر التغطية التأمينية الكافية 
لحادث ما، وبالتالي قد تفقد الشركة رأس المال المستثمر في المركبات التي تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات المستقبلية المتوقعة منها، مما قد يؤثر 

 على نتائجها المالية وأرباحها.
ً
سلبا

مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك بتحصيلها  2-1-19
قامت الشركة بشطب ما قيمته مبلغ 6٢٫8 مليون ريال سعودي تمثل ذمم مدينة قديمة ناتجة عن المبيعات في عام ٢٠15م وما قبلها. وقد قررت الشركة شطب هذه 
الذمم المدينة القديمة تماشيا مع تخفيض رأس مالها خالل شهر ديسمبر من عام ٢٠17م. بلغ رصيد المدينون التجاريون وأرصدة مدينه أخرى ٢٢٫٣ مليون ريال 
سعودي و17٫5 مليون ريال سعودي و٢٣٫٣ مليون ريال سعودي و18٫٢ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة تسعة أشهر المنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، ومثلت مانسبته ٣٢٫9% و4٢٫9% و84% و86% من إجمالي حقوق المساهمين كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة تسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرتين الفرعية رقم )6-8-٢-٢( »6٢« و )6-8-٢-٣( »أرصدة مدينة أخرى« من قسم رقم )6( »مناقشة 
اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. وقد قامت الشركة برفع دعاوى قضائية على بعض األطراف لمطالبتهم سداد أرصدتهم المدينة للشركة 
وبلغ إجمالي هذه المطالبات 8٫٣ مليون ريال سعودي أي ما يشكل نسبته 45٫6% من إجمالي رصيد المدينون التجاريون وأرصدة مدينة أخرى كم في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 
إن عدم تمكن الشركة من تحصيل ديونها )بسبب إفالس بعض المدعى عليهم وصعوبة التنفيذ على البعض اآلخر( سيضطرها إلى إعدام هذه المطالبات مما سيؤثر 
 على نتائج الشركة المالية وربحيتها )ولمزيد من التفاصيل عن القضايا والمنازعات التي الشركة طرف فيها سواء بصفة مدعي أو مدعى عليه، فضال راجع الفقرة 

ً
سلبا

الفرعية )1٠-6( »التقا�سي« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية«(.

مخاطر السيولة  2-1-20
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية ومطلوباتها في الوقت المحدد، وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث 
طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية مما سيؤثر بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية ونسبة أرباحها. 
حيث بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 7٫5 مرة و4٫8 مرة و٢٫9 مرة و٢٫8 مرة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة تسعة أشهر المنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرتين الفرعية رقم )6-8-٢( »الموجودات المتداولة« و )6-8-4( »المطلوبات المتداولة« من قسم رقم )6( 

»مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(. 

المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية أو التحكيم الدولي  2-1-21
أبرمت الشركة وشركتها التابعة عدد من العقود واالتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية، وتشمل عقود توريد وعقود تسويق وتوزيع، وتنص 
هذه العقود واالتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم األجنبي، وفي حال حدوث نزاع مع أحد األطراف المتعاقد معهم 
وصدور حكم قضائي أجنبي ضد الشركة بناًء على القانون األجنبي الواجب التطبيق، فإن من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي ستتعرض لها الشركة 
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 على عمليات 
ً
 للنظام السعودي المطبق مما سيؤثر سلبا

ً
أو شركتها التابعة والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر الحكم من قبل المحاكم السعودية وفقا

الشركة ووضعها المالي.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة طرف في دعوى قضائية كمدعي ضد شركة فرنسية، حيث أن العقد المبرم بين الشركة وشركة )هيليوبوتاس Heliopotasse( يخضع 
 راجع الفقرة الفرعية )1٠-6( »التقا�سي« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« 

ً
لقوانين التحكيم في المملكة المتحدة )بريطانيا( )ولمزيد من التفاصيل، فضال

من هذه النشرة(. 

مخاطر عدم تسجيل اسم وشعار الشركة كعالمة تجارية  2-1-22
لدى الشركة شعار وعالمة خاص بها ولكن غير مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وكذلك تبين أن العالمات التجارية الخاصة بفرع الشركة )مصنع 
ساره للمستلزمات الطبية( منتهية الصالحية ولم يتم تجديدها وبالتالي لن تستطيع الشركة من منع الغير من استعمال عالمة تجارية مطابقة أو مشابهة للعالمة 
التجارية المستخدمة من قبلها مما سيؤثر على سمعتها وسينعكس ذلك سلبا على قدرتها في تسويق منتجاتها مما سيكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة ونتائج 
أعمالها المستقبلية. )ولمزيد من التفاصيل حول موضوع الماركات والعالمات التجارية التي تستخدمها الشركة الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )1٠-7( »العالمات 

التجارية« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية«(.

مخاطر عرقلة أو تعطل سير العمل  2-1-23
تعتمد الشركة على عدد من الخدمات التي تقدمها للشركات الصناعية الوطنية سواء لشركات العمالقة أو منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم )SMEs( منها خدمات 
التسويق والتصدير، وتحمل المخاطر التجارية نيابة عن المصانع وتمثيلها في المعارض الدولية وتقديم خدمات الشحن )البحري والبري( وتحمل مخاطر تقلب األسعار 
والتأمين والتفتيش والتخليص وخالفه، وبعض األحيان قد تمد سلسلة الخدمات لتشمل تمويل الصفقات الخاصة بتصدير وتسويق المواد األولية وإجراء دراسات 
السوق وتقديم االستشارات الفنية والتسويقية التي تمكن تلك المصانع من احتساب التكلفة الفعلية لمنتجاتهم وبالتالي تقديم أسعار منافسة، وتعتبر الكوارث 
الطبيعية واألعطال المفاجئة وقصور أداء شركات النقل والتخليص الجمركي للسلع والمنتجات التي سيتم تصديرها للخارج أو توقف خطوط اإلنتاج لدى المصانع 
 على نشاط 

ً
 وجوهريا

ً
المحلية التي تتعامل معها الشركة مؤثرة في استمرارية عمل الشركة وسوف تؤدي إلى التأخر في تسليم طلبات العمالء، وبالتالي التأثير سلبيا

الشركة وأعمالها المستقبلية ومركزها المالي بالسلب. كما أن الشركة تعتمد في أعمالها على عدد من الناقلين حيث أنها ال تملك شاحنات لنقل المنتجات وتسليمها 
لعمالئها وهي تعتمد كذلك على عدد غير محدد من المخلصين الجمركيين يتم بناء على المنفذ الذي تخرج منه الصادرات ويتم تسديد تكلفة التوصيل من قبل عمالء 
سندها إلى أطراف خارجيين )كشركات الشحن ومكاتب التخليص الجمركي( في الوقت المناسب وذلك 

ُ
الشركة وقد ال تتمكن الشركة من السيطرة على الخدمات التي ت

في حال لم يستطع عمالئها استالم المنتجات من موقع الشركة أو لم توفر الناقل أو تم تعطل الناقلين ألسباب غير متوقعة وخارجة عن سيطرتها، ومن شأن حدوث أي 
من هذه العوامل التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج عمليات الشركة وأرباحها. 

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير  2-1-24
أبرمت الشركة عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى تعمل في مجال التصنيع )كعقود البيع والشراء( باإلضافة إلى عقود إعادة بيع وتوريد وتسويق وعقود خدمة أخرى 
كعقود استشارية، وتعتمد الشركة على إمكانية وقدرة تلك األطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام تلك العقود واالتفاقيات. وفي حال عدم قدرة الشركة 
 
ً
أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبيا
 راجع الفقرة الفرعية )1٠-5( »ملخص العقود 

ً
على مركزها المالي والتدفقات النقدية والنتائج التشغيلية للشركة وتطلعاتها المستقبلية )ولمزيد من التفاصيل فضال

الجوهرية« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية«(. 

مخاطر فروقات مبلغ الزكاة  2-1-25
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن العام المالي المنتهي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م وقد حصلت على شهادة الزكاة رقم )1111٠٣5٢87( 
وتاريخ 144٣/٠٣/٠5ه )الموافق ٢٠٢1/1٠/11م( وهي سارية حتى 144٣/٠9/٢9ه )الموافق ٢٠٢٢/٠4/٣٠م(. استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية 
من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألعوام من ٢٠14م ولغاية ٢٠18م. بلغت قيمة الفروقات الزكوية حوالي ٢٫5 مليون ريال سعودي، وقد قامت الشركة بسداد 
مبلغ 1 مليون ريال سعودي، وقدمت طلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية. وبلغ رصيد مخصص الزكاة 1٫5 مليون ريال سعودي بنهاية 
 راجع الفقرة الفرعية )6-8-4-٣( »مخصص 

ً
فترة تسعة أشهر في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، ما يشكل نسبته 4٫8% من إجمالي أصول الشركة )ولمزيد من التفاصيل فضال

الزكاة« من القسم رقم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها«(.

كذلك استلمت الشركة خطابات تعديل لربوط ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تخص فترات خالل األعوام ٢٠18م و٢٠19م، بلغت 
قيمة الفروقات حوالي 7٫5 مليون ريال وغرامتها بقيمة 15٫٣ مليون ريال سعودي. وقامت الشركة بسداد مبلغ 16٢ ألف ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢1/1٠/٠6م، 
وتقدمت بطلب اعتراض على باقي مبالغ الفروقات إلى األمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به كما بتاريخ هذه النشرة. حيث أن صافي هذه الفروقات وغراماتها 
يشكل مبلغ قدره ٢٢٫7 مليون ريال سعودي وما نسبته 6٣% من إجمالي أصول الشركة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، وفي حال سداد هذه الفروقات سيتم عكس ذلك 

بشكل سلبي وجوهري على وضع الشركة ومركزها المالي. 

كما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يصدر قرار نهائي عن األمانة العامة للجان الضريبية فيما يخص االعتراضات التي قدمتها الشركة، وان الربوط الزكوية عن هذه السنوات 
 على 

ً
للشركة لم تصبح نهائية حتى اآلن، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة تزيد عما تم تخصيصه لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلبا

ربحية الشركة وأدائها.

وبناًء على ما ذكر أعاله ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديراتهم الزكوية عن السنوات المالية المذكورة أعاله والتي لم 
 عن هذه األعوام، وإذا ما قامت 

ً
تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار الربوط الزكوية لها، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال
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 على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 
ً
 بمطالبة الشركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فعال

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بدفع المطالبات الزكوية وشطب الذمم المدينة للشركة  2-1-26
قامت الشركة بتخصيص مبالغ مقابل أرصدة مدينة تجارية مشكوك في تحصيلها، حيث بلغ رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مبلغ 1٫8 مليون ريال سعودي 
بنهاية فترة تسعة أشهر في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كما أنه بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية التي تتجاوز أعمارها ٣6٠ يوم مبلغ قدره 1٠٫٢ مليون ريال سعودي بنهاية 
فترة تسعة أشهر في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، ما يشكل نسبته ٣9% من إجمالي أصول الشركة و74% من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية للشركة و48٫6% من إجمالي 
حقوق المساهمين )ولمزيد من المعلومات راجع الفقرة الفرعية رقم )6-8-٢-٢( »ذمم مدينة تجارية« من قسم رقم )6( »مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي 
للشركة ونتائج عملياتها«(. وفي حال عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوق يؤثر ذلك سلبا وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج 

عملياتها. 

باإلضافة فإن الشركة استلمت خطابات تعديل للربوط الزكوية لألعوام من ٢٠14م ولغاية ٢٠18م وخطابات تعديل لربوط الضريبية من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك لألعوام ٢٠18م و٢٠19م، وبلغت قيمة الفروقات الزكوية حوالي ٢٫5 مليون ريال سعودي وقيمة الفروقات الضريبية وغراماتها حوالي ٢٢٫8 مليون ريال 
سعودي. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ 1 مليون ريال سعودي من قيمة الفروقات الزكوية و16٢ ألف ريال سعودي من قيمة الفروقات الضريبية، وقامت الشركة 
باالعتراض على باقي مبالغ الفروقات الزكوية والضريبية إلى األمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم البت به كما بتاريخ هذه النشرة. حيث أنه بلغ صافي قيمة الفروقات 
الزكوية والضريبية مبلغ قدره ٢4٫٢ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، ما يشكل نسبته 9٣% من إجمالي أصول الشركة. وبالرغم من أن الشركة قدمت 
اعتراض عن باقي مبالغ هذه الفروقات الزكوية والضريبية، فإن هناك خطر بأن يتم رفض هذه االعتراضات وتصبح الشركة ملزمة بدفع مبالغ لهيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك تزيد عن ما تم تخصيصه لتلك السنوات وذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهرًي على وضع الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي. 

2-1-27  )IFRS( مخاطر التحول إىل المعايير المحاسبية الدولية
أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية 
للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء من ٢٠17/٠1/٠1م. وعليه، ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح عن مراحل 
مواكبتهم للتحول. وذلك سيستلزم قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات الالزمة والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. وفي حال عدم التزام 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
الشركة بتطبيق خطة التحول ومتطلباتها سيعرضها إلى تكاليف، وغرامات وعقوبات تؤثر سلبا

تم إعداد القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٠٢1/٠9/٣٠م 
 للمعايير الدولية للتقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي 

ً
)تسعة أشهر( وااليضاحات المرفقة بها وفقا

اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت 
 على القوائم المالية وبالتالي على نتائج الشركة المالية ومركزها 

ً
ألخر، وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة سوف يؤثر سلبا

المالي.

مخاطر أسعار صرف العمالت  2-1-28
تجري الشركة معامالتها في الوقت الراهن بشكل أسا�سي بالدوالر األمريكي والريال السعودي حيث تقوم الشركة بشراء السلع والمنتجات الوطنية بالريال السعودي 
 للتطورات اإلقليمية أو العالمية، وهو ما قد 

ً
وبالبيع إلى عمالئها أو المستهلكين غير المحليين بالدوالر األمريكي، إال أنه قد تتغير أسعار صرف العمالت األجنبية وفقا

يترتب عليه زيادة تكلفة المتاجرة بالسلع والمنتجات من قبل الشركة لناحية عكس ارتفاع أسعار الشراء من المصانع المحلية والمنتجين السعوديين على سعر بيع 
 على مبيعات الشركة 

ً
المنتجات والسلع المصدرة ويعرض الشركة لمخاطر أسعار الصرف وفي حال حدوث أي تقلبات في أسعار الصرف، فكل ذلك سيؤثر سلبيا

وتطلعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

مخاطر تركز إيرادات الشركة  2-1-29
تركزت إيرادات الشركة خالل الفترة الممتدة بين العام ٢٠18م والعام٢٠٢٠م في نشاط بيع الخامات )الكبريت( ومبيعات المنتجات البالستيكية وشكلت ما نسبته 
94٫٠% و7٢٫٠% و58٫8% من إجمالي اإليرادات في ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. كما بين الفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة 
لت 6٠٫5% و47٫8% من إجمالي 

ّ
أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، كانت اإليرادات متركزة في إيرادات مبيعات الخامات )الكبريت( المنتجات البالستيكية التي شك

اإليرادات خالل الفترتين المذكورتين، وفي حال خسارة الشركة أي من هؤالء العمالء المتعلقين بهذه اإليرادات، فسوف يكون لذلك تأثير سلبي على الوضع المالي 
للشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالعمليات التجارية للشركة  2-1-30
 إقفال 

ً
تتعرض األعمال التجارية لبعض المخاطر المرتبطة بمواعيد الدفع والشحن فطبيعة عمل الشركة ال يمكن قياسه بنشاطها )ربع السنوي( حيث يتم أحيانا

 على توقعات الشركة المستقبلية ووضعها المالي بشكل عام.
ً
صفقات الربع األول خالل الربع الثاني أو الثالث مما سيؤثر سلبا
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المخاطر المتعلقة بفترات عقود التوريد  2-1-31
تقوم الشركة من حين إلى آخر بتوقيع عقود توريد بمدد وفترات مختلفة تبدأ من ثالثة أشهر وتصل إلى سنة )لمزيد من المعلومات حول اتفاقيات وعقود التوريد 
المبرمة، الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية 1٠-5-6 »اتفاقيات وعقود التوريد« من الفقرة 1٠-5 »ملخص العقود الجوهرية« من القسم رقم 1٠ »المعلومات 
القانونية« من هذه النشرة(. وتعود المخاطر المتعلقة بعقود التوريد قصيرة األجل إلى اضطرار الشركة للبحث عن موردين آخرين كل فترة زمنية قصيرة وعدم استقرار 
التعامالت لفترة طويلة من الزمن، لذا تسعى الشركات ألن تحصل على أطول فترات ممكن في عقود التوريد الموقعة. إن زيادة نسبة العقود قصيرة األجل إلجمالي 
العقود الموقعة يعد بمثابة خطر على أعمال الشركة وسيولتها حيث أنه إذا لم تستطع الشركة الحصول على عقود توريد طويلة أجل )سنة أو أكثر( سيؤثر ذلك بشكل 

سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. 

المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير  2-1-32
إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل رسوم مكافحة اإلغراق أو التدابير التعويضية، حصص االستيراد، والتعريفات الجمركية، والعقوبات والمقاطعة 
وغيرها من التدابير، سواء التي اعتمدتها الحكومات )مثل المملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية حيث للشركة فرع لتنفيذ أعمالها( أو موجهة من قبل 
الكتل التجارية اإلقليمية، قد تؤثر على الوضع التناف�سي للمنتجات المصنعة من قبل الشركات التي تتعامل معها الشركة أو التي ستقوم بتسويق منتجاتها وتوريدها 
للغير نيابة عن المصانع السعودية أو يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها 

المستقبلية ومركزها المالي. 

مخاطر عدم االلتزام بنظام الشركات  2-1-33
التزمت الشركة بنظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/٣( وتاريخ 14٣7/٠1/٢8هـ )الموافق ٢٠15/11/1٠م( والمنشور بالجريدة الرسمية )أم 
القرى( بتاريخ 14٣7/٠1/٢٢هـ )الموافق ٢٠15/1٢/٠4م(، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14٣7/٠7/٢7هـ )الموافق ٢٠16/٠5/٠4م( والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 
 ألحكام نظام الشركات 

ً
)م/79( وتاريخ 14٣9/٠7/٢5هـ )الموافق ٢٠18/٠4/11م(. كما التزمت بالمادة )٢٢4( من نظام الشركات لناحية تعديل نظامها األسا�سي وفقا

حيث وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على النظام األسا�سي المحدث للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد باجتماعها المنعقد بتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق 
٢٠18/1٠/٠9م(.

بتاريخ 14٣9/٠7/٢5هـ )الموافق ٢٠18/٠4/11م( صدر المرسوم الملكي رقم )م/79( بتعديل بعض مواد نظام الشركات الجديد ال سيما المادة )8٠( الخاصة بدعوى 
المسؤولية حيث أجاز النظام تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى على الشركة أيا كانت نتيجتها. كما بتاريخ هذه النشرة لم يتم تعديل المادة 
الثالثة والخمسون )5٣( من النظام األسا�سي مما قد يشكل مخالفة لنظام الشركات، وفي حال استمرار هذه المخالفة وعدم حصول الشركة على موافقة الجمعية 
العامة غير العادية للمساهمين على تعديل المادة من النظام األسا�سي ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في نظام الشركات بفرض غرامة ال تتجاوز )5٠٠,٠٠٠( 

ريال.

كما ان الشركة غير ملتزمة بنص المادة )1٠4( من نظام الشركات لناحية قيام لجنة المراجعة بإعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في 
 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد 

ً
الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخا

انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين )٢1( يوم على األقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية. الشركة غير ملتزمة 
بعرض تقرير لجنة المراجعة على الجمعية على الجمعية العامة مما يشكل مخالفة لنظام الشركات والنظام األسا�سي ويعرضها للعقوبات المنصوص عليها في نظام 

الشركات والتي قد تصل إلى غرامة ال تتجاوز مبلغ 5٠٠ ألف ريال.

لدى الشركة ثالثة فروع تم تأسيسها خالل عام ٢٠19م و٢٠٢٠م للقيام بأغراض محددة وهي: )i( البيع بالجملة لألغذية والمشروبات، التخزين في مستودعات 
صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية والمنتجات الزراعية، مخازن المواد الغذائية الجافة و)ii( والشحن والتفريغ لطائرات الشحن الجوي، متعهدي نقل البضائع 
 )وسطاء الشحن البحري( توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن و)iii( البيع بالجملة للمواد الكيماوية. وبالتالي سيشترط مكتب السجل التجاري على 

ً
بحرا

الشركة اصدار التراخيص الالزمة من الجهة المختصة )الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة النقل ووزارة الداخلية( إذا ارادت مزاولة هذه األنشطة. 

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم تتقدم الشركة من الجهات المختصة السابق ذكرها لالستحصال على التراخيص المطلوبة، وفي حال أرادت الشركة مزاولة 
هذه األنشطة فعليها أن تحصل على التراخيص المطلوبة، باعتبار أن كل شركة أو مسؤول فيها ال يراعي تطبيق األنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها وال 
يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك، سوف يتعرض للعقوبة )غرامة ال تزيد على 5٠٠ ألف 

ريال( المنصوص عنها في المادة )٢1٣( من نظام الشركات األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي.
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مخاطر عدم الحصول أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2-1-34
يتعين على الشركة وفروعها الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها والمحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص 
على سبيل المثال ال الحصر: الترخيـص الصناعي والترخـيص البيئي وتصريح الهيئة العامة للغذاء والدواء وترخيص النقل ورخص البلدية وشهادات تسجيل الشركة 
وفروعها الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادة تسجيل العالمة التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل 
 راجع الفقرة الفرعية )1٠-٢( 

ً
في ضريبة القيمة المضافة )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة وشركتها التابعة، فضال

»التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة« والفقرة الفرعية )1٠-4( »االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها 
»صاحب الترخيص«« من القسم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم تحصل الشركة على شهادة السالمة التي تصدر عن الدفاع المدني للمركز الرئي�سي وأي مخالفة في هذا الشأن سُتعرض الشركة 
للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة )٣٠( من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 1٠( وتاريخ 1٠-5-14٠6هـ )الموافق 1986/٠1/٢1م( 
والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم )م/ 66( وتاريخ ٠٢-1٠-14٢4هـ )الموافق ٢٠٠٣/11/٢6م( التي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا 
 عن كل مخالفة، كما سيؤدي عدم 

ً
النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على ٣٠ ألف ريال أو بهما معا

حصول الشركة على رخص الدفاع المدني إلى عدم تمكن الشركة من استخراج رخص بلدية جديدة أو تجديد الرخص الحالية وفي حال عدم قدرتها على استخراج 
تراخيص األمن والسالمة من الدفاع المدني قد يؤدي ذلك إلى إغالق المقر الرئي�سي أو الفروع حتى يتم استكمال اإلجراءات النظامية الستخراج تراخيص الدفاع 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
ً
المدني مما سيؤثر سلبا

 للتالي:
ً
كما لم تستكمل الشركة إجراءات تأسيس فروعها وإصدار التراخيص األساسية الالزمة لعمل هذه الفروع وفقا

ستخرج له رخصة البلدية وإن عدم التزام الشركة  	
ُ
عدم اصدار رخص البلدية لجميع المقرات التي تشغلها الفروع، بحيث بقي موقع واحد لم ت

بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية لجهة تجديد/اصدار رخص بلدية للمكاتب/الفروع التي من خاللها تمارس نشاطها التجاري يعتبر 
عرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها بالئحة الجزاءات عن المخالفات البلدية )الصادرة بتاريخ 144٢/٠٢/٠5ه الموافق 

ُ
مخالفة وقد ت

 على عمليات الشركة ونتائج عملياتها 
ً
٢٠٢٠/٠9/٢٢م( والتي د تصل إلى )5٠٠( ألف ريال، وقد تصل إلى حد إغالق مكاتب الشركة مما قد يؤثر سلبا

ومركزها المالي.

عدم تجديد الترخيص الصناعي الخاصة بمصنع سارة للمستلزمات الطبية مما يشكل مخالفة لاللتزامات المستمرة التي يجب على حامل الترخيص  	
االلتزام بها مما قد يعرض الفرع إلى سحب الترخيص ومنعه من اإلنتاج مما يؤثر على إيرادات الشركة وأرباحها ومركزها المالي.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها 
أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركتها التابعة، أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركتها التابعة الحصول على الرخص والتصاريح 
طلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركتها التابعة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق للشركة أو أي 

ُ
والشهادات اإلضافية التي قد ت

من شركتها التابعة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ً
الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية، وبالتالي سيؤثر سلبا

المخاطر المتعلقة بعقد مشروع تمثيل الشركات السعودية يف جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية  2-1-35
بتاريخ 144٢/٠٣/٠1هـ )الموافق ٢٠٢٠/1٠/18م(، أبرمت الشركة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية اتفاقية مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية 
العراق )لمزيد من التفاصيل فضال مراجعة الفقرة الفرعية )1٠-5-8( »عقد تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق« من الفقرة )1٠-5( »ملخص العقود 
 من تاريخ التوقيع عليه وقد تضمن العقد التزامات الشركة وحدود 

ً
 ميالديا

ً
الجوهرية« من القسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية«(. إن مدة هذا العقد هي ٢4 شهرا

صالحيتها. تحتفظ هيئة تنمية الصادرات السعودية بصالحية إنهاء العقد في حاالت محددة، كما يعود للهيئة حق فرض غرامات على الشركة في حال تقصيرها أو 
إخفاقها في تنفيذ التزاماتها. وفي حال عدم التزام الشركة بااللتزامات الملقاة على عاتقها عليها بموجب هذا العقد، وبالتالي يكون لهيئة تنمية الصادرات السعودية 

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.
ً
صالحية إنهائه أو فرض غرامة بحق الشركة، وفي حال حدوث ذلك فمن شأنه التأثير سلبا

المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقبالً  2-1-36
قـد تحتـاج الشـركة إلـى الحصـول علـى قـروض وتسهيالت بنكيـة لتمويـل خطـط التوسـع فـي المسـتقبل، ومـن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى 
رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانـات المقدمـة وسـجلها االئتماني. وال تعطـي الشـركة أي تأكيـد أو ضمـان بشـأن حصولهـا علـى التمويـل 
المناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهـات ممولـة، أو تمويـل بشـروط تفضيليـة مقبولـة 

تتناسـب مـع الشـركة، سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أداء الشـركة وعملياتهـا التشـغيلية وخططهـا المسـتقبلية.

المخاطر القانونية جراء عدم أخذ موافقة الجمعية العامة عىل تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية يف عام 2018م  2-1-37
لقد قامت الشركة بتغيير خطتها التي أعلنتها فيما يخص استخدام متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية والذي تم خالل العام ٢٠18م، وذلك لظروف خارجة 
عن إرادة الشركة، كما هو موضح في قسم »ملخص الطرح« صفحة رقم )و( »إجمالي المتحصالت التي سبق الحصول عليها في اخر عملية إصدار أسهم حقوق 
 لتسيير عملياتها إال أنها لم تقم بأخذ موافقة الجمعية العامة 

ً
 لما تراه إدارتها مناسبا

ً
أولوية وتحليلها ووصفها« من هذه النشرة. وقد قامت الشركة بتغيير خطتها وفقا

على تغيير استخدام المتحصالت. 

إن أمر تغيير استخدام متحصالت الطرح دون أخذ الموافقة من الجمعية العامة يترتب عليه مخاطر قانونية )كاالدعاء على أعضاء مجلس اإلدارة بسبب سوء 
استخدام السلطة أو تجاوز سلطاته( على الشركة في حال قام أحد المساهمين باالحتجاج على عدم أخذ موافقة الجمعية العامة. وفي حال حدوث ذلك، فإن ذلك 

سينعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي. 
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المخاطر القانونية المترتبة عن تكرار عدم أخذ موافقة الجمعية العامة عىل تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية  2-1-38
 للمادة )54( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أن تقدم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أّيٍ إصدار أسهم حقوق أولوية سابق 

ً
على الشركة، وفقا

فِصح عنه في نشرة اإلصدار السابقة. وعلى الشركة أن تفصح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام 
ُ
 بما أ

ً
واستخدام تلك المتحصالت مقارنة

فِصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمها بذلك. ومقابل التزام الشركة باإلفصاح عن التغييرات 
ُ
الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

التي تطرأ على استخدام متحصالت الطرح للجمهور على موقع »تداول«، ينبغي عليها أخذ موافقة الجمعية العامة على هذه التغييرات. إن قيام الشركة بتكرار عدم 
أخذ موافقة الجمعية العامة على تغيير استخدام متحصالت اكتتاب حقوق األولوية سيضعها أمام مخاطر قانونية متمثلة بإمكانية قيام أحد المساهمين باالحتجاج 
 بااللتزام بنظام السوق المالية ونظام الشركات وقواعد اإلدراج 

ً
 خطيا

ً
 أن الشركة قد قدمت تعهدا

ً
مما سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة ومركزها المالي. علما

وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والقـواعد األخرى التي تصدرها الهيئة من حين آلخر، كما أقرت الشركة بصالحية الهيئة في تعليق أو إلغاء إدراج 
 لقواعدها.

ً
األوراق المالية للُمصدر واتخاذ أّيٍ إجراءات أخرى وفقا

مخاطر تصفية شركات تابعة أو مستثمر فيها  2-1-39
تمتلك الشركة حصص في »الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة« وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم 
)4٠٣٠1٢1٠٠1( وتاريخ 1417/1٠/٢5هـ )الموافق 1997/٠٣/٠5م(، بنسبة )٢٠%( من راس المال. باشر الشركاء بإجراءات التصفية االختيارية للشركة المتحدة 
للصادرات الوطنية، وعلى الرغم من هذه التصفية تتم بشكل اختياري وليس قضائي وبموافقة الشركاء بالشركة )تحت التصفية( إال أنه ال يوجد ما يضمن تمكن مدير 
الشركة من أن يقدم إلى المصفي دفاتر الشركة )تحت التصفية( وسجالتها ووثائقها واإليضاحات والبيانات التي يطلبها مراجع الحسابات الستخراج شهادة الحساب 
الختامي لتبين ما لها وما عليها وذلك كشرط مسبق لشطب شهادات وتراخيص الشركة )تحت التصفية( خاصة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي عليها 
التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة قبل شطب شهادة السجل التجاري. تكون وزارة التجارة الجهة المختصة لتقديم طلب التصفية االختيارية والتي يتطلب 
إرفاق جميع المستندات الداعمة إلنجاز عملية التصفية. ان عدم تزويد الجهات الحكومية المختصة بالمستندات المشار اليها اعاله أو التأخير في ذلك أو وجود اي 
مسألة معلقة تعيق عمل المصفي لناحية استكمال اجراءات التصفية االختيارية خالل خمس )5( سنوات والتي ال يجوز تمديدها اال بأمر قضائي، وفي حال التأخر في 
اإلجراءات أو في حال مخالفة المصفي لاللتزامات المستمرة وفق أحكام نظام الشركات ستعتبر مخالفة لنظام الشركات مما قد يؤدي إلى فرض عقوبة غرامة ال تزيد 

 بقدر نسبة مشاركة الشركة بالشركة، وتوقعاتها المستقبلية وايراداتها ونتائجها المالية.
ً
 على الشركة، ولو جزئيا

ً
عن خمسمائة ألف )5٠٠,٠٠٠( ريال مما يؤثر سلبا

مخاطر ضعف إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة  2-1-40
امتنع المراجع الخارجي للشركة عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٠/1٢/٣1م حيث واجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء مالحظات المراجع 
الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية لإلدارة التنفيذية السابقة وأحد مكاتب المراجعة الخارجية )السابق( مما أدى إلى تعليق تداول أسهم الشركة، 
ويعود السبب في ذلك إلى ورود تحفظات كانت بسبب وجود بعض البيانات الخاطئة أو عدم توفر بعض البيانات الخاصة بفروع الشركة خارج المملكة العربية 
السعودية. وبتاريخ ٢٠٢1/٠6/٠9م أعلنت الشركة عن االنتهاء من المتطلبات الجوهرية لتحفظات المراجع الخارجي مكتب )بيكر تيلي( في تقريره السنوي عن 
النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٠/1٢/٣1م وكانت طبيعة رأيه )متحفظ(. وبناًء عليه قامت الشركة بتعيين إحدى شركات المحاسبة القانونية المعتمدة 
والمتخصصة في المراجعة العدلية )Auditing	Forensic( -الجنيدل والقو�سي محاسبون ومراجعون قانونيون - وذلك لحصر جميع المخالفات واتخاذ اإلجراءات 
النظامية بشأنه. وبتاريخ ٢٠٢1/٠6/1٠م تم االنتهاء من التقرير )تقرير عن الحقائق المكتشفة( ورفعه إلى إدارة الشركة وتضمن التقرير النتائج التي تم التوصل اليها 
فيما يخص التجاوزات اإلدارية والمالية المرتكبة من اإلدارة التنفيذية السابقة وأحد مكاتب المراجعة الخارجية )السابق(. وبتاريخ ٢٠٢1/٠7/٠6م أعلنت الشركة 
عن االنتهاء من أعمال المراجع العدلي ورصد وحصر التجاوزات اإلدارية والمالية لإلدارة التنفيذية السابقة. وفي حال لم تقم الشركة باتخاذ إجراءات كافية للرقابة 
 على 

ً
الداخلية ولدرء أي مخالفات في المستقبل قد تضع الشركة أمام التزامات مالية غير متوقعة وقد تكون غير قادرة على سدادها والوفاء بالتزاماتها مما سيؤثر سلبا

أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة برأي المراجع الخارجي المتحفظ  2-1-41
تضمنت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م باإلضافة إلى القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 لمراجع الحسابات الخارجي ويقوم أساس هذا الرأي المتحفظ على ثالثة بنود أساسية وهي:
ً
 متحفظا

ً
٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، رأيا

 للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(، وبالتالي لم يتمكن المراجع من تحديد ما إذا كان هنالك  	
ً
عدم قيام المجموعة باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة طبقا

أي تعديالت ضرورية بقيمة الذمم المدينة التجارية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م.

أظهرت مراجعة المراجع الخارجي لتكلفة اإليرادات البالغة ٣5 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، عدم اكتمال بعض  	
المستندات المؤيدة لمبالغ المشتريات ولم يتمكن المراجع الخارجي من الحصول على تأكيدات كافية من إجراءات المراجعة األخرى. وبالتالي لم يتمكن 
المراجع الخارجي من تحديد ما إذا كان هناك أي تعديالت ضرورية على تكلفة اإليرادات للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م.

 للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15(، وبالتالي لم يتمكن المراجع الخارجي  	
ً
لم تقم اإلدارة بتقييم عالقة المجموعة لعقودها مع العمالء كأصيل أو وكيل وفقا

من التحقق من مدى مالئمة عرض بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م.

إن لم تتمكن الشركة من معالجة هذه التحفظات واالستمرار في تضمين القوائم المالية للشركة على رأي متحفظ لمراجع الحسابات الخارجي، فذلك بدوره أن يؤثر 
بشكل سلبي على عمليات الشركة ووضعها المالي.

مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل  2-1-42
ُيلزم نظام العمل والئحته التنفيذية جميع أصحاب العمل بان يكون عقد العمل مع أي عامل مكتوب ومن نسختين على األقل. كذلك الزمت وزارة الموارد البشرية 
 من خالل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود عمل العاملين وإتاحة الفرصة للعاملين التحقق من 

ً
والتنمية االجتماعية ان يتم توثيق عقود العمل الكترونيا
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صحة بيانات عقودهم من خالل توثيق العقود عبر بوابة الخدمات االلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم )156٣٠9( 
 انه يجب توثيق جميع عقود العاملين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ هذا القرار مباشرة اما المتعاقد 

ً
وتاريخ 144٠/٠8/18هـ )الموافق ٢٠19/٠4/٢٣م( علما

 وعلى مراحل زمنية تنتهي بنهاية الربع الرابع من العام ٢٠٢٠م. كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة ملتزمة بتوثيق عقود 
ً
 فيكون توثيق عقودهم الزاميا

ً
معهم مسبقا

العاملين لديها الكترونيا بنسبة بلغت )96%( لشهر ديسمبر ٢٠٢1م، إال أنه وفي حال خالفت الشركة لقرار إلزامية توثيق عقود العاملين أو مخالفتها لنظام العمل 
األمر قد يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بموجب القرار الوزاري رقم )17874٣( وتاريخ 144٠/٠9/٢7 هـ 
)الموافق ٢٠19/٠6/٠1م( والتي تصل إلى )1,٠٠٠( ألف ريال تتعدد بتعد العمال المخالفة، وإن من شأن فرض مثل هذه العقوبات بحق الشركة التأثير بشكل سلبي 

على عملياتها ومركزها المالي.

مخاطر تعليق التداول بأسهم الشركة  2-1-43
تخضع الشركة بصفتها شركة مساهمة عامة لمتطلبات تفرضها الهيئة لناحية اإلفصاح عن التقارير والوثائق المالية وإن عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة 
لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة أو في حال تضمين تقرير مراجع الحسابات على القوائم 
المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي، فسوف يؤدي كل ذلك إلى تعرض الشركة إلى تعليق أسهمها من قبل تداول بحيث يصبح التداول بأسهم الشركة 
 على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية 

ً
من خالل أعضاء السوق وال تطبق القيود المتعلقة بنسبة حد التذبذب اليومي في أسعار سهم الشركة مما سيؤثر سلبا

ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 

مخاطر تعليق تداول الورقة المالية للتأخر يف نشر المعلومات المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة  2-1-44
 للفقرة الفرعية )1( من الفقرة )ج( من المادة )٣6( من قواعد اإلدراج، تعلق السوق تداول أوراق الشركات المدرجة في حال عدم التزامها بالمواعيد المحددة 

ً
وفقا

 لقواعد اإلدراج والموافق 
ً
لإلفصاح عن المعلومات المالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة. ووفق إجراءات تعليق تداول األوراق المالية المدرجة وفقا

عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )٣-1٢٣-٢٠17( بتاريخ 14٣9/٠4/٠9ه )الموافق ٢٠17/1٢/٢7م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-1٠-٢٠19( بتاريخ 
 بموجب قراره رقم )1-٢٢-٢٠٢1( بتاريخ 144٢/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠٢1/٠٢/٢4م(، يتوجب على 

ً
144٠/٠5/٢4ه )الموافق ٢٠19/٠1/٣٠م( والمعدلة أخيرا

الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع التعليق، وفي حال استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر، من دون أن تتخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح 
التعليق، يجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. 

لقد واجهت الشركة مخاطر تعليق التداول بأسهمها للتأخر في نشر نتائجها المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/1٢/٣1م، بحيث أعلنت مجموعة تداول السعودية 
تعليق تداول أسهم الشركة في السوق ابتداء من الخميس 144٢/٠9/17ه )الموافق ٢9 أبريل ٢٠٢1م(، وعادت لترفع التعليق ابتداء من األربعاء 144٢/11/٢٠ه 
)الموافق ٢٠٢1/٠6/٣٠م(. وأعزت الشركة سبب التأخر عن نشر النتائج المالية إلى امتناع المراجع الخارجي عن إبداء رأيه. كما واجهت الشركة صعوبات للحصول 
 بسبب تغير اإلدارة التنفيذية في الشركة وعدم امكانية الحصول 

ً
على المستندات المحاسبية الداعمة من جهات خارج المملكة، لعدم امكانية الحصول عليها الكترونيا

 قبل أن يتم تغيير اإلدارة المالية ورفع التحفظات 
ً
 بسبب التدابير االحترازية لجائحة كورونا بمنع السفر، باإلضافة إلى ضعف الممارسات المحاسبية سابقا

ً
عليها يدويا

 لتقرير عن حقائق مكتشفة في سياق تدقيق جنائي، فمن التجاوزات اإلدارية المكتشفة على سبيل المثال: 
ً
الجوهرية. وقد ُرصدت بعض التجاوزات اإلدارية )وفقا

إبرام صفقات باسم الشركة دون تسجيل هذه الصفقات في حسابات الشركة والتالعب في الفواتير( وقد تم رفع تقارير عن هذه التجاوزات اإلدارية من قبل الشركة إلى 
 على حقوق الشركة ومساهميها. في حال عدم التزام الشركة في اإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية 

ً
الجهات المختصة الستكمال جميع اإلجراءات النظامية حفاظا

وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة، يكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة لصالحية السوق تعليق تداول أسهمها وقد تصل إلى حد إلغاء اإلدراج.

مخاطر تعامالت األطراف ذات العالقة  2-1-45
قد تتعرض الشركة في سياق ممارستها ألعمالها إلى وجود تعامالت مع أطراف ذات عالقة يتم عرضها على الجمعية العامة دون إعطاء الحق للمساهمين الذين لهم 
مصلحة في تلك العقود بالتصويت عليها، وإقرار أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية. كما 
أنه في حال قرر أي عضو من أعضاء المجلس االنسحاب من الشركة فقد يتم إيقاف التعامالت مع الشركات ذات العالقة بتلك العضو أو قد يتم طلب تعديل شروط 
 على 

ً
االتفاق أو التعامل بشروط ال تر�سي الشركة مما سيضطرها الختيار شركات أخرى لتتعاقد معها وقد ال تحصل على نفس المعاملة منهم األمر الذي سيؤثر سلبا

اعمال الشركة وربحيتها. وفي هذه الحالة يتوجب على الشركة االلتزام بتطبيق المادتين )71( و)7٢( من نظام الشركات والتصويت على تلك العقود من قبل الجمعية 
العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين او أعضاء مجلس االدارة الذين لهم مصالح في تلك العقود. 

كما بتاريخ نشر هذه النشرة ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة.

مخاطر حماية العالمة التجارية  2-1-46
تعتمد قدرة الشركة وفروعها في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التناف�سي وتمنحها 
 في السوق بين العمالء. لدى الشركة عالمة تجارية )صادرات Sadirat( تم ايداعها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 1441/٠9/٠6ه 

ً
تميًزا واضحا

 راجع القسم الفرعي )7-1٠( 
ً
)٢٠٢٠/٠4/٢9م( بالطلب رقم )٢٢5٢6٣( بالفئة )4(، وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم تسجيل العالمة التجارية بشكل نهائي )فضال

»العالمات التجارية« من القسم )1٠( »المعلومات القانونية«(. إن عدم تسجيل شعار الشركة كعالمة تجارية بموجب شهادة تسجيل نهائية وإن أي إخالل بحقوق 
الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة وشركتها التابعة، ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام المحاكم 
المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالماتها التجارية 
 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
بشكل فعال أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا
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مخاطر االعتماد عىل موظفين أجانب  2-1-47
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي )46٫15%( من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها 
المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو حدث 
تغير في سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع. باإلضافة إلى أن اعتماد الشركة على نسبة مرتفعة من 
الموظفين غير السعوديين يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات، األمر الذي يؤدي إلى زيادة 

 على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.
ً
في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي يؤثر سلبا

مخاطر متعلقة بتطبيق الحوكمة  2-1-48
صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8- 16-٢٠17( وتاريخ ٠5/16 /14٣8ه )الموافق ٢٠17/٠٢/1٣م( بناء على نظام الشركات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣ وتاريخ ٢8 / 14٣7/٠1 ه، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-7-٢٠٢1( وتاريخ 144٢/٠6/٠1ه )الموافق 
 من تلك المضمنة في الالئحة السابقة، وتتضمن بنود الزامية حول تشكيل مجالس 

ً
٢٠٢1/٠1/14م(، وتتضمن الالئحة المعدلة بنود الزامية وأحكام أكثر تفصيال

اإلدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم وأحكام تعالج حاالت تعارض المصالح بين أعضائها والشركة ولضمان وضوح 
العالقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، 

كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه. 

وتجدر اإلشارة بأن الشركة ملتزمة بجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة، )لمزيد من التفاصيل حول الحوكمة ومدى التزام الشركة، 
الرجاء االطالع على الفقرة الفرعية )1٠-4-7( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية« من القسم )1٠( »المعلومات القانونية«(.

إن إخفاق الشركة في تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة قد يعرضها لغرامات تفرضها الجهات الرقابية مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

مخاطر سوء إدارة مجلس اإلدارة السابقة اإلدارة التنفيذية  2-1-49
 عن الشركة بصفتها المدعية، دعوى قضائية 

ً
أقام مجلس اإلدارة السابق للدورة التاسعة – والذي امتدت واليته من تاريخ ٢٠16/٠6/16م ولمدة ثالث سنوات – نيابة

لمالحقة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثامنة – والذي امتدت واليته من تاريخ ٢٠1٣/٠6/16م وحتى تاريخ ٢٠16/٠6/15م - واإلدارة التنفيذية السابقين، وذلك بناء 
على التدقيق الجنائي الذي قامت به الشركة من خالل التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة بالمراجعة العدلية والتي أدت إلى رصد وحصر التجاوزات اإلدارية 
والمالية لإلدارة التنفيذية السابقة. أسندت الدعوى إلى المواد )٣5( من نظام المرافعات الشرعية، )78( من نظام الشركات، )4( من النظام األسا�سي للشركة ومبادئ 
وأصول حوكمة الشركات. في األساس، ارتكزت الدعوى على اتفاقيات وصفقات ألحقت الخسائر بالشركة لتقصير وإهمال وأخطاء ارتكبها مجلس اإلدارة السابق، 
وتضمنت اإلجراءات والصفقات موضوع الدعوى: )1( اتفاقية شراء مصنع سارة بتاريخ ٢٠16/٠٢/٠٣م بمبلغ وقدره )9,58٠,٠٠٠( تسعة مليون وخمسمائة وثمانية 
ثمانون ألف ريال. )٢( شراء بضائع من دولة الصين بتاريخ ٢٠15/٠5/٠1م بموجب فواتير شراء بمبلغ يقدر بحوالي )5,٠٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين ريال. )٣( اتفاقيات 
وصفقات لعامي ٢٠14م -٢٠15م بدولة أثيوبيا )بيع سيارات، ومواد بترولية وأغنام( بمبلغ )٢9,٠٠٠,٠٠٠( تسعة وعشرون مليون ريال. )4( اتفاقيات تجارية وتسويق 
ومنتجات مع شركة شهد الصحراء بتاريخ ٢٠1٢/٠4/11م بمبلغ )٣٠,٠٠٠,٠٠٠( ثالثين مليون ريال. )5( تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم )شركة شهد 
الصحراء للتوزيع( برأس مال مليون ريال. وطالبت الشركة بتعويض قدره )6٣,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي عن الخسائر الالحقة بالشركة وإلزام المدعى عليهم بدفع قيمة 
 للنطر فيها. وبتاريخ 

ً
أتعاب المحاماة. تم تبادل اللوائح ما بين طرفي الدعوى وصدر الحكم فيها بالرقم )1٣7٠( لعام 14٣9ه بعدم اختصاص المحاكم التجارية والئيا

144٠/٠9/٠9ه )الموافق ٢٠19/٠5/14م(، تقدمت الشركة بطلب استئناف الحكم الصادر والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية وطلبت الشركة النظر في 
الدعوى، وتم قيدها بالرقم )٢979( لدى محكمة االستئناف. وجاء حكم محكمة االستئناف بإلغاء الحكم الصادر عن الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية 
 أنه وبتاريخ 144٢/٠4/٠٣ه )الموافق ٢٠٢٠/11/18م(، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة الحادية 

ً
. علما

ً
بالرياض وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لنظرها موضوعا

والعشرين بالمحكمة التجارية، قررت هذه الدائرة شطب الدعوى. ومن ثم تقدت الشركة بتاريخ 144٢/٠4/٢4ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٠9م( بطلب النظر في القضية 
المشطوبة، وعليه وبعد البحث في القضية قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات. وبتاريخ 144٣/٠6/15ه )الموافق ٢٠٢٢/٠1/18م(، صدر عن المحكمة التجارية 
بالرياض )الدائرة التجارية الواحدة والعشرون( حكمها بالصك رقم )4٣748٣5٣٠( والذي ق�سى باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وتفيد الشركة بأنها ستقوم بتقديم 

االعتراض على الحكم الصادر. 

وعليه فان تعليق الورقة المالية للشركة وفقا لقواعد االدراج وإجراءات تعليق تداول األوراق المالية المدرجة ورصد تجاوزات إدارية ومالية ارتكبتها اإلدارة السابقة 
للشركة ووجود دعاوى قضائية ضد مجلس االدرة واإلدارة التنفيذية السابقين الحق خسائر فادحة بالشركة مما أثر على سمعتها ونتائج عملياتها واعمالها ومركزها 

المالي.

مخاطر تعديالت سنوات سابقة عىل القوائم المالية 2-1-50
تضمنت القوائم المالية التي صدرت في العام ٢٠٢٠م، أرقام معدلة للعام ٢٠19م وذلك بعد تسجيل تسويات على عدد من بنود المركز المالي وقائمة الربح والخسارة 
، مصروف األتعاب 

ً
والدخل الشامل اآلخر. ارتبطت التسويات بشكل رئي�سي برصيد حق استخدام األصول، التزامات عقود اإليجار والمصاريف المدفوعة مقدما

المهنية ومكافآت مجلس اإلدارة للعام ٢٠19م، األرباح اإلكتوارية، المخزون وبنود أخرى.

إن استمرار الشركة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ عن تسويات لبنود في القوائم المالية عن أعوام سابقة سينتج عنها تضمين أرقام معدلة في القوائم 
المالية الصادرة للشركة، فذلك بدوره أن يؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة ووضعها المالي.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع   2-2

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح  2-2-1
تخضع الشركة للعديد من األنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع الصناعي والتجارة والتصدير بشكل خاص، ومن ضمنها قوانين الجمارك وقوانين 
 على الشركة من حيث الدول واألشخاص اللذين تستطيع الشركة 

ً
الرقابة على التصدير والقوانين واللوائح المرتبطة بها. وقد تفرض هذه القوانين واللوائح قيودا

التعامل معهم، ومنتجات وسلع محلية التي تستطيع الشركة التعامل بها وتصديرها وإعادة بيعها إلى عمالئها بالخارج والشروط واألحكام التي تزاول بموجبها الشركة 
نشاطها، باإلضافة إلى ذلك، تخضع الشركة لقوانين مكافحة االحتكار والقوانين التي تنظم عملية تصدير وترويج وبيع سلع منتجات محلية مصنعة بالمملكة. وفي حال 
لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها أو في حال تغيير أي منها، فسوف تواجه الشركة تأخيرات في تصدير وتوريد منتجات المصانع المحلية أو 
ستخضع لغرامات أو عقوبات، أو ستضرر سمعتها وهو ما سيقلل من الطلب على خدمات الشركة األمر الذي سيؤثر سلبا على عمليات الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي. 

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  2-2-2
بتاريخ 14٣7/٠٢/٢٢هـ )الموافق ٢٠15/1٢/٠4م( وافق مجلس الوزراء على اصدار نظام جديد للشركات ليحل محل نظام الشركات القديم، والذي دخل حيز التنفيذ 
في شهر مايو ٢٠16م. ويفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها وسيفرض ذلك على الشركة القيام باإلجراءات المناسبة 
وتعديل بعض القواعد المتبعة في الشركة والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل. وقد التزمت الشركة بتعديل نظامها األسا�سي ليتوافق 

مع متطلبات نظام الشركات المحدث.

كما يفرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية، حيث تصل حسب نظام الشركات الجديد )المادة ٢1٣( إلى )5٠٠( 
ألف ريال وقد تصل في بعض األحيان إلى )5( مليون ريال بحسب طبيعة ونوع المخالفة المرتكبة؛ وبالتالي من الممكن أن تتعرض الشركة إلى مثل هذه العقوبات في 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
ً
حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلبا

مخاطر سحب ترخيص مصنع الشركة  2-2-3
تمارس الشركة نشاطها الصناعي من خالل فرع الشركة في مدينة الرياض )الصناعية الثالثة( إلنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبالستكية مستهلكة ووحدة رضعات 
ومصاصات ومستلزمات أطفال بالستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات واوية )عصارات خالصات نباتية( وادوية عشبية 

بموجب ترخيص صناعي رقم )٢47( وتاريخ 14٣9/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠17/1٠/18م(.

ص له 
ّ
يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية، وعلى المرخ

 للوزارة في حال تعديل أي من البيانات الصناعية كإجمالي التمويل والطاقة اإلنتاجية والمواد واآلالت والعمالة المطلوبة ليتسنى 
ً
بمزاولة نشاط صناعي التقدم فورا

للوزارة ضبط أي تعديل أو توسعة في المشاريع الصناعية وذلك حسب شروط الرخصة. ويجوز للوزارة إلغاء الرخصة في األحوال التالية:

عدم االلتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعمول بها في المملكة وإذا لم تتوفر تلك المواصفات فيتم التنسيق بين صاحب المشروع والهيئة العربية  	
السعودية للمواصفات والمقاييس الختيار أنسب مواصفات دولية تفي بالغرض لحين صدور مواصفة سعودية.

عدم االلتزام باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على البيئة من التلوث. 	

عدم الحصول على موافقة البلدية المختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حالة إقامة المصنع خارج المدن الصناعية المرخصة. 	

ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة. 	

جمع أموال أو تغيير في ملكية الترخيص قبل الحصول على موافقة الوزارة  	

عدم االلتزام بما ورد بالقرار الوزاري )14٠4/9٠٢هـ( وتاريخ 14٠4/٣/٢1هـ الصادر من وزارة الداخلية »الدفاع المدني« بشأن تطبيق القواعد التنظيمية  	
لمفهوم السالمة واألمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.

 للنشاط الصناعي. 	
ً
عدم االلتزام بالحد األدنى إلجمالي التمويل المطلوب لمنح التراخيص الصناعية وفقا

	 .
ً
عدم تقّدم صاحب الترخيص بطلب تجديده قبل نهاية مدته فيعتبر هذا الترخيص الغيا

 ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال الملكية أو زيادة رأس المال أو تعديل 
ً
وعلى كافة الشركات الصناعية المرخصة التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا

االسم التجاري أو زيادة عدد عمالة الخ. وإذا تم سحب الترخيص من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتهما االستمرار في ممارسة نشاطها. وسيكون لذلك تأثير سلبي على 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى أسعار أسهمها.

مخاطر متعلقة باألنظمة والمعايير البيئية  2-2-4
م عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية 

ّ
تتطلب أعمال مصنع الشركة االلتزام بالتشريعات واألنظمة والتعليمات البيئية المطبقة في المملكة والتي تنظ

وسالمة المنشئات الصناعية والعاملين فيها. فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات مصنع الشركة في المدينة الصناعية)الثالثة( بالرياض عدد من مواد 
ركت من دون عالج أو إدارة سليمة، إلى خطر 

ُ
النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ت

تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة اإلنسان.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية | 19 www.siec.com.sa

عوامل المخاطرة   

إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشأة الصناعية المملوكة من قبل الشركة كما سوف يعرض الشركة 
إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها )وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمدن الصناعية( والتي ستؤثر 
 على نتائجها المالية 

ً
 على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبا

ً
سلبا

وربحيتها.

المخاطر المتعلقة بالضريبة عىل القيمة المضافة  2-2-5
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية بتاريخ 14٣8/٠5/٠٢ ه)الموافق ٢٠17/٠1/٣٠م( على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة )VAT( لدول مجلس 
التعاون الخليجي، والتي بدأ العمل بها بتاريخ ٢٠18/٠1/٠1م كضريبة جديدة ستلقى على عاتق المنشآت والمستهلكين في معظم القطاعات االقتصادية بالمملكة 
)باستثناء الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم وبعض منتجات األغذية األساسية( وستكون كل المنشآت )منها الشركات التجارية والمهنية( ملزمة بالتسجيل 
بنظام ضريبة القيمة المضافة وقد منح نظام ضريبة القيمة المضافة فترة سماح للمنشآت التي تزيد إيراداتها عن ) ٣75 ألف ريال( وتقل عن )مليون ريال( حتى 

٢٠18/1٢/٣1م للتسجيل، وإن عدم التزام المنشآت بالتسجيل خالل المدة المحددة سيترتب على ذلك:

غرامة مقدارها 1٠,٠٠٠ ريال )المادة 41 من نظام ضريبة القيمة المضافة(،- 1

يعاقب كل من لم يقدم اإلقرار الضريبي خالل المدة التي تحددها الالئحة بغرامة ال تقل عن 5% وال تزيد عن ٢5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين - ٢
عليه اإلقرار بها.

يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة ال تتجاوز )1٠٠,٠٠٠( مائة ألف ريال، وذلك دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص - ٣
عليها أي نظام آخر. 

هذا وقد استخرجت الشركة شهادة تسجيل بضريبة القيمة المضافة رقم )٣٠٠٠54٠6٢1٠٠٠٠٣( وتاريخ 14٣9/٠٢/٢1ه )الموافق ٢٠17/11/1٠م( الصادرة عن 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

 
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن إقرار هذه الضريبة في المملكة وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سينطوي على العديد من المعوقات الجوهرية، وذلك نظرا

لحداثة تطبيقها واإلشراف على العمل بها من قبل الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاضعة لهذه الضريبة.

 إلى أن طبيعة ضريبة القيمة المضافة يتم تحملها من قبل المستهلك، فالشركة تقوم برفع أسعارها لتعكس قيمة الضريبة المضافة )VAT( والذي من شأنه 
ً
ونظرا

 على قاعدة عمالء الشركة، كما قد ال تتمكن الشركة من زيادة أسعارها بسبب طبيعة العالقة التعاقدية مع بعض العمالء وبكلتا الحالتين 
ً
 وجوهريا

ً
أن يؤثر سلبيا

سيؤدي ذلك إلى تحمل الشركة لقيمة الضريبة )VAT( غير المحصلة من العميل، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن هذا النوع من الضرائب يعد بطبيعته معقدا ويشتمل تطبيقه على إجراءات وتعليمات مفصلة على المستوى الحكومي أو على مستوى المنشآت التجارية 
الملزمة بهذه الضريبة )والتي ستشمل الشركات الكبيرة منها والمتوسطة، باإلضافة للشركات العائلية الصغيرة(، وعليه فستحتاج الشركة إلى تدريب موظفيها المعنيين 
لإللمام وفهم طبيعة وطريقة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة)VAT(، واألهم من ذلك كيفية طريقة احتسابها لهذه الضريبة، وتقديمها للتقارير الخاصة بها 

وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل، ومن بين األمور التي ينبغي على الشركة مراعاتها في تطبيق هذا النوع من الضرائب ما يلي: 

تقييم مدى قدرة وجاهزية أنظمتها اإللكترونية والمحاسبية لتطبيق وتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة.- 1

إعداد استراتيجية خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.- ٢

تحديد التعاقدات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.- ٣

دراسة العقود والتعامالت الداخلية القائمة بين الشركة ووحداتها الداخلية التي ستتأثر بتطبيق هذه الضريبة- 4

تدريب الموظفين في قسم المالية والمحاسبية ومبيعات - 5

سيترتب على إخالل الشركة بااللتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة، والتي من ضمنها إعداد تقارير دقيقة وإيداعها لدى الجهة الحكومية المختصة، تعرضها 
لغرامات مالية وعقوبات نظامية أخرى، بحسب ما تنص عليه األنظمة والتشريعات الخاصة بهذه الضريبة. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ستتحمل تكاليف، قد تكون 
جوهرية لتطوير أنظمتها اإللكترونية والمحاسبية، إعداد ورش عمل لتدريب موظفيها باإلضافة ألي تغييرات لطريقة إدارة عملياتها، وذلك لغرض التقيد بمتطلبات 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة وما يتعلق بها من متطلبات محاسبية وتشغيلية، والتي سيكون لها أثر سلبي على أعمال الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

قرر مجلس الوزراء السعودي في الثاني من جمادى األولى 14٣8ه الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
 من األول من يناير ٢٠18م، كضريبة جديدة تبلغ 5% من سعر البيع، تضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة 

ً
العربية، والتي بدأ العمل بها اعتبارا

بالمملكة، بما في ذلك القطاعات التي تعمل فيها الشركة. وبتاريخ 1441/1٠/17ه )الموافق ٢٠٢٠/٠6/٠9م( صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 
)٢٠-٣-٢( بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح 15% من سعر البيع ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠7/٠1م. وبما أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها يتم تحملها 
من قبل المستهلك النهائي، فقد قامت الشركة بإضافة قيمة الضريبة المضافة على أسعارها مما يؤدي إلى زيادة أسعار بيع الشركة، وقد يؤدى ذلك إلى انخفاض 

اإليرادات. 
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المخاطر السياسية واالقتصادية  2-2-6
يعتمد أداء الشركة على األوضاع السياسية السائدة في المملكة العربية السعودية وفي الشرق األوسط واألوضاع االقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصاد المملكة، 
واليزال االقتصاد السعودي ومعدل االنفاق الحكومي يعتمد على أسعار النفط والغاز في األسواق العالمية على الرغم من النمو الذي يشهده االقتصاد السعودي في 
 
ً
قطاعات أخرى، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار النفط والغاز قد يؤدي إلى تباطؤ كبير أو كساد في االقتصاد السعودي أو خطط االنفاق الحكومي مما سيؤثر سلبا
على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة الشركة على الحصول على عمالء جدد أو تجديد تعامالتها مع العمالء الحاليين، ومن ثم التأثير بشكل سلبي على إيراداتها 
وأرباحها ونتائج عملياتها، وعلى أسواق المال بشكل عام وبالتالي ستؤدي إلى التأثير بدوره بشكل سلبي جوهري على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمر كامل أو جزء 

من قيمة استثماره.

مخاطر عدم التحكم يف األسعار  2-2-7
تتعرض أسعار المنتجات التي تبيعها الشركة والتي تحمل عالماتها التجارية لتقلبات أسعار نفس السلع في السوق العالمية على عكس المنتجات التي تحصل عليها 
 مع الموردين. وال تقوم الشركة بأي من أعمال 

ً
 على أسعارها وتكون ثابتة ومتفق عليها مسبقا

ً
وفق وكاالت تجارية تبرمها مع الجهات المصنعة حيث يتم االتفاق مسبقا

التحوط ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف وأسعار السلع. 

وتجدر اإلشارة إلى أن التقلبات في أسعار هذه السلع تتأثر بعدد من العوامل مثل عوامل العرض والطلب العالميين المرتبطة بهذه السلع والمضاربة من قبل التجار في 
السوق وغيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الدولية، وهي جميعها عوامل خارجة عن سيطرة الشركة حاليا وبالمستقل.

ونتيجة لما تقدم، فإن أي ارتفاع في أسعار المنتجات التي تبيعها الشركة نتيجة التذبذبات العالية لألسعار العالمية سوف يكون لها آثار سلبية على ربحية الشركة. 
وفي حال ارتفاع أسعار المنتجات التي تشتريها الشركة من الموردين المختلفين وعدم قدرة الشركة من نقل هذا االرتفاع إلى العمالء، فان ذلك سيؤدي إلى انخفاض 

هامش ربحية الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

كما إن ارتفاع اسعار أحد منتجات الشركة سوف يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى. 
 سوف يؤثر على حصة الشركة السوقية وبالتالي على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

ً
إن أي تغير في األسعار مستقبال

مخاطر األوراق المالية المطروحة   2-3

المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل يف سعر الحقوق األولوية  2-3-1
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا بسبب الفرق بين نسبة 
التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة للحقوق مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول 

أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل للحقوق. وقد تؤثر هذه العوامل سلبا على سعر تداول الحقوق. 

مخاطر متعلقة بالتذبذبات المحتملة يف سعر السهم  2-3-2
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرا وقد يتأثر 
بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا عن العديد من العوامل منها دون 
حصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات 

الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي اعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا على سعر أسهم الشركة في السوق. باإلضافة إلى ذلك، قد 
ال يتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من 
سعر الطرح. واذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فانه ال يمكن الغاء االكتتاب أو تعديله، وعليه قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة 

لذلك. عالوة على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة. 

مخاطر عدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية  2-3-3
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه إلى عدم وجود ما يضمن 

الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  2-3-4
 وقد تختلف عما هي موجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على التطور هي من 

ً
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على 
قراره االستثماري. 

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  2-3-5
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة، فإن ملكية األسهم سوف تنخفض بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاته من حق التصويت والحصول على األرباح مما سيؤثر 

على السعر السوقي للسهم.
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عوامل المخاطرة   

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب عىل أسهم الشركة والحقوق  2-3-6
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد أو مستثمر 
جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة 
من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك 
تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم 

التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة. 

مخاطر انخفاض نسب الملكية  2-3-7
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال 
رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة 

ملكيته في راس مال الشركة نتيجة لزيادة رأسمالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية يف الوقت المناسب  2-3-8
تبدأ فترة االكتتاب في )•( ه )الموافق )•( م( وستنتهي في )•( ه )الموافق )•( م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة 
التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمين المستحقين من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة 
االكتتاب، بناء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان ان يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا 

بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم  2-3-9
تعتمد أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة 
للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في المستقبل على خلفية أن 

أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأسمالها.

، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص 
ً
ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعليا

عليها النظام األساس للشركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة يف حقوق األولوية  2-3-10
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق األولوية نطاق التذبذب 
اليومي المسموح به للسعر السوقي )والذي يمثل في 1٠% ارتفاعا وهبوطا من سعر االغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق 
االرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المساهم 
للحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب، أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال 
عدم ممارسة الحقوق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح المتبقي بسعر أعلى 
من سعر الطرح. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل 

المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين.
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الـشــركـــة -  3

نبذة عن الشركة   3-1

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية )ويشار اليها فيما بعد بـ »الشركة« أو »صادرات«( كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم )954( 
بتاريخ 141٠/11/1٢هـ )الموافق 199٠/٠6/٠6م( وتم قيدها بالسجل التجاري الصادر من مدينة الرياض بموجب شهادة تسجيل رقم )1٠1٠٠77554( وتاريخ 
141٠/11/٢5هـ )الموافق 199٠/٠6/19م(، ويقع المقر الرئي�سي للشركة في مدينة الرياض. وبدأت الشركة مزاولة أنشطتها في عام 199٢م برأسمال بلغ )7٢,٠٠٠,٠٠٠( 
اثنان وسبعين مليون ريال سعودي مقسم إلى )7٢٠,٠٠٠( سبعمائة وعشرون ألف سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة االسمية للسهم )1٠٠( مائة ريال وجميعها أسهم 
عادية نقدية. وفي تاريخ 1418/1٢/٢٢ه )الموافق 1998/٠4/19م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تجزئة القيمة اإلسمية للسهم من )1٠٠( مائة ريال 
سعودي إلى )5٠( خمسون ريال سعودي ليصبح عدد األسهم )1,44٠,٠٠٠( مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم. وبتاريخ 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م(.

وافقت الجمعية العامة للمساهمين )الغير عادية( على زيادة رأسمال الشركة من )7٢,٠٠٠,٠٠٠( اثنين وسبعون مليون ريال سعودي ليصبح )1٠8,٠٠٠,٠٠٠( مائة 
وثمانية مليون ريال سعودي تم تغطيتها من خالل إصدار عدد )٣,6٠٠,٠٠٠( ثالثة ماليين وستمائة ألف سهم مجاني وذلك مقابل منح سهم مجاني مقابل كل سهمين 
وتم توزيعها على المساهمين المسجلين كما في نهاية تداول يوم االربعاء 14٢8/٠4/٠1ه )الموافق ٢٠٠7/٠4/18م( ليرتفع بذلك عدد األسهم من )7٢٠,٠٠٠( 
سبعمائة وعشرون ألف سهم إلى )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة االسمية لكل منها )1٠( عشرة رياالت سعودي 

وجميعها أسهم عادية نقدية.

بتاريخ 14٣9/٠4/٠5ه، )الموافق ٢٠17/1٢/٢٣م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأسمال الشركة ليصبح 
)1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد. 

ووقد أو�سى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14٣9/٠٢/٢7هـ الموافق )٢٠17/1٢/16م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )٠٠٠,٠٠٠,54( 
أربعة وخمسون مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وبتاريخ 144٠/٠1/٢9ه 
)الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد )5,4٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين 
وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة 
مليون وأربعمائة وثمانين ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليها بـ "األسهم الحالية"( مدفوعة القيمة بالكامل. 

بتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح بعد التخفيض 
)٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي. كما أو�سى مجلس اإلدارة، بموجب القرار نفسه، بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم 
حقوق أولوية ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة )194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة 

عشرة مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد. 

وبتاريخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين 
مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين 
وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال 

اإلجراءات والمتطلبات النظامية ذات العالقة.

وبتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون 
وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وتخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة 

وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم وبنسبة تخفيض مقدارها )66٫66%( وبمعدل تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

وبتاريخ 144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي 
إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى 

)19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي.

وبتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للشركة على زيادة رأس مال الشركة من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون 
وستمائة ألف ريال سعودي إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وزيادة عدد األسهم 
من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي، وذلك بعد أن حصلت على موافقة هيئة 

السوق المالية )"الهيئة"( بتاريخ )•( وموافقة شركة تداول السعودية )"تداول"( بتاريخ )•(.
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الـشــركـــة   

أنشطة الشركة   3-2

وفق نص المادة )٣( من النظام األسا�سي، حددت أغراض الشركة في: 

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية.  	

النقل والنقل البري والنقل عبر األنابيب )49( والنقل المائي )5٠(. 	

التخزين وأنشطة دعم النقل )5٢(. 	

التبريد. 	

صنع المنتجات الغذائية )1٠( وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية )٢٠(.  	

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية )٢1(.  	

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحرك والدراجات النارية )46(. 	

أنشطة التصدير واالستيراد. 	

أنشطة توريد معدات النقل والتجهيزات العسكرية. 	

أنشطة توريد معدات وتجهيزات متنوعة )توريد األسلحة وأجهزة القياس(. 	

أنشطة التبريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين )5٣(.  	

االتصاالت )61(.  	

أنشطة خدمات المعلومات )6٣(. 	

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل وصناديق المعاشات )65(. 	

األنشطة المساعدة األنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين. 	

عقود السمسرة السلعية. 	

األنشطة التجارية )77(. 	

المعدات واألصول والحاويات. 	

األنشطة اإلدارية للمكاتب وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من األنشطة دعم األعمال )8٢(. 	

أنشطة المنظمات ذات العضوية )94(. 	

وكاالت التمثيل التجاري. 	

خدمات المال واألعمال.  	

التجارة وتقنية المعلومات. 	

األمن والسالمة. 	

إعادة التصدير والمقايضة واالستيراد لحسابها أو لحساب الغير.  	

تقديم خدمات التسويق والتصدير. 	

الدخول في عقود التوريد والتصدير. 	

ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة ألغراضها بما في ذلك الوكاالت التجارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير وتمارس 
الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 

وفق شهادة السجل التجاري، فقد تم تحديد أنشطة الشركة في "البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالجملة لإلسمنت والجبس وما 
شابه، البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط واأللياف الصناعية، التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة".

ويتمثل نشاط الشركة في التصدير والتجارة الدولية فيما يلي: 

التصدير 	

يعتبر نشاط التصدير للشركة السعودية للصادرات الصناعية أهم روافد الدخل اإلجمالي للشركة وتقوم به بمنتهى المهنية المطلوبة ويتضمن 
جميع المنتجات التي تتما�سى مع المعايير الدولية للتصدير ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

التجارة الدولية 	

تساهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية في التجارة الدولية من خالل عملها كوسيط وبيت تجاري بين مختلف دول العالم حيث أن الطلب 
 للتقدم الصناعي العالمي وبذلك تقوم الشركة بتسهيل عملية التصدير واالستيراد بين دول العالم 

ً
العالمي على المواد األولية في ارتفاع مستمر نظرا

المختلفة من خالل باقة األعمال الدولية.
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رؤية الشركة   3-3

تقديم حلول التجارة وسالسل اإلمداد العالمية والتي تعزز االستقرار والنمو واالزدهار الدولي.

رسالة الشركة   3-4

أن نكون بيت التجارة األول في منطقة الشرق األوسط وقارة افريقيا عن طريق تقديم حلول التجارة وسالسل األمداد وأن نكون المزود األول لسلسلة التوريد والحلول 
التجارية في مناطق الشرق األوسط ودول قارة أفريقيا.

االستراتيجية العامة للشركة   3-5

ترتكز فلسفة واستراتيجية الشركة على الوصول إلى أفضل النتائج المالية عن طريق تصميم حلول تناسب تطلعات عمالئنا مما يتطلب تطوير عملياتنا الداخلية 
والسعي الحثيث إلى التعلم والنمو.

سيكون تركيزنا في التعامل مع العمالء على زيادة الموثوقية في التعامالت الدولية، وإيجاد موطئ قدم في أسواق جديدة، واستهداف قاعدة عمالء أكبر، و التركيز على 
خلق قيمة أعلى للعميل من خدماتنا.

قيم الشركة   3-6

لدى الشركة مجموعة من القيم الراسخة المستوحاة من األخالق العربية العميقة، وعلى أساس هذه القيم، تتم كافة تعامالتنا بين منسوبي الشركة ومع عمالئنا ومع 
المجتمعات التي نعمل ضمنها:

التواجد: أن نكون على أتم االستعداد لتلبية اآلخرين ودعم نموهم وتطّورهم أينما كانوا وفي أي وقت. 	

 لثقة كل من وضع بنا ثقته وتوظيف كافة مصادرنا وخبراتنا في سبيل تمكينهم وإيصال أعلى درجات القيمة إليهم. 	
ً
الجدارة: أن نكون أهال

كّمل بعضنا البعض ونطّبق مفهوم النجاح المشترك من خالل إيجاد ما يحتاجه تطور اآلخرين ونموهم وتقديمه لهم. 	
ُ
التضامن: أن ن

االنسجام: أن نفهم ونتفّهم اختالف اآلخرين وطرقهم في التعامل ونعمل على إيجاد الحلول الوسطى التي من شأنها إرضاء كافة األطراف. 	

 كانت، ونسعى بشكل مستمر نحو اإلتقان في كل ما نقّدمه. 	
ً
 بإمكانّية التغلب على الصعوبات، أيا

ً
اإلصرار: أن نؤمن دائما

 من إيماننا بأنها هي الوجهة الوحيدة في عالم األعمال. 	
ً
التقّدم: أن نحرص على استمرارنا في النمّو والتقدم نحو األمام انطالقا

ملخص نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة   3-7

تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية منها:

الخبرة الكافية يف مجال العمل  	

تعتبر الشركة السعودية للصادرات الصناعية أول شركة مختصة في تصدير المنتجات الوطنية لمختلف دول العالم مما يدعم خبرتها في مجال 
التصدير والتعامل مع العمالء بكل احترافية، أيضا يعتبر فريق إدارة الشركة من رواد الخبرات في مجال إدارة األعمال في السوق السعودي. تدعم 
الشركة السعودية للصادرات الصناعية الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال. تهتم الشركة بتقديم عدد من 

الدورات التدريبية وورش العمل الكتساب مهارات وخبرات مهنية مستهدفة لتطوير البيئة والعمل. 

تنوع الخدمات والمنتجات واألسواق 	

مع تزايد عدد المصانع السعودية والمنتجات التي يتم تصنيعها في السوق السعودي والمواكبة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة 
٢٠٣٠، تمت مالحظة زيادة في طلبات التصدير للمنتجات الوطنية وعليه فإن الشركة السعودية للصادرات الصناعية وبما تملكه من خبرات عميقة 
في مجالها وعالقاتها الخارجية مع شركاء العمل تقوم بتسهيل عملية التصدير لكافة المنتجات الوطنية في مختلف دول العالم مع مراعاتها لألنظمة 
والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية والعمل على اختراق أسواق جديدة والتأكد من جودة المنتجات المصدرة ومالئمتها لألسواق 

المستوردة من خالل األذرع الموجودة للشركة عالميا سواء كمكاتب ممثالت أو مكاتب خدمية.
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عقود التسويق الموقعة   3-8

 بتوقيع مجموعة من العقود ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات لغايات تسويق وتصدير منتجاتها، يوضح الجدول أهم عقود التسويق 
ً
قامت الشركة مؤخرا

الموقعة: 

أهم عقود التسويق الموقعة (: 1-3الجدول رقم )

مدة العقد وأية تفاصيل أخرى يتضمنها العقد تاريخ توقيع العقد أسم العميل )الشركة (

تعيين شركة صادرات ممثل تجاري وحصري لتصدير منتجات وتسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع شركة البوابة األساسية لالتصاالت 
وتقنية المعلومات خارج أرا�سي المملكة 

٢٠٢٠/٠1/19م
شركة البوابة األساسية 

لالتصاالت وتقنية المعلومات

تقوم شركة صادرات بنقل وتسويق منتجات وخدمات شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات ضمن حدود المملكة العربية 
السعودية )تقوم الشركة بأعمال الترحيل )Forwarding	Freight( من خالل وسطاء(

٢٠19/٠1/17م
شركة التصنيع الوطنية 
لتسويق البتروكيماويات

المصدر: الشركة

إعادة هيكلة رأس مال الشركة   3-9

بتاريخ 14٣9/٠٢/٢7ه )الموافق ٢٠17/11/16م( اتخذ مجلس اإلدارة عدد من اإلجراءات الالزمة لدعم الشركة واستمراراها وتصحيح وضعها من خالل إعداد 
خطة إلعادة هيكلة رأسمال الشركة، حيث وافق على التوصية إلى الجمعية العامة )غير العادية( بتخفيض رأس مال الشركة من )1٠8,٠٠٠,٠٠٠( مائة وثمانية مليون 
ريال سعودي إلى )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي من خالل شطب )9,7٢٠,٠٠٠( تسعة مليون وسبعمائة وعشرون ألف سهم على أن يتبع 
ذلك مباشرة زيادة رأسمال الشركة من )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي ليصبح )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال 

سعودي، بهدف تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة والمحافظة على استمرارية الشركة. 

بتاريخ 14٣9/٠٣/18ه )الموافق ٢٠17/1٢/٠6م(، حصلت الشركة على موافقة الهيئة على تخفيض رأس مال الشركة وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة على موقع 
هيئة السوق المالية وموقع السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 14٣9/٠٣/18هـ )الموافق ٢٠17/1٢/٠6م(. 

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14٣9/٠4/٠5ه )الموافق ٢٠17/1٢/٢٣م( على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس المال ليصبح 
)1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.

وقد أو�سى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 14٣9/٠٢/٢7هـ الموافق )٢٠17/1٢/16م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )٠٠٠,٠٠٠,54( 
أربعة وخمسين مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وبتاريخ 144٠/٠1/٢9ه 
)الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد )5,4٠٠,٠٠٠( خمسة ماليين 
وأربعمائة ألف سهم عادي جديد ليصبح رأس مال الشركة الحالي )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة 
مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. بتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق 
٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح بعد التخفيض )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون 
وستمائة ألف ريال سعودي. كما أو�سى مجلس اإلدارة، بموجب القرار نفسه، بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية ليصبح رأس مال الشركة 
بعد الزيادة )194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم 

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد.

وبتاريخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين 
مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين 
وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال 
اإلجراءات والمتطلبات النظامية ذات العالقة. وبتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال 
الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وتخفيض عدد 
األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم وبنسبة تخفيض مقدارها )66٫66%( وبمعدل 

تخفيض )٢( سهم مقابل كل )٣( أسهم.

وبتاريخ 144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مال الشركة، من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي، من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي 
إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى 

)19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي.

وبتاريخ )•( )الموافق •( اعتمدت الجمعية العامة )غير العادية( على زيادة رأس المال وذلك بعد أن حصلت على موافقة هيئة السوق المالية )"الهيئة"( بتاريخ 
144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م( وموافقة شركة السوق المالية )"تداول"( بتاريخ )•(.
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فروع الشركة   3-10

فروع الشركة التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية  3-10-1
لدى الشركة سجل فرعي باإلضافة إلى سجلها الرئي�سي وفقا للتالي:

السجل الفرعي / الرياض (: 2-3الجدول رقم )

مصنع سارة للمستلزمات الطبيةاسم الشركة

فرع شركة مساهمة *نوع الشركة

مصنع سارة للمستلزمات الطبيةاالسم التجاري

النشاط
صناعة المطهرات والمعقمات الخاصة باألجهزة والمنتجات الطبية، صناعة المطهرات والمعقمات لالستخدام الغير طبي، البيع بالجملة للصابون 

والمنظفات، البيع بالتجزئة لألجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية(

1٠1٠14٣87٠رقم السجل التجاري

1417/٠6/٣٠ه )الموفق 1996/11/1٢م(تاريخ السجل التجاري

1448/٠6/٢7ه )٢٠٢6/1٢/٠7م(السريان )تاريخ االنتهاء(

الرياض – الصناعية الثالثة – ص.ب: ٢41517999٠ – الرمز البريدي:1155٣.العنوان

السيد/ سليمان حمد سليمان الجديعيمدير الفرع

المصدر: الشركة

فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية (: 3-3الجدول رقم )

المديرتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالعنوانرقم السجلالفرعالرقم

1
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية 
الرياض 1٠1٠6٢٠859

البيع بالجملة لألغذية والمشروبات، التخزين في 
مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن األغذية 
والمنتجات الزراعية، مخازن المواد الغذائية الجافة

1441/٠5/11ه

الموافق 
٢٠٢٠/٠1/٠6م

1448/٠5/11ه 

الموافق 
٢٠٢6/1٠/٢٢م

سليمان حمد 
سليمان 
الجديعي 

٢
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية
الرياض1٠1٠598789

الشحن والتفريغ لطائرات الشحن الجوي، متعهدي 
 )وسطاء الشحن البحري( توجيه 

ً
نقل البضائع بحرا

مركبات نقل البضائع، وسطاء الشحن

1441/٠٢/14ه

الموافق 
٢٠19/1٠/1٣م

1448/٠٢/14ه

 الموافق 
٢٠٢6/٠7/٢8م

سليمان حمد 
سليمان 
الجديعي

٣
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية
البيع بالجملة للمواد الكيماويةالرياض1٠1٠6187٣5

1441/٠4/٢7ه

الموافق

٢٠19/1٢/٢4م

1448/٠4/٢7ه

الموافق

٢٠٢6/1٠/٠8م

سليمان حمد 
سليمان 
الجديعي

المصدر: الشركة

فروع الشركة التي تم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية  3-10-2
 للتالي:

ً
لدى الشركة ثالثة فروع تم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية وفقا

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – منطقة حرة )السودان(

تم تأسيس الفرع في العام ٢٠19م بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/٠٢/٢8ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢7م( وقد تم قيد الفرع في السجل التجاري في 
السودان برقم )18٠٣( وتاريخ ٢٠19/11/٢8م وتم تسجيل الفرع في المنطقة الحرة بموجب رخصة مزاولة نشاط استثماري رقم )٢45٠( وتاريخ ٢٠19/11/٢6م 

صادرة عن إدارة منطقة قري الحرة في السودان.

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – منطقة حرة )إمارة دبي(

تم تأسيس الفرع في العام ٢٠19 بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/٠٢/٢8ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢7م( وقد تم قيد الفرع لدى دائرة التنمية االقتصادية 
في دبي باإلمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية رقم )868٣1٠( وتاريخ ٢٠19/1٢/٢4م وبموجب قيد شركة السجل التجاري رقم )147٣٣1٠( وتاريخ 

٢٠19/1٢/17م وذلك لممارسة نشاط )تجارة الشحوم وزيوت التزليق(. الفرع تملكه الشركة السعودية للصادرات الصناعية بنسبة )%1٠٠(.

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – )بغداد - العراق(

بتاريخ 1441/٠٣/٢٠ه )الموافق ٢٠19/11/17م( وافق مجلس اإلدارة على فتح فرع للشركة في مدينة بغداد في الجمهورية. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم 
االنتهاء من إجراءات فتح الفرع.
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الـشــركـــة   

الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم   3-11

باستثناء الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة، ال يوجد شركات تابعة وال تمتلك الشركة أي حصص أو أسهم في شركات أخرى داخل المملكة العربية 
السعودية كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.

الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة  3-11-1
الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب شهادة سجل تجاري رقم )4٠٣٠1٢1٠٠1( وتاريخ 
1417/1٠/٢5هـ )الموافق 1997/٠٣/٠5م( الصادرة من مدينة جدة. تأسست بين كل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية )٢٠%( والشركات الشريكة وهي: 
شركة أسمنت الصقر السعودية المحدودة وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده ومجموعة شركات الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة وروالكو 
للتجارة والتعهدات القابضة )٢٠% لكل شركة(. وتزاول الشركة تجارة الجملة في المعدات اإلنشائية والكهربائية والهندسة الصناعية والطبية واألسمنت السائب 

ومواد البناء. في تاريخ ٢٠16/1٢/٣1م قرر الشركاء تصفية الشركة إال أنه لم يتم استكمال إجراءات التصفية وشطب السجل التجاري حتى تاريخ هذه النشرة. 

الشركات التابعة خارج المملكة   3-12

كانت تمتلك الشركة شركة تم تأسيسها في المنطقة الحرة في دولة األردن بنسبة 1٠٠% وفقا للبيانات التالية: 

شركات تابعة خارج المملكة (: 4-3الجدول رقم )

تفاصيل المعلوماتالنطاق

الشركة السعودية للصادرات الصناعيةاسم الشركة

ذات مسؤولية محدودة – منطقة حرةنوع الشركة

الشركة السعودية للصادرات الصناعية/ األردن )منطقة حرة(االسم التجاري

تجارة عامةالنشاط

٢79٠رقم السجل التجاري

٢٠17/1٢/٢8متاريخ السجل التجاري

٢٠18/1٢/٢8مالسريان )تاريخ االنتهاء(

المملكة األردنية الهاشمية – عمان العنوان

المصدر: الشركة

وبتاريخ 144٢/٠7/٢٣ه )الموافق ٢٠٢1/٠٣/٠7م(، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية وإغالق الشركة التابعة الشركة السعودية للصادرات الصناعية – األردن وذلك 
لعدم الجدوى االقتصادية لها ولتخفيض المصاريف العمومية واإلدارية. 

باستثناء ما ذكر أعاله، لم يتم تأسيس أي شركات تابعة أو منشأة أو فتح فروع للشركة خارج المملكة العربية السعودية وال أصول لها خارج المملكة. 

سياسة التطوير   3-13

تتخذ شركة الصادرات سياسة التطوير المستمر منهاجا لها لرفع مستوى المهارات والمعرفة لمنسوبيها على جميع المستويات لكل اإلدارات واألقسام، وتحقيق أعلى 
درجات األداء للقيام بالعمل باحترافية متناهية عن طريق عدة قنوات كالفصول التدريبية والمعامل اآللية وكذلك التدريب على رأس العمل باستخدام الدورات 

المتخصصة والتقنية واآللية واإلدارية. 

انقطاعات يف األعمال   3-14

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية رقم )٢-1-5( »المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19(« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«، لم تشهد الشركة 
أي انقطاع في سير األعمال. 
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الموظفون والسعودة   3-15

 
ً
تفيد شهادة السعودة رقم )٢٠٠٠٢٢٠1٠٠58٢٢( وتاريخ 144٣/٠1/٢5ه )الموافق ٢٠٢1/٠9/٠٢م( بأن الشركة حققت نسبة التوطين المطلوبة منها وفقا
لنشاطها. وتندرج الشركة تحت النطاق »البالتيني« من برنامج نطاقات للسعودة، ويوضح الجدول التالي عدد الموظفين ونسبة السعودة في الشركة خالل الثالث 

السنوات الماضية.

الموظفون ونسبة السعودة لدى الشركة خالل آخر ثالث سنوات والفترة المنتهية 30 سبتمبر 2021م (: 5-3الجدول رقم )

30 سبتمبر 2021م2020م2019م2018م

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

57٫٢%5٢٫٠16%٣8٫91٣%5٢٫97%9السعوديون

4٢٫8%48٫٠1٢%61٫11٢%47٫111%8غير السعوديين

100%10028%10025%10018%17المجموع

المصدر: الشركة

الموظفون حسب اإلدارات خالل آخر ثالث سنوات والفترة المنتهية 30 سبتمبر 2021م (: 6-3الجدول رقم )

اإلدارة*

30 سبتمبر 2021م2020م2019م2018م

السعوديون
غير 

السعوديين
السعوديون

غير 
السعوديين

السعوديون
غير 

السعوديين
السعوديون

غير 
السعوديين

٣1411111الموارد البشرية

٠٠٠٠٠٠ 1٠تطوير األعمال

٠٣٢٣٣٢٣٣ المالية

1٠1٠1٠1٠اإلدارة العامة

1٠٠٠٠٠٠٠تقنية المعلومات

11٠1٠1٠1االلتزام وشؤون المساهمين 

٠4٠4٢5٢٢المبيعات والتسويق

٠٠٠٠1٠٠٠العالقات العامة

٠1٠٠٠٠٠1التسويق

٠٠٠٠٠1٠ ٠تحليل البيانات

٠1٠٢5٣64الخدمات المساندة

71171113121412المجموع 

المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي اإلداري للرشكة   

الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة -  4

هيكل الشركة   4-1

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي 

مجلس اإلدارة أمني مجلس اإلدارة

جلنة الرتشيحات والمكافآت

الرئيس التنفيذي PMO

نائب الرئيسالمدير المايل
�خدمات

نائب الرئيس التجاري

المبيعاتاخلدمات

فرع األردنالتسويق

فرع السودانفرع ديب

فرع العراق

احلوكمةالمحاسبة

المشرتيات

اإلستثمارات

مصنع

الموارد

تقنية

الشؤون

اخلدمات

عالقات

المستودعات

مراجع داخلاإللزتام

جلنة المراجعةا�جنة التنفيذية واإلستثمار

المصدر: الشركة
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الهيكل التنظيمي اإلداري للرشكة   

مجلس إدارة الشركة   4-2

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

جدول أعضاء مجلس اإلدارة (: 1-4الجدول رقم )

أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 1440/08/27ه )الموافق 2019/05/02م( *

المنصباالسم
صفة 

العضوية
العمرالجنسية

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

--٠٫٠٠٠154٣%٣81٠سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةحاتم حمد عبدالله السحيباني **

---4٣سعوديمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةأحمد محمد علي العريني **

--51سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالله عبدالعزيز عبدالله المشعل 

---٣5سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةسلمان محمد سليمان السحيباني

٠٫٠٠٠1٠8%4٠7سعوديمستقل عضو مجلس اإلدارةخالد عبدالله محمد الضبيب

٣7سعوديتنفيذيعضو مجلس اإلدارةسليمان حمد الجديعي***

٣9سعوديمستقلعضو مجلس اإلدارةعلي صالح علي الحميدان

٣9سعوديغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةحسام يحيى الغريميل

المصدر: الشركة

* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 144٠/٠8/٢7ه )الموافق ٢٠19/٠5/٠٢م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ٢٠19/٠6/16م ولمدة 

ثالث سنوات تنتهي في تاريخ الموافق ٢٠٢٢/٠6/15م(.

 لرئيس 
ً
 لمجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ أحمد محمد علي العريني نائبا

ً
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م( تعيين المهندس/ حاتم حمد عبدالله السحيباني رئيسا

مجلس اإلدارة. 

 عن األستاذ/ حازم فهد الدوسري الذي استقال من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢8م وقد وافق مجلس اإلدارة على استقالته بقرار 
ً
*** تم تعيينه بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢1/٠٣/٣٠م وذلك بديال

مجلس اإلدارة رقم )٢٢( بالتمرير وتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢9م. وبتاريخ 144٢/11/٢6ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م( تم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

لجان الشركة   4-3

فيما يلي وصف للجان ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة المراجعة  4-3-1
وافقت الجمعية العامة العادية )الثانية والثالثين( والتي عقدت بتاريخ 1441/٠٢/٠٢هـ )الموافق ٢٠19/1٠/٠1م( على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة لمدة 

ثالث سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/٠6/15م.

أعضاء لجنة المراجعة (: 2-4الجدول رقم )

نوع العضوية الصفة االسم

عضو مستقل رئيس اللجنة سلمان محمد السحيباني 

عضو مستقل عضو أحمد محمد العريني

من خارج المجلس عضو محمد عزام الشويعر

المصدر: الشركة 
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الهيكل التنظيمي اإلداري للرشكة   

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بالمهام والمسؤوليات التالي: 

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الرقابة النظامية بالشركة، والتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي يحددها  	
المجلس.

دراسة وتقييم السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. 	

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وابداء رأيها والتوصية في شأنها; لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.  	

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء المالحظات. 	

مراجعة التقارير والمالحظات التي يقدمها المراجع الخارجي. 	

دراسة الترشيحات لوظيفة المراجع الداخلي. 	

دراسة عروض المراجعة الداخلية والتوصية للمجلس بذلك. 	

دراسة خطة عمل المراجعة ونطاق الفحص. 	

التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية. 	

اللجنة التنفيذية واالستثمار  4-3-2
وافق مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 144٢/٠5/15ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٣٠م(، على إعادة مسمى اللجنة من اللجنة التنفيذية إلى اللجنة التنفيذية 

االستثمار وتعيين أربعة أعضاء في اللجنة وفق اآلتي:

أعضاء اللجنة التنفيذية (: 3-4الجدول رقم )

نوع العضوية الصفة االسم

عضو مستقل رئيس اللجنة حاتم حمد السحيباني

عضو مستقل عضو خالد عبدالله الضبيب 

عضو غير مستقل عضو حسام يحيى الغريميل 

عضو تنفيذي عضو سليمان حمد الجديعي 

المصدر: الشركة

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية واالستثمار 	

تعد اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس اإلشرافي في الفترات ما بين اجتماعات اإلدارة، حيث 
تقوم بالمهام التالية: 

مناقشــة واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالموضوعــات التــي تحتــاج إلــى اتخــاذ القــرارات عاجلــة فــي األحــداث الطارئــة فــي حــدود الصالحيــات الممنوحــة  	
لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

استالم التقارير من اإلدارة بشأن المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات األهمية النسبية للشركة. 	

مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط واالستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي. 	

التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة. 	

مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي فيمــا يتعلــق بتوزيــع مــوارد الشــركة التــي تهــدف إلــى تحقيــق التوافــق بيــن الخطــط االســتراتيجية للشــركة  	
وأهدافهــا التشــغيلية طويلــة األجــل.

المراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة واألهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها االستراتيجية. 	

 الدخــول إلــى أســواق ودول جديــدة  	
ً
إعــداد التوصيــات لمجلــس اإلدارة بالنســبة للقــرارات االســتراتيجية المتعلقــة باألولويــات التشــغيلية، متضمنــا

أو الخــروج مــن أســواق ودول حاليــة.

 مؤشــرات األداء  	
ً
إعــداد ومراجعــة التوصيــات لمجلــس اإلدارة المتعلقــة باألهــداف واالســتراتيجيات الماليــة الســنوية وطويلــة األجــل وأيضــا

المرتبطــة بهــا.

إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة وتوزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها وذلك مع لجنة االستثمار. 	

 لها. 	
ً
المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية والفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا

مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباته ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها. 	

تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة واحدة في كل ستة شهور 	
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الهيكل التنظيمي اإلداري للرشكة   

لجنة الترشيحات والمكافآت  4-3-3
وافق مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 144٠/11/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م( على تعيين السادة التالية أسماؤهم أعضاء في اللجنة:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (: 4-4الجدول رقم )

نوع العضوية الصفة االسم

عضو مستقل رئيس اللجنة أحمد محمد العريني 

عضو غير مستقل عضو عبدالله عبدالعزيز المشعل 

عضو مستقل عضو علي صالح الحميدان

المصدر: الشركة

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 	

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة. 	

عمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. 	

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة. 	

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 	

تقييم أداء المجلس )شامل وفردي( ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح أساليب المعالجة. 	

التأكد من استقاللية األعضاء ولجان المجلس وعدم وجود تضارب مصالح. 	

التوصية فيما يخص تعيين أو إعفاء أعضاء اإلدارة العليا. 	

وضــع سياســة وإجــراءات التعاقــب الوظيفــي للرئيــس التنفيــذي واإلدارة العليــا ومراقبــة تطبيــق خطــط واجــراءات التعاقــب الوظيفــي لهم. مراجعة  	
خطــط التعويضــات الخاصــة بأعضــاء اإلدارة العليــا.

اإلشراف على البرنامج التعريفي والتدريب الدوري ألعضاء المجلس. 	

اإلدارة التنفيذية   4-4

يوضح الجدول التالي، اإلدارة التنفيذية للشركة كما بتاريخ هذه النشرة: 

اإلدارة التنفيذية للشركة (: 5-4الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

--------٢٠٢٠/٠9/٣٠م٣7سعوديالرئيس التنفيذيسليمان حمد الجديعي

--------٢٠٢1/٠5/٠1م44مصريالمدير الماليأحمد طلعت عبدالعزيز

--------٢٠1٠/٠1/٠9م٣8يمنيمدير إدارة عالقات المستثمرين وحوكمة الشركاتفيصل عبد الله رمضان مقد

--------٢٠٢٠/1٢/1٣م4٢سعوديمدير الخدمات المساندة المشتركةبدر عبدالهادي العجمي

--------٢٠٢٠/1٢/1م٣6سعوديمدير إدارة الموارد البشريةمحمود صالح باحكيم

المصدر: الشركة
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تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين   4-5

تقع مسؤولية اقتراح التعويضات والمكافآت التي يتقاضها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين على لجنة الترشيحات والمكافآت. ويوضح الجدول التالي قيمة 
الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضها أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمس مدراء تنفيذين خالل السنوات الثالث السابقة:

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (: 6-4الجدول رقم )

بالرياالت السعودية
السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019م

السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2020م

75٠,٠٠٠ ريال789,767 ريال479,445 ريالأعضاء مجلس اإلدارة 

--4٣٠,٠٠٠ ريالأعلى خمسة مدراء تنفيذيين 

750,000 ريال789,767 ريال909,445 ريالاإلجمالي

المصدر: الشركة 
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الموظفون -  5

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة   5-1

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها. 

ترتيبات تشرك الموظفين يف رأس المال   5-2

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها -  6

المقدمة   6-1

يستعرض هذا القسم »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات« لشركة السعودية للصادرات الصناعية )»الشركة«( مراجعة تحليلية ألداء 	الشركة 
ووضعها المالي خالل األعوام المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18 م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1 م.

بينما تم تدقيق القوائم المالية عن السنتين الماليتين المنتهيتين في ٣1 ديسمبر٢٠17م و٢٠18م من قبل العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون 
قانونيون( تم تدقيق القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19م من قبل شركة الجاسر والدخيل للمحاسبة والمراجعة والقوائم المالية عن السنة 
المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م من قبل شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه. تم فحص القوائم المالية الصادرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1 م من 

قبل شركة ابراهيم أحمد البسام )محاسب قانوني(.

ال تمتلك العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون(، شركة الجاسر والدخيل للمحاسبة والمراجعة وشركة بيكر تيلي م ك م وشركاه وشركة 
ابراهيم أحمد البسام وال أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وشركاتها التابعة، كما وأعطت موافقتها الكتابية ولم تتراجع 

عنها فيما يتعلق بنشر اسمها وشعارها وإفاداتها في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة لألعوام والفترة المذكورة أعاله. 

ت القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18 م و ٢٠19 و٢٠٢٠ م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م وفًقا للمعايير  أعدَّ
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

بة إلى أقرب رقم عشري ولذلك، قد ال  ُيرجى العلم بأن األرقام المعروضة بجداول هذا القسم هي بالريال السعودي، ما لم ينص على خالف ذلك. والنسب المئوية مقرَّ
يعطي حساب النسبة المئوية للزيادة / النقص باستخدام األرقام الموجودة في الجداول )والموضحة باآلالف( تطابقا تاما مع النسب المئوية المذكورة في الجداول. 
 إلى ذلك، وألغراض مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي ونتائج العمليات، تم استخدام المعلومات المالية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠17م 

ً
إضافة

و٢٠18م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٣1 ديسمبر ٢٠19م من المعلومات 
المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. تم استخراج المعلومات المالية لفترة 

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م من القوائم المالية غير المراجعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

وقد يتضمن هذا القسم بيانات افتراضية فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للشركة بناًء على الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو الشركة ونتائج العمليات 
 أو ضمنيا في هذه البيانات 

ً
والوضع المالي، وبالتالي قد ينطوي عليها مخاطر وشكوك. وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختالفا جوهريا عن تلك الواردة صراحة

االفتراضية نتيجة لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما في ذلك تلك المناقشة الواردة أدناه وفي أماكن أخرى ضمن هذه النشرة، ال سيما في قسم »عوامل 
المخاطرة« ضمن هذه النشرة. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   6-2

ُيقر مجلس اإلدارة بأن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تعديالت جوهرية وعرضها بصيغة تتسق مع القوائم  	
المالية الموحدة والمراجعة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 
 للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن 	مجلس معايير المحاسبة الدولي المعتمدة في المملكة 

ً
واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقا

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دون إجراء أي تعديل جوهري عليها.

ُيقر مجلس اإلدارة بأن الشركة تكبدت خسائر خالل األعوام ٢٠19 و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م ، وباستثناء ما تم  	
اإلفصاح عنه في الفقرة الفرعية )٢-1-15( »المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة« من قسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة 
فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة وشركاتها التابعة خالل السنوات المالية الثالث 
المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير 

المحاسب القانوني والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.

	  
ً
 على الوضع المالي خالل فترة األثني عشر )1٢( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي إنقطاع في أعمال الشركة والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

األخيرة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه. 

ُيقر مجلس اإلدارة بأنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو  	
كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء خالل السنوات المالية الثالث التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم تسجيل وطرح 

األوراق المالية وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

ُيقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات  	
المصرفية، كما يقرون بعدم وجود أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخ�سي أو غير المشمولة بضمان شخ�سي أو المضمونة برهن أو غير 
المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري ويقرون بعدم وجود أي أدوات دين صادرة أو قائمة وأية 
قروض ألجل أو رهون أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم )6-11( »القروض« 

والفقرة الفرعية )1٠-5-9( »القروض والتسهيالت« من قسم رقم )1٠( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة.

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )4-٢( »مجلس إدارة الشركة« من قسم رقم )4( »الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة« من هذه النشرة،  	
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أّي نوع في الشركة أو أّي من شركاتها التابعة. 
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

ُيقر مجلس اإلدارة بأنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في الفقر الفرعية )٢-٢-6( »المخاطر السياسية واالقتصادية« من القسم رقم )٢( »عوامل  	
المخاطرة« من هذه النشرة، ليس لدى الشركة معلومات عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى 

أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة أو الشركات التابعة.

ُيقر مجلس اإلدارة أنه باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم ٢ )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، ليس لدى الشركة أّي عوامل موسمية أو  	
دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في عمليات الشركة أو الشركات التابعة.

 التي تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة. 	
ً
ُيقر مجلس اإلدارة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة األثني عشر )1٢( شهرا

ُيقر مجلس اإلدارة بأنه ال تملك الشركة وشركاتها التابعة أي ممتلكات بما في ذلك أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة  	
للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما قد يؤثر بشكل كبير على تقييم الموقف المالي.

ُيقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أسهم تحت عقد خيار للشركة أو شركاتها التابعة. 	

ُيقر مجلس اإلدارة بأن الشركة وشركاتها التابعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي خالل السنوات الثالث  	
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

ُيقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شراؤها أو استئجارها. 	

ُيقر مجلس اإلدارة أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو  	
مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة.

الرأي المتحفظ للمدقق الخارجي   6-3

 من قبل المدقق الخارجي بناًء على المعطيات اآلتية:
ً
يجب اإلشارة إلى أّن القوائم المالية المدققة التي صدرت في العام ٢٠٢٠م قد تضمنت تحفظا

لم تقم الشركة باحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة طبقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( وبالتالي لم يتمكن المدقق من تحديد ما إذا كان  	
هنالك أي تعديالت ضرورية لقيمة الذمم المدينة التجارية كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. 

أظهرت مراجعة المدقق لتكلفة اإليرادات البالغة قيمتها ٣5 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م عدم اكتمال بعض  	
المستندات المؤيدة لمبالغ المشتريات ولم يتمكن المدقق من الحصول على تأكيدات كافية من إجراءات المراجعة األخرى، وبالتالي لم يتمكن من 

تحديد ما اذا كان هناك اي تعديالت ضرورية على تكلفة اإليرادات للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م.

 للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(. وبالتالي لم يتمكن المدقق من التحقق  	
ً
لم تقم الشركة بتقييم عالقتها لعقودها مع العمالء كأصيل أو وكيل وفقا

من مدى مالئمة عرض بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات للشركة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م.

تعديالت سنوات سابقة   6-4

تجدر اإلشارة إلى أّن القوائم المالية التي صدرت في العام ٢٠٢٠م تضمنت أرقام معدلة للعام ٢٠19م بعد تسجيل تسويات على عدد من بنود المركز المالي وقائمة 
 ،

ً
الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر. ارتبطت التسويات بشكل رئي�سي برصيد حق استخدام األصول، التزامات عقود اإليجار والمصاريف المدفوعة مقدما

مصروف األتعاب المهنية ومكافآت مجلس اإلدارة للعام ٢٠19م، األرباح اإلكتوارية، المخزون وبنود أخرى.

السياسات المحاسبية الهامة   6-5

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم ينتج عنها أثر جوهري عىل القوائم المالية الموحدة

تم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير ٢٠٢٠م، في هذه القوائم 
المالية الموحدة. إن تطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر 

على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي. 	

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ »تجميع األعمال« لتوضيح تعريف األعمال. 	

تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 7 - األدوات المالية: اإلفصاحات والمعايير الدولية للتقارير المالية 9 - األدوات المالية التعديالت المتعلقة  	
بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين البنوك.

تعديالت معيار المحاسبة الدولي 1 - عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي 8 - التغييرات في التقديرات المحاسبية وتعريف األخطاء  	
الجوهرية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود اإليجار والتي تمنح المستأجرين إعفاًء من التقييم وامتيازات إيجار للمستأجرين نتيجة لوباء  	
كورونا )كوفيد -19( وتعديالت على عقود اإليجار.
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ً المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد التنفيذ ولكنها غير سارية بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا

لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها غير سارية بعد:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
سارية المفعول للفترات السنوية

التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 1٠ القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي ٢8 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة المتعلق بمعالجة البيع أو المساهمة في الموجودات من المستثمر إلى شركته الزميلة أو المشروع المشترك.

تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل غير مسمى

1 يناير ٢٠٢٣متعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية المتعلق بتصنيف المطلوبات.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين والذي يوضح مبادئ االعتراف بعقود التأمين، قياسها، عرضها واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار 
الدولي للتقارير المالية 4 عقود التأمين.

1 يناير ٢٠٢٣م

1 يناير ٢٠٢٢متعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية ٣ تجميع األعمال لتحديث مراجع اإلطار المفاهيمي.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 16 الممتلكات، المصنع والمعدات التي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة الممتلكات، المصنع والمعدات 
المبالغ المستلمة من بيع البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة الموجودات لالستخدام المقصود منها.

1 يناير ٢٠٢٢م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٣7 المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها عند 
تقييم العقود المخسرة.

1 يناير ٢٠٢٢م

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 4 عقود التأمين والمعيار الدولي للتقارير المالية 7 األدوات المالية: اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير 
المالية 9 األدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود اإليجار المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح سعر الفائدة بين 

البنوك.
1 يناير ٢٠٢1م

1 يناير ٢٠٢٢متعديالت سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ٢٠18م-٢٠٢٠م دورة معدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية 1 و9 و16 و41.

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لفترة التطبيق المبدئي واعتماد هذه المعايير 
والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

أسس اإلعداد

االعتبارات العامة

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام أسس القياس المحددة من المعايير الدولية للتقرير المالي لكل نوع من أنواع الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات، 
والمصروفات. يتم وصف أسس القياس بشكل كامل في السياسات المحاسبية.

تم تطبيق السياسات المحاسبية المهمة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. وقد تم تطبيق هذه السياسات المحاسبية بصورة منتظمة على جميع السنوات 
المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.

 للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات المحاسبية المهمة. كما يتطلب من إدارة المجموعة ممارسة 
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا

األحكام في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة.

 للتكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:
ً
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا

الذمم التجارية المدينة بالتكلفة المطفأة. 	

قياس خطة المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 	

أعدت هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي وأساس االستمرارية. 

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للمجموعة.

أساس توحيد القوائم المالية

تعرض البيانات المالية الموحدة نتائج الشركة والشركة التابعة لها كما لو أنها شكلت كياًنا واحًدا. ولذلك يتم حذف المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة 
بالكامل.
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الشركة التابعة

الشركة التابعة هي الشركة التي تسيطر عليها المجموعة، تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون لديها حق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة ولديها القدرة 
على التأثير على تلك العوائد من خالل السيطرة على الشركة. يتم تضمين البيانات المالية للشركة التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي بدء منه 

السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.

المعامالت واألرصدة المحذوفة عند التوحيد

يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة. 

السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمجموعة من 1 يناير وتنتهي في ٣1 ديسمبر من كل سنة ميالدية.

استخدام األحكام واالفتراضات والتقديرات

تمارس المجموعة بعض األحكام والتقديرات المتعلقة بالمستقبل. وتقيم األحكام والتقديرات باستمرار بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك، توقع 
األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة للظروف. وفي المستقبل، قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفتراضات.

وفيما يلي التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر المهمة وتؤدي إلى تسوية جوهرية في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:

األحكام

فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات في تطبيق السياسات المحاسبية ذات التأثير المهم على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:

مفهوم االستمرارية المحاسبي

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية، الذي يفترض أن المجموعة سوف تستمر في اعمالها التجارية في المستقبل المنظور. ان قدرة 
المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة يعتمد على حصولها على تمويل وعقود مربحة وزيادة حجم إيراداتها بشكل مناسب. 

تعمل المجموعة على التوسع في نموذج العمل من خالل الدخول في العمليات المكملة لنشاط المجموعة بحسب النظام األسا�سي ليشمل عمليات التخزين في 
المناطق الحرة اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى الدخول في عمليات استيراد للمواد األولية والتوسع في عمليات النقل لحساب المجموعة ولحساب الغير. باإلضافة 
لذلك، تعمل إدارة المجموعة على التوجه للمتاجرة في المواد ذات هامش ربح مرتفع كالمواد الغذائية. كما أعلنت الشركة عن موافقة مجلس اإلدارة على إغالق 
الشركة السعودية للصادرات الصناعية في المملكة األردنية الهاشمية من أجل تخفيض المصروفات العمومية واإلدارية وكما قامت بالعمل على زيادة رأس مال 

الشركة من خالل تقديم طلب لهيئة سوق المال.

على الرغم من ذلك وكما هو موضح أعاله، فإن اإلدارة تتوقع بشكل معقول أن تبقى المجموعة كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور. 

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

تقيس المجموعة مخصص خسائر الذمم المدينة التجارية بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. يتم تقدير مخصص الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر عن السداد السابقة للمدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين 
المعدلة للعوامل الخاصة بالمدينين، والظروف االقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون، وتقييم لكل من الوضع الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ 

التقرير. عادة ما يتم تقييم حسابات الذمم المدينة التجارية بشكل جماعي، ما لم تكن هناك حاجة لتقييم مدين معين على أساس فردي.

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة

فيما يلي معلومات حول االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر المهمة التي تؤدي إلى تعديالت جوهرية في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 
ديسمبر ٢٠٢٠م:

أوضاع زكوية وضريبية غير مؤكدة

تتعلق الزكاة المستحقة الحالية للشركة بقيمة 1,5٠٢,765 ريال سعودي بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة المستحقة على الربوط الزكوية المفتوحة حيث ال يزال يتعين 
على الشركة االتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على مبالغ االلتزامات النهائية. وبسبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية، فمن المحتمل أن تختلف 
النتيجة النهائية عند إصدار الربط النهائي من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في فترات مستقبلية )لمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة رقم )6-5-16( من 

هذا القسم والفقرة الفرعية )٢-1-٢5( »مخاطر فروقات مبلغ الزكاة« من قسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 
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منافع الموظفين

يتم تحديد التزامات منافع الموظفين المحددة باستخدام التقييم االكتواري والذي يتطلب تقدير المدخالت المختلفة.

ملخص السياسات المحاسبية المهمة

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل منتظم على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية الموحدة. فيما يلي السياسات المحاسبية 
المهمة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد قوائمها المالية الموحدة:

تصنيف الموجودات والمطلوبات إىل متداول وغير متداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداول أو غير متداول. يتم تصنيف األصل ضمن الموجودات 
المتداولة في حالة:

توقع تحقق األصل أو هناك نية لبيعه أو استخدامه خالل دورة العمل العادية 	

محتفظ باألصل بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة 	

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو 	
ً
توقع تحقق األصل خالل 1٢ شهرا

 على األقل من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 	
ً
 تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل 1٢ شهرا

ً
 أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا

ً
كونه نقدا

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	

محتفظ بااللتزام بشكل رئي�سي من اجل المتاجرة 	

 بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، أو 	
ً
توقع تسوية االلتزام خالل 1٢ شهرا

 على األقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 	
ً
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 1٢ شهرا

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

العمالت األجنبية

المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية

 ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت )سعر الصرف الفوري(. ويتم االعتراف 
ً
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للمجموعة وفقا

بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية مثل هذه المعامالت وإعادة قياس البنود النقدية بأسعار الصرف في نهاية العام في قائمة الربح أو الخسارة 
الموحدة.

ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية السنة ويتم قياسها بالتكلفة التاريخية )مترجمة باستخدام أسعار الصرف في تاريخ المعاملة(، باستثناء البنود غير 
النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ عندما تم تحديد القيمة العادلة. 

النقد وما يف حكمه

يشتمل النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد في البنوك، والنقد في الصندوق، والتي تخضع لمخاطر ضئيلة للتغير في القيمة. 

الذمم المدينة التجارية 

 مخصص خسائر هبوط القيمة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. عندما 
ً
يتم تسجيل الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا

تكون الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل خسائر هبوط القيمة.

المخزون

يتم تسجيل المخزون في القوائم المالية الموحدة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل، مع المخصصات المستحقة ألي عناصر متقادمة أو بطيئة 
 لسياسة المجموعة. يتم تحديد تكلفة تداول البضاعة على أساس متوسط التكلفة المرجح.

ً
الحركة وفقا
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األدوات المالية 

إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودات مالية للمجموعة ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لجهة أخرى.

االعتراف

 في األحكام التعاقدية لألداة، والتي عادة ما تكون في تاريخ المتاجرة.
ً
يتم االعتراف بالموجودات أو المطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفا

التصنيف

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية وفًقا لفئات التصنيف التالية:

الموجودات المالية المقاسة الحًقا بالتكلفة المطفأة 	

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 	

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 	

يعتمد التصنيف على الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية. يتم تصنيف المطلوبات المالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تصنيفها 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. بالنسبة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر إما 

ً
كمطلوبات يتم قياسها الحقا

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو الدخل الشامل اآلخر الموحد. ال يتم إعادة تصنيف المطلوبات المالية. 

القياس

يجب قياس جميع األدوات المالية بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي، باإلضافة إلى، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
والخسارة أو الدخل الشامل اآلخر، تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بشراء أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية. إن تكاليف المعامالت المتعلقة بالموجودات 

والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة يتم تسجيلها كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إن الموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال ويتم تحقيق هدفها من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل تدفقات نقدية تعد فقط 
 بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترة المحاسبية الالحقة. وتدرج أية تغيرات في الربح أو 

ً
دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ األصلي القائم يتم قياسها عموما

الخسارة الموحد أو الدخل الشامل اآلخر الموحد )االختيار غير قابل لإللغاء بتاريخ اإلثبات(.

التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية عندما تنتهي صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات أو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم 
 بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب »ترتيبات فورية«، وإما 

ً
التدفقات النقدية من الموجودات أو تتحمل التزاما

أن تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر ومنافع الموجودات بشكل جوهري أو لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الموجودات، ولكنها قامت 
بنقل السيطرة على الموجودات. 

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال مطلوبات مالية قائمة بمطلوبات مالية أخرى من 
نفس المقرض بشروط مختلفة إلى حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، يتم التعامل مع مثل هذا التبادل أو التعديل على أنه توقف عن إثبات 

المطلوبات األصلية ويتم االعتراف بمطلوبات جديدة، ويتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لتسوية المبالغ وعند وجود نية 
للسداد على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 

االنخفاض يف القيمة

عند تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة ألرصدة المدينين التجاريين تتبع المجموعة النهج المبسط بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(.

 من ذلك، تعترف المجموعة بمخصص الخسارة على أساس 
ً

ال يتطلب النهج المبسط االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة بتتبع التغيرات في المخاطر االئتمانية، وبدال
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ كل قوائم مالية موحدة.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية مؤشرات على أن المدين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو عدم سداد 
أو التعثر أو اإلخفاق في سداد المبلغ األصلي أو العمولة، أو احتمال دخولهم في اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود نقص 

قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بعدم عن السداد.
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يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يكون من المتوقع بشكل معقول استرداد التدفقات النقدية التعاقدية.

الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس

يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة والتي تشمل تكاليف االقتراض بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة المتراكمة. إذا كانت 
أجزاء مهمة من الممتلكات واآلالت والمعدات لها عمر إنتاجي مختلف، فسيتم احتسابها كبنود منفصلة )المكونات الرئيسية( للممتلكات واآلالت والمعدات. ويتم 
االعتراف بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. وتدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل 

بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني إذا تم استيفاء معايير االعتراف للمخصص.

يتم استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو التخلص منه. يتم االعتراف بأي ربح أو خسارة 
عند استبعاد عنصر من الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى.

النفقات االلحقة

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المناقع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه المصروفات إلى المجموعة.

االستهالك

 قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها 
ً
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا

اإلنتاجية المقدرة ويتم االعتراف بها عادة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تمثل المعدالت التالية األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات التي يتم استهالكها للفترات الحالية والمقارنة:

نسبة االستهالك

٢٫5%مباني

1٢٫5%آالت ومعدات

1٠%أثاث ومفروشات

1٢٫5% - ٢5%حواسيب وأدوات

٢5%سيارات

٢٠%تحسينات على المأجور

.
ً
، إذا كان مناسبا

ً
يتم مراجعة القيم المتبقية، واألعمار اإلنتاجية، وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبال

اختبار الهبوط يف قيمة الموجودات غير المالية

تقيم المجموعة بتاريخ إعداد التقرير المالي ما إذا كان يوجد مؤشر بأن أحد الموجودات المالية قد تعرض النخفاض في القيمة. في حال وجود مثل هذا المؤشر، 
أو إذا كان من الضروري إجراء اختبار سنوي بخصوص االنخفاض في القيمة ألحد الموجودات، تقدر المجموعة القيمة القابلة لالسترداد لألصل. إن القيمة القابلة 
 تكاليف االستبعاد والقيمة الحالية أيهما أعلى، ويتم تحديدها ألحد الموجودات الفردية إال 

ً
لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا

في حال عدم قيام األصل بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل رئي�سي عن تلك المولدة من أصول أو مجموعة من الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة 
الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

عند تقييم القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية وذلك باستخدام معدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات 
 تكاليف االستبعاد، يتم أخذ المعامالت المتداولة في 

ً
الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود وأي مخاطر معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

 في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. تم إثبات هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار 
ً
السوق حديثا

األسهم المتداولة في السوق للشركات المتداولة أو المؤشرات األخرى المتوفرة للقيمة العادلة.

تعتمد المجموعة في احتساب انخفاض القيمة على ميزانيات تفصيلية وحسابات متوقعة، والتي يتم إعدادها بشكل منفصل لكل من الوحدات المنتجة للنقد 
للمجموعة والتي يتم تخصيص الموجودات الفردية لها. 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرة في قائمة الدخل الشامل الموحد ضمن فئات المصروفات المتوافقة مع وظيفة األصل الذي انخفضت 
قيمته.
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بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابًقا لم تعد 
موجودة أو انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو للوحدة المنتجة للنقد. يتم عكس خسارة انخفاض 
القيمة المعترف بها سابًقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل منذ أن تم االعتراف بآخر خسارة انخفاض في 
القيمة. يكون العكس محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي 
بعد االستهالك، في حالة عدم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم إثبات هذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 

اآلخر الموحدة.

اإليجارات المستأجر

تقيم المجموعة ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد. وتعترف المجموعة بجميع اتفاقيات التأجير بحق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار، 
باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل واإليجارات لألصول منخفضة القيمة على النحو التالي:

حق استخدام األصول

 أي 
ً
تثبت المجموعة حق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل األسا�سي لالستخدام(. يتم قياس حق استخدام األصول بالتكلفة ناقصا

خسائر متراكمة من انخفاض القيمة واالستهالك، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار. وتتضمن تكلفة حق استخدام األصول على مبلغ التزامات عقود 
 منه أي حوافز تأجير مستلمة. ما لم تكن 

ً
اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تم دفعها في أو قبل تاريخ البدء مخصوما

المجموعة على يقين معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار، يتم استهالك حق استخدام األصول المعترف بها على أساس القسط الثابت 
على مدى العمر اإلنتاجي المقدر ومدة اإليجار، أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول النخفاض القيمة. 

التزامات عقود اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف المجموعة بالتزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين إجراؤها على مدى مدة عقد اإليجار. 
 منها أي حوافز تأجير مستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي 

ً
وتتضمن مدفوعات اإليجار على مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضَمنة( مطروحا

 سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد 
ً
تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمن مدفوعات اإليجار أيضا

أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة 
التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط التي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير 
قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء يتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار؛ لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يعاد 
قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضمون أو تغيير في التقييم لشراء 

األصل األسا�سي.

عقود اإليجار قصيرة األجل

 أو أقل من تاريخ البدء وال 
ً
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل )أي عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 1٢ شهرا

تحتوي على خيار شراء(. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

الزكاة 

 ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«( في المملكة العربية السعودية. ويتم احتساب مخصص 
ً
تخضع المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة وفقا

 لوعاء الزكاة المعد على أساس القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
ً
الزكاة وفقا

المخصصات والمطلوبات المحتملة

يتم االعتراف بالمخصصات عندما تؤدي المطلوبات الحالية الناتجة من حدث سابق إلى تدفق الموارد االقتصادية من المجموعة ويمكن تقدير المبالغ بشكل موثوق 
به. وال يزال توقيت التدفق أو مقداره غير مؤكد. وينشأ االلتزام الحالي عند وجود التزام قانوني أو ضمني ناتج عن أحداث سابقة، مثل المنازعات القانونية أو العقود 

الملزمة.

 إلى األدلة األكثر موثوقية المتاحة في تاريخ التقرير، بما في ذلك 
ً
يتم قياس المخصصات على أساس النفقات المقدرة المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي، استنادا

 للتسوية من خالل 
ً
المخاطر والشكوك المرتبطة بهذا االلتزام. وعندما يكون هناك عدد من المطلوبات المتماثلة، يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارج مطلوبا

النظر في فئة المطلوبات ككل. يتم خصم المخصصات إلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية.

تتم مراجعة جميع المخصصات في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. وفي الحاالت التي يعتبر فيها التدفق المحتمل للموارد االقتصادية 
نتيجة لاللتزامات الحالية غير محتملة أو بعيدة، ال يتم االعتراف بأي التزام إال إذا كانت متوقعة في سياق تجميع األعمال.
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الذمم الدائنة واالستحقاقات

يتم إثبات االلتزامات للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن السلع أو الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

منافع نهاية الخدمة للموظفين

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم احتساب المنافع قصيرة األجل للموظفين كمصروفات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة. ويتم االعتراف بالمطلوبات المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه عندما 
يكون على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير المطلوبات بصورة موثوقة.

خطط المنافع المحددة

يتم احتساب صافي التزامات المجموعة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظف في الفترات الحالية 
 بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام 

ً
أو السابقة وخصم هذا المبلغ وتخفيض القيمة العادلة ألي أصول الممولة. يتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويا

طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة، والتي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية والعائد )باستثناء مصروف التمويل( يتم االعتراف بها مباشرة في الدخل 
الشامل اآلخر الموحد. وتحدد المجموعة صافي مصروفات التمويل على صافي التزام المنافع المحددة للفترة بتطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس صافي التزام 
المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى صافي التزام المنافع المحددة باألخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لالشتراكات 

ومدفوعات المنافع. ويتم االعتراف بصافي مصروفات التمويل والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عندما يحدث تغير في خطط المنافع أو عندما يتم تخفيض الخطط، يتم إدراج التغيرات الناتجة في المنافع المتعلقة بخدمات سابقة أو الربح أو الخسارة الناتجة عن 
تخفيض الخطط في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تعترف المجموعة باألرباح والخسائر عند تسوية خطط المنافع المحددة عند حدوث التسوية.

حقوق الملكية 

يمثل رأس المال القيمة األسمية لألسهم التي تم إصدارها. كما تتضمن الخسائر المتراكمة جميع خسائر الفترة الحالية والسابقة.

االعتراف باإليرادات

تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات، كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15:

 والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب 
ً
الخطوة 1: تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل: ُيعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ين�سئ حقوقا

الوفاء بها لكل عقد.

الخطوة 2: تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

 لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها إلى العميل، 
ً
الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقا

باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغير.

الخطوة 4: تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل 
 لها مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

ً
التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقا

الخطوة 5: االعتراف باإليرادات عندما تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء.

تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات على مدى فترة من الزمن إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

 مع استخدام بديل للمجموعة ويكون للمجموعة حق ُملزم بقبض مدفوعات عن األداء المكتمل حتى تاريخه.أ. 
ً
ال ين�سئ أداء المجموعة أصال

 يقع تحت سيطرة العميل أو يحسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه.ب. 
ً
ين�سئ أداء المجموعة أصال

يتلقى العميل ويستفيد في نفس الوقت من المزايا التي يوفرها أداء المجموعة أثناء وفاء المجموعة باألداء. ج. 

بالنسبة اللتزامات األداء التي لم يتم استيفاء أحد شروطها المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تلبية التزام األداء.

عندما تلبي المجموعة التزام أداء من خالل تسليم السلع أو الخدمات المتفق عليها، فإنها تن�سئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي يحققه األداء. عندما يتجاوز مبلغ 
الثمن المستلم من العميل مبلغ اإليراد المعترف به، فإن ذلك يؤدي إلى التزام بموجب العقد.

 وباستثناء الضرائب والرسوم. 
ً
تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديا
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 للتطبيق، 
ً
يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات والتكاليف، إذا كان قابال

بصورة موثوقة.

 لشروط عقود العمالء. وعليه، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء بالتزام 
ً
حددت المجموعة التزام أداء واحد وهو تسليم السلع إلى العمالء وفقا

األداء.

اعتبارات األصيل مقابل اعتبارات الوكيل تأخذ المجموعة في االعتبار عوامل مثل تحمل المسؤولية األساسية عن توفير السلع، وافتراض مخاطر المخزون، والقدرة 
على تحديد األسعار، سواء كانت تعمل كأصيل أو وكيل عند تسليم البضائع إلى العميل ألن هذا سيؤثر على ما إذا كان يتم االعتراف باإليراد في على أساس إجمالي أو 

صافي.

عندما يتم استيفاء المؤشرات المذكورة أعاله، تعتبر المجموعة بمثابة أصيل وبالتالي يتم تسجيل معامالت المبيعات المتعلقة بما سبق على أساس إجمالي. على 
العكس من ذلك، عندما ال يتم استيفاء المؤشرات المذكورة أعاله، تعتبر المجموعة بمثابة الوكيل، وبالتالي، يتم تسجيل معامالت المبيعات على أساس صافي.

تكلفة اإليرادات

تتضمن تكلفة اإليرادات التكاليف المباشرة للمبيعات بما في ذلك تكاليف المواد وعقود الخدمات والنفقات العامة التي ترتبط بشكل مباشر إلى اإليرادات.

مؤشرات األداء الرئيسية   6-6

يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 
سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

مؤشرات األداء الرئيسي (: 1-6الجدول رقم )

الوحدةمؤشرات األداء الرئيسية المالية

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

9.٢% 6.6% 4٫4%)٢٠٫7%(٠٫9%%هامش الربح إلجمالي 

)4٣.1%()٢٢٫7%()٣4٫٣%()٣6٫8%()6٫٣%(%هامش الربح التشغيلي 

)41٫7%()٢1.8%()٣6٫٠%()٣8٫1%(5٫4%%هامش الربح الصافي/الخسارة الصافية 

5٢٫4%17.4%٢7٫٠%14٫5%7٫٠%%المصاريف اإلدارية كنسبة من اإليرادات 

8,٢-x7٫54٫8٣٫1الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة 

X8٫35٫23٫3-3,0إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات 

٠٫5-X٠٫1٠٫٢٠٫4المطلوبات/حقوق الملكية 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 

x: هذه اإلشارة تعني أّن القيمة المذكورة هي رقم وليست نسبة مئوية
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قائمة الدخل   6-7

يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ 
سبتمبر٢٠٢1م.

قائمة الدخل (: 2-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)44٫٣%()54٫٠%()46٫٣%()4٢٫٣%(118,٢7168,٢4٠٣6,6٣5٣5,٠1716,114اإليرادات

)45٫٣%()55٫٣%()57٫5%()٢9٫7%()14,6٢5()٣٢,71٠()٣5,٠٢9()8٢,٣88()117,٢5٠(تكلفة اإليرادات 

25٫4%)35٫4%()111٫4%()1,484٫6%(1,6072,3071,490)14,147(1,022إجمالي الدخل

9٫6%٣8٫5%٠٫٠%٢٠٫٠%)8,4٣6()6,٠91()9,891()9,887()8,٢٣8(المصروفات عمومية وإدارية

الينطبق)1٠٠٫٠%(1٣٣٫٠%الينطبق-)٢,56٠()٢,56٠()1,٠99(-االنخفاض في قيمة االستثمارات

الينطبق)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق-)1,6٠٠()1,7٢5(--االنخفاض في قيمة الذمم التجارية

)1٠٠٫٠%(ال ينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(----)٢89(االستهالك

الدخل / )الخسارة( من العمليات 
التشغيلية

)7,505()25,133()12,570()7,944()6,947(%234٫9)%50٫0()%12٫6(%29٫4

)1٠٠٫٠%(-الينطبق)1٠٠٫٠%(----)٢٢9(خسائر انخفاض قيمة االستثمارات

الينطبق59٫٢%4٠٠٫8%الينطبق)1٠6()67()8٢()16(-مصروفات تمويلية

)6٣٫4%()58٫7%(٣1٢٫5%)96٫8%(14,٣644661,9٢11,9٣58٠٠إيرادات أخرى 

الينطبق2٫9%)56٫5%()472٫3%()6,253()6,076()10,731()24,684(6,629الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

٢47٫5%)74٫9%(84٫9%55٣٫٠%)٣94()1,571()٢,451()1,٣٢6()٢٠٣(الزكاة

الينطبق)13٫1%()49٫3%()504٫7%()6,647()7,646()13,182()26,009(6,426الصافي في الدخل للسنة

الدخل الشامل اآلخر/ الخسارة الشاملة األخرى
ً
البنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر الحقا

إعادة قياس االلتزامات أو المنافع 
المحددة

)٣٫6%(ال ينطبق%1٢٠٫1)%57٫8(--67٢86٢

مجموع )الخسارة( الربح الشامل 
للسنة/للفترة

الينطبق)%13٫1()%49٫5()%500٫1()6,647()7,646()13,120()25,981(6,493

-)٣٠٫1%(--)65()9٣(---الخسارة من العمليات غير المستمرة

)1٣٫٣%(-)49٫5%()5٠٠٫1%()6,71٢()7,7٣9()1٣,1٢٠()٢5,981(6,49٣صافي الخسارة أو الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 

ترتبط االيرادات بأعمال الشركة الرئيسية والتي تتكون بشكل رئي�سي من عمليات بيع الخامات )الكبريت(، مبيعات المنتجات البالستيكية وعمليات بيع اإلسمنت. 
انخفضت اإليرادات التي سّجلتها الشركة ما بين الفترة الممتدة بين العام ٢٠18م و٢٠٢٠م. انخفضت اإليرادات المسّجلة بنسبة 4٢٫٣% أو بقيمة 5٠٫٠ مليون ريال 
 بتراجع مبيعات 

ً
سعودي إلى 68٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م مقارنة في العام ٢٠18م. جاء االنخفاض في اإليرادات بين العام ٢٠18م والعام ٢٠19م متأثرا

مواد الخام ، باإلضافة إلى ارتفاع عالمي في سعر بيع مواد الخام ما أّدى تلقائيا إلى انخفاض حجم المبيعات. عادت وانخفضت اإليرادات بنسبة 46٫٣% أو بقيمة ٣1٫6 
مليون ريال سعودي من 68٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٣6٫6 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. تأثر االنخفاض بين العامين بانخفاض إضافي 
. ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م، 

ً
في مبيعات الخام عقب انتشار جائحة كورونا عالميا

انخفضت اإليرادات بنسبة 54٫٠% أو بقيمة 18٫9 مليون ريال سعودي من ٣5٫٠ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 16٫1 
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة انخفاض إيرادات بيع منتجات بالستيكية بنسبة 87٫٠% أو بقيمة 1٣٫7 مليون ريال 
سعودي من 15٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٢,٠ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 

.
ً
٢٠٢1م بعد مراجعة وإعادة هيكلة بعض العقود التي كانت مرتبطة بهوامش ربح منخفضة نسبيا

تتألف تكلفة اإليرادات بشكل رئي�سي من تكلفة البضاعة التي تقوم الشركة بتسويقها وتصديرها، وقد كانت التكلفة متركزة في تكلفة البضاعة الخام )الكبريت( التي 
تعتبر المنتج الرئي�سي التي قامت الشركة بتسويقه خالل الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م و٢٠٢٠م. انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة ٢9٫7% أو بقيمة ٣4٫9 مليون 
ريال سعودي من 117٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 8٢٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. جاءت الحركة متماشية مع حركة اإليرادات ما بين 
العامين ومرتبطة بشكل رئي�سي بتكلفة مواد الخام التي انخفضت ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠19م. انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 57٫5% أو بقيمة 47٫4 مليون 
ريال سعودي من 8٢٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٣5٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. كانت الحركة متماشية مع حركة اإليرادات. انخفضت 
تكلفة اإليرادات بنسبة 55٫٣% أو بقيمة 18٫1 مليون ريال سعودي من ٣٢٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى 14٫6 مليون 
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 في انخفاض تكلفة المواد 
ً
 مع انخفاض اإليرادات ومتركزا

ً
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م . إّن االنخفاض المذكور جاء متماشيا

والخامات.

سّجلت الشركة إجمالي دخل بقيمة 1٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م. تحّول هذا الدخل إلى خسارة بقيمة 14٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م نتيجة 
 إلى ربح بقيمة 1٫6 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. 

ُ
االنخفاض الملحوظ الذي سّجلته اإليرادات بين العامين. وتحولت الخسارة المسجلة في العام ٢٠19م الحقا

 
ُ
ه وعلى الرغم من انخفاض اإليرادات بنسبة 46٫٣% أو بقيمة ٣1٫6 مليون ريال سعودي بين العامين المذكورين، سّجلت تكلفة اإليرادات انخفاضا

ّ
يجدر اإلشارة إلى أن

بنسبة فاقت نسبة انخفاض اإليرادات، حيث انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 57٫5% أو بقيمة 47٫4 مليون ريال سعودي بين العامين ٢٠19م و٢٠٢٠م. انخفض 
إجمالي الدخل بنسبة ٣5٫4% من ٢٫٣ مليون ريال سعودي فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى 1٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م. 

تضمنت المصروفات العمومية واإلدارية رواتب وأجور الموظفين اإلداريين واألتعاب المهنية واالستشارية بشكل رئي�سي. ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية 
بنسبة ٢٠٫٠% أو بقيمة 1٫6 مليون ريال سعودي من 8٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 9٫9 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م نتيجة االرتفاع في 
مصاريف متفرقة تضمنت مصاريف الرواتب واألجور ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومصاريف االهالك واألتعاب المهنية واالستشارية. لم تشهد 
المصروفات العمومية واإلدارية أي تذبذبات جوهرية خالل العام ٢٠19م و٢٠٢٠م. ارتفعت المصروفات اإلدارية بنسبة ٣8٫5% أو بقيمة ٢٫٣ مليون ريال سعودي 
من 6٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى 8٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 

نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب والمزايا بعد استقطاب موظفين ذات كفاءة عالية وملء عدد من الشواغر الوظيفية ضمن عملية إعادة هيكلة الشركة.

يتضمن االنخفاض في قيمة االستثمارات االنخفاض في القيمة العادلة الستثمارات الشركة في شركة المخازن وشركة المتحدة وشركة شهد للتوزيع. تبلغ كلفة 
 ألن الشركتين تحت التصفية، لم تتمكن الشركة من الحصول على القيمة العادلة 

ً
االستثمارات في شركتي المتحدة وشهد للتوزيع ٠٫8 مليون ريال سعودي، ونظرا

للشركتين المذكورتين، ومع ذلك وعلى أساس احترازي، قررت الشركة خفض قيمة االستثمارات بالكامل. وخالل عام ٢٠٢٠م، قامت الشركة ببيع حصتها في شركة 
المخازن والخدمات المساندة بمبلغ 4٫٠ مليون ريال سعودي، ولم ينتج عن عملية البيع أي أرباح أو خسائر. 

ارتبط االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المسجل خالل العام ٢٠٢٠م بقيمة 1٫7 مليون ريال سعودي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الخاص بالذمم 
التجارية خالل العام ٢٠٢٠م. تأثر االنخفاض في قيمة الذمم التجارية بارتفاع مخصص الذمم المدينة بمقدار 1٫6 مليون ريال سعودي من ٠٫1 مليون ريال سعودي 
في العام ٢٠19م إلى 1٫7 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م حيث قررت إدارة الشركة رفع مخصص الذمم المدينة بحيث يكون المخصص المحجوز كاف لتغطية 
أي خسائر ائتمانية مرتبطة بذمم مدينة متقادمة أو مشكوك بتحصيلها. ارتبطت مصاريف االستهالك التي تم تسجيلها في العام ٢٠18م بالممتلكات واآلالت والمعدات 
 بآالت ومعدات المصنع التي تملكه الشركة. لم يتم تسجيل مصاريف استهالك خالل العام ٢٠19م والعام٢٠٢٠م حيث تم تصنيف مصاريف 

ً
التابعة للشركة وتحديدا

االستهالك ضمن المصاريف األخرى. كان الهدف من عملية إعادة التصنيف الفصل ما بين مصاريف االستهالك المرتبطة بعمليات العمل الرئيسية للشركة بحيث 
صنفت هذه المصاريف ضمن فئة تكلفة اإليرادات. من جهة أخرى، تم تصنيف مصاريف االستهالك المرتبطة بأصول المكتب اإلداري ضمن المصاريف اإلدارية 

والعمومية.

لم تسّجل الشركة أي ربح تشغيلي ما بين العام ٢٠18م و٢٠٢٠م بل تم تسجيل خسارات متتالية خالل الفترة المذكورة. ارتفعت الخسارة التشغيلية بنسبة ٢٣4٫9% 
أو بقيمة 17٫6 مليون ريال سعودي من 7٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٢5٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م بعد انخفاض اإليرادات بين العامين 
المذكورين. عادت وانخفضت الخسارة التشغيلية بقيمة 1٢٫6 مليون ريال سعودي من خسارة بقيمة ٢5٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى خسارة بقيمة 
1٢٫6 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م، وقد تأثر التحسن الطفيف بين العامين باالنخفاض الملحوظ الذي طرأ على تكلفة اإليرادات والتي انخفضت بنسبة 
57٫5% أو بقيمة 47٫4 مليون ريال سعودي من 8٢٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٣5٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. انخفضت قيمة الخسارة 
التشغيلية بنسبة 1٢٫6% أو بقيمة 1٫٠ مليون ريال سعودي من 7٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى 6٫9 مليون ريال 

سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م بعد ارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية التي سّجلتها الشركة ما بين الفترتين المذكورتين.

ارتبطت خسائر انخفاض قيمة االستثمار والتي بلغت قيمتها ٠٫٢ مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠18م باالستثمارات التي تملكها الشركة في ثالث شركات )شركة 
المخازن والخدمات المساندة، شركة المتحدة وشركة شهد للتوزيع(. ارتبطت الخسائر المسّجلة بتدني قيمة هذه االستثمارات بعد تسجيل الشركات الثالثة 

المذكورة خسائر متتالية خالل العام ٢٠18م.

تم تسجيل مصروفات تمويلية طفيفة بلغت قيمتها 16 ألف ريال سعودي و8٢ ألف ريال سعودي خالل العام ٢٠19م و٢٠٢٠م. ارتبطت هذه المصاريف بعقود 
اإليجار المختلفة التي أبرمتها الشركة. تم تصنيف هذه المصاريف كتكاليف تمويلية بعد تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لعقد اإليجار لكافة 
عقود الشركة. كانت المصروفات التمويلية طفيفة ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م )67 ألف ريال سعودي( وفترة التسعة أشهر المنتهية في 
٣٠ سبتمبر٢٠٢1م )1٠6 ألف ريال سعودي(. ارتبطت اإليرادات األخرى التي سّجلتها الشركة بعمليات بيع أسهم في محفظات تملكها الشركة في شركات غير مدرجة. 
تقلبت هذه اإليرادات خالل الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. سّجلت اإليرادات األخرى انخفاض ملحوظ بقيمة 1٣٫9 مليون ريال سعودي من 14٫4 
مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٠٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م نتيجة انخفاض في إيرادات بيع األسهم، حيث أّن الشركة قامت ببيع عدد ملحوظ 
من األسهم التي كانت تمتلكها في شركات غير مدرجة خالل عام ٢٠18م. ارتفعت اإليرادات األخرى بقيمة 1٫5 مليون ريال سعودي من ٠٫5 مليون ريال سعودي في العام 
٢٠19م إلى 1٫9 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م، وقد تأثر هذا االرتفاع بتسجيل إيرادات من بيع أسهم بمقدار 1٫8 مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م. انخفضت 
اإليرادات األخرى بنسبة 58٫7% من 1٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى ٠٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م، بحيث ارتبطت اإليرادات في فترة الربع األول من العام ٢٠٢٠م باألسهم التي قامت الشركة ببيعها والتي كانت مملوكة في شركات مدرجة.
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تقلب الدخل )الخسارة( قبل الزكاة التي تم تسجيلها خالل الفترة الممتدة بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. سّجلت الشركة ربح قبل الزكاة بقيمة 6٫6 مليون ريال 
سعودي خالل العام ٢٠18م تحولت إلى خسارة بقيمة ٢4٫7 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م، حيث نتج عن التراجع الملحوظ التي سجلته اإليرادات في العام 
 بانخفاض تكلفة اإليرادات 

ً
٢٠19م. عادت الشركة وسّجلت خسارة بقيمة 1٠٫7 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م جاء االنخفاض النسبي في الخسارة متأثرا

الملحوظ ما بين العامين )انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة 57٫5% ما بين العامين المذكورين(. سّجلت الشركة خسارة بقيمة 6٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة 
أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و 6٫٣ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م نتيجة انخفاض اإليرادات وارتفاع المصاريف 

العمومية واإلدارية.

 من ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 1٫٣ مليون ريال 
ً
تقلبت مصاريف الزكاة خالل الفترة ما بين العام ٢٠18م و٢٠٢٠م. ارتفعت مصاريف الزكاة تدريجيا

ر االرتفاع التدريجي في مصاريف الزكاة خالل الفترات المذكورة بمصاريف زكاة 
ّ
سعودي في العام ٢٠19م ثّم ارتفعت إلى ٢٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. تأث

مرتبطة بسنوات سابقة )ما قبل ٢٠17م( تكبدتها الشركة بعد انتهاء عملية تقييم اإلقرارات الزكوية المرتبطة بتلك السنوات والتي كانت قد قدمت في فترات سابقة 
)لمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية رقم )٢-1-٢5( »مخاطر فروقات مبلغ الزكاة« من قسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. سّجلت الشركة مصاريف 
زكاة 1٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و٠٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م. وقد 

ارتبطت مصاريف الزكاة بإقرارات ومصاريف زكاة سنوات سابقة.

تقلب صافي الدخل )الخسارة( خالل الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م وكانت حركة صافي الدخل متماشية مع حركة الدخل )الخسارة( خالل الفترة 
نفسها. تحولت نتائج الشركة من ربح بقيمة 6٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى خسارة بقيمة ٢6٫٠ مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠19م بعد انخفاض 
اإليرادات خالل السنة. عادت الشركة وسّجلت خسارة بقيمة 1٣٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. نتج االنخفاض في الخسارة بين العامين عن انخفاض 
تكاليف اإليرادات بين العامين المذكورين. سّجلت الشركة خسارة بقيمة 7٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و 6٫6 مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م بعد تحسن هامش الربح اإلجمالي لنشاط بيع الخامات )الكبريت( وانخفاض المصاريف التشغيلية 

باإلضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة بين الفترتين المذكورتين.

 فقد سّجلت الشركة أرباح طفيفة مرتبطة بإعادة قياس االلتزامات أو المنافع المحددة. بلغت 
ً
فيما يرتبط بالبنود التي لن يعاد تصنيفها إلى األرباح والخسائر الحقا

هذه األرباح الطفيفة 67 آالف ريال سعودي، ٢8 ألف ريال سعودي و6٢ ألف ريال سعودي خالل األعوام ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م على التوالي. ارتبطت هذه األرباح 
 من قبل خبراء اكتواريين.

ً
الطفيفة بعملية تقييم مصاريف نهاية خدمة الموظفين والتي يتم إجراءها دوريا

سّجلت الشركة خسائر تشغيلية من العمليات المتوقفة بقيمة 9٣ ألف ريال سعودي و 65 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م 
وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. ارتبطت هذه الخسارة بالشركة السعودية للصادرات الصناعية )فرع األردن( وجاري تصفية فرع الشركة وذلك 

لضعف اإليرادات التشغيلية وتقليل المصاريف اإلدارية.

م تحّولت نتائج الشركة إلى خسارة بقيمة ٢6٫٠ مليون ريال سعودي في العام 
ّ
بلغ الربح الشامل للعام ٢٠18م مبلغ 6٫5 مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠18م ث

٢٠19م بعد انخفاض اإليرادات بين العامين. سّجلت الشركة انخفاض في صافي خسارة شاملة بنسبة 49٫5% أو بما يعادل 1٢٫9 مليون ريال سعودي لتصل الخسارة 
 بانخفاض تكاليف اإليرادات خالل العام. سّجلت الشركة خسارة شاملة بقيمة 

ً
الشاملة إلى 1٣٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م وكان هذا االنخفاض متأثرا

7٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و 6٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. تأثرت 
الخسارة بانخفاض اإليرادات وارتفاع المصاريف اإلدارية والعمومية.

تحليل اإليرادات حسب النشاط  6-7-1
يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 

سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

اإليرادات حسب النشاط (: 3-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)79٫٢%(4٫7% )85٫9%()69٫4%(5,66٠ 5,4٠7 4,٣8٢ ٣1,٠67 1٠1,655 إيرادات بيع خامات )الكبريت( 

٣4٫٢% )87٫٠%()5٫٠%(89٫6% ٢,٠45 15,786 17,161 18,٠7٠ 9,5٣٢ إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية 

)1٠٠٫٠%( الينطبق )1٠٠٫٠%(116٫8% - - - 15,٣59 7,٠85 إيرادات مبيعات إسمنت 

 الينطبق )1٠٠٫٠%( الينطبق  الينطبق - 1,٣84 1,4٢5 - - إيرادات بيع مستلزمات طبية 

 الينطبق )57٫6%(٣٠٠٫6%  الينطبق 74٣ 1,75٠ 1,8٢5 456 - إيرادات بيع مواد كيميائية 

 الينطبق )41٫٣%(79٫٢%  الينطبق ٣,459 5,891 5,891 ٣,٢88 - إيرادات بيع بطاريات 

 الينطبق )1٢٫٣%( الينطبق  الينطبق 4,٢٠8 4,799 5,95٠ - - إيرادات بيع مواد غذائية 

)44٫3%()54٫0%()46٫3%()42٫3%(16,114 35,017 36,635 68,240 118,271 إجمالي اإليرادات 

المصدر: معلومات اإلدارة
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توزعت اإليرادات التي تم تسجيلها خالل الفترة الممتدة بين العام ٢٠18م والعام٢٠٢٠م بين أنشطة الشركة المختلفة، وشكلت اإليرادات المحققة من نشاطي بيع 
الخامات )الكبريت( ومبيعات المنتجات البالستيكية ما نسبته 94٫٠% و7٢٫٠% و58٫8% من إجمالي اإليرادات في ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. ما بين فترة 
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م وفترة فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، كانت اإليرادات متركزة في إيرادات مبيعات الخامات )الكبريت( 

لت 6٠٫5% و47٫8% من إجمالي اإليرادات خالل الفترتين المذكورتين.
ّ
والمنتجات البالستيكية التي شك

إيرادات بيع خامات )الكبريت(

ترتبط إيرادات بيع الخامات بعمليات بيع مواد الكبريت بشكل رئي�سي. انخفضت إيرادات بيع الخامات بنسبة 69٫4% من 1٠1٫7 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م 
إلى ٣1٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. وانخفضت إيرادات بيع الخامات أيضا بنسبة 85٫9% لتصل إلى 4٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. كان 
 بانتشار جائحة كورونا التي أثرت على نشاط الشركة والنشاط التجاري العالمي بشكل عام. تجدر اإلشارة 

ً
االنخفاض اإلضافي الذي سّجل خالل العام ٢٠٢٠م متأثرا

. ولم تشهد إيرادات بيع الخامات تقلبات جوهرية ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 
ً
 بانخفاض أسعار بيع مواد الخام عالميا

ً
إلى أّن انخفاض اإليرادات تأثر أيضا

سبتمبر٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م. 

إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية

بدأت الشركة بتسجيل إيرادات بيع منتجات بالستيكية في العام ٢٠18م حيث ارتبطت هذه اإليرادات بمبيعات البوليمر التي قامت الشركة بشراء كميات منه بهدف 
. ارتفعت هذه اإليرادات بنسبة 89٫6% من 9٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 18٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. يعود ذلك إلى العقود 

ً
بيعها الحقا

 عدد من العمالء األجانب في السودان. ولم تشهد إيرادات مبيعات المنتجات البالستيكية تقلبات جوهرية ما بين 
ً
تم إبرامها مع عدد من العمالء الجدد وتحديدا

٢٠19م و٢٠٢٠م حيث تم تسجيل انخفاض في إيرادات بيع المنتجات البالستيكية بنسبة 5٫٠% من 18٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى 17,٢ مليون ريال 
سعودي في العام ٢٠٢٠م. عادت إيرادات مبيعات المنتجات البالستيكية وانخفضت بنسبة 87٫٠% أو بقيمة 1٣٫7 مليون ريال سعودي من 15٫8 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى ٢٫٠ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م بعد إعادة هيكلة عدد من العقود 

.
ً
التي كانت مرتبطة بهوامش ربح منخفضة نسبيا

إيرادات مبيعات إسمنت 

سّجلت الشركة إيرادات متحصلة من بيع اإلسمنت بقيمة 7٫1 مليون ريال سعودي و15٫4 مليون ريال سعودي في خالل عامي ٢٠18م و٢٠19م حيث بدأت الشركة 
 عمالء 

ً
بالتجارة في مادة اإلسمنت في العام ٢٠18م بحيث تم شراء كميات من اإلسمنت من مصادر وشركات متنوعة ليتم إعادة بيعها إلى عدد من العمالء )تحديدا

 إلى أّن إدارة عمليات مبيعات اإلسمنت كانت تتم من خالل فرع الشركة في األردن والذي تم 
ً
األجانب(. لم يتم تسجيل إيرادات مبيعات إسمنت في العام ٢٠٢٠م نظرا

 لتغيرالقوانين المرتبطة باإلستيراد والتصدير في البلد المذكور وانخفاض هوامش الربح المرتبطة بعمليات بيع اإلسمنت بشكل عام.
ً
إغالقه في العام ٢٠٢٠م نظرا

إيرادات بيع مستلزمات طبية

سّجلت الشركة إيرادات بيع مستلزمات طبية بقيمة 1٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. وكانت هذه اإليرادات ناتجة عن مصنع مختص في انتاج بعض األدوات 
والمستلزمات الطبية ليتم بيعها لعمالء محليين وأجانب وتم إيقاف إنتاج هذه المستلزمات من قبل الشركة في العام ٢٠17م لغياب الربحية ومصادر التمويل الالزمة 

لتشغيل المصنع. أعادت الشركة إطالق هذا النشاط في العام ٢٠٢٠م لبيع الكمامات والقفازات الطبية عقب انتشار جائحة كورونا. 

إيرادات بيع مواد كيميائية 

 من العام ٢٠19م حيث بلغت قيمة هذه اإليرادات ٠٫5 مليون ريال سعودي و1٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م 
ً
تم تسجيل إيرادات بيع مواد كيميائية بدءا

و٢٠٢٠م، على التوالي. شملت المواد الكيميائية مواد الميثانول ومواد أخرى تستخدم في تصنيع المعقمات. كان ارتفاع اإليرادات بنسبة ٣٠٠٫6% من ٠٫5 مليون ريال 
 بكميات إضافية من المواد الكيميائية التي حصلت عليها الشركة لدعم عملية تصنيع المواد 

ً
سعودي في ٢٠19م إلى 1٫8 مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م مدفوعا

المعقمة التي ازدهرت مبيعاتها في عام ٢٠٢٠م بعد انتشار جائحة كورونا. انخفضت إيرادات بيع مواد كيميائية بنسبة 57٫6% أو بقيمة 1٫٠ مليون ريال سعودي من 
1٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى ٠٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م . يجب 

اإلشارة إلى أّن إيرادات بيع المواد الكيميائية تتقلب بشكل دوري وال تتبع اتجاه معين.

إيرادات بيع بطاريات 

 من العام ٢٠19م حيث بلغت قيمة هذه اإليرادات ٣٫٣ مليون ريال سعودي و5٫9 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م والعام 
ً
تم تسجيل إيرادات بيع البطاريات بدءا

 من العام ٢٠19م، قامت الشركة بشراء كميات من البطاريات من الشركة الوطنية لصناعة البطارية من أجل بيعها في مراحل الحقة. كان 
ً
٢٠٢٠م، على التوالي. بدءا

ارتفاع اإليرادات في العام ٢٠٢٠م ناتج عن ارتفاع الكميات المباعة. انخفضت إيرادات بيع البطاريات بنسبة 41٫٣% أو بقيمة ٢٫4 مليون ريال سعودي من 5٫9 مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى ٣٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م. 
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إيرادات بيع مواد غذائية 

تم تسجيل إيرادات بيع مواد غذائية بقيمة 6٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. قامت الشركة بشراء كميات من المواد الغذائية القابلة للتخزين من أجل بيعها 
 في األسواق الحرة في بلد السودان. يجب اإلشارة إلى أّن نشاط الشركة ينتمي إلى نوع التجارة الحرة. 

ً
في مناطق متفرقة خارج حدود المملكة العربية السعودية وتحديدا

 
ً
ل خيارا

ّ
وبالتالي، تتقلب أنشطة الشركة بشكل مستمر بحيث تقوم اإلدارة بإطالق أنشطة جديدة بشكل دوري. تقوم الشركة باختبار ما إذا كان النشاط الجديد يشك

 ليتم تحديد ضرورة استمرارية النشاط أو عدمها. وقد انخفضت إيرادات بيع المواد الغذائية بنسبة 1٢٫٣% أو بقيمة ٠٫6 مليون ريال سعودي من 4٫8 مليون 
ً
مربحا

ريال سعودي في التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م إلى 4٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

تحليل تكلفة اإليرادات حسب المكونات الرئيسية  6-7-2
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات الشركة حسب المكونات الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة 

أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

تكلفة اإليرادات حسب المكونات الرئيسية (: 4-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)46٫٢%()58٫9%()55٫1%()٣5٫6%(11٠,8٢771,٣69٣٢,٠٣8٣٠,94٠1٢,716 مواد وخامات 

)٣٠٫٣%()٣٠٫7%()75٫٣%(97٫1%5,٢761٠,4٠1٢,5641,6771,16٣ رسوم جمركية وشحن وتلخيص ونقل 

)1٠٠٫٠%(الينطبق -)1٠٠٫٠%(----٢7 رواتب وأجور وما في حكمها 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(-)1٠٠٫٠%(-5٠--49 مزايا أخرى 

)1٠٫9%()65٫4%(٣٫1%)٢٣٫٠%(1169٠9٢87٣٠ فحص وتحاليل 

)1٠٠٫٠%()46٣٫٢%()1٠٠٫٠%()94٫7%(189)5٢(-4٠8٢٢ تعبئة وتغليف 

)1٠٠٫٠%( الينطبق -)1٠٠٫٠%(----147 نسبة الرطوبة 

٢4٫6% الينطبق )4٢٫٣%(169٫1%--4٠1٠76٢ مصاريف ورسوم بنكية 

)1٠٠٫٠%( الينطبق -)1٠٠٫٠%(7٠---٢6 رسوم ومعامالت حكومية 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(-)1٠٠٫٠%(-٢--1٠8 مصروفات متنوعة 

8٢٫6% الينطبق 47٠٫9%)41٫6%(1٠-181161 كهرباء ومياه وبريد وهاتف 

)1٠٠٫٠%( الينطبق -)1٠٠٫٠%(----56 إيجارات 

1,578٫9% الينطبق 178٫6%1٠,٠18٫1%8-15114٣ مصاريف إصالح وصيانة 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(-)1٠٠٫٠%(-6--٣6 مصروف مواد تالفة 

)1٠٠٫٠%( الينطبق -)1٠٠٫٠%(----٠ مصروفات بنزين ومحروقات 

)1٠٠٫٠%( الينطبق -)1٠٠٫٠%(----114 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 الينطبق  الينطبق )79٫6%( الينطبق 1٣1-٣٣769- مصاريف أخرى 

 الينطبق  الينطبق  الينطبق  الينطبق ٣٠7---- مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

)45٫3%()55٫3%()57٫5%()29٫7%(117,25082,38835,02932,71014,625 إجمالي تكلفة اإليرادات 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م

تتركز تكلفة اإليرادات التي سّجلتها الشركة خالل الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م في تكلفة المواد والخامات، 
لت ما نسبته 94٫5%، 86٫6% ،91٫5%، 94٫6% و86٫9% من إجمالي تكلفة اإليرادات في العام ٢٠18م، العام ٢٠19م، ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 

ّ
حيث شك

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

تتضمن تكاليف المواد والخامات تكاليف شراء هذه المواد والتي تشمل سعر الشراء، سعر شحن البضاعة، سعر العمولة وأي مصاريف متفرقة أخرى ترافق عملية 
الشراء. تقلبت مصاريف المواد والخامات فانخفضت بنسبة ٣5٫6% أو بقيمة ٣9٫5 مليون ريال سعودي من 11٠٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 71٫4 
مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م، ثم انخفضت بنسبة 55٫1% أو بقيمة ٣9٫٣ مليون ريال سعودي إلى ٣٢٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. كانت حركة 
تكلفة اإليرادات متماشية مع المنحى العام الذي اتخذته حركة اإليرادات وحركة األعمال خالل الفترات المذكورة. انخفضت تكلفة المواد والخامات بنسب %58٫9 
أو بقيمة 18٫٢ مليون ريال سعودي من ٣٠٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 1٢٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة 

 مع انخفاض اإليرادات ما بين الفترتين المذكورتين.
ً
أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كان االنخفاض المذكور متماشيا

تتضمن الرسوم الجمركية ومصاريف الشحن والتخليص والنقل التكاليف التي تتكبدها الشركة لدى استيراد وتوريد البضاعة التي تم شراءها وبيعها. ارتفعت هذه 
الرسوم بنسبة 97٫1% أو بقيمة 5٫1 مليون ريال سعودي من 5٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 1٠٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. حيث كان 
سبب االرتفاع تعثر في صفقات توريد مواد سائبة تم تحويلها إلى عمالء في دول أخرى مما ترتب عليه تحمل الشركة أعباء لوجستية إضافية. عادت هذه المصاريف 
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وانخفضت بنسبة 75٫٣% أو بقيمة 7٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد انخفاض كميات المواد المستوردة والموردة نتيجة انتشار جائحة كورونا. عادت 
الرسوم وانخفضت من 1٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 1٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢1م بعد انخفاض مستوى حركة المشتريات بشكل نسبي.

 من العام ٢٠18م. 
ً
تضمنت تكاليف اإليرادات مصاريف طفيفة مرتبطة بأجور ومزايا العمال الذين كانوا مسؤولين عن إدارة مصنع الشركة قبل إيقافه عن العمل بدءا

بلغت الرواتب واألجور وما في حكمها ٢7 ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م. لم تسّجل مصاريف مشابهة ما بين العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. جاء غياب المصاريف 
بين العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م نتيجة لإليقاف التدريجي لعمل المصنع. 

المزايا األخرى هي المنافع والتحفيزات التي تمنح لعدد من الموظفين والعمال المسؤولين عن عمليات توضيب وشحن البضاعة المباعة. انعدمت هذه المصاريف 
 في العام ٢٠19م وفي العام ٢٠٢٠م بسبب أن هذه المصاريف تتقلب بشكل مستمر مع تقلب عدد العمال ومستوى المبيعات وكان عدم تواجد مصاريف مشابهة 

ً
تماما

 مع تراجع حجم اإليرادات والنشاط.
ً
ما بين العامين ٢٠19م و٢٠٢٠م متماشيا

مصاريف الفحص والتحاليل هي مصاريف يتم تكبدها لدى فحص المواد الخام والمواد المختلفة التي تقوم الشركة ببيعها، بحيث يتم فحص هذه المواد من أجل 
تقييم جودتها وما إذا كانت مطابقة للمواصفات المطلوبة من العميل. انخفضت هذه المصاريف بنسبة ٢٣٫٠% من ٠٫1 مليون ريال سعودي إلى 9٠ ألف ريال سعودي 
في العام ٢٠19م. كانت حركة المصاريف متماشية مع حركة اإليرادات التي انخفضت في العام ٢٠19م. لم تشهد هذه المصاريف تقلبات جوهرية بين العام ٢٠19م 
والعام ٢٠٢٠م. انخفضت تكاليف الفحص والتحاليل من 87 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٣٠ ألف ريال سعودي في فترة 

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كان اإلنخفاض المذكور ضمن سياق العمل العادي.

مصاريف التعبئة والتغليف هي مصاريف تتكبدها الشركة لدى توضيب البضاعة المباعة. انخفضت هذه المصاريف بنسبة 94٫7% أو بقيمة ٠٫4 مليون ريال 
سعودي من ٠٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٢٢ ألف ريال سعودي في العام ٢٠19م بعد تراجع المبيعات. لوحظ أّن تكاليف اإليرادات تضمنت إيراد 
بقيمة 5٢ ألف ريال سعودي مرتبط بالتغليف بعد أن تخلفت الشركة المسؤولة عن عملية التوضيب عن تنفيذ المهمة الموكلة إليها، األمر الذي نتج عنه حصول 
لت 

ّ
الشركة على تعويضات. ولم تسجل الشركة مصاريف مماثلة في عام ٢٠٢٠م.تم تسجيل مصاريف نسبة رطوبة بقيمة 1٣7 ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م. شك

مصاريف نسبة الرطوبة مصاريف فحوصات ارتبطت بكميات كبريت بيعت إلى أحد العمالء الذي طلب من الشركة إجراء فحوصات مخبرية دقيقة لتقييم مدى جودة 
الكبريت. لم يتم تسجيل مصاريف مماثلة خالل العامين ٢٠19م و٢٠٢٠م.

 
ً
المصاريف والرسوم البنكية هي رسوم مرتبطة بالمعامالت البنكية اليومية التي تجريها الشركة مع البنوك )السحوبات واإليداعات(. ارتفعت هذه المصاريف تدريجيا

4٠ ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 1٠7 ألف ريال سعودي في العام ٢٠19م ثم انخفضت إلى 6٢ ألف ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. ال تتبع هذه المصاريف 
 بل تتقلب مع تقلب نطاق المعامالت البنكية. 

ً
 معينا

ُ
اتجاها

تتضمن الرسوم والمعامالت الحكومية تكاليف تراخيص واشتراكات غرف تجارية. وقد بلغت هذه المصاريف ٢6 ألف ريال سعودي خالل العام ٢٠18م. تتقلب هذه 
المصاريف بشكل دوري مع تقلب نطاق وحجم المعامالت الحكومية. تم تسجيل رسوم ومعامالت حكومية بقيمة 7٠ ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. تتقلب هذه المصاريف ضمن سياق العمل العادي.

المصروفات المتنوعة تتضمن عدة مصاريف كمصاريف الضيافة والتنظيف ومصاريف أخرى يومية. بلغت هذه المصاريف 1٠8 ألف ريال سعودي في العام 
٢٠18م. كانت هذه المصاريف منعدمة ما بين العامين ٢٠19م و٢٠٢٠م. حيث تتقلب ضمن سياق العمل العادي.

مصاريف الكهرباء والمياه هي ضمن مصاريف التشغيل اليومي. تتقلب هذه المصاريف بشكل دوري.

تم تسجيل مصروف إيجار بقيمة 56 ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م من دون تسجيل مصاريف مشابهة في األعوام والفترات األخرى. ارتبط مصروف اإليجار 
المذكور بإيجار بعض المحالت التي كانت مستأجرة إلى جانب المصنع الذي كان ال يزال قيد التشغيل خالل العام ٢٠18م.

مصاريف اإلصالح والصيانة والتي بلغت قيمتها بلغت قيمتها 5٠1 ريال سعودي و51 ألف ريال سعودي و14٣ ألف ريال سعودي وثمانية آالف كما في العام ٢٠18م 
والعام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. يتم تكبد هذه المصاريف خالل عمليات صيانة اآلالت والمعدات المستخدمة في 

 إلى أّن عمليات الصيانة يتم إجراءها عند الحاجة فقط.
ً
مصنع الشركة )مصنع سارة(. ال يتم تسجيل هذه المصاريف بشكل متواصل نظرا

ارتبط مصروف المواد التالفة والتي بلغت قيمته ٣6 ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م وستة آالف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م 
ببعض المواد الخام ومواد الخردة التي تم إتالفها.

مصروفات البنزين والمحروقات كانت شبه منعدمة خالل الفترة حيث لم يتجاوز المصروف المسّجل خالل العام ٢٠18م 5٠ ريال سعودي. 

ارتبط مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والتي بلغت قيمته 114 ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م ببعض الديون التي كانت مدينة من العمالء الذين كانوا 
يتعاملون مع مصنع الشركة. تم شطب هذه الديون بعد إيقاف عمل المصنع وغياب التحصيل الفعال.

تمثل المصاريف األخرى مصاريف متعلقة في مصروفات متنوعة انخفضت هذه المصاريف بنسبة 79٫6% من ٠٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى 69 ألف 
ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. كما سجلت هذه المصاريف األخرى ارتفاعا بقيمة ٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة قامت بتسجيل مخصص انخفاض في قيمة المخزون بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. وقد ارتبط هذه 
المخصص بالمخزون البطيء الحركة.
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تحليل تكلفة اإليرادات حسب النشاط  6-7-3
يوضح الجدول التالي تفاصيل تكلفة إيرادات الشركة حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية 

في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

تكلفة اإليرادات حسب النشاط (: 5-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)8٠٫٠%()19٫٣%()91٫٣%()54٫4%(1٠٠,89946,٠544,٠٢٣4,7٣6٣,8٢1 تكلفة إيرادات بيع خامات )الكبريت( 

٣4٫4%)86٫4%()4٫6%(89٫٣%9,٣5717,71416,9٠715,177٢,٠6٠ تكلفة إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية 

)87٫6%()1٠٠٫٠%()99٫٣%(111٫٣%-6,99٣14,7741٠81٠8 تكلفة إيرادات مبيعات إسمنت 

 الينطبق )1٠٠٫٠%( الينطبق  الينطبق -1,9661,٠1٢-- تكلفة إيرادات بيع مستلزمات طبية 

 الينطبق )6٢٫5%(٢56٫7% الينطبق 4171,4881,481555- تكلفة إيرادات بيع مواد كيميائية 

 الينطبق )٣٠٫٠%(68٫4% الينطبق ٣,4٢85,7745,57٠٣,9٠٠- تكلفة إيرادات بيع بطاريات 

 الينطبق )7٫٣%( الينطبق  الينطبق 4,76٣4,6٢64,٢89-- تكلفة إيرادات بيع مواد غذائية 

)45٫3%()55٫3%()57٫5%()29٫7%(117,25082,38835,02932,71014,625 إجمالي تكلفة اإليرادات 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 

كما في حالة اإليرادات، فقد تركزت تكلفة اإليرادات في مبيعات الخامات )الكبريت( ومبيعات المنتجات البالستيكية حيث مثال ما نسبته 94٫٠% و77٫4% و59٫8% من 
إجمالي قيمة تكلفة اإليرادات في ٢٠18م، ٢٠19م و٢٠٢٠م على التوالي. ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 
لت 5٫6٠% و4٣٫4% من 

ّ
سبتمبر ٢٠٢1م، كانت تكلفة اإليرادات متركزة في تكلفة إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية وتكلفة إيرادات مبيعات منتجات غذائية التي شك

إجمالي تكلفة اإليرادات في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

تكلفة إيرادات بيع خامات 

 بنسبة 
ً
انخفضت تكلفة إيرادات بيع خامات بنسبة 54٫4% من 1٠٠٫9 مليون ريال سعودي في ٢٠18م إلى 46٫1 مليون ريال سعودي في ٢٠19م، وانخفضت ايضا

91٫٣% لتصل إلى 4٫٠ مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م. ثم انخفضت تكلفة إيرادات بيع خامات بنسبة 19٫٣% أو بقيمة ٠٫9 مليون ريال سعودي من 4٫7 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٣٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. وكانت حركة تكلفة 

إيرادات هذه الفئة من المبيعات متماشية بشكل كامل مع حركة إيرادات النشاط والتي تقلبت خالل الفترات المذكورة.

تكلفة إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية 

ارتفعت تكلفة إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية بنسبة 89٫٣% أو بقيمة 8٫4 مليون ريال سعودي من 9٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 17٫7 مليون ريال 
 مع حركة إيرادات مبيعات المنتجات البالستيكية في عام ٢٠19م. ولم تشهد تكلفة إيرادات مبيعات المنتجات 

ً
سعودي في العام ٢٠19م، حيث كان االرتفاع متماشيا

البالستيكية تقلبات جوهرية ما بين ٢٠19م و٢٠٢٠م. انخفضت تكلفة اإليرادات الخاصة بالمنتجات البالستيكية بنسبة 86٫4% من 15٫٢ مليون ريال سعودي في 
فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٢٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كانت الحركة متماشية مع انخفاض 

إيرادات مبيعات المنتجات البالستيكية ما بين الفترتين المذكورتين.

تكلفة إيرادات مبيعات إسمنت 

ارتفعت تكلفة إيرادات مبيعات اإلسمنت بنسبة 111٫٣% أو بقيمة 7٫8 مليون ريال سعودي من 7٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 14٫8 مليون ريال سعودي 
في العام ٢٠19م. وانخفضت تكلفة إيرادات مبيعات اإلسمنت بنسبة 99٫٣% لتصل إلى ٠٫1 مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م. وكان االرتفاع في عام ٢٠19م واالنخفاض 

 مع حركة اإليرادات من مبيعات اإلسمنت خالل نفس الفترات المذكورة. 
ً
في عام ٢٠٢٠م متماشيا

تكلفة إيرادات بيع مستلزمات طبية 

سّجلت الشركة تكلفة إيرادات بيع مستلزمات طبية بقيمة ٢٫٠ مليون ريال في العام ٢٠٢٠م بعد تسجيل إيرادات من فئة المبيعات هذه خالل الفترات المذكورة. ثم 
عادت وسجلت تكلفة اإليرادات ما قيمته 1٫٠ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م بعد تسجيل إيرادات بقيمة 1,4 مليون ريال 

سعودي خالل الفترة المذكورة.



52www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

تكلفة إيرادات بيع مواد كيميائية

سّجلت الشركة تكلفة إيرادات بيع مواد كيميائية بقيمة ٠٫4 مليون ريال سعودي العام ٢٠19م و1٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد تسجيل إيرادات 
متحصلة من مبيعات هذه الفئة بقيمة ٠٫5 مليون ريال سعودي و1٫8 مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠19م و٢٠٢٠م على التوالي. انخفضت تكلفة إيرادات بيع 
المواد الكيميائية بنسب 6٢٫5% او بقيمة ٠٫9 مليون ريال سعودي من 1٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫6 مليون ريال 

 مع انخفاض حركة إيرادات بيع المواد الكيميائية ما بين الفترتين.
ً
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كان االنخفاض متماشيا

تكلفة بيع بطاريات

سّجلت الشركة تكلفة إيرادات بيع بطاريات بقيمة ٣٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م و5٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد تسجيل إيرادات متحصلة 
من مبيعات هذه الفئة بقيمة ٣٫٣ مليون ريال سعودي و5٫9 مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م، على التوالي. لوحظ أّن تكلفة إيرادات هذه الفئة 
 وضمن مرحلة االختبار. انخفضت تكلفة إيرادات بيع البطاريات بنسبة ٣٠٫٠% 

ً
 إلى أّن هذا النشاط كان ال يزال جديدا

ً
كانت أعلى من إيراداتها خالل العام ٢٠19م نظرا

أو بقيمة 1٫7 مليون ريال سعودي من 5٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٣٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة انخفاض إيرادات هذا النشاط بين الفترتين المذكورتين.

تكلفة إيرادات بيع مواد غذائية 

سّجلت الشركة تكلفة إيرادات بيع مواد غذائية بقيمة 4٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد تسجيل إيرادات متحصلة من مبيعات هذه الفئة بقيمة 6٫٠ 
مليون ريال سعودي خالل نفس العام. انخفضت تكلفة إيرادات بيع المواد الغذائية بنسبة 7٫٣% أو بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي من 4٫6 مليون ريال سعودي في فترة 
 مع انخفاض 

ً
التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 4٫٣ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. جاء االنخفاض متماشيا

إيرادات النشاط المذكور في الفترتين المذكورتين.

تحليل الربح اإلجمالي حسب النشاط  6-7-4
يوضح الجدول التالي تفاصيل الربح اإلجمالي حسب النشاط للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 

سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

الربح اإلجمالي حسب النشاط (: 6-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)٣1٫1%(174٫٠%)1٠٢٫4%()%٢,٠8٣.9(٣596711,8٣9)14,987(755 ربح إيرادات بيع خامات )الكبريت( 

٢٠٫5%)1٠٢٫5%()٢8٫9%(1٠4٫5%)15(174٣56٢5٣6٠9 ربح إيرادات مبيعات منتجات بالستيكية 

 الينطبق )1٠٠٫٠%()118٫5%(5٣5٫5%-)1٠8()1٠8(9٢585 ربح إيرادات مبيعات إسمنت 

 الينطبق )1٠٠٫٠%( الينطبق الينطبق -٣7٢)541(-- ربح إيرادات بيع مستلزمات طبية 

 الينطبق )٣٠٫٢%(776٫4% الينطبق ٣9٣٣8٢69188- ربح إيرادات بيع مواد كيميائية 

 الينطبق )٢٣7٫٢%()184٫4%( الينطبق )441(118٣٢1)14٠(- ربح إيرادات بيع بطاريات 

 الينطبق )146٫7%( الينطبق  الينطبق )81(1,18817٣-- ربح إيرادات بيع مواد غذائية 

25٫4% )35٫4%()111٫4%( )%1,484.6(1,6072,3071,490)14,147(1,022 إجمالي ربح اإليرادات 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 

سّجل نشاط بيع الخامات )الكبريت( أرباح بقيمة ٠٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م. تحولت األرباح المذكورة إلى خسارة بقيمة 15٫٠ مليون ريال سعودي في 
العام ٢٠19م. تحولت النتائج المرتبطة ببيع الخامات )الكبريت( من خسارة بقيمة 15٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ربح بقيمة ٠٫4 مليون ريال سعودي 
في العام ٢٠٢٠م. كانت الحركة المذكورة متماشية مع حركة إيرادات النشاط والتي سّجلت تقلب مماثل في الفترات المذكورة. ارتفع الربح المتحصل من نشاط بيع 
الخامات بنسبة 174٫٠% من ٠٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 1٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية 

 مع ارتفاع إيرادات النشاط المذكور.
ً
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م حيث كان االرتفاع متماشيا

سّجلت أنشطة مبيعات المنتجات البالستيكية أرباح بقيمة ٠٫٢ مليون ريال سعودي و٠٫4 مليون ريال سعودي و٠٫٣ مليون ريال سعودي خالل ٢٠18م و٢٠19م 
و٢٠٢٠م، على التوالي. كانت حركة الربح متماشية مع حركة اإليرادات التي سّجلتها المنتجات البالستيكية خالل السنوات المذكورة. انخفضت األرباح المتحصلة 
من مبيعات المنتجات البالستيكية بنسبة 1٠٢٫5% من ٠٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 15 ألف ريال سعودي في فترة 

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة انخفاض إيرادات النشاط بين الفترتين المذكورتين.
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سّجلت مبيعات اإلسمنت أرباح بقيمة 9٢ ألف ريال سعودي و٠٫6 مليون ريال سعودي في ٢٠18م و٢٠19م، على التوالي. كما سّجل النشاط المذكور خسارة بقيمة 
٠٫1 مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م. كانت الحركة متماشية مع حركة اإليرادات وكانت الخسارة في العام ٢٠٢٠م 

مرتبطة بغياب اإليرادات وتسجيل تكلفة إيرادات مرتبطة بإتالف بعض مواد اإلسمنت غير الصالحة.

سّجلت مبيعات المستلزمات الطبية خسارة بقيمة ٠٫5 مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م وربح بقيمة ٠٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م. 

سّجلت المواد الكيميائية أرباح بقيمة ٣9 ألف ريال سعودي و٠٫٣ مليون ريال سعودي خالل ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي بعد تسجيل إيرادات بقيمة ٠٫5 مليون 
ريال سعودي و1٫8 مليون ريال سعودي خالل الفترات نفسها. انخفض ربح مبيعات المواد الكيميائية بنسبة ٣٠٫٢% أو بقيمة 81 ألف ريال سعودي من ٠٫٣ مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كان االنخفاض 

 بانخفاض إيرادات النشاط المذكور.
ً
متأثرا

سّجل نشاط بيع البطاريات خسارة بقيمة ٠٫1 مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠19م بعد تسجيل إيرادات بقيمة ٣٫٣ مليون ريال سعودي وتكلفة إيرادات بقيمة 
٣٫4 مليون ريال سعودي خالل العام نفسه. كانت تكلفة اإليرادات ملحوظة في حالة النشاط المذكور حيث النشاط كان ال يزال جديدا وضمن مرحلة االختبار. 
انخفض ربح إيرادات بيع البطاريات بنسبة ٢٣7٫٢% من ربح بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى خسارة بقيمة ٠٫4 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة ارتفاع طرأ على تكلفة اإليرادات بين الفترتين المذكورتين.

انخفض الربح من نشاط بيع المواد الغذائية بنسبة 146٫7% من ربح بقيمة ٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى خسارة 
بقيمة 81 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بعد انخفاض ايرادات النشاط المذكور.

المصاريف األخرى هي مصاريف متفرقة ال يتم تصنيفها ضمن األنشطة المختلفة للشركة.

المصاريف العمومية واإلدارية  6-7-5
يوضح الجدول التالي تفاصيل المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 

سبتمبر٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

المصاريف العمومية واإلدارية (: 7-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

14٫٣%61٫7%7٫4%٢1٫6%٣,٣٣74,٠594,٣6٠٢,5٢94,٠89 رواتب وأجور ومافي حكمها 

)1٠٠٫٠%(14٫4%-)1٠٠٫٠%(14٣164--17٠ مزايا أخرى 

)1٠٠٫٠%()81٫٣%(-)1٠٠٫٠%(191٣6--٣78 مصاريف سفر 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(-)1٠٠٫٠%(-15٠--18٠ مصروف منافع الموظفين 

)٢٢٫9%(1٢٫٢%)4٢٫6%(٣٫4%٢9٣٣٠٣1741٢٣1٣8 بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

65٫٣%)1٠٠٫٠%()٣8٫4%(٣4٣٫1%-٢8٢1,٢4977٠449 مكافأت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

)٢٠٫7%(%٢,٢٣9.7)47٫7%(٢٠٫4%1,686٢,٠٣٠1,٠6188٢,٠59 أتعاب مهنية واستشارات 

الينطبقالينطبق87٫1%الينطبق51٢-٣8٠71٠- إهالك 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(-)1٠٠٫٠%(-1٣٣--٢41 مصاريف التأمينات اإلجتماعية 

)5٣٫1%(445٫4%)58٫5%()46٫9%(1٣٠69٢9179٣ مصاريف بنكية 

1٠٫9%)7٫٢%(٣٠٫٣%)5٫6%(1٠4991٢811811٠ كهرباء ومياه وبريد وهاتف 

49٫7%)55٫4%(15٣٫4%)11٫5%(٢8٠٢486٢841٣184 إيجارات 

178٫5%)61٫5%()5٫5%(7٢٠٫6%6٢51٣4841,٠914٢٠ أخرى 

٢7٫٠%66٫1%)٢٣٫٢%(11٠٫٠%5٢1٠88٣71٢ مصاريف إعالن ونشر 

1٠٫9%161٫4%7٠٫4%)٢7٫8%(5644٠769٣17٠444 رسوم حكومية 

 الينطبق  الينطبق  الينطبق ---47٢-- شطب أرصدة ديون أخرى 

)6٫1%()6٠٫5%(٢9٫٠%)٣1٫6%(68476٠51٢٠ أدوات كتابية ومطبوعات 

)٣4٫5%(64٫5%)5٠٫8%()1٢٫7%(٣7٢٣٢416٠1٢6٢٠7 مصروفات تأمين 

٣٣٣٫٣%)84٫7%(51٫7%%45٢791٠1151,1٣8.٠ مصاريف إصالح وصيانة 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%( الينطبق )1٠٠٫٠%(-٢85--٣5 مصاريف عدد وأجهزة وأدوات 

9٫6%37٫5%0٫0%20٫0%8,2389,8879,8916,1848,501 المجموع 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م 
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لت الرواتب 
ّ
تتركز المصاريف اإلدارية والعمومية التي سّجلتها الشركة خالل الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م في الرواتب واألجور وما في حكمها. شك

واألجور وما في حكمها ما نسبته 4٠٫5%، 41٫1% ،44٫1% و41٫1% و48٫1% من إجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية في العام ٢٠18م، العام ٢٠19م، العام٢٠٢٠م 
فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

لت الرواتب واألجور رواتب وأجور موظفي الشركة اإلداريين. ارتفعت هذه الرواتب تدريجيا من ٣٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 4٫1 مليون ريال سعودي 
ّ
مث

و4٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م نتيجة تعيين موظفين جدد خالل الفترة. أّدى تعيين الموظفين الجدد إلى ارتفاع الرواتب واألجور وما في 
حكمها بنسبة 61٫7% من ٢٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 4٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

المزايا األخرى التي تم تسجيلها وبلغت قيمتها ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م تتضمن منافع موظفين كبدالت أعطال سنوية ومصاريف أخرى. لم يتم 
تسجيل أي مصاريف تحت هذا البند خالل العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. كما ارتفعت المزايا األخرى بشكل طفيف وبنسبة 14٫4% من ٠٫٢ مليون ريال سعودي في 

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

مصاريف السفر هي مصاريف تذاكر السفر التي تمنح للموظفين الذين يغادرون في إجازة سنوية، بحيث تنّص سياسة الشركة على منح موظفيها تذكرة سفر واحدة 
. سجلت هذه المصاريف ما يقارب ٠٫4 مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠18م. انخفضت مصاريف السفر من ٠٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 

ً
سنويا

صفر في العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. انخفضت مصاريف السفر بنسبة 81٫٣% من ٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 
٣6 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

 ملحوظة خالل الفترة الممتدة من العام ٢٠18م إلى العام ٢٠٢٠م، من 
ً
مصروف منافع الموظفين يتضمن مصروف نهاية الخدمة. شهدت هذه المصاريف انخفاضا

٠٫٢ مليون ريال سعودي كما في العام ٢٠18م إلى صفر كما في العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفع مصروف منافع الموظفين إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي كما في 
فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م .

بدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة هي البدالت التي تمنح ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه التنفيذية عن كل اجتماع يعقد لمناقشة مواضيع الشركة المطروحة. يبلغ 
البدل الممنوح لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ثالثة ألف ريال سعودي عن كل اجتماع يعقد. ارتفعت بدالت الحضور المذكورة بنسبة ٣٫4% أو بما يعادل 1٠ 
آالف ريال سعودي كما في العام ٢٠19م لتصل إلى ٠٫٣ مليون ريال سعودي، عادت وانخفضت هذه المصاريف بمقدار ٠٫1 مليون ريال سعودي لتصل إلى ٠٫٢ مليون 
ريال سعودي كما في العام٢٠٢٠م. ارتفعت المصاريف المذكورة بنسبة 1٢٫٢% من ٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 
٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. إّن حركة هذه المصاريف تتأثر بعدد االجتماعات التي يعقدها المجلس وتعقدها اللجان 

خالل العام بحيث يتراوح عدد هذه االجتماعات بين ٢5 و ٣٠ اجتماع. 

مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية هي المكافآت التي تمنح ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان والمدراء الرئيسيين التنفيذيين. ارتفعت هذه المصاريف 
بنسبة ٣4٣٫1% من ٠٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى 1٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. كان االرتفاع الملحوظ في حجم المكافآت بين العام ٢٠18م 
 بارتفاع اإليرادات واألرباح التي حققتها الشركة في العام ٢٠18م حيث تم منح مكافآت تحفيزية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

ً
والعام ٢٠19م مدفوعا

كمكافأة عن النتائج المحققة في العام السابق. انخفضت مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بنسبة ٣8٫4% أو بقيمة ٠٫5 مليون ريال سعودي من 1٫٢ مليون 
ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٠٫8 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد الخسائر التي حققتها الشركة خالل العام. سجلت الشركة مصاريف مكافآت بقيمة 

٠,4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

األتعاب المهنية واالستشارية تتضمن أتعاب المدقق الخارجي، أتعاب المستشارين وأتعاب المحامين الذين يتم تعيينهم لتقديم خدمات متفرقة للشركة. تتقلب هذه 
المصاريف دوريا بحسب نطاق األعمال المقدمة للشركة. ارتفعت األتعاب المذكورة بنسبة ٢٠٫4% أو بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي من 1٫7 مليون ريال سعودي في 
العام ٢٠18م إلى ٢٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م نتيجة انتهاء مشروع دراسة الجدوى المتكبدة في العام ٢٠18م حيث تم تعيين مستشار خارجي بهدف إجراء 
دراسة جدوى مرتبطة بأنشطة المصنع التي تملكه الشركة. عادت هذه المصاريف وانخفضت بنسبة 47٫7% أو بقيمة مليون ريال سعودي إلى 1٫1 مليون ريال سعودي 
 بانتشار جائحة كورونا والتي أّدت تلقائيا إلى انخفاض في حجم كل األنشطة )أنشطة الدعاوي القضائية وأنشطة 

ً
في العام ٢٠٢٠م. كان االنخفاض المذكور مرتبطا

المحاماة واألنشطة األخرى(. ارتفعت األتعاب المهنية واالستشارات بنسبة ٢٫٢٣9٫7% من 88 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م 
إلى ٢,1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م حيث ارتبط اإلرتفاع المذكور بالتقارير والدراسات المرتبطة بعملية زيادة رأس المال 

باإلضافة إلى بعض المصاريف المرتبطة بالعام ٢٠٢٠م والتي تم تسديدها في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

 اآلالت والمعدات 
ً
تم إعادة تصنيف مصاريف االستهالك المرتبطة بالممتلكات واآلالت والمعدات التابعة للشركة والمرتبطة بأصول المكتب اإلداري وتحديدا

الكهربائية التي تم تسجيلها خالل العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م لتصبح في خانة المصاريف اإلدارية والعمومية وذلك لفصلها عن مصاريف الستهالك المرتبطة 
بعمليات العمل الرئي�سي للشركة. ارتفعت هذه المصاريف بنسبة 87٫1% أو بمقدار ٠٫٣ مليون ريال سعودي من ٠٫4 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٠٫7 
مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م وكان هذا االرتفاع نتيجة االستهالك السنوي. ارتفعت مصاريف االستهالك بقيمة ٠٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 

 في قيمة األصول الثابتة للشركة.
ً
 ملحوظا

ً
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م ضمن سياق العمل العادي. يجب اإلشارة إلى أّن الفترات المذكورة لم تشهد تغيرا

. تم تصنيف هذه المصاريف كجزء من رواتب واجور وما في حكمها في العام 
ً
مصاريف التأمينات االجتماعية هي االشتراكات التي تدفع للتأمينات االجتماعية دوريا

٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. تم تسجيل مصاريف تأمينات اجتماعية بقيمة ٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م. 

المصاريف البنكية هي الرسوم المرتبطة بالمعامالت البنكية كالسحوبات واإليداعات. ترتبط حركة هذه المصاريف بنطاق وعدد المعامالت البنكية التي يتم إجراءها 
خالل العام أو الفترة. سّجلت هذه المصاريف مستوى عالي )٠٫1 مليون ريال سعودي( في العام ٢٠18م بعد ارتفاع حجم اإليرادات وحركة النشاط خالل العام 
المذكور. انخفضت هذه المصاريف من 69 ألف ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٢9 ألف ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م نتيجة انخفاض نطاق المعامالت البنكية 
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

بعد تراجع حجم النشاط عقب انتشار جائحة كورونا. حافظت هذه المصاريف على مستواها الطفيف الذي بلغ 17 ألف ريال و9٣ ألف ريال في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م على التوالي.

مصاريف الكهرباء والمياه والبريد والهاتف هي المصاريف اليومية المتكبدة في المباني اإلدارية والمكاتب والمستودعات. تتقلب هذه المصاريف بشكل متواصل 
وتتأثر بنطاق االستخدام. لوحظ أن هذه المصاريف ارتفعت بنسبة ٣٠٫٣% في العام ٢٠٢٠م بعد انتقال الشركة إلى مكتب جديد إداري في العام ٢٠٢٠م. بلغت هذه 
المصاريف ٠٫1 مليون ريال سعودي و٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

ارتبطت مصاريف اإليجار بإيجار المكاتب والمستودعات المختلفة التي تملكها الشركة. تم إيقاف عدد من األنشطة التي كانت معتمدة في العام ٢٠18م )كأنشطة بيع 
مالبس والمستلزمات الطبية وأنشطة أخرى( وتم االستغناء عن عدد من المستودعات المستخدمة لخدمة هذه األنشطة، ما أّدى النخفاض مصاريف اإليجار من ٠٫٣ 
مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م. عادت مصاريف اإليجار وارتفعت بنسبة 15٣٫4% أو بقيمة ٠٫4 مليون ريال سعودي 
من ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٠٫6 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م بعد االنتقال إلى مكتب إداري جديد. سجلت مبالغ اإليجارات ما قيمته ٠٫4 
مليون ريال سعودي و٠٫٢ مليون ريال سعودي ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، على التوالي. 

المصاريف األخرى هي مصاريف ضيافة، مصاريف تنظيف ومصاريف متفرقة أخرى. تتقلب هذه المصاريف بشكل دوري حسب التصنيفات المتبعة من المدقق 
الخارجي وتقلب المصاريف اليومية. ارتفعت المصاريف بنسبة 7٢٠٫6% من 6٢ ألف ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٠٫5 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م و٠٫5 
مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. كما انخفضت المصاريف األخرى من 1٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫4 مليون 

ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

مصاريف اإلعالن والنشر هي مصاريف دعائية ومصاريف إعالنات ورسوم نشر القوائم المالية على منصات هيئة سوق المال. لم تشهد هذه المصاريف تقلبات 
ملحوظة خالل الفترة بل سّجلت ارتفاع نسبي في العام ٢٠19م بعد إطالق بعض الحمالت الدعائية لتحفيز نشاط العمل. كانت هذه المصاريف شبه معدومة في العام 
٢٠٢٠م نتيجة انحسار األنشطة الدعائية عقب انتشار جائحة كورونا. كما بقيت المصاريف طفيفة ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وفترة 

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م

 رسوم ومصاريف الغرف التجارية وأي 
ً
الرسوم الحكومية هي الرسوم التي يتم تكبدها لدى إصدار الرخص وإجراء المعامالت الحكومية. تتضمن هذه الرسوم أيضا

 بل تتقلب بشكل دوري.
ً
غرامات يتم تكبدها خالل سياق العمل. ال تتبع هذه المصاريف اتجاها معينا

مصاريف شطب أرصدة ديون أخرى المسجلة خالل العام ٢٠٢٠م تشمل على إعدام بعض ديون الشركة.

.
ً
مصاريف األدوات المكتبية والمطبوعات تشمل مصاريف القرطاسية التي يستخدمها الموظفين في المكاتب. تتقلب هذه المصاريف دوريا

مصاريف التأمين هي مصاريف التأمين الطبي الخاص بموظفي الشركة. لم يشهد رصيد مصاريف التأمين على تقلبات جذرية خالل العام ٢٠18م والعام ٢٠19م. 
 حيث بلغت قيمتها ٠٫1 

ً
انخفض الرصيد من ٠٫٣ مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م. ارتفعت مصاريف التأمين نسبيا

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

مصاريف اإلصالح والصيانة هي مرتبطة بعمليات اإلصالح والصيانة التي تجرى بشكل دوري داخل مكاتب ومستودعات الشركة. تتقلب هذه المصاريف بشكل دوري 
وتتأثر بعدد ونطاق عمليات الصيانة التي يتم إجراءها.

مصاريف العدد واألجهزة واألدوات هي مصاريف متفرقة مرتبطة بعمليات شراء قطع غيار وأدوات منخفضة القيمة يتم استخدامها في المستودعات والمكاتب. لم 
يتم تسجيل أي رصيد من ضمن هذه المصاريف العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. سجلت مصاريف العدد واألجهزة واألدوات ارتفاعا بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي في 

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

االنخفاض يف قيمة االستثمارات  6-7-5-1

مصاريف االنخفاض في قيمة االستثمارات والموجودات المالية تشمل خسارات ارتبطت باالستثمارات التي امتلكتها الشركة في ثالث شركات هي: شركة المخازن 
والخدمات المساندة، شركة المتحدة وشركة شهد للتوزيع. سّجلت الشركة خسارة بقيمة 1٫1 مليون ريال سعودي و٢٫6 مليون ريال سعودي و٢٫6 مليون ريال 
سعودي في العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م وقد ارتبطت الخسارة المذكورة بانخفاض في قيمة االستثمار حيث أّن 
شركة المتحدة وشركة شهد للتوزيع هما حاليا في مرحلة التصفية )ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٣9( »مخاطر تصفية شركات تابعة أو 

مستثمر فيها« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 

االنخفاض يف قيمة الذمم التجارية 6-7-5-2

تم تسجيل خسارة بقيمة 1٫7 مليون ريال سعودي مرتبطة بانخفاض قيمة الذمم التجارية خالل العام ٢٠٢٠م نتيجة ارتفاع مخصص الذمم المدينة بمقدار 1٫6 
مليون ريال سعودي من ٠٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠19م إلى 1٫7 مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٠م حيث قررت إدارة الشركة رفع مخصص الذمم المدينة 
بحيث يكون المخصص المحجوز كاف لتغطية أي خسائر ائتمانية مرتبطة بذمم مدينة متقادمة أو مشكوك بتحصيلها. يجب اإلشارة إلى أن إجمالي رصيد الذمم 
المدينة التجارية للشركة يصل إلى 15٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م وبلغ رصيد الذمم المدينة التجارية التي تتجاوز أعمارها ٣6٠ يوم مبلغ 1٠٫٢ 
مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م وهي تشكل ما نسبة 48٫6% من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية، وبذلك في حال تطبيق 
الشركة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم IFRS 9( 9( فقد يتوجب على الشركة أخذ مخصصات تزيد عن الرصيد الحالي المخصص لتغطية هذه الخسائر االئتمانية 

المرتبطة بالذمم المدينة التجارية المتقادمة أو المشكوك بتحصيلها. 
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االستهالك  6-7-5-3

ارتبطت مصاريف االستهالك التي تم تسجيلها بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م بالممتلكات واآلالت والمعدات الكهربائية. حيث تم تصنيف هذه المصاريف ضمن 
المصاريف األخرى في خانة تكلفة اإليرادات والمصاريف اإلدارية والعمومية.

خسائر انخفاض قيمة االستثمارات  6-7-5-4

ارتبطت خسائر انخفاض قيمة االستثمار والتي بلغت قيمتها ٠٫٢ مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠18م باالستثمارات التي تملكها الشركة في ثالث شركات )شركة 
المخازن والخدمات المساندة، شركة المتحدة وشركة شهد للتوزيع(. ارتبطت الخسائر المسّجلة بتدني قيمة هذه االستثمارات بعد تسجيل الشركات الثالثة 
المذكورة خسائر متتالية خالل األعوام ٢٠18م و٢٠19م )ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٢( »المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن 

االستثمارات في الشركات األخرى« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 

مصروفات تمويلية  6-7-5-5

تم تسجيل مصروفات تمويلية طفيفة بلغت قيمتها 16 ألف ريال سعودي و8٢ ألف ريال سعودي خالل العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م. ارتبطت هذه المصاريف بعقود 
اإليجار المختلفة التي أبرمتها الشركة الستئجار مكاتب ومستودعات. تم تسجيل هذه المصاريف التمويلية كبند مستقل بعد اتباع المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية رقم )16(. بقيت هذه المصاريف طفيفة بحيث بلغت نسبتها 67 ألف ريال سعودي و٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 

٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م على التوالي.

اإليرادات األخرى  6-7-6
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإليرادات األخرى للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر٢٠٢٠م 

و٣٠ سبتمبر٢٠٢1م.

اإليرادات األخرى(: 8-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)64٫4%()1٠٠٫٠%(9٠1٫9%)98٫7%(-14,٣641811,8161,616 إيرادات بيع أسهم 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق79----خدمات مقدمة إلى هيئة تنمية الصادرات

قيمة حصه الشركة في شركة شهد 
الصحراء للتوزيع

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٣96----

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٢٠9----قيمة رد عجز المخزون 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق81----ارباح غير محققة من استثمارت تجارية

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق7----جزاءات وغرامات

اثبات قيمة مبالغ من صندوق الموارد 
البشرية

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٢8----

الينطبق)1٠٠٫٠%()6٣٫٢%(الينطبق-٢841٠5٣19- أخرى 

)63٫4%()59٫0%(312٫5%)96٫8%(14,3644661,9211,935800 المجموع 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر٢٠٢1م

 أّن الشركة تمتلك محفظة أسهم تتضمن أسهم في عدة شركات مدرجة. 
ُ
ارتبطت اإليرادات األخرى التي سّجلتها الشركة بعمليات بيع أسهم بشكل رئي�سي. لقد ذكر سابقا

ويتم بيع هذه األسهم بشكل دوري بغية تحقيق بعض األرباح المتفرقة. لوحظ أّن اإليرادات من عملية بيع األسهم كانت أعلى في العام ٢٠18م بعدما تم تسجيل أرباح 
بيع أسهم بقيمة 14٫4 مليون ريال سعودي نتيجة بيع عدد مرتفع من أسهم محفظة الشركة. 

لم تسجل خدمات مقدمة إلى هيئة تنمية الصادرات إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 79 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

لم تسجل قيمة حصه الشركة في شركة شهد الصحراء للتوزيع إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بعدما سّجلت الشركة المعنية ايرادات خالل الفترة 

المذكورة.

لم تسجل قيمة رد عجز المخزون إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م 
إلى ٠٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.
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لم تسجل األرباح الغير محققة من استثمارت تجارية إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 81 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

لم تسجل جزاءات وغرامات إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 
7 اآلف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

لم تسجل اثبات قيمة مبالغ من صندوق الموارد البشرية إيرادات ما بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ثم ارتفعت هذه اإليرادات من صفر في فترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٢8 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

اإليرادات األخرى مرتبطة بمبيعات مواد خردة وأصول مستهلكة بالكامل. انخفضت اإليرادات األخرى من ٠٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ 
 لغياب مبيعات الخردة واألصول المستهلكة.

ً
سبتمبر ٢٠٢٠م إلى صفر في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نظرا

الزكاة 6-7-7
 من ٠٫٢ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٢٫5 مليون ريال سعودي في 

ً
تقلبت مصاريف الزكاة بين العام ٢٠18م والعام ٢٠٢٠م. ارتفعت المصاريف تدريجيا

العام ٢٠٢٠م. ارتبط هذا االرتفاع بمصاريف إضافية توجب على الشركة دفعها بعد تسوية بعض المعامالت التي كانت عالقة مع مصلحة الدخل الزكاة. وكذلك 
وضحت الشركة أن هذه المعامالت ارتبطت باإلقرارات الزكوية التي قدمتها الشركة في سنوات سابقة للعام ٢٠19م والتي كانت ال تزال قيد الدراسة من قبل مصلحة 
 إلى أن الشركة تلقت خطابات تعديل إقرارات الزكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات الممتدة من العام ٢٠14م والعام 

ً
الدخل والزكاة. تجدر اإلشارة أيضا

٢٠18م وذلك بما يخص فروق زكوية بقيمة ٢٫5 مليون ريال سعودي. وقد قدمت الشركة طلب اعتراض بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية ولم يتم 
البت به حتى تاريخ إعداد القوائم المالية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الخسائر من العمليات المتوقفة 6-7-8
الخسائر من العمليات المتوقفة هي خسائر مرتبطة بالشركة السعودية للصادرات الصناعية )فرع األردن( والتي كانت شركة تابعة للشركة. قرر مجلس إدارة الشركة 
في تاريخ 7 مارس ٢٠٢1م إغالق الشركة التابعة. وبناء على ذلك، لم تقم الشركة بإدراج الشركة التابعة ضمن القوائم المالية بل تم تصنيفها كعمليات غير مستمرة.

إعادة قياس االلتزامات أو المنافع المحددة  6-7-9
إعادة قياس االلتزامات أو المنافع المحددة ترتبط بعمليات التقييم اإلكتوارية التي تجريها الشركة لحساب مصاريف نهاية الخدمة. تتقلب هذه األرباح دوريا وتتأثر 

بتبدل أعداد الموظفين واالفتراضات المستخدمة في الدراسات اإلكتوارية.

قائمة المركز المالي  6-8

يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

قائمة المركز الماليالجدول رقم )9-6(: 

ألف ريال سعودي

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

 الموجودات 

)٢8٫7%()٢8٫4%()8٫7%()٣9٫7%(65,987٣9,819٣6,٣66٢6,٠4٢ الموجودات المتداولة 

)٢8٫1%()9٫6%()55٫5%(٠٫٣%1٠,7٢91٠,7564,7894,٣٣٠ الموجودات غير المتداولة 

 موجودات من عمليات غير 
مستمرة 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق9٢٣---

)27٫8%()24٫0%()18٫6%()34٫1%(76,71650,57541,15531,295 إجمالي الموجودات 

 المطلوبات 

1٫5%)٢5٫9%(48٫4%)5٫٢%(8,7878,٣٣11٢,٣6٣9,159 المطلوبات المتداولة 

٣6٫٣%5٫٣%)٢٣٫9%(19٢٫7%4741,٣881,٠561,11٢ المطلوبات غير المتداولة 

3٫8%)23٫5%(38٫1%4٫9%9,2629,71913,41910,272 إجمالي المطلوبات 

 حقوق الملكية 

)٣4٫6%()٢4٫٢%()٣٢٫1%()٣9٫4%(67,4544٠,856٢7,7٣6٢1,٠٢4 إجمالي حقوق الملكية 

 إجمالي حقوق الملكية 
والمطلوبات 

76,71650,57541,15531,295)%34٫1()%18٫6()%24٫0()%27٫8(

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 
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انخفض إجمالي الموجودات بنسبة ٣4٫1% من 76٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 5٠٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م نتيجة 
انخفاض الموجودات المتداولة بنسبة ٣9٫7% من 66٫٠ مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى ٣9٫8 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. تابعت 
إجمالي الموجودات انخفاضها بنسبة 18٫6% إلى 41٫٢ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م بعد انخفاض الموجودات المتداولة والموجودات غير 
المتداولة. انخفضت الموجودات المتداولة بنسبة 8٫7% من ٣9٫8 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى ٣6٫4 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م 
نتيجة انخفاض أرصدة النقد وما في حكمه وأرصدة الديون األخرى. وارتبط انخفاض الموجودات غير المتداولة بنسبة 55٫5% من 1٠٫8 مليون ريال سعودي كما في 
٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى 4٫8 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م بعدم تسجيل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة نتيجة إعادة تصنيف 
جزء من االستثمارات وتصفية الجزء اآلخر خالل عام ٢٠٢٠م. تابعت الموجودات انخفاضها بنسبة ٢4٫٠% أو بقيمة 9٫9 مليون من 41٫٢ مليون ريال سعودي كما 
ر انخفاض الموجودات المتداولة بانخفاض 

ّ
في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى ٣1٫٣ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بعد انخفاض الموجودات المتداولة. تأث

إضافي طرأ على أرصدة النقد وما في حكمه.

ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 4٫9% من 9٫٣ مليون ريال في ٣1 ديسمبر٢٠18م إلى 9٫7 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. يعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات 
غير المتداولة بنسبة 19٢٫7% وذلك بعد تسجيل التزامات تأجير بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. وارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة ٣8٫1% من 9٫7 
مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى 1٣٫4 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. يعود ذلك إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة بنسبة %48٫4 
نتيجة ارتفاع المصاريف المستحقة والدائنون اآلخرون كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. عادت المطلوبات وانخفضت بنسبة ٢٣٫5% أو بقيمة ٣٫1 مليون ريال سعودي من 

1٣٫4 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى 1٠٫٣ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

انخفض إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٣9٫4% من 67٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 4٠٫9 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م، 
 إجمالي حقوق الملكية بنسبة ٣٢٫1% ليصل إلى ٢7٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. يرجع ذلك بشكل رئي�سي إلى تسجيل خسائر 

ً
وانخفض ايضا

متراكمة بمقدار ٢4٫6 مليون ريال سعودي و٣7٫7 مليون ريال سعودي في عامي ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. تابعت حقوق الملكية انخفاضها بنسبة ٢4٫٢% أو 
بقيمة 6٫7 مليون ريال سعودي من ٢7٫7 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى ٢1٫٠ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الموجودات غير المتداولة 6-8-1
يوضح الجدول التالي الموجودات غير المتداولة للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الموجودات غير المتداولة(: 10-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

4٫4%)8٫5%(٢٣٫6%)٠٫7%(٣,٠7٠٣,٠5٠٣,771٣,45٢ ممتلكات واالت ومعدات, صافي 

الينطبق17٫6%الينطبق-789٢-- أصول غير ملموسة 

الينطبق)16٫4%()18٫٠%(الينطبق1,14694٠786- حق إستخدام االصول 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة 

)1٠٠٫٠%(الينطبق)%1٠٠٫٠()%14٫٣(--7,6586,56٠

)28٫1%()9٫6%()55٫5%(0٫3%10,72910,7564,7894,330 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

تتركز الموجودات غير المتداولة في صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات باإلضافة إلى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث 
لت ما نسبته 1٠٠٫٠% و89٫٣% و78٫7% و79٫7% من إجمالي قيمة الموجودات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م، ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م 

ّ
مث

و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.
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الممتلكات واآلالت والمعدات 6-8-1-1

يوضح الجدول التالي الممتلكات والمعدات واآلالت للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الممتلكات والمعدات واآلالت(: 11-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

)٢٫8%()٢٫٢%()٢٫8%()٢٫7%(٢,574٢,5٠4٢,4٣٣٢,٣81 مبانى 

)1٢٫8%(٢6٫8%)٣1٫٣%()٢1٫٣%(٣٠6٢41166٢1٠ آالت ومعدات 

1٠٫1%)4٣٫4%(1٢1٫6%٣٫9%1٣6141٣1٣177 أجهزة كهربائية وحاسب آلي 

46٫8%)14٫٣%(46٫٠%1٢9٫7%541٢4181155 أثاث ومفروشات 

الينطبق)٣7٫1%(8,5٢7,٢5٠٫٠%الينطبق٠1711٠7- سيارات 

الينطبق)19٫6%(الينطبقالينطبق4٣6٣51-- تعديالت على المأجور 

الينطبق-79٫٢%الينطبق4٠7171- مشروعات تحت التنفيذ 

4٫4%)8٫5%(23٫6%)0٫7%(3,0703,0503,7713,452 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات بشكل رئي�سي من المباني والمعدات الخاصة بالمصنع التي تمتلكه الشركة )مصنع سارة( والتي تمثل بمجموعها نسبة %9٣٫8 
و9٠٫٠% و68٫9% و75٫1% من اجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م، ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢1م.

األجهزة الكهربائية والحاسب اآللي هي اآلالت والعدد الكهربائية وأجهزة الكومبيوتر التي تستخدم في المكاتب والمستودعات. 

األثاث والمفروشات تشمل األثاث المكتبي الموضوع في المكاتب والمستودعات.

السيارات هي السيارات المستخدمة من قبل فريق الشركة اإلداري من أجل التنقالت اليومية.

التعديالت على المأجور هي تحسينات وديكورات مقر الشركة.

المشروعات تحت التنفيذ هي مشاريع مرتبطة ببرامج ونظم حاسوبية قيد اإلطالق.

لم يشهد صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات تقلبات جوهرية ما بين ٣1 ديسمبر٢٠18م و٣1 ديسمبر ٢٠19م. وارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات 
واآلالت والمعدات بنسبة ٢٣٫6% من ٣٫1 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى ٣٫8 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. يرجع ذلك إلى تسجيل 
تعديالت على المأجور والسيارات كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م بقيمة ٠٫4 مليون ريال سعودي و٠٫٢ مليون ريال سعودي، على التوالي. انخفض صافي القيمة الدفترية 
للممتلكات والمعدات بنسبة 8٫5% أو بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي من ٣٫8 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى ٣٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢1م.

أصول غير ملموسة 6-8-1-2

سجلت الشركة أصول غير ملموسة بقيمة 78 ألف ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و9٢ ألف ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م والتي تمثل نظام 
محاسبي اليزال قيد التطبيق.
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أصول حق االستخدام 6-8-1-3

يوضح الجدول التالي أصول حق االستخدام للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.	 

أصول حق االستخدام(: 12-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

الينطبق)18٫٠%(58٫7%الينطبق7٢٢1,14694٠- الرصيد في بداية الفترة 

الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(الينطبق--5٠6- إضافات خالل السنة 

الينطبق)٢5٫5%(15٠٫6%الينطبق)154()٢٠6()8٢(- اهالك السنة 

الينطبق)16٫4%()18٫0%(الينطبق1,146940786- الرصيد في نهاية الفترة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

 أصول حق االستخدام التي بلغت قيمتها 1٫1 مليون ريال سعودي و٠٫9 مليون ريال سعودي و٠٫8 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر 
٢٠٢1م على التوالي مرتبطة بعقود اإليجار المختلفة التي أبرمتها الشركة والتي تتعلق بإيجار المصنع والمكاتب والمحالت. تم تسجيل هذه اإليجارات كأصول حق 

االستخدام بعد التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( اإليجار. 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 6-8-1-4

يوضح الجدول التالي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة(: 13-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
نسبة 

المشاركة 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

 شركة المخازن والخدمات 
المساندة 

%٣٫811,٠٠٠11,٠٠٠11,٠٠٠---)%1٠٠٫٠()%1٠٠٫٠(

----٢٠٫٠٣٢7٣٢7٣٢7٣٢7% شركة المتحدة 

----51٫٠51٠51٠51٠51٠% شركة شهد للتوزيع 

 أسهم حلول شركة االتصاالت 
السعودية 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٣5٣----

)89٫95%()89٫95%(--11,83711,83711,8371,190 التغيير في القيمة العادلة 

 يخصم: االنخفاض في قيمة 
االستثمار 

)4,179()5,٢78()7,8٣7()8٣7(%٢6٫٣%48٫5)%89٫٣()%44٫٣(

)4,٠٠٠(استبعادات

)76٫8%(%35,300)%100()14٫3%(7,6586,5600353 رصيد اخر السنة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

تتعلق االستثمارات المذكورة في الجدول أعاله بشكل رئي�سي في االستثمارات في ثالث شركات هي: شركة المخازن والخدمات المساندة، شركة شهد للتوزيع وشركة 
المتحدة. 

انخفضت قيمة االستثمارات في الشركات الثالثة من 7٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 6٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. يعود 
االنخفاض في قيمة االستثمارات خالل الفترة المذكورة إلى عملية إعادة تقييم قيمة هذه االستثمارات بشكل سنوي. تحصل الشركة سنويا على القوائم المالية 
 بشكل أسا�سي بالخسائر التي كانت 

ُ
للشركات المستثمر فيها لتقييم ما إذا كان يجب عكس خسارة أو ربح في قوائم الشركة. كان االنخفاض في قيمة االستثمارات مرتبطا

الشركة تحققها خالل الفترات المذكورة )ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٢( »المخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن االستثمارات في 
الشركات األخرى« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(..
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 بنسبة 1٠٠% من 6٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى صفر ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م وثم ارتفعت إلى ٠٫4 
ً
سّجلت قيمة االستثمارات انخفاضا

 بعاملين:
ً
مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. كان االنخفاض اإلضافي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م مرتبطا

العامل األول هو توقيع الشركة اتفاقية لبيع حصتها في شركة المخازن والخدمات المساندة بمبلغ 4٫٠ مليون ريال سعودي، ما أّدى إلى تخفيض قيمة  	
االستثمار وإعادة تصنيف االستثمار كموجودات مالية ضمن الموجودات المتداولة.

العامل الثاني هو دخول شركة شهد للتوزيع وشركة المتحدة مراحل التصفية. 	

ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٣9( »مخاطر تصفية شركات تابعة أو مستثمر فيها« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«.

الموجودات المتداولة 6-8-2
يوضح الجدول التالي الموجودات المتداولة للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الموجودات المتداولة(: 14-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

1٠٫4%)74٫9%(٣٠٫5%٣٠٠٫٢%661٢,646٣,45٢867 مخزون، صافي 

)1٣٫9%()٢٣٫9%(94٫٣%)55٫٢%(18,٠7٢8,٠9715,7٣٣11,969 ذمم مدينة تجارية، صافي 

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات متداولة 
أخرى 

4,٢4٢9,4518,6986,555%1٢٢٫8)%8٢%()٫٠4٫6(%17٫1

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٣5٣---

)5٠٫٣%()٢5٫8%()56٫8%()54٫4%(4٣,٠1٢19,6٢58,4846,٢98 نقد وما في حكمه 

)28٫7%()28٫4%()8٫7%()39٫7%(65,98739,81936,36626,042 إجمالي الموجودات المتداولة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

ل هذان المكونان ما نسبته 99٫٠% و69٫6% و%66٫6 
ّ
تركزت الموجودات المتداولة في الذمم المدينة التجارية والمدينون اآلخرون باإلضافة إلى النقد وما في حكمه. شك

و7٠٫1% من إجمالي الموجودات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م، ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

المخزون 6-8-2-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل المخزون للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

مخزون(: 15-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

الينطبق)99٫9%(الينطبقالينطبق497٠-- مواد غذائية 

الينطبق)14٫1%(الينطبقالينطبق7٠٣6٠٣ مواد خام 

الينطبق)٠٫4%(الينطبقالينطبق86٢858-- مخزن سارة 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%()٢5٫9%(167٫٠%-6611,7651,٣٠9 كبريت محبب 

الينطبق)1٠٠٫٠%()٢٣٫4%(الينطبق-4٠9٣14- كبريت خام 

الينطبق)1٠٠٫٠%()8٣٫٣%(الينطبق-47179- بوليمر 

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق--- انتاج في مرحلة إنتقالية 

الينطبق)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق-٢٠-- بضاعة بالطريق 

 يخصم مخصص انخفاض في قيمة 
المخزون 

الينطبق79٫7%الينطبقالينطبق)595()٣٣1(--

10٫4%)74٫9%(30٫5%300٫2%6612,6463,452867 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 



62www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

يتألف المخزون من عدة مكونات تشمل بشكل رئي�سي مواد الخام )كبريت ومواد أخرى( والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المعقمات. ارتفعت قيمة المخزون 
من ٠٫7 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى ٢٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م بعد قيام الشركة بشراء مواد كيميائية ومواد خام لمواكبة 
نشاط انتاج المعقمات الذي أطلق خالل العام ٢٠٢٠م باإلضافة إلى أنشطة أخرى تعتزم الشركة إطالقها في بداية العام ٢٠٢1م. وارتفعت قيمة المخزون بنسبة 
٣٠٫5% من ٢٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى ٣٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. يرجع ذلك إلى إضافة مخزون للمواد الغذائية 
ومخزن سارة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. انخفضت قيمة المخزون بنسبة 74٫9% أو بقيمة ٢٫6 مليون ريال سعودي من ٣٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 

٢٠٢٠م إلى ٠٫9 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة قامت بتسجيل مخصص انخفاض في قيمة المخزون بقيمة ٠٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. وقد ارتبط هذه 
المخصص بالمخزون البطيء الحركة )ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٣( »المخاطر المتعلقة بارتفاع معدل تقادم المخزون المتزايد« من 

القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 

ذمم مدينة تجارية 6-8-2-2

يوضح الجدول التالي تفاصيل ذمم مدينة تجارية، ومدينون آخرون للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

ذمم مدينة تجارية(: 16-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

)9٫5%()٢1٫4%(114٫٠%)54٫8%(18,1868,٢1٢17,57٢1٣,8٠9 مدينون تجاريون 

 يخصم: مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها 

)114()114()1,84٠()1,84٠(-%1,5٠6٫8)%٠٫٠(%174٫5

)13٫9%()23٫9%(94٫3%)55٫2%(18,0728,09715,73311,969 الصافي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

*ملحوظة: كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، قام المدقق الخارجي للشركة بإعادة تصنيف الذمم المدينة التجارية كبند منفصل عن األرصدة المدينة األخرى وتم تعديل أرقام المقارنة لعام ٢٠19م، وبالتالي فقد تم إعادة تفصيل 

األرقام الخاصة بعام ٢٠18م للذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى لكي تتما�سى مع األعوام ٢٠19م و٢٠٢٠م، وذلك لغرض المقارنة.

الذمم المدينة التجارية هي األرصدة المدينة من عمالء الشركة. وانخفض صافي الذمم المدينة التجارية بنسبة 55٫٢% من 18٫1 مليون ريال سعودي كما في ٣1 
ديسمبر ٢٠18م إلى 8٫1 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. وارتفع صافي الذمم المدينة التجارية بنسبة 94٫٣% ليصل إلى 15٫7 مليون ريال سعودي 
 بنسبة ٢٣٫9% من 15٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى 1٢٫٠ 

ً
 إضافيا

ً
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. سّجل رصيد الذمم المدينة التجارية انخفاضا

مليون ريال كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. تتأثر حركة الرصيد بحركة اإليرادات وحركة التحصيل من العمالء )ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-4-1( 
»المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة غير المحصلة« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(.

يوضح الجدول التالي تفاصيل مخصص االنخفاض في قيمة الذمم مدينة تجارية للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

مخصص االنخفاض يف قيمة الذمم المدينة التجارية(: 17-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 

أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

)7٢٫٣%(1,5٠6٫8%الينطبق)99٫8%(6٢,78٣1141141,84٠ الرصيد في بداية السنة 

)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(الينطبق)1٠٠٫٠%(-1,7٢5-)6٢,669( المخصص للسنة 

174٫5%)0٫0%(1٫506٫8%-1141141,8401,840 الرصيد في نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 
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يوضح الجدول التالي تفاصيل أعمار الذمم المدينة بحسب األيام للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

أعمار الذمم المدينة التجارية(: 18-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

٠8,5641٢89٣٢٣6-٣٠ يوم 

٢,٠٣9-٣٠1,16٣٣5-9٠ يوم

68٣1,٢66-8,٢٠7 9٠-18٠ يوم

٢5٢8,٠49٢,9٢5٢ 18٠-٢7٠ يوم

5,67٢٢--٢7٠-٣6٠ يوم 

8,1991٠,٢64--٣6٠-45٠ يوم أو أكثر

18,1868,21217,57213,809 الرصيد في نهاية السنة 

المصدر: إدارة الشركة

أرصدة مدينة أخرى 6-8-2-3

يوضح الجدول التالي تفاصيل األرصدة المدينة األخرى للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

ارصدة مدينة أخرى(: 19-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2021م

الينطبق)9٫6%()4٢٫٢%(الينطبق6,758٣,9٠8٣,5٣٣- تأمينات مستردة 

)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(---1,٠71 ودائع تأمينية 

)4٠٫٠%()8٠٫٠%(11٠٫1%)4٢٫٠%(٢,٣441,٣6٠٢,857574 دفعات مقدمة للموردين 

88٫8%٣6٫7%٣٫9%)1٣٫8%(٣6٢٣1٢1,519٢,٠77 ضريبة قيمة مضافة 

 
ً
)٢٠٫٣%()6٫8%()7٣٫6%(118٫٠%٣5978٣٢٠719٣ مصاريف مدفوعة مقدما

8٫1%)٣1٫٢%()1٣٫9%(1٠9٫٣%1٠7٢٢419٣1٣٣ ذمم وعهد موظفين 

الينطبق٢15٫7%-الينطبق141445- أخرى 

17٫1%)24٫6%()8٫0%(122٫8%4,2429,4518,6986,555 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

*ملحوظة: كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، قام المدقق الخارجي للشركة بإعادة تصنيف الذمم المدينة الجارية كبند منفصل عن األرصدة المدينة األخرى وتم تعديل أرقام المقارنة لعام ٢٠19م، وبالتالي فقد تم إعادة تفصيل األرقام 

الخاصة بعام ٢٠18م للذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى لكي تتما�سى مع األعوام ٢٠19م و٢٠٢٠م، وذلك لغرض المقارنة. 

التأمينات المستردة تتضمن بشكل رئي�سي خطاب اعتماد مستندي لصالح شركة أرامكو لزيوت األساس لوبريف وخطاب لصالح شركة سبكيم. انخفض رصيد 
التأمينات المستردة بنسبة 4٢٫٢% من 6٫8 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى ٣٫9 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، مع انخفاض 
إضافي بنسبة 9٫6% إلى ٣٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة اكتمال جزء ملحوظ من األعمال على المشاريع المنفذة لصالح الشركات المذكورة.

تتضمن الودائع التأمينية بمقدار 1٫1 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م اعتمادات مستندية صدرت لصالح عدد من الموردين األجانب الذين كانوا 
يزودون الشركة بخدمات مختلفة. تم تصنيف هذه الودائع كجزء من تأمينات مستردة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، وتم تعديل أرقام المقارنة لعام ٢٠19م. 

 ما تبلغ الدفعة المقدمة إلى المورد ما نسبته %1٠ 
ً
الدفعات المقدمة للموردين هي مبالغ تدفع بشكل مقدم للموردين الذين يزودون الشركة بخدمات مختلفة. عادة

من قيمة العقد الموقع معه، وتخصم الدفعة المقدمة من الفواتير التي يرفعها المورد وتسدد له خالل تنفيذ العمل.

ضريبة القيمة المضافة هي مبالغ مدينة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. لم يشهد الرصيد تقلبات ملحوظة بين ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٣1 ديسمبر ٢٠19م، قبل أن 
يرتفع الرصيد إلى 1٫5مليون ريال سعودي و٢٫1 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م. يجب اإلشارة إلى أّن رصيد ضريبة القيمة المضافة قد تم خصمه من 
رصيد الزكاة الدائن كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م، بينما تم تصنيف الرصيد كبند مستقل مدين كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، ما يفّسر ارتفاع الرصيد المدين بين الفترتين 

المذكورتين.)ولمزيد من المعلومات فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-٢5( »مخاطر فروقات مبلغ الزكاة« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 



64www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

 تشمل مصاريف عديدة كمصاريف اإليجار ومصاريف التأمين.
ً
 المصاريف المدفوعة مقدما

ذمم وعهد الموظفين هي سلف تعطى للموظفين على شكل قروض منخفضة القيمة تمنح لهم ضمن سياق العمل العادي وتحّصل فيما بعد عبر دفعات تخصم من 
رواتبهم بشكل تدريجي.

األرصدة المدينة األخرى هي فوائد تمويلية مؤجلة.

ارتفعت األرصدة المدينة األخرى بنسبة 1٢٢٫8% من 4٫٢ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 9٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. 
يعود ذلك بشكل رئي�سي إلى تسجيل تأمينات مستردة بمقدار 6٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. وانخفضت األرصدة المدينة األخرى بنسبة %19٫6 
لتصل إلى 7٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. يعزى ذلك إلى انخفاض التأمينات المستردة بنسبة 4٢٫٢% كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. سّجلت األرصدة 
 بنسبة 1٣٫7% من 7٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر٢٠٢٠م إلى 6٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بعد انخفاض 

ً
المدينة األخرى انخفاضا

رصيد الدفعات المقدمة للموردين. 

نقد وما يف حكمه  6-8-2-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل النقد وما في حكمه للشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

النقد وما يف حكمه(: 20-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

)5٠٫٣%()٢5٫6%()56٫8%()54٫4%(4٣,٠1٢19,61٢8,47٠6,٢98 نقد لدى البنوك 

1٠٠٫1%)99٫٣%(5٫٠%%٠1٣14٠88,41٣.٣ نقد بالصندوق 

)50٫3%()25٫8%()56٫8%()54٫4%(43,01219,6258,4846,298 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

تألف النقد في الصندوق من المبالغ والعهد التي تصرف لرؤساء األقسام والمحاسبين من أجل تلبية المصاريف واحتياجات العمل اليومية. النقد لدى البنوك يتوزع 
بين أربعة بنوك تتعامل معهم الشركة لتحصيل وتسديد مستحقاتها. 

انخفض اجمالي أرصدة النقد بنسبة 54٫4% أو بقيمة ٢٣٫4 مليون ريال سعودي من 4٣٫٠ مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 19٫6 مليون ريال سعودي في 
٣1 ديسمبر ٢٠19م بعد ارتفاع التدفق النقدي الخارج من األنشطة التشغيلية من 1٠٫1 مليون ريال سعودي في العام ٢٠18م إلى ٢٢٫9 مليون ريال سعودي في العام 

٢٠19م نتيجة تسجيل خسارة قبل الزكاة بقيمة ٢4٫7 مليون ريال سعودي خالل ٢٠19م .

تابع النقد وما في حكمه انخفاضه بنسبة 56٫8% أو بقيمة 11٫1 مليون ريال سعودي من 19٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى 8٫5 مليون ريال سعودي 
في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. كان االنخفاض نتيجة لتسجيل تدفق نقدي خارج من األنشطة التشغيلية بقيمة 1٣٫8 مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م.

انخفض رصيد النقد وما في حكمه بنسبة ٢5٫8% أو بقيمة ٢٫٢ مليون ريال سعودي من 8٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى 6٫٣ مليون ريال سعودي 
كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة تسجيل الشركة تدفقات نقدية خارجة بقيمة ٢٫٢ مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الموجودات من العمليات غير المستمرة 6-8-2-5

الموجودات المرتبطة بالعمليات المتوقفة هي موجودات الشركة السعودية للصادرات الصناعية )فرع األردن( والتي كانت شركة تابعة للشركة. قرر مجلس إدارة 
الشركة في تاريخ 7 مارس ٢٠٢1م إغالق الشركة التابعة. وبناء على ذلك، لم تقم الشركة بإدراج الشركة التابعة ضمن القوائم المالية بل تم تصنيفها كعمليات غير 

مستمرة.

المطلوبات غير المتداولة 6-8-3
اشتملت المطلوبات غير المتداولة على التزامات التأجير )الجزء غير المتداول( والتزامات المنافع المحددة للموظفين وال يوجد للشركة أي قروض بحسب القوائم 
المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م ويرجى مراجعة قسم 6-11 »القروض«. يوضح الجدول التالي المطلوبات غير المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م 

و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية | 65 www.siec.com.sa

مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع الماا للرشكة ونتائد عملياتها   

المطلوبات غير المتداولة(: 21-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

التزامات تأجير - الجزء غير 
المتداول

الينطبق)8٫7%()1٠٫4%(الينطبق8٠47٢1658-

التزامات المنافع المحددة 
للموظفين

47458٣٣٣5455%٢٣٫٠)%4٢٫5(%٣5٫6)%1٫5(

36٫3%5٫3%)23٫9%(192٫7%4741,3881,0561,112اإلجمالي

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

التزامات التأجير – الجزء غير المتداول 6-8-3-1

بلغت قيمة التزامات التأجير )الجزء غير المتداول( ٠٫8 مليون ريال سعودي و٠٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، على 
التوالي. وقد ارتبطت هذه االلتزامات بعقود اإليجار المتعددة والتي شملت بشكل رئي�سي عقود إيجار المصنع والمحالت والمستودعات. وتم تسجيل التزامات اإليجار 

كبند منفصل ضمن المطلوبات غير المتداولة بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

التزامات المنافع المحددة للموظفين 6-8-3-2

تمثل التزامات المنافع المحددة للموظفين مصاريف نهاية الخدمة المستحقة إلى موظفي الشركة. ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة ٢٣٫٠% من 
 بارتفاع أعداد الموظفين حيث أّن 

ً
٠٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى ٠٫6 مليون ريال سعودي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. وجاء االرتفاع مدفوعا

الشركة قامت بتوظيف عدد من الموظفين اإلداريين والتشغيليين لمواكبة ارتفاع نشاط العمل. وانخفضت التزامات المنافع المحددة للموظفين بنسبة 4٢٫5% من 
٠٫6 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م إلى ٠٫٣ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. 

 إلى أّن هذه المصاريف يتم تقييمها عبر دراسات اكتوارية يتم 
ً
 باالفتراضات التي يستخدمها الخبير اإلكتوراي نظرا

ً
يجب اإلشارة إلى أّن حركة هذه االلتزامات تتأثر أيضا

 .
ً
إجراؤها سنويا

عادت وارتفعت التزامات المنافع المحددة الموظفين بنسبة ٣5٫6% أو بقيمة ٠٫1 مليون ريال سعودي من ٠٫٣ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى ٠٫5 
مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة توظيف عدد من الموظفين الجدد في الربع األول من العام ٢٠٢1م.

المطلوبات المتداولة 6-8-4
يوضح الجدول التالي المطلوبات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

المطلوبات المتداولة(: 22-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

 ذمم دائنة تجارية ودائنون 
آخرون 

4,٢581,9٢11,٠68٢,178)%54٫9()%44٫4(%1٠٣٫9)%٢1٫6(

 مصاريف مستحقة ودائنون 
آخرون 

الينطبق)6٢٫8%(167٫٠%الينطبق189,٢,٢٠٣5,884٢-

)٠٫6%()٠٫1%(-)1٫5%(٢,851٢,8٠9٢,8٠9٢,8٠7 مستحقات مساهمين 

)4٫٠%()٣4٫1%(88٫4%)٢7٫9%(1,6791,٢11٢,٢811,5٠٣ مخصص الزكاة 

الينطبق49٫8%7٢٫٠%الينطبق187٣٢٢48٢- التزامات تأجير - الجزء المتداول 

1٫5%)25٫9%(48٫4%)5٫2%(8,7878,33112,3639,159 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

شكلت ذمم تجارية دائنة والمصاريف المستحقة والدائنون اآلخرون ومستحقات المساهمين مجتمعين ما نسبته 8٠٫9% و8٣٫٢% و78٫9% و 78٫٣% من إجمالي 
المطلوبات المتداولة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، على التوالي.
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الذمم الدائنة التجارية  6-8-4-1

يوضح الجدول التالي تفاصيل الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

الذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة (: 23-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

9٫4%1٠6٫6%)45٫1%(1٢٫9%1,7٠11,9٢11,٠54٢,178 ذمم دائنة تجارية 

)19٫1%()٢5٫٢%()٣٫٠%()٢٣٫٠%(٢,5٣61,95٣1,8961,418 مصروفات مستحقة 

٣٠9٫7%)95٫1%(1,5٠٠٫5%6,٠7٢٫1%4٢5٠4,٠٠٢196 دفعات مقدمة من العمالء 

٢65٫8%الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(576--16 ذمم دائنة أخرى 

0٫9%)37٫2%(68٫5%)3٫1%(4,2584,1246,9524,367 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

ل الذمم الدائنة التجارية المبالغ الدائنة إلى الموردين الذين يزودون الشركة بالخدمات المختلفة. ارتفع رصيد الذمم الدائنة التجارية من 1٫7 مليون ريال 
ّ
تمث

 بارتفاع مستوى النشاط وارتفاع اإليرادات خالل 
ً
سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 1٫9 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. كان هذا االرتفاع مدفوعا

العام ٢٠18م، األمر الذي رافقه ارتفاع في حجم ونطاق المعامالت مع الموردين. سّجلت الذمم الدائنة انخفاض بنسبة 45٫1% لتصل إلى 1٫1 مليون ريال سعودي 
في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م بعد التراجع الذي شهدته أنشطة الشركة واإليرادات خالل عام ٢٠٢٠م نتيجة انتشار جائحة كورونا. عادت الذمم الدائنة التجارية وارتفعت 
بنسبة 1٠6٫6% أو بقيمة 1٫1 مليون ريال سعودي من 1,1 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى ٢,٢ مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة 

قيام الشركة باقتناء مشتريات مواد جديدة بهدف خدمة عدد من المشاريع والصفقات المزمع تنفيذها.

تتضمن المصروفات المستحقة بشكل رئي�سي مصاريف االستشارات والتدقيق المستحقة. وارتفعت المصروفات المستحقة بنسبة ٢٣٫٠% من ٢٫5 مليون ريال 
 المصروفات المستحقة بنسبة ٣٫٠% لتصل إلى 1٫9 

ً
سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى ٢٫٠ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. وانخفضت ايضا

 بانتهاء مشروع دراسة الجدوى التي تم إطالقه في العام 
ً
مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. وكان االنخفاض في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م مرتبطا

٢٠18م. عادت وانخفضت المصروفات المستحقة بنسبة ٢5٫٢% من 1٫9 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م إلى 1٫4 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢1م.

 العمالء األجانب( لدى إبرام عقود العمل. تتراوح قيمة هذه المبالغ ما بين 1٠% و%15 
ً
ارتبطت الدفعات المقدمة من العمالء بالمبالغ التي يسددها العمالء )وتحديدا

من قيمة العقد. 

 ما ترتبط هذه المستحقات برواتب ومزايا آخر شهر من السنة 
ً
ارتبطت الذمم الدائنة األخرى برواتب ومزايا الموظفين المستحقة في نهاية العام أو نهاية الفترة. عادة

أو الفترة.

مستحقات مساهمين 6-8-4-2

تمثل توزيعات األرباح المستحقة للمساهمين أرباح تم اإلعالن عنها من دون تسديدها. ولم تشهد مستحقات المساهمين تغييرات كبيرة ما بين ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢1م. تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة غير ملزمة بمدة زمنية محددة لسداد المستحقات المذكورة بل يتم تحديد توقيت توزيع األرباح من قبل إدارة الشركة.

مخصص الزكاة 6-8-4-3

انخفض مخصص الزكاة بنسبة ٢7٫9% أو بقيمة ٠٫5 مليون ريال سعودي من 1٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى 1٫٢ مليون ريال سعودي كما 
 لتغطية مصاريف زكاة مرتبطة بسنوات ما قبل العام ٢٠17م حيث 

ً
في ٣1 ديسمبر ٢٠19م. في العام ٢٠17م، قامت الشركة بحجز مخصص زكاة مرتفع القيمة نسبيا

 ما 
ً
كانت اإلقرارات المتعلقة بهذه السنوات قد قدمت من قبل الشركة إلى مصلحة الدخل والزكاة وكانت ال تزال قيد الدراسة. انخفضت مخصصات الزكاة تدريجيا

بين ٣1 ديسمبر ٢٠17م و٣1 ديسمبر ٢٠19م بعد تسوية اإلقرارات الزكوية وتسديد المصاريف المطلوبة. وارتفع مخصص الزكاة بنسبة 88٫4% إلى ٢٫٣ مليون ريال 
سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م ثم انخفض بنسبة ٣4٫1% إلى 1٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

التزامات التأجير - الجزء المتداول 6-8-4-4

بلغت قيمة التزامات التأجير )الجزء المتداول( ٠٫٢ مليون ريال سعودي و٠٫٣ مليون ريال سعودي و٠٫5 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م 
و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م، على التوالي. وقد ارتبطت هذه االلتزامات بإيجار المصنع والمكاتب والمستودعات التي تديرها الشركة. وتم تصنيف هذه اإليجار تضمن التزامات 

عقود اإليجار بعد اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16. 
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حقوق الملكية 6-8-5
يوضح الجدول التالي حقوق الملكية كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

حقوق الملكية(: 24-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

فترة التسعة 
أشهر 

المنتهية في 
30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي 
المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2021م

----64,8٠٠64,8٠٠64,8٠٠64,8٠٠ رأس المال 

----64٣64٣64٣64٣ احتياطي نظامي 

الينطبق17٫8%5٣٫4%)1,٣٢٢٫1%()44,419()٣7,7٠6()٢4,586(٢,٠1٢ خسائر متراكمة )أرباح مبقاة( 

)34٫6%()24٫2%()32٫1%()39٫4%(67,45440,85627,73621,024 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

رأس المال 6-8-5-1

بقي رأس المال ثابتا بين ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م حيث بلغت قيمته 64٫8 مليون ريال سعودي مقسم إلى 6٫48٠ مليون سهم. 

االحتياطي النظامي 6-8-5-2

 للمادة )1٢9( من نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والمادة )49( من النظام األسا�سي للشركة، يجنب 1٠% من صافي ربح الفترة، ويجوز للجمعية 
ً
طبقا

العامة العادية وقف هذا التجنيب متى إذا بلغ ٣٠ % من رأس المال المدفوع.

خسائر متراكمة / أرباح مبقاة 6-8-5-3

تحولت األرباح المبقاة بمقدار ٢٫٠ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م إلى خسائر متراكمة بقيمة ٢4٫6 مليون ريال سعودي و٣7٫7 مليون ريال سعودي 
كما في ٣1 ديسمبر ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. يرجع ذلك في المقام األول إلى تسجيل صافي خسارة بمقدار ٢6٫٠ مليون ريال سعودي و1٣٫٢ مليون ريال سعودي في 
عامي ٢٠19م و٢٠٢٠م، على التوالي. تابعت الخسائر المتراكمة اإلنخفاض إلى ٣7٫7 مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م و 44,4 مليون ريال سعودي كما في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بعد تسجيل الشركة صافي خسارة بقيمة 6٫6 مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م )ولمزيد من المعلومات 

فضال راجع الفقرة الفرعية )٢-1-15( »المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة« من القسم رقم )٢( »عوامل المخاطرة«(. 

قائمة التدفقات النقدية   6-9

يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢1م.

التدفقات النقدية(: 25-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر

زيادة / )نقص(
معدل النمو 

السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
التشغيلية

)1٠,1٢٢()٢٠,856()1٣,8٠7()1٢,767()٢,٠95(%1٢5٫8)%٣9٫6()%8٣٫6(%16٫8

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 
األنشطة االستثمارية

الينطبق)%88٫1()%1٫155٫7(%1٢5٫8)67()561(9٢4,٢)٢77()1٢٣(

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 
األنشطة التمويلية

الينطبق)%9٠٫9(%1٫9)%1٠٠٫5()1٠()11٢()٢58()٢5٣(49,96٢

الينطبق)83٫8%()52٫4%()158٫9%()2,172()13,440()11,141()23,387(39,719صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

144٫1%)56٫8%()54٫4%(1٫٢٠6٫٢%٣,٢9٣4٣,٠1٢19,6٢519,6٢58,484النقد وما في حكمه في بداية العام / الفترة

)55٫6%(2٫0%)56٫8%()54٫4%(43,01219,6258,4846,1856,312النقد وما في حكمه في نهاية العام / الفترة

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م
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انخفض رصيد النقد وما في حكمه بنسبة 54٫4% أو بقيمة ٢٣٫4 مليون ريال سعودي من 4٣٫٠ مليون ريال سعودي في ٢٠18م إلى 19٫6 مليون ريال سعودي في 
٢٠19م، ويعزى ذلك في األساس إلى تحول صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية بقيمة 5٠٫٠ مليون ريال سعودي في ٢٠18م إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة 
 بصافي الخسارة التي سّجلت خالل العام.

ً
التمويلية بقيمة ٠٫٣ مليون ريال سعودي في ٢٠19م إضافة إلى ارتفاع في صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية متأثرا

وانخفض النقد وما في حكمه بنسبة 56٫8% من 19٫6 مليون ريال سعودي في ٢٠19م إلى 8٫5 مليون ريال سعودي في٢٠٢٠م نتيجة تسجيل صافي نقد مستخدم في 
 بصافي الخسارة قبل الزكاة المسجلة لنفس العام. 

ً
األنشطة التشغيلية بمقدار 1٣٫8 مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٠م، حيث كان ذلك مدفوعا

ولم يشهد النقد وما في حكمه أي تغيرات ملحوظة ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 6-9-1
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية (: 26-6الجدول رقم )

 ريال سعودي
 2018م
مدققة

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

فترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر

معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2020م

الدخل )الخسارة( قبل 
الزكاة

الينطبق٢٫9%)%56٫5()%484٫1()٢5٣,6()٠76,6()7٣1,1٠()٢4,684(6,4٢6

الخسائر من العمليات 
الغير مستمرة

الينطبق)٣٠٫1%(الينطبقالينطبق)65()9٣(---

تعديالت للبنود غير النقدية:

استهالك ممتلكات وآالت 
ومعدات

٢89٢975٠4٢89٣58%٢٫9%69٫5%٢٣٫9%٣٢٫1

مخصص االنخفاض في 
قيمة االستثمارات

٢٢91,٠99٢,56٠٢,56٣%-٠8٠٫1%1٣٣٫٠)%1٢٣%)٠٠٫٠4٫4

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق٢64----الهبوط في قيمة المخزون

التزامات المنافع المحددة 
للموظفين

176٢٣619٢991٣4%٣4٫5)%18٫7(%٣5٫٣%4٫5

االنخفاض في قيمة 
المدينون التجاريون

الينطبق)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق-1,7٢51,6٠٠--

)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(----٢٠٣الزكاة

استهالك أصول حق 
االستخدام

الينطبق٠٫1%15٠٫6%الينطبق8٢٢٠6154154-

الينطبق59٫٢%4٠٠٫8%الينطبق168٢671٠6-مصروفات تمويلية

الينطبق)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق-1---خسائر رأسمالية

مكاسب غير محققة من 
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق)81(----

أرباح / )خسائر( التشغيل 
قبل التغيرات في رأس 

المال العامل
الينطبق%284٫4)%76٫2()%413٫4()5,384()1,401()5,461()22,952(7,323

التغيرات في رأس المال العامل:

1٠٫4%%٢,18٠.٣)59٫4%(٢٠٠٫٢%1٠٢٢,٣٢1)8٠6()1,985()661(المخزون

ذمم مدينة تجارية وذمم 
مدينة أخرى

)17,7٠1(9,975)9,٢69()15,11٠(٣,76٣)%156٫٣()%19٢٫9()%1٢4٫9()%٢7٫6(

الينطبقالينطبق)1٣5٫6%(الينطبق--1,856)5,٢٠8(-أرصدة ديون أخرى

ذمم دائنة تجارية ودائنون 
آخرون

الينطبق)%9٫٢()%494٫6()%89٫9(٢٢٣1,11٠,1)867(174٢٢٠,٢

مصروفات مدفوعة مقدما 
وموجودات متداولة أخرى

الينطبق)7٢٫6%(الينطبقالينطبق٢48,4,5571---
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 ريال سعودي
 2018م
مدققة

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

فترة التسعة أشهر المنتهية في 
30 سبتمبر

معدل النمو السنوي المركبزيادة / )نقص(

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 
2020م

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق)٢7٢(----

مصاريف مستحقة 
ودائنون آخرون

الينطبق171٫6%)454٫٠%(الينطبق)694,٣()٣6٠,1(4٣٣,٣)97٠(-

)1٠٠٫٠%(الينطبق)1٠٠٫٠%()1٠8٫9%(---)4٢(47٢مستحقات مساهمين

النقد المستخدم في 
األنشطة التشغيلية

)8,393()20,963()11,114()11,990()908(%149٫8)%47٫0()%92٫4(%15٫1

التزامات المنافع المحددة 
للموظفين مدفوعة

)17()99()117()1٠7()15(%471٫4%18٫1)%85٫9(%159٫8

٢٢٫8%74٫7%4٣٫6%4٫9%)1,17٣()671()٢,576()1,794()1,7٠9(زكاة مدفوعة

صافي النقد المستخدم في 
األنشطة التشغيلية

)10,120()22,856()13,807()12,768()2,095(%125٫8)%39٫6()%83٫6(%16٫8

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م

ارتفعت قيمة التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية بنسبة 1٢5٫8% من 1٠٫1 مليون ريال سعودي في ٢٠18م إلى ٢٢٫9 مليون ريال سعودي في ٢٠19م. 
ويعزى ذلك في األساس إلى صافي الخسارة قبل الزكاة التي تكبدتها الشركة خالل العام والتي بلغت ٢4٫7 مليون ريال سعودي.

انخفضت قيمة التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة التشغيلية بنسبة ٣9٫6% من ٢٢٫9 مليون ريال سعودي في ٢٠19م إلى 1٣٫8 مليون ريال سعودي في ٢٠٢٠م 
نتيجة انخفاض مقدار الخسارة قبل الزكاة بين الفترتين.

انخفضت التدفقات النقدية الخارجة بنسبة 8٣٫6% أو بقيمة 1٠٫7 مليون ريال سعودي من 1٢٫8 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠م إلى ٢٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة انخفاض الذمم المدينة بعد تحصيل جزء من األرصدة التي كانت 

قائمة.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 6-9-2
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية(: 27-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

185٫٢%)91٫8%(٢59٫4%1٢6٫٣%)5٣()648()998()٢78()1٢٣(إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات 

المتحصل من بيع استثمارات محددة 
بالقيمة العادلة

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق--٠٠٠,4--

المتحصل من بيع ممتلكات واآلالت 
ومعدات 

الينطبق)1٠٠٫٠%()1٠٠٫٠%(الينطبق-1-87-

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق)14(-)78(--إضافات لألصول الغير ملموسة

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 
األنشطة االستثمارية

الينطبق)%88٫1()1,155.7%(%125٫8)67()561(2,924)277()123(

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

ارتبط صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية بين العام ٢٠18م والعام ٢٠19م في األساس باإلضافات التي طرأت على الممتلكات واآلالت والمعدات والتي 
شملت بشكل رئي�سي أجهزة كومبيوتر وأثاث ومفروشات.

ارتبط صافي النقد المتدفق من األنشطة االستثمارية خالل ٢٠٢٠م في األساس باإليرادات التي حصلتها الشركة من بيع استثمارات محددة بالقيمة العادلة بقيمة 4٫٠ 
مليون ريال سعودي، ولم ينتج عن عملية البيع أي أرباح أو خسائر. الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك استثمارات في شركتي المتحدة وشهد للتوزيع، حيث بلغت كلفة 
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 ألن الشركتين تحت التصفية، لم تتمكن الشركة من الحصول على القيمة العادلة للشركتين، ومع ذلك وعلى أساس 
ً
هذه االستثمارات ٠٫8 مليون ريال سعودي، ونظرا

احترازي، قررت الشركة خفض قيمة االستثمار في هذه الشركتين بالكامل. 

انخفض النقد الخارج من األنشطة االستثمارية بنسبة 88٫1% من ٠٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى 67 ألف ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م نتيجة غياب أي إضافات ملحوظة على الممتلكات والمعدات.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 6-9-3
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية(: 28-6الجدول رقم )

 ريال سعودي

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر
زيادة / )نقص(

معدل النمو 
السنوي المركب

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2020م
غير مدققة

 2021م
غير مدققة

ديسمبر 
2019م

ديسمبر 
2020م

سبتمبر 
2021م

2018م - 2020م

)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(----)4,٠٣8(مصاريف اكتتاب

)1٠٠٫٠%(الينطبقالينطبق)1٠٠٫٠%(----54,٠٠٠زيادة رأس المال 

الينطبق)9٢٫5%(1٫9%الينطبق)8()11٢()٢58()٢5٣(-التزامات تأجير مدفوعة

الينطبقالينطبقالينطبقالينطبق)٢(----مستحق إلى المساهمين

صافي النقد الناتج من / )المستخدم 
في( األنشطة التمويلية

الينطبق)%90٫9(%1٫9)%100٫5()10()112()258()253(49,962

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

سّجلت الشركة تدفق نقدي وارد بقيمة 5٠٫٠ مليون ريال سعودي في العام ٢٠18 نتيجة لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 54٫٠ مليون ريال سعودي خالل العام ٢٠18م. 

انخفض التدفق النقدي من األنشطة التمويلية وتحول من تدفق نقدي وارد قدره 5٠٫٠ مليون ريال سعودي في ٢٠18م إلى تدفق نقدي خارج بقيمة ٠٫٣ مليون ريال 
سعودي في العام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠، وكان هذا المبلغ مرتبط بالتزامات التأجير المدفوعة. 

 .
ً
ارتبط التدفق الخارج من األنشطة التمويلية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م بالتزامات التأجير المدفوعة حصرا

االلتزامات والمطلوبات الطارئة  6-10

يعرض الجدول التالي موجًزا عن االلتزامات والمصروفات المحتملة بالشركة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠18م و٢٠19م و٢٠٢٠م و٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

االلتزامات والمصروفات المحتملة(: 29-6الجدول رقم )

ألف ريال سعودي

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبرالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م
مدققة

 2019م
مدققة

 2020م
مدققة

 2021م
غير مدققة

7957٢11,471- خطابات الضمان 

1,٠715,96٣٣,188٢,٠6٣ اعتمادات مستندية 

1,0716,7583,9083,534 اإلجمالي 

المصدر: القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية ٣1 ديسمبر ٢٠18 و٢٠19م و٢٠٢٠م والقوائم المالية المراجعة للفترة المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م 

ترتبط خطابات الضمان بشكل رئي�سي بعقود حصلت عليها الشركة من هيئة التنمية للصادرات السعودية من أجل دعم بعض المشاريع القائمة.

تضمنت االعتمادات المستندية اعتمادات صدرت لصالح عدد من الموردين األجانب الذين زودا الشركة بخدمات مختلفة ما بين العام ٢٠19م وفترة التسعة أشهر 
المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م.

القروض  6-11

ه تجدر اإلشارة إلى أّن الشركة قد أبرمت اتفاقية تسهيالت 
ّ
لم يتم تسجيل أي أرصدة قروض وتسهيالت بنكية في الفترة الممتدة ما بين العام ٢٠18م ٢٠٢٠م. غير أن

ائتمانية من نوع المرابحة مع مصرف اإلنماء بمبلغ اجمالي وقدره )1٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي. وتم تسديد جميع المبالغ التي استخدمت من القروض وإلغاء 
االتفاقية.
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استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية   

استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية -  7

صافي متحصالت االكتتاب   7-1

قدر إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية بمبلغ وقدره مائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة ألف )17٢,8٠٠,٠٠٠( ريال سعودي. سيدفع منها مبلغ خمسة 
مليون ريال سعودي )5,٠٠٠,٠٠٠ رياال( لتغطية مصاريف الطرح وتشمل بدل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية ونفقات 

اإلعالنات والطباعة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح مائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة ألف )167,8٠٠,٠٠٠( ريال سعودي، حيث أن هذه الزيادة في رأس مال الشركة سيقوم بدعم 
وتعزيز المركز المالي للشركة ذلك من خالل استخدام المتحصالت لتطوير أعمالها وتنمية نشاط الشركة وعملياتها ورفع مقدرتها على عملية االستحواذ على عمالء 

جدد وتسويق منتجات وخدمات الشركة بشكل أكبر. ولن يحصل المساهمون على أي من المتحصالت الناشئة عن الطرح.

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق المالية السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح 
فِصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك.

ُ
مقابل ما أ

استخدام متحصالت الطرح   7-2

سيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئي�سي لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتوفير رأس مال عامل يمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم 
أنشطتها المستقبلية. ولن يحصل المساهمون على أي من المتحصالت الناشئة عن الطرح.

ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح لتعزيز مركزها المالي باإلضافة إلى تمويل خطط الشركة الحالية والمستقبلية وعقود توريد وتصدير المنتجات 
دوليا للعقود القائمة باإلضافة لعقود التوريد المستقبلية، وبحسب استراتيجية الشركة في استخدام صافي متحصالت االكتتاب المتوقعة والبالغة )167,8٠٠,٠٠٠( 
مائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. بعد خصم مصاريف الطرح البالغة )5,٠٠٠,٠٠٠( خمسة مليون ريال سعودي، حيث سيتم استخدام صافي 

متحصالت االكتتاب لتمويل الرأس المال العامل والنفقات الرأس مالية. وفيما يلي وصف الستخدام صافي متحصالت الطرح:

مبلغ 4٢,5٢1,8٣٢ ريال سعودي لتمويل عقود التوريد حيث تسعى الشركة إلى تمويل عقودها الحالية وذلك فيما يخص توريدات حسب الطلب - 1
لمواد صناعية كالكبريت والبوليمرات او منتجات صناعية كالبطاريات وخالفة او مواد غذائية. باإلضافة لتمويل عقود جديدة وذلك لتوزيع منتجات 

المنظفات المنزلية، وعقود بيع البوليمرات بغرض التوسع في هذا النشاط. تسعى الشركة إلى تمويل هذه العقود على الشكل اآلتي: 

تفاصيل استخدامات متحصالت الطرح لتمويل عقودها (: 1-7الجدول رقم )

البنود
التكلفة

اإلجمالي2025م2024م2023م2022م

15,4٠٠,6٣8---15,4٠٠,6٣8العقود حالية*

٢7,1٢1,194---٢7,1٢1,194العقود جديدة

42,521,832---42,521,832اإلجمالي

المصدر: الشركة

*العقود الحالية هي التالي:

العقود الحالية (: 2-7الجدول رقم )

مدة العقد وأية تفاصيل أخرى يتضمنها العقد تاريخ توقيع العقد أسم العميل )الشركة(

إعطاء شركة مايكو حق توكيل حصري لتوزيع منتجات شركة صادرات في جمهورية السودان  ٢٠٢٠/11/٠8م شركة مصدر العربية العالمية المحدودة )مايكو( 

إعطاء شركة المتعقد معه حق التوزيع لتوزيع للمنتجات المنظفات داخل المملكة  ٢٠٢1/٠٣/٢5م شركة مصنع محيط الحماية للكيماويات 

المصدر: الشركة
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مبلغ 4٣,٣89,6٢5 ريال سعودي لتوسع أعمال الشركة من خالل الدخول إلى أسواق عالمية جديدة. حيث تسعى الشركة إلى التوسع الجغرافي من - ٢
خالل تأسيس مكاتب تمثيل تجاري بموظفين ناطقين بلغات المناطق المختارة. تهدف تلك المكاتب إلى تسهيل إتمام العمليات التجارية والمالية 
واللوجستية. كما أن هذه المكاتب ستقوم بعمليات البحث النافي للجهالة للعمالء، عمليات اصدار الضمانات البنكية والتحقق منها، عمليات 
المصادقة على مستندات الشحن، باإلضافة إلى التسويق المباشر مع العمالء الصناعيين. تعزم الشركة إلى الدخول في هذه األسواق من خالل 

استثمار المبالغ التالية: 

تفاصيل استخدامات متحصالت الطرح للتوسع الجغرافي للشركة (: 3-7الجدول رقم )

عدد الفروعالدولة
التكلفة**

اإلجمالي2025م2024م2023م2022م

6,94٢,٣4٠--1٢,٠8٢,7٠٢4,859,6٣8بنغالديش

1٣,884,68٠--111,٣8٣,٠81٢,5٠1,599العراق

1694,٢٣4٣,471,17٠٢,٠8٢,7٠٢694,٢٣46,94٢,٣4٠ساحل العاج

1٠,41٣,51٠-11,56٢,٠٢67,٢89,4571,56٢,٠٢6الصين

5,٢٠6,755-1٢,٠8٢,7٠٢1,٣٠1,6891,8٢٢,٣64البرازيل

517,804,74519,423,5535,467,093694,23443,389,625اإلجمالي

المصدر: الشركة

**مبالغ الصرف المذكورة هي نفقات رأس مالية وذلك لتأسيس وتجهيز هذه الفروع وتوسعها كمكاتب تمثيل تجاري تتيح للعمالء إمكانية المنتجات السعودية التي تسوقها الشركة.

مبلغ 14,4٠5,٣55 ريال سعودي لالستثمار في التحول الرقمي حيث أن الشركة بصدد تطوير منصة تجارة الكترونية تنقل عمل المبيعات الحالي - ٣
للشركة اليها. ستعمل هذه المنصة على تمكين الشركة من الوصول إلى عدد أكبر من العمالء وبلغات متعددة، كما أن المنصة تمكن العمالء من 
االطالع مباشرة على المواصفات الفنية لكل منتج دون تكبد عناء التواصل مباشرة مع فريق المبيعات. واالهم من ذلك، ان الموقع االلكتروني 
يمكن الشركة من مضاعفة منتجاتها مع االعتماد على أعداد موظفين أقل، مقارنة بعدم وجود الموقع االلكتروني، في إدارة سالل كثيرة من 
المنتجات عن طريق عمليات مؤتمتة بالكامل وتوفر اعلى مستويات الحوكمة. كما أن الشركة ستقوم بتطوير دليل منتجات الكتروني للمنتجات 
السعودية حيث تمكن المصنعين من الدخول إلى نظامها ورفع منتجاتهم مع الوصف الفني الدقيق لكل منتج، ويسهل هذا الدليل عملية إيصال 
المعلومة الصحيحة إلى المستخدم النهائي ويسهل عملية تحليل بيانات التسويق بالنسبة للشركة وللقطاعات الحكومية الراغبة في دعم تصدير 
 من الشركة في رفع كفاءة استغالل الموارد، ستعمل على تطبيق نظم 

ً
المنتجات الوطنية. كما ان ضمن خطة الشركة في التوسع في عملياتها، وسعيا

تخطيط الموارد بحيث تمكن الشركة من االستخدام األمثل لمواردها وتقليل الهدر في ساعات العمل على االعمال الروتينية ويكون التركيز أكثر على 
توظيف المهارات والخبرات المتخصصة في مجال عمل الشركة وتقوم النظم بالتكفل بضبط االعمال الروتينية )الورقية سابقا( ومن شأن ذلك 
ان يسهل على الشركة عملية إدارة المكاتب خارج الحدود والعمل عن بعد وتقليل مصروفات الموارد البشرية. وتعتزم الشركة في استثمار المبالغ 

التالية للتحول الرقمي:

جدول تفاصيل استخدامات متحصالت الطرح للتحول الرقمي (: 4-7الجدول رقم )

البنود
التكلفة

اإلجمالي2025م2024م2023م2022م

)ERP( 1,٣88,468---1,٣88,468نظم تخطيط موارد الشركة

٣,8٠٠,9٣1٣,8٠٠,9٣1٣,8٠٠,9٣11,٢66,9771٢,669,77٠موقع التجارة اإللكترونية 

٣47,117---٣47,117دليل المنتجات اإللكتروني

5,536,5163,800,9313,800,9311,266,97714,405,355اإلجمالي

المصدر: الشركة
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مبلغ 67,48٣,187 ريال سعودي لتطوير اإلمكانيات اللوجستية حيث أن بعد دراسة الشركة لمتطلبات االستيراد والتصدير في الدول التي تعتزم - 4
الشركة في الدخول فيها كما هو موضح في الجدول رقم )7-٣( من القسم 7 )»استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية«(، اتضح إلدارة 
الشركة بأن الكثير من المنتجات يمكن ان تسوق بسهولة أكثر بعد اجراء عمليات قيمة لوجستية مضافة عليها حيث تسهل هذه العمليات التعامل 
مع بعض المنتجات األساسية في مبيعات الشركة وتسهل من عمليات نقلها وادخالها في العمليات الصناعية لدى العمالء. وعليه تعتزم الشركة إلى 
تطوير إمكانياتها اللوجستية من خالل انشاء مراكز لمعالجة وتعبئة وتخزين المنتجات كما تكون هذه المراكز هي نقطة التوزيع التي تلبي الطلبات 
المستلمة من فروع التمثيل التجاري في الدول التي تسعى الشركة بدخولها. وتعتزم الشركة على توظيف جزء من متحصالت الطرح لتأسيس احدى 

هذه المراكز في دولة جنوب افريقيا على الشكل التالي:

جدول تفاصيل استخدامات متحصالت الطرح ألعمال تطوير إمكانيات اللوجستية للشركة (: 5-7الجدول رقم )

البنود
التكلفة

اإلجمالي2025م2024م2023م2022م

19,5٠9,٣59---19,5٠9,٣59تأسيس مراكز القيمة المضافة اللوجستية )معالجة / تعبئة / تغليف( في دولة جنوب أفريقيا

8,٠75,5941٢,87٢,97718,٠7٠,14٢8,955,11547,97٣,8٢8إنشاء مراكز تخزين ودعم لوجستي متطورة في دولة جنوب أفريقيا

27,584,95312,872,97718,070,1428,955,11567,483,187اإلجمالي

المصدر: الشركة

ويوضح الجدول التالي إجمالي استخدامات متحصالت الطرح ونسبة كل بند من إجمالي متحصالت الطرح.

االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح (: 6-7الجدول رقم )

استخدام متحصالت الطرح
% من بالريال السعودي

اإلجمالي  اإلجمالي2022202320242025

25%42,521,832---42,521,832تمويل عقود التوريد

9%15,4٠٠,6٣8---15,4٠٠,6٣8عقود حالية*

16%٢7,1٢1,194---٢7,1٢1,194عقود جديدة

25%17,804,74519,423,5535,467,093694,23443,389,625التوسع الجغرافي

4%6,94٢,٣4٠--٢,٠8٢,7٠٢4,859,6٣8بنغالديش

8%1٣,884,68٠--11,٣8٣,٠81٢,5٠1,599العراق

4%694,٢٣4٣,471,17٠٢,٠8٢,7٠٢694,٢٣46,94٢,٣4٠ساحل العاج

6%1٠,41٣,51٠-1,56٢,٠٢67,٢89,4571,56٢,٠٢6الصين

٣%5,٢٠6,755-٢,٠8٢,7٠٢1,٣٠1,6891,8٢٢,٣64البرازيل

8%5,536,5163,800,9313,800,9311,266,97714,405,355التحول الرقمي

)ERP( 1%1,٣88,468---1,٣88,468نظم تخطيط موارد الشركة

7%٣,8٠٠,9٣1٣,8٠٠,9٣1٣,8٠٠,9٣11,٢66,9771٢,669,77٠موقع التجارة االلكترونية 

٠٫٢%٣47,117---٣47,117دليل المنتجات االلكتروني

39%27,584,95312,872,97718,070,1428,955,11567,483,187أعمال لوجستية

11%19,5٠9,٣59---19,5٠9,٣59تأسيس مراكز القيمة المضافة اللوجستية )معالجة / تعبئة / تغليف(

٢8%8,٠75,5941٢,87٢,97718,٠7٠,14٢8,955,11547,97٣,8٢8إنشاء مراكز تخزين ودعم لوجستي متطورة

3%5,000,000٫005,000,000مصاريف الطرح

100%98,448,04636,097,46127,338,16610,916,326172,800,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
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إفادات الخبراء -  8
قدم جميع المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات )د( و)ه( موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم وعلى نشر إفاداتهم في نشرة 

اإلصدار، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. 

إن جميع المستشارين والعاملين لديهم أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو شركتها التابعة بما قد يؤثر على 
استقالليتهم كما في تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
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اإلقرارات -  9
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي: 

 في الوضع المالي خالل الـ - 1
ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

 األخيرة. 
ً
)1٢( شهرا

منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو أّي شركة من شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث - ٢
ُ
لم ت

السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية

بخالف ما ورد في الصفحة )ه( والفقرة الفرعية ٢-1-5 »المخاطر المتعلقة بجائحة كورونا )كوفيد 19(« من القسم ٢ »عوامل المخاطرة«، - ٣
لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر أو أّي شركة من شركاته التابعة خالل السنوات الثالثة السابقة مباشرة 
لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد 

نشرة اإلصدار. 

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )4-٢( »مجلس إدارة الشركة« من قسم رقم )4( »الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة« من هذه النشرة، - 4
ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو في أي من شركتها التابعة. 

لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.- 5
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المعلومات القانونية -  10

مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات   10-1

رقم  	 التجاري  السجل  بموجب شهادة  تأسست  عامة  مساهمة  هي شركة سعودية  الصناعية  للصادرات  السعودية  الشركة  الشركة:  اسم 
)1٠1٠٠77554( الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 141٠/11/٢5ه )الموافق 199٠/٠6/19م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1447/٠6/٢4ه 
)الموافق ٢٠٢6/٠5/11م(. تم تحويل الشركة من مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة تم قيد الشركة بالسجل التجاري عند تأسيسها تحت االسم 
التجاري شركة »الشركة السعودية للصادرات الصناعية«، وهو االسم التجاري الحالي ولم يحدث بعد ذلك أي تعديل على االسم حتى تاريخ إعداد 

هذه النشرة.

تأسيس الشركة: 	

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية )ويشار إليها فيما بعد بـ )»الشركة« أو »صادرات«( كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار  	
الــوزاري رقــم )76٠( وتاريــخ 141٠/٠8/٢٣ه )الموافــق 199٠/٠٢/19م( الصــادر بالموافقــة علــى الترخيــص بتأســيس الشــركة وبموجــب القــرار 
الــوزاري بالموافقــة علــى إعــالن تأســيس الشــركة رقــم )954( وتاريــخ 141٠/11/1٢ه )الموافــق 199٠/٠6/٠6م( وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري 
الصــادر مــن مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة تســجيل رقــم )1٠1٠٠77554( وتاريــخ 141٠/11/٢5ه )الموافــق 199٠/٠6/19م(. ويقــع المقــر 

الرئي�ســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض.

بــدأ تــداول أســهم الشــركة بتاريــخ 1414/٠1/٢٠ه )الموافــق 199٣/٠7/1٠م( بعدمــا انتهــت فتــرة الحظــر التــي كانــت مفروضــة علــى المســاهمين  	
المؤسســين لتــداول أســهمهم وعددهــا )7٢٠,٠٠٠( ســبعمائة وعشــرون ألــف ســهم. وتعتبــر الشــركة مــن أولــى الشــركات التــي تــم إدراج أســهمها بعــد 
الحصول على موافقة كل من وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي »ساما« )الجهات المختصة في حينه( وذلك قبل أن يتم تأسيس النظام 
اآللــي لتــداول األســهم فــي العــام ٢٠٠1م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي والــذي كان يعمــل تحــت إشــراف إدارة الرقابــة 

علــى األســهم بالبنــك المركــزي الســعودي »ســاما«.

رأس مال الشركة:  	

يبلغ رأس مال الشركة الحالي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين 
ألف سهم متساوية القيمة،  تبلغ القيمة االسمية لكل منها )1٠( عشرة رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية، على أن تتم زيادة رأس مال 
الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي مشروطة بموافقة 

الجمعية العامة غير العادية.

 راجع القسم 
ً
منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ اصدار هذه النشرة تم تعديل رأس مال الشركة مرات عديدة )ولمزيد من المعلومات فضال

الفرعي »النظام األسا�سي« من هذا القسم(.

المساهمين الرئيسين: بلغ عدد كبار المساهمين اللذين يملكون )5%( او أكثر عند تأسس الشركة خمسة )5( مساهمين. وكما بتاريخ نشر نشرة  	
اإلصدار هذه ال يوجد أي مساهم رئي�سي تزيد نسبته عن 5% من أسهم الشركة.

قائمة كبار المساهمين والتغييرات التي طرأت عىل نسب األسهم المملوكة من قبلهم (: 1-10الجدول رقم )

الجنسيةكبار المساهمين

نسبة الملكية

عند تأسيس الشركة 
بتاريخ 1990/02/28م

وفق آخر نشرة إصدار 
أسهم التي صدرت بتاريخ 

2018/08/05م

حتى تاريخ 
2020/09/30م 

كما بتاريخ نشر 
نشرة اإلصدار 

هذه

ال يوجد ال يوجدال يوجد 1٣٫88%سعوديشركة سابك للتسويق المحدودة

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1٣٫88%سعوديشركة البركة لالستثمار والتنمية

ال يوجد ال يوجدال يوجد 6٫94%سعودياألمير خالد بن فهد بن عبد العزيز

ال يوجد ال يوجد ال يوجد 6٫94%سعوديفهد محمد صالح العذل

ال يوجد ال يوجدال يوجد 6٫94%سعوديشركة الموارد لالستثمار
المصدر: الشركة

المقر الرئي�سي: يقع المقر الرئي�سي للشركة في مدينة الرياض –حي الغدير - شارع الملك عبد العزيز )عنوان واصل ٢1-4199-1٣٣11-855( -  	
 أو 

ً
ص.ب:٢1977 الرمز البريدي1٣٣11. هاتف: 4٠58٠8٠. ووفق المادة الخامسة )5( من النظام األسا�سي يجوز للشركة ان تن�سئ لها فروعا

 راجع القسم الفرعي )٣-1٠( »فروع الشركة« 
ً
مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة )ولمزيد من المعلومات فضال

من قسم رقم )٣( »الـشــركـــة«(.

 ميالدية تبدأ من تاريخ قرار  	
ً
مدة الشركة: نصت المادة السادسة )6( من النظام األسا�سي على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة

 إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها 
ً
وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة، ويجوز دائما

بسنة واحدة على األقل. وتشير بيانات شهادة السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في تاريخ 151٢/1٢/1٠ه )الموافق ٢٠89/٠6/19م(.
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أغراض الشركة: نصت المادة الثالثة )٣( من النظام األسا�سي على األنشطة التي يحق للشركة ممارستها وذلك وفق األنظمة المتبعة وبعد  	
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.  )»البيع بالجملة لزيوت التشحيم والمنتجات النفطية المتكررة، البيع بالجملة 
لإلسمنت والجبس وما شابه، البيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية والمطاط وااللياف الصناعية، التخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو 
الحرة«(. وتمارس الشركة أنشطتها من خالل مركزها الرئي�سي وفروعها التي قامت الشركة بتأسيسها داخل المملكة وفق األنظمة المتبعة وبعد 
الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة. وقد حصلت الشركة على التراخيص الالزمة من جهات االختصاص لمزاولة نشاطها )لمزيد 

 راجع القسم الفرعي )1٠-٢( »التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة« من هذا القسم(.
ً
من المعلومات فضال

إدارة الشركة: وفق المادة السابعة عشر )17( من النظام األسا�سي يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية )8( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة  	
 إعادة انتخاب أعضاء مجلس االدارة. وبتاريخ 

ً
العادية للمساهمين عن طريق التصويت التراكمي لمدة ال تزيد عن )٣( ثالث سنوات ويجوز دائما

144٠/٠8/٢7ه )الموافق ٢٠19/٠5/٠٢م( انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين رقم )٣1( أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة تبدأ من 
تاريخ ٢٠19/٠6/16م ولمدة )٣( سنوات وتنتهي في ٢٠٢٢/٠6/15م، وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة المبينة أسماؤهم 
في الفقرة الفرعية )4-٢( »مجلس إدارة الشركة« من القسم )4( »الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة« من هذه النشرة. الشركة ملتزمة بنظام 
الشركات والئحة حوكمة الشركات، حيث تبين أن عدد أعضاء المجلس ال يقل عن ثالثة )٣( وال يزيد على أحد عشر )11(. كما تبين التزام الشركة 
بالمادة السادسة عشر )16( من الئحة حوكمة الشركات التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين 
وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر(. وقد تم تعيين سبعة )7( أعضاء غير تنفيذيين وعضو 
واحد )1( تنفيذي ومنهم خمسة )5( أعضاء مستقلين. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يقدم أي من أعضاء المجلس استقالته من عضوية المجلس 
باستثناء عضو واحد )حازم الدوسري( تقدم باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢8م وقد وافق مجلس اإلدارة على استقالته 
بقرار مجلس اإلدارة رقم )٢٢( بالتمرير وتاريخ ٢٠٢٠/1٢/٢9م.وبتاريخ ٢٠٢1/٠٣/٣٠م تم تعيين سليمان حمد سليمان الجديعي الرئيس التنفيذي 

 في مجلس اإلدارة وقد تم اعتماد التعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 144٢/11/٢6ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م(. 
ً
عضوا

 راجع القسم الفرعي )1٠-4-7( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات 
ً
)ولمزيد من المعلومات عن مدى التزام الشركة بالئحة الحوكمة فضال

هيئة السوق المالية« من هذا القسم(.

النظام األسا�سي: تم اصدار النسخة الحالية من النظام األسا�سي للشركة بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 144٣/٠7/14ه  	
 للتالي:

ً
)الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(. تم تعديل مواد النظام األسا�سي مرات عدة وفقا

تأسســت الشــركة برأســمال قــدره )7٢,٠٠٠,٠٠٠( اثنــان وســبعون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى )7٢٠,٠٠٠( ســبعمائة وعشــرون ألــف ســهم  	
عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )1٠٠( مائــة ريــال للســهم الواحــد، وقــد اكتتــب المؤسســون بجميــع أســهم الشــركة وعددهــا )7٢٠,٠٠٠( ســبعمائة 

وعشــرون مليــون ســهم.

بتاريــخ 1418/1٢/٢٢ه )الموافــق 1998/٠4/19م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى تجزئــة القيمــة االســمية للســهم  	
 من )7٢٠,٠٠٠( ســبعمائة 

ً
من )1٠٠( مائة ريال إلى )5٠( خمســون ريال ليصبح عدد األســهم )1,44٠,٠٠٠( مليون واربعمائة واربعون ســهم بدال

 لذلــك.
ً
وعشــرون ألــف ســهم وتعديــل المــواد )6( و)7( مــن النظــام األسا�ســي وفقــا

بتاريــخ 14٢5/٠٣/٠6ه )الموافــق ٢٠٠4/٠4/٢5م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى تعديــل المــادة السادســة عشــر  	
)16( مــن النظــام األسا�ســي الخاصــة بــإدارة الشــركة حيــث تــم تخفيــض عــدد أعضــاء مجلــس االدارة مــن عشــرة )1٠( أعضــاء إلــى ســتة )6( أعضــاء. 

بتاريــخ 14٢8/٠4/٠1ه الموافــق ٢٠٠7/٠4/18م وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  	
)7٢,٠٠٠,٠٠٠( اثنين وســبعون مليون ريال ســعودي إلى )1٠8,٠٠٠,٠٠٠( مائة وثمانية مليون ريال، وقد تم زيادة عدد األســهم من )7٢٠,٠٠٠( 
ســبعمائة وعشــرون الــف ســهم إلــى )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشــرة مليــون وثمانمائــة ألــف ســهم، وذلــك عــن طريــق اصــدار )٣,6٠٠,٠٠٠( ثالثــة مليــون 
وســتمائة الــف ســهم مجانــي وذلــك مقابــل منــح )1( ســهم مجانــي لــكل )٢( ســهمين وتوزيعهــا علــى المســاهمين المقيديــن بســجالت الشــركة نهايــة 

تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة. 

بتاريــخ /14٣8/٠8ه )الموافــق ٢٠17/٠5/٠4م( وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين )غيــر العاديــة( علــى تعديــل وتحديــث النظــام األسا�ســي  	
 مــع التعديــالت التــي طــرأت علــى نظــام الشــركات.

ً
للشــركة تماشــيا

بتاريــخ 14٣9/٠4/٠5ه الموافــق ٢٠17/1٢/٢٣م، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن  	
)1٠8,٠٠٠,٠٠٠( مائــة وثمانيــة مليــون ريــال ســعودي إلــى )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشــرة مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي عــن طريــق إلغــاء عــدد 
)9,7٢٠,٠٠٠( تســعة مليــون وســبعمائة وعشــرون ألــف ســهم مــن أســهم الشــركة ، وقــد تــم تخفيــض عــدد األســهم مــن )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشــرة 
مليــون وثمانمائــة ألــف ســهم إلــى )1,٠8٠,٠٠٠( مليــون وثمانــون ألــف ســهم ويعــود ســبب تخفيــض رأس المــال إلــى إعــادة هيكلــة رأس مــال الشــركة 

 مــع المــادة 15٠ مــن نظــام الشــركات الجديــد وإطفــاء الخســائر المتراكمــة. 
ً
وذلــك تماشــيا

بتاريــخ 144٠/٠1/٢9ه الموافــق ٢٠18/1٠/٠9م، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  	
)1٠,8٠٠,٠٠٠( عشــرة مليون وثمانمائة الف ريال ســعودي إلى )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وســتون مليون وثمانمائة الف ريال ســعودي، و زيادة عدد 
األسهم من )1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانون ألف سهم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون واربعمائة وثمانون ألف سهم وبنسبة زيادة )5٠٠(%، وذلك 
من خالل طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد )5,4٠٠,٠٠٠( سهم على المساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع االوراق المالية )مركز 
اإليــداع( بنهايــة تــداول ثانــي يــوم يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيـــر العاديــة. كمــا وافقــت الجمعيــة علــى تعديــل المــادة الســابعة والثامنــة مــن النظــام 

 لذلــك.
ً
األسا�ســي وفقــا
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وبتاريــخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافــق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، أو�ســى مجلــس إدارة الشــركة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )64,8٠٠,٠٠٠( أربعــة  	
وســتين مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحــد وعشــرين مليــون وســتمائة ألــف ريــال ســعودي ومــن ثــم زيــادة رأس مــال 

الشــركة مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائــة واثنيــن وســبعين مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي.

وبتاريــخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافــق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صــدرت موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب الشــركة تخفيــض رأس مالهــا مــن  	
)64,8٠٠,٠٠٠( أربعــة وســتين مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحــد وعشــرين مليــون وســتمائة ألــف ريــال ســعودي 
وبالتالي تخفيض عدد األســهم من )6,48٠,٠٠٠( ســتة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف ســهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وســتين ألف ســهم، 
وهــذه الموافقــة مشــروطة بموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة واســتكمال اإلجــراءات والمتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة. وبتاريــخ 
144٣/٠7/14ه )الموافــق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )64,8٠٠,٠٠٠( أربعــة 
وســتين مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي إلــى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحــد وعشــرين مليــون وســتمائة ألــف ريــال ســعودي وتخفيــض عــدد األســهم 
مــن )6,48٠,٠٠٠( ســتة مالييــن وأربعمائــة وثمانيــن ألــف ســهم إلــى )٢,16٠,٠٠٠( مليونيــن ومائــة وســتين ألــف ســهم وبنســبة تخفيــض مقدارهــا 
 لذلــك.

ً
)66٫66%( وبمعــدل تخفيــض )٢( ســهم مقابــل كل )٣( أســهم. كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تعديــل النظــام األسا�ســي وفقــا

وبتاريــخ 144٣/٠8/14هـــ )الموافــق ٢٠٢٢/٠٣/17م(، صــدرت موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب الشــركة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن  	
خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائــة واثنيــن وســبعين مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال ســعودي مــن )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحــد 
وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد 
األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي. وبتاريخ 
••/••/144٣ه )الموافــق ••/••/٢٠٢٢م(، وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل إصــدار أســهم 
حقوق أولوية، على أن تكون الزيادة مشروطة بحصول الشركة على موافقات الجهات المختصة )هيئة السوق المالية "الهيئة" وشركة تداول 
السعودية "تداول" ووزارة التجارة( والمساهمين في الجمعية العامة )غير العادية(. ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( 
خالل )6( ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على موافقة الجمعية العامة )غير العادية( خالل تلك الفترة 

عــدت موافقــة الهيئــة ملغــاة ويتعيــن علــى الشــركة إعــادة تقديــم الطلــب إذا رغبــت بزيــادة رأس مالهــا.

التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة   10-2

التراخيص والشهادات المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة  10-2-1
 لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 

ً
حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة الالزمة لمزاولة نشاطها وفقا

السعودية، ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية. 

توضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة والمتعلقة بسجلها الرئي�سي. 

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة (: 2-10الجدول رقم )

مالحظاتالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية
الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية 
1٠1٠٠77554

141٠/11/٢5ه 
)الموافق 

199٠/٠6/19م(

1447/11/٢4ه 
)الموافق 

٢٠٢6/٠5/11م(

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة الرياض*

شهادة عضوية في 
الغرفة التجارية

 بأحكام نظام 
ً
التزاما

السجل التجاري 
استخرجت الشركة 

شهادة عضوية في الدرجة 
األولى

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

957٢
141٠/1٢/17ه 

)الموافق 
199٠/٠7/1٠م(

1447/11/٢4ه

)الموافق

٢٠٢6/٠5/11م(

الغرفة 

التجارية الصناعية - 
الرياض

شهادة اشتراك 
الدرجة األولى 

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية
الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

4٣٣56871
144٣/٠6/٠6ه 

الموافق في 
٢٠٢٢/٠1/٠9م

144٣/٠7/٠6ه

الموافق في

٢٠٢٢/٠٢/٠7م

المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية**

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق برنامج 
نطاقات

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

٢٠٠٠٢٢٠1٠٠58٢٢

144٣/٠1/٢5ه

)الموافق

٢٠٢1/٠9/٠٢م(

144٣/٠4/٢7ه

)الموافق

٢٠٢1/1٢/٠٢م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية***

شهادة التزام بنظام 
حماية األجور****

لإلفادة بأن الشركة غير 
خاضعة لنظام حماية 

األجور

الشركة السعودية

للصادرات الصناعية
٢٠٠1٢111٠٢٣٠٢9

144٣/٠6/٠6ه

)الموافق

٢٠٢٢/٠1/٠9م(

144٣/٠9/٠8ه

)الموافق

٢٠٢٢/٠4/٠9م(

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 
االجتماعية*****.

شهادة تقييم كيان 
الشركة – نطاقات

 
ً
تقييم كيان الشركة وفقا

لبرنامج نطاقات حيث 
تشير إلى ان الشركة في 

النطاق )البالتيني(

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

بدونيناير ٢٠٢٢مبدون

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 

االجتماعية )مكتب 
العمل – الخدمات 

االلكترونية(

بالتيني

)صغيرة – فئة ب( 
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مالحظاتالجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصصاحب الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة

الزكاة والدخل

لإلفادة بأن الشركة 
قدمت إقراراها السنوي 

والتزمت بسداد الزكاة

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

1111٠٣5٢87

144٣/٠٣/٠5ه

الموافق 

٢٠٢1/1٠/11م

144٣/٠9/٢9ه 
الموافق في 

٢٠٢٢/٠4/٣٠م 

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك****** 

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة القيمة 

المضافة اتمت جميع 
المدفوعات

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

٣٠٠٠54٠6٢1٠٠٠٠٣
14٣9/٠٢/٢1ه 

)الموافق 
٢٠17/11/1٠م(

_
هيئة الزكاة والضريبة 

والجمارك 

رخصة بلدية 
تصريح البلدية المعطى 
للشركة لمزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

41٠6٣4٢1816-
1444/٠6/٢9ه 

)الموافق 
٢٠٢٣/٠1/٢٢م(

وزارة الشؤون 
البلدية والقروية 
واإلسكان *******- 

بلدية الرياض 

شهادة إيداع عالمة 
تجارية 

التزاما بنظام حماية 
الملكية الفكرية 

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

صادرات
بدون ٢٢5٢6٣

1441/11/٠6ه 
)الموافق 

٢٠٢٠/٠6/٢7م(

الهيئة السعودية 
للملكية الفكرية 

فئة العالمة 4

شهادة أيزو

لإلفادة بأن نظام إدارة 
الشركة يتوافق مع معايير 

نظام إدارة الجودة 

ISO	9٠٠1 :٢٠15

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

صادرات
SA9٢٣76A

144٢/٠8/٢5ه 
)الموافق 

٢٠٢1/٠4/٠7م(

144٣/٠9/٠5ه 
)الموافق 

٢٠٢٢/٠4/٠6م(
LMS

تاريخ إعادة 
االعتماد 

1445/٠9/٢7ه 
)الموافق 

٢٠٢4/٠4/٠6م(

المصدر: الشركة.

* تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«.

 عند الطلب.
ً
** شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر بحد أق�سى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطلب.
ً
***شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ثالثة أشهر بحد أق�سى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

 عند الطلب.
ً
 بحد أق�سى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا

ً
**** شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة ستين يوما

***** تم تعديل مسمى »وزارة العمل والتنمية االجتماعية« لتصبح »وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية«.

*****تم تعديل مسمى »الهيئة العامة للزكاة والدخل« لتصبح “هيئة الزكاة والضريبة والجمارك«.

******* تم تعديل مسمى »وزارة الشؤون البلدية والقروية« لتصبح »وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان«.

التراخيص والشهادات المتعلقة بفروع الشركة  10-2-2
تزاول الشركة كذلك نشاطها التجاري من خالل فروعها التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. وقد نصت المادة الخامسة )5( من النظام 

 أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس اإلدارة. 
ً
األسا�سي على أنه يجوز للشركة أن تن�سئ لها فروعا

الفروع التي تم تأسيسها داخل المملكة العربية السعودية 10-2-2-1

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأسيس )4( فروع داخل المملكة وفق اآلتي:

قائمة الفروع وسجالتها التجارية وأنشطتها (: 3-10الجدول رقم )

المديرتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالنشاطالعنوانرقم السجلالفرعالرقم

1
مصنع سارة للمستلزمات 

الطبية
1٠1٠14٣87٠

الرياض 
الصناعية 

الثالثة

صناعة المطهرات والمعقمات الخاصة 
باألجهزة والمنتجات الطبية، صناعة المطهرات 

`والمعقمات لالستخدام الغير طبي، البيع بالجملة 
للصابون والمنظفات، البيع بالتجزئة لألجهزة 

والمعدات والمستلزمات الطبية

1417/٠6/٣٠ه

)الموافق

1996/11/1٢م(

144٣/٠6/٢7ه

)الموافق

٢٠٢٢/٠1/٣٠م(

سليمان حمد 
سليمان الجديعي

٢
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية 
الرياض 1٠1٠6٢٠859

البيع بالجملة لألغذية والمشروبات، التخزين 
في مستودعات صوامع الغالل والدقيق ومخازن 

األغذية والمنتجات الزراعية، مخازن المواد 
الغذائية الجافة

1441/٠5/11ه

)الموافق 
٢٠٢٠/٠1/٠6م(

1448/٠5/11ه 

الموافق 
٢٠٢6/1٠/٢٢م

سليمان حمد 
سليمان الجديعي 

٣
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية
الرياض1٠1٠598789

الشحن والتفريغ لطائرات الشحن الجوي، 
 )وسطاء الشحن 

ً
متعهدي نقل البضائع بحرا

البحري( توجيه مركبات نقل البضائع، وسطاء 
الشحن

1441/٠٢/14ه

)الموافق 
٢٠19/1٠/1٣م(

1448/٠٢/14ه

 الموافق 
٢٠٢6/٠7/٢8م

سليمان حمد 
سليمان الجديعي

4
فرع الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية
البيع بالجملة للمواد الكيماويةالرياض1٠1٠6187٣5

1441/٠4/٢7ه

)الموافق

٢٠19/1٢/٢4م(

1448/٠4/٢7ه

الموافق

٢٠٢6/1٠/٠8م

سليمان حمد 
سليمان الجديعي

المصدر: الشركة
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التراخيص والشهادات الخاصة بالفرع الصناعي )مصنع سارة للمستلزمات الطبية( 10-2-2-2

بتاريخ 14٣7/٠5/٠1هـ )الموافق ٢٠16/٠٢/1٠م( وافق مجلس اإلدارة على االستحواذ على مصنع سارة للمستلزمات الطبية لصاحبه حسن محمد صالح السويدان، 
وتم التنازل عن الشهادات والتراخيص والموافقات لصالح الشركة، وتم تحديد راس مال المصنع بعشرة ماليين )1٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال. 

قائمة التراخيص والشهادات لمصنع سارة (: 4-10الجدول رقم )

الغرضنوع الترخيص 
صاحب 

الترخيص 
رقم الترخيص 

تاريخ اإلصدار /
التجديد

تاريخ االنتهاء 
الجهة 

المصدرة

السجل التجاري

)فرع الشركة(

قيد الشركة في سجل 
الشركات التجارية 

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية 
1٠1٠14٣87٠

1417/٠6/٣٠ه

)الموافق

1996/11/1٢م(

144٣/٠6/٢7ه

)الموافق

٢٠٢٢/٠1/٣٠م(

فرع وزارة 
التجارة بمدينة 

الرياض

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

التزام الشركة بنظام 
السجل التجاري الذي 

يوجب على الشركة 
االشتراك بالغرفة التجارية

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية
٢٠٢6/1٢/٠7م٢٠٢1/٠8/٣1م1٠1٠٠٠٠81٢94

الغرفة التجارية 
والصناعية 

بالرياض

رخصة تشغيل 
الترخيص من الجهة 

المختصة بتشغيل المصنع

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية 
578144٣411٠٢1٢84

144٣/٠4/11ه 
)الموافق 

٢٠٢1/11/16م(

1444/٠4/٢٢ه

)الموافق ٢٠٢٢/11/16م( 

الهيئة 
السعودية 

للمدن 
الصناعية 

ومناطق التقنية 

رخصة منشأة 
أجهزة ومنتجات 

طبية

رخصة للعمل في مجال 
األجهزة والمنتجات الطبية 

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية
IDL-٢٠٢٠-MD-1٣4٢

144٠/٠5/17ه 
)الموافق 

٢٠19/٠1/٢٣م(

144٢/٠5/٢6ه )الموافق 

٢٠٢1/٠1/1٠م(

المملكة العربية 
السعودية 

الهيئة العامة 
للغذاء والدواء 

هذه الرخصة ال 
تغني المنشأة عن 
ضرورة الحصول 
على اذن تسويق 
لكل منتج من 

منتجاتها 

ترخيص صناعي 
وطني 

التزاما بنظام وزارة الطاقة 
مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية 
٢47

14٣9/٠1/٢8ه 

)الموافق 
٢٠17/1٠/18م(

144٢/٠1/٢7ه

)الموافق 

٢٠٢٠/٠9/15م(

وزارة الصناعة 
والثروة 

المعدنية 

تعديل للترخيص 
رقم )٣5٢(

شهادة اشتراك 
في التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية
4٣٣7٠58٣

144٣/٠6/٠7ه 
)الموافق 

٢٠٢٢/٠1/1٠م(

	144٣/٠7/٠7ه 
)الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠8م(

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

المصدر: الشركة

الفروع التي تم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية 10-2-2-3

كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار، قامت الشركة بتأسيس فرعين اثنين )٢( خارج المملكة باإلضافة لفرع في مدينة بغداد وال يزال فتح هذا الفرع قيد اإلجراء وفق اآلتي:

قائمة بالكيانات القانونية خارج المملكة التي تم تأسيسها من قبل الشركة (: 5-10الجدول رقم )

النشاطالكيان القانونيالعنواناسم الفرع
رأس المال 

)بالريال(
نسبة 
الملكية

رقم السجل 
التجاري

تاريخ 
التأسيس

الشركة السعودية

للصادرات الصناعية 
)فرع دبي(

رقم القطعة 1٢5-1٣6

مكتب ٠٠5-11٠7-11٠٣-11٠4 )ملك 
ليجند الشرق األوسط -رقة البطين 

b استدامة-

فرع شركة خليجية
تجارة الشحوم 
وزيوت التزليق

٢٠19/1٢/1٢م٠15%1٠٠147٣٣1٠,4,598

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 
)المناطق الحرة فرع 

السودان

فرع مناطق حرةمنطقة قري لألسواق الحرة
تجاري استيراد 

وتصدير
٢٠19/11/٢7م1,1٢5%1٠٠18٠٣/٠٠

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)فرع العراق(

بتاريخ 1441/٠٣/٢٠ه )الموافق ٢٠19/11/17م( وافق مجلس اإلدارة على فتح فرع للشركة في مدينة بغداد في الجمهورية العراقية وتم تفويض السيد/ حازم فهد 
الدوسري عضو مجلس إدارة )الرئيس التنفيذي السابق( بمتابعة وانهاء إجراءات فتح الفرع. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم االنتهاء من إجراءات فتح الفرع. بتاريخ 

٢٠٢٠/1٢/٢9م وافق المجلس على قبول استقالة السيد/ حازم فهد الدوسري عضو مجلس اإلدارة )الرئيس التنفيذي السابق( من عضوية المجلس وتم تعيين 
 عنه. 

ً
السيد/ سليمان حمد سليمان الجديعي بديال

المصدر: الشركة
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الشركات التابعة   10-3

الشركات التابعة داخل السعودية  10-3-1
 للمادة الرابعة )4( من النظام األسا�سي، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن )5( مليون 

ً
وفقا

ريال. كما يجوز لها أن تتملك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية 
المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك 
الوساطة في تداولها. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لدى الشركة )٣( شركات تابعة اثنين داخل المملكة العربية السعودية وشركة أخرى تم تأسيسها خارج 

المملكة العربية السعودية. 

لقد سبق للشركة تأسيس شركة تابعة باسم »شركة شهد الصحراء للتوزيع« وهي شركة سعودية )محدودة المسؤولية( تم تأسيسها عام ٢٠14م بموجب شهادة سجل 
تجاري رقم )1٠1٠4٢٠91٠( وتاريخ 14٣5/1٠/14ه )الموافق ٢٠14/٠8/1٠م( والتي كانت تملك فيها الشركة نسبة )51%( من الحصص. وبتاريخ 144٢/٠1/1٢ه 

)الموافق٢٠٢٠/٠8/٣1م( تم تصفيتها بموجب حكم قضائي وشطب سجلها التجاري. 

كذلك قامت الشركة بالمشاركة بنسبة )٢٠%( في حصص »الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة« وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست 
بموجب شهادة سجل تجاري رقم )4٠٣٠1٢1٠٠1( وتاريخ 1417/1٠/٢5هـ )الموافق 1997/٠٣/٠5م(. وكما بتاريخ هذه النشرة مازالت إجراءات تصفيتها وشطب 

سجلها التجاري قائمة.

قائمة بالشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية (: 6-10الجدول رقم )

رأس المالاسم الشركة
نسبة ملكية الشركة 

في رأس المال
الخسائر/ األرباح 

المتراكمة
نسبة الخسائر/ األرباح 
المتراكمة من راس المال

مالحظات

51%1,٠٠٠,٠٠٠ ريالشركة شهد الصحراء للتوزيع
لم يتم إصدار أي قوائم مالية لشركة شهد الصحراء للتوزيع منذ 

تأسيسها بسبب عدم مزاولة أي نشاط تجاري للشركة.

تم شطب سجلها التجاري بتاريخ 
144٢/٠1/1٢ه )الموافق 

٢٠٢٠/٠8/٣1م(

الشركة المتحدة للصادرات 
الوطنية المحدودة

٢٠%1,٠٠٠,٠٠٠ ريال
7٠٢,8٣٠

كما في ٢٠16/1٢/٣1م
%7٠٫٢8٣

تحت التصفية بموجب قرار 
شركاء بتصفية الشركة بتاريخ 

٢٠16/1٢/٣1م

المصدر: الشركة

كذلك قامت الشركة بالمشاركة بنسبة )٢٠%( في حصص »الشركة المتحدة للصادرات الوطنية المحدودة« وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست 
بموجب شهادة سجل تجاري رقم )4٠٣٠1٢1٠٠1( وتاريخ 1417/1٠/٢5هـ )الموافق 1997/٠٣/٠5م(. وكما بتاريخ هذه النشرة مازالت إجراءات تصفيتها وشطب 

سجلها التجاري قائمة.

الشركات التابعة خارج السعودية  10-3-2
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، كانت تملك الشركة شركة تابعة واحدة تم تأسيسها خارج المملكة العربية. وفيما يلي نبذة عنها:

الشركة السعودية للصادرات الصناعية )األردن(: 

تأسست الشركة في العام ٢٠17م بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 14٣9/٠1/٢8ه )الموافق ٢٠17/1٠/18م( وتم قيدها في السجل التجاري في المناطق الحرة 
في االردن بالرقم )٢79٠( وتاريخ ٢٠17/1٢/٢8م. وقد ُحدد رأسمال الشركة بمبلغ )٢5٠,٠٠٠( دينار أردني أي ما يعادل )1,٣٢٢,٢84( ريال سعودي. تملك شركة 

الصادرات السعودية كامل حصص راس المال )%1٠٠(. 

 بالموافقة على إغالق الشركة التابعة في المملكة األردنية الهاشمية وذلك لعدم 
ً
بتاريخ 144٢/٠7/٢٣ه )الموافق ٢٠٢1/٠٣/٠7م(، أصدر مجلس اإلدارة قرارا

الجدوى االقتصادية ولتخفيض المصاريف العمومية واإلدارية. وتم تفويض الرئيس التنفيذي انهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بذلك. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة ما 
زالت إجراءات اغالق الشركة تحت االجراء.

باإلضافة للشركة التابعة الشركة السعودية للصادرات الصناعية )األردن(، لدى الشركة فروع لها خارج المملكة وفق اآلتي:

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – منطقة حرة )السودان( 	

تم تأسيس الفرع في العام ٢٠19م بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/٠٢/٢8ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢7م( وقد تم قيد الفرع في 
السجل التجاري في السودان برقم )18٠٣( وتاريخ ٢٠19/11/٢8م وتم تسجيل الفرع في المنطقة الحرة بموجب رخصة مزاولة نشاط استثماري 

رقم )٢45٠( وتاريخ ٢٠19/11/٢6م صادرة عن إدارة منطقة قري الحرة في السودان.



82www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات القانونية   

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – منطقة حرة )إمارة دبي( 	

تم تأسيس الفرع في العام ٢٠19م بناء على قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1441/٠٢/٢8ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢7م( وقد تم قيد الفرع لدى 
دائرة التنمية االقتصادية في دبي باألمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية رقم )868٣1٠( وتاريخ ٢٠19/1٢/٢4م وبموجب قيد شركة 
السجل التجاري رقم )147٣٣1٠( وتاريخ ٢٠19/1٢/17م وذلك لممارسة نشاط )تجارة الشحوم وزيوت التزليق(. الفرع تملكه الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية بنسبة )%1٠٠(. 

جدول تراخيص وشهادات فرع دبي (: 7-10الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءتاريخ االصداررقم الترخيص صاحب الترخيصالغرض نوع الترخيص
الجهة 

المصدرة
مالحظات

شهادة شهر قيد 
شركة في السجل 

التجاري 

قيد الشركة في سجل الشركات 
التجارية

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

فرع دبي
147٣٣1٠

1441/٠4/15ه 
)الموافق 

٢٠19/1٢/1٢م(

144٣/٠5/19ه

الموافق في 
٢٠٢1/1٢/٢٣م

-اقتصادية دبي 

رخصة تجارية
االلتزام بنظام البلديات والترخيص 

لمزاولة نشاط تجاري
الشركة السعودية 
للصادرات فرع دبي 

868٣1٠

1441/٠4/٢7ه

)الموافق 

٢٠19/1٢/٢4م(

144٣/٠5/19ه

الموافق في 
٢٠٢1/1٢/٢٣م

-اقتصادية دبي 

شهادة تسجيل 
العضوية الغرفة 

التجارية 

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على الشركة 

االشتراك بالغرفة التجارية

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

فرع دبي 
868٣1٠

144٢/٠5/٠9ه 
الموافق في 

٢٠٢٠/1٢/٢4م

144٣/٠5/19ه

الموافق في 
٢٠٢1/1٢/٢٣م

-غرفة دبي 

المصدر: الشركة

فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية – )بغداد - العراق( •

بتاريخ 1441/٠٣/٢٠ه )الموافق ٢٠19/11/17م( وافق مجلس اإلدارة على فتح فرع للشركة في مدينة بغداد في الجمهورية العراقية وتم تفويض السيد/ حازم 
فهد الدوسري )الرئيس التنفيذي السابق( بمتابعة وانهاء إجراءات فتح الفرع. وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم االنتهاء من إجراءات فتح الفرع ولم يتم استبدال 

المفوض بالتوقيع.

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية عىل الشركة بصفتها »صاحب الترخيص«   10-4

وفق ما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية 1٠-٢ »التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة« من هذا القسم، فقد حصلت الشركة وفروعها على عدد من 
لزم الشركة بااللتزام بالشروط وأحكام كل رخصة أو تصريح وفق اآلتي: 

ُ
التراخيص والشهادات من الجهات الحكومية السعودية وجميعها ت

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(  10-4-1
لدى الشركة فرع يزاول نشاط صناعي مسجل تحت االسم التجاري »مصنع سارة للمستلزمات الطبية« وقد قامت الشركة باستئجار أرض/ مصنع من الهيئة 
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بموجب عقد االيجار رقم )8٠9545( وصدرت لها رخصة تشغيل بالرقم 
لزم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الشركة 

ُ
)578144٣411٠٢1٢84( صالحة حتى تاريخ 1444/٠4/٢٢ه )الموافق ٢٠٢٢/11/16م(. وعليه ت

االلتزام باألحكام والشروط واألنظمة الواردة فيما يلي:

الشروط واألنظمة:)أ( 

تعنــي الرخصــة اإلذن بتشــغيل المنشــأة وانــه مرخــص لــه بتشــغيله وفــق كيانــه القانونــي وتراخيصــه وســجالته وال يحــق للمصنــع التنــازل عــن  	
التشــغيل والمصنــع أو أي جــزء منهــا للغيــر. 

يلتــزم المرخــص لــه بالشــروط وااللتزامــات المكتوبــة فــي الرخصــة وبكافــة األنظمــة واللوائــح والشــروط والتعليمــات الصــادرة مــن »مــدن« ويتــم  	
الرجــوع إلــى األنظمــة واللوائــح الســارية المفعــول المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فيمــا لــم يــرد بشــأنه تنظيــم لــدى »مــدن«.

يلتزم المرخص له بتجديد الرخصة خالل مدة ال تزيد عن )15( يوم بعد انتهائها. 	

الشروط وااللتزامات:)ب( 

 للنشــاط والشــروط المحــددة فــي الترخيــص الصناعــي. ويمتنــع عــن ممارســة أي أنشــطة أخــرى أو  	
ً
 للســجل التجــاري وطبقــا

ً
اســتعمال المصنــع وفقــا

أغراض غير شــرعية، أو مخالفة لألنظمة والتعليمات، أو خطرة، أو تســبب إزعاج للغير، أو ضارة بالبيئة أو البنية األساســية للمصنع أو المدينة 
الصناعيــة.

يجب أن يكون لدى المرخص له القوى العاملة القادرة والمؤهلة إلدارة وتشغيل أمن وسالمة المصنع ومرافقه بما في ذلك العاملين. 	

يلتزم المرخص له بشروط وإجراءات السالمة المعتمدة من »مدن« والتقيد باالشتراطات البيئية والصحية وعدم اسكان العاملين في المصنع. 	

يلتزم المرخص له بأدلة المعايير واالشتراطات المعتمدة لدى مدن. 	
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يلتزم المرخص له بالصيانة والنظافة للمصنع والتخلص من النفايات والمخلفات ورش المبيدات ومكافحة الحشرات والقوارض. 	

يلتــزم المرخــص لــه بتأميــن الميــاه الصالحــة للشــرب لجميــع العامليــن بالمصنــع ومتابعتهــا وصيانــة خطــوط الشــبكة لتالفــي أي أعطــال ومنــع  	
التســريبات، ويلتــزم باســتخدام خدمــات الميــاه بأنواعهــا والصــرف المقدمــة مــن »مــدن« أو أحــد المتعاقديــن معهــا مثــل المطوريــن والمشــغلين 

والتنســيق فــي ذلــك مــع مــزود الخدمــة.

ال يحــق للمرخــص لــه أن يؤجــر أو يتنــازل للغيــر عــن األرض المؤجــرة محــل هــذا العقــد أو أي جــزء منهــا أو المنشــآت القائمــة عليهــا، وال يســمح لغيــره  	
بمشــاركته فــي اســتخدام األرض أو أي جــزء منهــا، إال بعــد حصولــه علــى موافقــة مــن »مــدن« الخطيــة المســبقة.

يجــب علــى المرخــص لــه االلتــزام بمــا ورد مــن بنــود أعــاله وبمــا ورد فــي عقــد اإليجــار وأي مخالفــة لذلــك قــد يترتــب عليــه جــزاءات حســب الئحــة  	
المخالفــات والجــزاءات أو إلغــاء الرخصــة أو إيقــاف التشــغيل أو ســحب األرض.

توضع الرخصة المختومة في مكان بارز في مدخل. 	

أي كشط أو تعديل يلغي الرخصة. 	

باستثناء ما تم ذكره أعاله، الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات مدن.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية )»وزارة الصناعة«(  10-4-2
 ،)

ً
لدى فرع الشركة )مصنع سارة للمستلزمات الطبية( ترخيص صناعي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية )وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليا

وبالنسبة لاللتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تلزم وزارة الصناعة الجهات المرخصة االلتزام بالشروط اآلتية وذلك من اجل 
المحافظة على الترخيص:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. - 1

عدم اجراء أي توسعة أو تعديل في المنتجات قبل الحصول على موافقة الوزارة.- ٢

االلتزام بتحديث بيانات المصنع كل ستة أشهر من خالل موقع الوزارة االلكتروني.- ٣

االلتزام بمطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس المعتمدة أو المواصفات المتبناة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.- 4

االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة من التلوث. - 5

االلتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح السالمة واالمن الصناعي والصحة العامة.- 6

ان تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا لألصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية وان يزود الوزارة بالميزانية العمومية مصادق - 7
عليها من محاسب قانوني لكل سنة مالية.

عدم إساءة استعمال المزايا الممنوحة للمشروع.- 8

تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع.- 9

السماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع الصناعي واالطالع على السجالت والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات اإلنتاج وغير ذلك من - 1٠
نشاطات المشروع.

ال يجوز إقامة مشروع صناعي أو توسعته أو تطويره أو تغيير منتجاته أو دمجه بمشروع صناعي اخر أو تجزئته ألكثر من مشروع أو تغيير موقعه. كما - 11
 أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه باي نوع من أنواع التنازل اال بعد موافقة الوزارة.

ً
 أو جزئيا

ً
ال يجوز التصرف في المشروع كليا

لم تلتزم الشركة بتجديد الرخصة حيث أنها منتهية منذ سبتمبر ٢٠٢٠م ولم يتم التجديد حتى تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه. 

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية )٢-1-٣4( »مخاطر عدم الحصول أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات« من القسم رقم )٢( »عوامل 
المخاطرة«، الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة  10-4-3

الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض حيث المقر الرئي�سي بموجب شهادة رقم  	
)1٠1٠٠77554( وتاريخ 141٠/11/٢5ه )الموافق 199٠/٠6/19م( والتي تنتهي صالحيتها بتاريخ 1447/11/٢4ه )الموافق ٢٠٢6/٠5/11م(. 

 مع التعديالت الجديدة واالخيرة التي أدخلت على نظام  	
ً
كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات لناحية اعتماد النظام األسا�سي للشركة تماشيا

الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األسا�سي وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة )غير 
العادية( بتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق٢٠18/1٠/٠9م(؛ وتم اعتماد أخر نسخة من النظام األسا�سي من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة 
التجارة( بتاريخ 144٣/٠7/٢8ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠1م(. التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية )تداول( من 

ناحية تحميل نسخة من النظام األسا�سي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.

لدى فرع الشركة )مصنع سارة( عدد )٣( ثالث عالمات تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة. وسيمكن الشركة من استخدامها في بيع وتسويق  	
 لنظام العالمات التجارية )ولمزيد من 

ً
منتجاتها وفي تعامالتها مع الغير كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 راجع الفقرة )1٠-7( »العالمات التجارية« من هذا القسم(.
ً
المعلومات فضال
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لدى الشركة عالمة تجارية )صادرات Sadirat( تم ايداعها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 1441/٠9/٠6ه )٢٠٢٠/٠4/٢9م(  	
بالطلب رقم )٢٢5٢6٣( بالفئة )4(، وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم تسجيل العالمة التجارية بشكل نهائي وفي حال موافقة الجهة المختصة 
على تسجيل العالمة التجارية وإصدار شهادتها سيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي 
 لنظام العالمات التجارية )لمزيد من المعلومات 

ً
تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

 راجع الفقرة )1٠-7( »العالمات التجارية« من هذا القسم(.
ً
فضال

رقم  	 الشهادة  بموجب  الصناعية  التجارية  الغرفة  في  عضوية  شهادة  استخراج  لناحية  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن  كما 
)1٠1٠٠٠٠٠957٢( وتاريخ 141٠/1٢/17 ه )الموافق 199٠/٠7/1٠م(، وتنتهي صالحيتها بتاريخ 1447/11/٢4ه )الموافق ٢٠٢6/٠5/11م(.

التزمت الشركة بنظام السجل التجاري لناحية قيد الفرع واستخراج شهادة تسجيل لفروعها في الرياض. وباستثناء فرع الشركة )مصنع سارة  	
للمستلزمات الطبية(، لم تستكمل الشركة إجراءات تأسيس الفروع حيث أنها لم تحصل على تراخيص من وزارة النقل – الهيئة العامة للغذاء 

والدواء – وزارة الداخلية. 

تمارس الشركة نشاط التجارة االلكترونية حيث تقوم بعرض وتسويق وبيع منتجاتها عبر موقعها اإللكتروني )siec.com.sa( وقد قيد الموقع  	
االلكتروني لدى المركز السعودي لمعلومات الشبكة. وحتى تاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بتوثيق متجرها االلكتروني من خالل التسجيل في 

منصة معروف.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية )2-2-1( »مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن 
الشركة ملتزمة بأنظمة ولوائح وزارة التجارة.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  10-4-4

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 1٢٠ يوم من انتهاء السنة  	
المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي 
المميز )٣٠٠٠54٠6٢1( وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام المالي المنتهي في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م وحصلت على شهادة زكاة من هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم )1111٠٣5٢87( وتاريخ 144٣/٠٣/٠5ه )الموافق ٢٠٢1/1٠/11م( وهي صالحة حتى تاريخ 144٣/٠9/٢9ه 
)الموافق ٢٠٢٢/٠4/٣٠م(. وتمكن هذه الشهادة الشركة من إنهاء جميع معامالتها بما في ذلك صرف مستحقاتها النهائية عن العقود. تجدر اإلشارة 
إلى ان اجمالي الزكاة المستحقة على الشركة وشركتها التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م مبلغ )847,185 ( ثمانمائة وسبعة 
وأربعون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي والمدفوعة للهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة نفسها مبلغ وقدره )٢,576,٠٣9( مليونين 

وخمسمائة وستة وسبعون ألف وتسعة وثالثون ريال سعودي.

الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي  	
تاريخ  منذ  مسجلة  الشركة  أن   

ً
علما )الموافق٢٠17/11/1٠م(  14٣9/٠٢/٢1ه  بتاريخ  صدرت  شهادة  بموجب   )٣٠٠٠54٠6٢1٠٠٠٠٣(

14٣9/٠٢/٢1ه )الموافق٢٠17/11/1٠م(.

 بنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمت إضافة فروع الشركة وعددها )٣( فروع إلى شهادة الزكاة الصادرة للشركة األم. 	
ً
التزاما

الربط الزكوي: 	

الوضع الزكوي للشركة: 	

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحصلت على شهادة الزكاة صالحة حتى سنة ٢٠٢٢م.

استلمت الشركة خطابات تعديل للربوط الزكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لألعوام من ٢٠14م ولغاية ٢٠18م. بلغت قيمة 
الفروقات الزكوية حوالي ٢٫5 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ 1 مليون ريال سعودي وقامت الشركة بتقديم طلب اعتراض 

بباقي مبلغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية، ولم يتم البت به كما بتاريخ هذه النشرة.

الوضع الضريبي للشركة: 	

استلمت الشركة خطابات تعديل لربوط ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تخص فترات خالل األعوام ٢٠18 
و٢٠19م، بلغت قيمة الفروقات الضريبية 7٫5 مليون ريال سعودي وغراماتها بقيمة 15٫4 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بسداد مبلغ 
16٣ ألف ريال خالل العام ٢٠٢1م، وقامت الشركة بتقديم طلب اعتراض بباقي مبالغ الفروقات لألمانة العامة للجان الضريبية، ولم يتم 

البت به كما بتاريخ هذه النشرة.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية )2-1-25( »مخاطر فروقات مبلغ الزكاة« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة 
ملتزمة بلوائح وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  10-4-5

 لشهادة السعودة. وكما بتاريخ نشر  	
ً
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )1- ٣855٢( وفقا

هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة بأن 
الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )54٫17%( وتقع في النطاق البالتيني )فئة ب(. 
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 لشهادة نطاقات فان المصنع ملتزم بنسبة التوطين المطلوبة منها  	
ً
وتم فتح ملف لمصنع سارة للمستلزمات الطبية بالرقم )1٠٠-٣855٢-1( وفقا

وفق برنامج نطاقات وقد بلغت كما في يناير ٢٠٢٢م نسبة )1٠٠%( وتقع في النطاق )أخضر مرتفع( – )صغيرة فئة أ(، ونشاط الفرع مصنف تحت 
.)

ً
نشاط )كيانات مجمعة صغيرة جدا

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )دليل سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية( )manual	Procedures	and	Policies	–	HR( وتم اعتمادها  	
من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم )8٢5566( وتاريخ 1441/٠٢/٢1ه )الموافق ٢٠19/1٠/٢٠م(. 

نظام حماية األجور

ُيعد نظام حماية األجور إحدى برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من  	
حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق األطراف المتعاقدة، حيث يرصد النظام عمليات صرف األجور لجميع العاملين والعامالت في القطاع 
 
ً
الخاص )السعوديين والوافدين(، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع األجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفا

إلى تقليص خالفات األجور بين المنشآت والعاملين في القطاع الخاص. وُيلزم هذا النظام المنشأة رفع ملف صرف االجور في بوابة الخدمات 
اإللكترونية للوزارة وتحديث بيانات العمالة بشكل دوري فور حدوث أي تغيرات. حيث يقوم البرنامج برصد بيانات صرف االجور الشهرية للمنشآت 
ومقارنتها مع البيانات المسجلة لديها. وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما وذلك حسب ما تم 

تسجيله في نظام حماية األجور. 

 على جميع المنشآت التي لديها 1-4 عمال وما فوق وذلك اعتبارا من اول شهر ديسمبر ٢٠٢٠م. 	
ً
أصبح تطبيق البرنامج الزاميا

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة ملتزمة بنظام حماية االجور وايداع اجور العاملين لديها عن طريق البنوك المحلية والرفع المنتظم  	
لملف حماية االجور. وذلك بموجب )شهادة التزام بنظام حماية األجور( رقم )٢٠٠1٢111٠٢٣٠٢9( صادرة بتاريخ 144٣/٠4/19ه )الموافق 

٢٠٢1/11/٢4م(. 

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-42( »مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من 
هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  10-4-6

تم فتح ملف للشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بموجب رقم االشتراك )1٣٢٢5٢٢٢(، وهي مشتركة في فرعي المعاشات  	
 لشهادة التأمينات االجتماعية رقم 

ً
واألخطار المهنية للمشتركين السعوديين وبالنسبة لغير السعوديين االشتراك بفرع األخطار المهنية وذلك وفقا

)4٠٢961٠9( وتاريخ 144٣/٠1/٠4ه )الموافق ٢٠٢1/٠8/1٢م(.

تجدر اإلشارة بأن المؤسسة العامة للتأمينات تمنح المنشآت المسجلة لديها شهادة التزام تكون صالحيتها لمدة شهر واحد )بحد أق�سى( وهي قابلة  	
للتجديد لمدة مماثلة.

وقد بلغت قيمة االشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن عام ٢٠٢٠م مبلغا وقدره )٢٢٣,٣47٫89( ريال.  	

أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين (: 8-10الجدول رقم )

الفترة / كما في
أعداد الموظفين السعوديين وغير السعوديين 

المجموع اعداد الموظفين غير السعوديين اعداد الموظفين السعوديين المرجع* الجهة

٢٠٢1/٠9/٢8م ٢٣ 8 15 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

يناير ٢٠٢٢م ٢4 11 1٣ شهادة نطاقات نطاقات

٢٠٢1/11/٢9م -- 1٣ ال ينطبق مستخرج من مقيم الجوازات -مقيم

٢٠٢1/11/٣٠م ٢6 - - مسير الرواتب  الشركة 

المصدر: الشركة.

نظام التعطل عن العمل )ساند(: 

 للمرسوم الملكي رقم )م/18( بتاريخ 14٣5/٠٣/1٢ه )الموافق ٢٠14/٠1/14م(  	
ً
التزمت الشركة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفقا

 ألمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت 
ً
والقا�سي بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل »نظام ساند«. ووفقا

 لألمر الملكي الكريم 
ً
القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل )ساند(، ووفقا

 من 
ً
بتمديد فترة الدعم لمدة ثالثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أق�سى 7٠% من العاملين السعوديين في المنشآت األكثر تضررا

 لتحقيق االستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية 
ً
الجائحة و5٠% كحد أق�سى من العاملين السعوديين في المنشآت األقل تضررا

الجائحة. قامت الشركة بتقديم اول طلب للدعم بتاريخ ٢٠٢٠/٠4/17م برقم اشتراك )15٠٠1٣٣1٣( وقد حصلت على الدعم بنسبة 6٠% من 
العاملين السعوديين النشطين في الشركة. 

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-42( »مخاطر فرض عقوبة الغرامة المتعلقة بمخالفة قوانين العمل« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من 
هذه النشرة، فإن الشركة وشركتها التابعة ملتزمة بأنظمة ولوائح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية  10-4-7

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة ال سّيما االلتزام  	
باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج المعتمدة 
 منها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط 

ً
من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوما

التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح 
)خسائر( استثمارات أموال المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات 
المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع )تداول( مستمّدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي 
للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 
 تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث 

ً
لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا

تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باإلفصاح عن مراحل مواكبتهم للتحول لمعايير المحاسبة الدولية. وبتاريخ 14٣8/٠5/٠٢م  	
)الموافق ٢٠17/٠1/٣٠م( أعلنت الشركة في موقع تداول عن انها ملتزمة بذلك. 

وبتاريخ 4٣8/٠1/٢٣ه )الموافق ٢٠16/1٠/٢4م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1-1٣٠-٢٠16( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات  	
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )5٠%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، والتي تم تعديل مسماها 
لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )٢٠%( فأكثر من رأس مالها«، 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-77-٢٠18( وتاريخ 14٣9/11/٠5ه )٢٠18/٠7/18م(. وبتاريخ 144٢/٠٣/٢5ه )الموافق 

٢٠٢٠/11/11م( أعلنت الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة )47٫٢1%( من رأس المال.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات شركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق  	
المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-199-٢٠٠6( وتاريخ 14٢7/٠7/18ه )الموافق ٢٠٠6/٠8/1٢م( والمعدلة بموجب القرار رقم 

)1-1٠4-٢٠19( وتاريخ 1441/٠٢/٠1ه )الموافق ٢٠19/٠9/٣٠م(. 

وفق المادة )55( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة يجب على الشركة تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أي إصدار أسهم  	
حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصالت مقارنة بما تم اإلفصاح عنه في نشرة اصدار سابقة؛ واإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف 
بنسبة 5% أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أفصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه. 
وقد التزمت الشركة باإلفصاح عن ذلك في الصفحة )ل( »ملخص الطرح« من نشرة اإلصدار هذه. وقد حصلت الشركة على متحصالت االكتتاب 
الذي تم عام ٢٠18م وتم استخدامه بشكل جزئي في بنود أخرى وفق ما هو مشار إليه في نشرة اإلصدار الصادرة بتاريخ )٢٠18/٠8/٠5م(. ولمزيد 
من التفاصيل عن بيانات ومعلومات عن متحصالت أي إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصالت مقارنة بما تم اإلفصاح عنه 
 راجع الفقرة الفرعية )1٠-9( »المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة 

ً
في اخر نشرة إصدار ألسهم حقوق أولوية )لمزيد من التفاصيل فضال

الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من هذا القسم( والتي صدرت بتاريخ 14٣9/11/٢٣ه )الموافق ٢٠18/٠8/٠5م(

المتعلقة بتطبيق  	 المالية وذلك لجميع األغراض  المالية تعيين ممثلين عنها لدى هيئة السوق  في السوق  المدرجة  الهيئة الشركات  ألزمت 
نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية. الشركة ملتزمة بذلك حيث عين مجلس اإلدارة بموجب قراره بتاريخ 14٣9/1٢/٢4ه )الموافق 
٢٠18/٠9/٠4م( األستاذ/ حاتم حمد السحيباني )رئيس مجلس إدارة( واألستاذ/ حازم فهد الدوسري )الرئيس التنفيذي(. وبتاريخ 144٢/٠٣/٠8ه 
)الموافق ٢٠٢٠/1٠/٢5م( ألغى مجلس اإلدارة تفويض األستاذ/ حازم فهد الدوسري كممثل للشركة امام الهيئة وعين األستاذ / سليمان حمد 
 من األستاذ / حازم فهد الدوسري وأبقى على 

ً
 عن الشركة لدى هيئة السوق المالية بدال

ً
الجديعي )الرئيس التنفيذي الجديد( ليكون ممثال ومفوضا

السيد/ حاتم حمد السحيباني )رئيس المجلس( كممثل ثاني للشركة امام الهيئة.

بالنسبة لحوكمة الشركة، يتضمن الجدول أدناه ملخص لمدى التزام الشركة بلوائح الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. 	

التزام الشركة بلوائح الحوكمة (: 9-10الجدول رقم )

المادة من الئحة 
حوكمة الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم 

 لنظام الشركة األساس.
ً
بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقا

مجلس اإلدارة

ملتزمة 

تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14٣9/٠7/1٢ه )الموافق 
٢٠18/٠٣/٢9م( وتم إقرارها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

٢٠18/٠5/٢4م

8/أ
توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في 

الموقع االلكتروني للشركة
ملتزمةمجلس اإلدارة

تشكيل لجنة المراجعة5/1٢ و54
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة

تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
1441/٠٢/٠٢ه )الموافق ٢٠19/1٠/٠1م(

54/ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – 
الئحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات 
عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة 
عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور 

أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة

تم اعتماد الالئحة من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ 
1441/٠٢/٠٢ه )الموافق ٢٠19/1٠/٠1م(
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

الموافقة على القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م6/1٢
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة المعاد إصدارها عن السنة لمالية 
المنتهية في ٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م من قبل الجمعية العامة العادية 

المنعقدة بتاريخ 144٢/11/٢6ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م(.

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م7/1٢
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة 

تم اعتماد تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالية ٢٠٢٠م من قبل 
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 144٢/11/٢6ه )الموافق 

٢٠٢1/٠7/٠6م(

9/1٢ و81
تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، 

وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم.
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة

تم التصويت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
144٢/11/٢6ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م( على تعيين مراجع 

حسابات )مكتب احمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون( كمراجع 
حسابات لشركة بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص 

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 
العام المالي ٢٠٢1م والربع األول من عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه

1٣/د
نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل 

 على األقل في الموقع االلكتروني للشركة.
ً
الموعد بواحد وعشرين يوما

ملتزمةمجلس اإلدارة

14/ج

االتاحة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة – عند نشر 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة 

ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة 
ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.

ملتزمة –من خالل موقع تداولمجلس اإلدارة

٢/٢٢

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها منها: وضـع 
سياسـة مكتوبـة لمعالجة حاالت »تعـارض المصـالح« الفعلية والمحتملـة 
لكـل مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل 

ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة ومرافقها، وإساءة التصرف 
الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والتأكد من سالمة 

األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد 
التقـارير المالية. والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة 
المخـاطر، وذلـك بوضع تصـور عـام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، 

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها 
بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة والمراجعة 

السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

ال يوجد سياسة مستقلة لتعارض المصالح حيث يتم االستناد إلى ما 
ورد في الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة

٣/٢٢
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس 

اإلدارة، ووضـعها موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة

تم اعتمادها السياسة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠18/٠٣/٢9م 
وتمت المصادقة عليها من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠18/٠5/٢4م.

4/٢٢

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام 
الئحة الحوكمة، ويجب أن تغطي -بشكل خاص- اآلتي:

آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها 
األنظمة وتحميها العقود.

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب 
المصالح.

وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء والمـوردين والمحافظـة 
علـى سـرية المعلومـات المتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة

ملتزمة 

ال يوجد الئحة مستقلة حيث يتم االستناد إلى ما ورد في الئحة 
الحوكمة الخاصة بالشركة

5/٢٢
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح 

والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب 
المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

ال يوجد الئحة مستقلة حيث يتم االستناد إلى ما ورد في الئحة 
الحوكمة الخاصة بالشركة

1٣/٢٢ و5٠ و6٠ 
و6٠/أ و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة 
وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن 

قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع 
تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

مجلس اإلدارة

ملتزمة

تم تعيين عدد من اللجان وفقا للتالي:

لجنة المراجعة تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية  	
المنعقدة بتاريخ 1441/٠٢/٠٢ه )الموافق ٢٠19/1٠/٠1م(

لجنة المخاطر تم تعيينها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  	
144٠/1٠/1٣هـ )الموافق ٢٠19/٠9/16م(

اللجنة التنفيذية واالستثمار تم تعيينها بموجب قرار مجلس  	
اإلدارة في 144٢/٠5/15ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٣٠م(

لجنة الترشيحات والمكافآت تم تعيينها بموجب قرار مجلس  	
اإلدارة في 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠9/16م(
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المادة من الئحة 
حوكمة الشركات

التفصيل
الجهة 

المسؤولة
التعليق

1/٢٣
اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في 

ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات 
التنظيمية المختلفة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة تاريخ 144٠/٠8/19ه 
)الموافق ٢٠19/٠4/٢4م(

٢/٢٣

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى 
اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة 

التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير 
دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة 

معتمدة من قبل مجلس اإلدارة بموجب اجتماع في تاريخ 
144٠/٠8/19ه )الموافق ٢٠19/٠4/٢4م(

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي٢5

ملتزمة 

تم تعيين الدكتور سليمان حمد الجديعي -الرئيس التنفيذي بموجب 
قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 144٢/٠٢/1٣ه )الموافق ٢٠٢٠/٠9/٣٠م(

5/٢6
وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة 

للنظر في اعتمادها.
مجلس اإلدارة

ملتزمة

تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
1441/٠5/٠4هـ )الموافق ٢٠19/1٢/٣٠م(

1٠/٢6
منح للعاملين، مثل المكافآت 

ُ
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ت

الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسهم.
مجلس اإلدارة

ملتزمة

تم اعتماد الئحة مكافآت الشركة من قبل مجلس اإلدارة في 
14٣9/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠18/٠٣/٢9م(

4٣

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة 
أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة 

أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع 
الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين

مجلس اإلدارة

ملتزمة

ال يوجد سياسة مستقلة يتم االستناد إلى احكام الئحة الحوكمة 
الخاصة بالشركة

55/ب/4 و74
تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح 

مكافآته. 
مجلس اإلدارة

ملتزمة

تم االسناد إلى جهة خارجية )مكتب الخلف( محاسبون ومراجعون 
قانونيون للشركة لعام ٢٠19م من قبل مجلس اإلدارة في اجتماع 

144٠/٠6/٢٢ه )الموافق ٢٠19/٠٢/٢7م(

6٠/ب و64/ب

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة 
– الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه الالئحة 

ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، 
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها 

بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة 

تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 14٣9/٠7/1٢ه 
)الموافق ٢٠19/٠4/٢4م( 

تم اعتماد الالئحة من قبل الجمعية العامة العادية

1/61

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت 
أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، 

 العتمادها من الجمعية 
ً
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، 
واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة 

تم اعتماد الالئحة من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار صدر في 
14٣9/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠18/٠٣/٢9م(

٣/65
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة 

وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
لجنة المكافآت 

والترشيحات

ملتزمة

تم اعتمادها من لجنة المكافآت والترشيحات في قرار صدر بتاريخ 
144٠/٠7/٢٠ه )الموافق ٢٠19/٠٣/٢7م(

مجلس اإلدارةنشر إعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع االلكتروني للشركة.68
ملتزمة

تم اإلعالن على موقع تداول بتاريخ ٢٠19/٠٢/٢4م

84
سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ 

عن الممارسات المخالفة
مجلس اإلدارة

ملتزمة

ال يوجد سياسة مستقلة، حيث يتم االستناد إلى احكام الئحة 
الحوكمة الخاصة بالشركة

مجلس اإلدارةسياسة للسلوك المنهي والقيم األخالقية86

ملتزمة 

ال يوجد سياسة مستقلة، حيث يتم االستناد إلى احكام الئحة 
الحوكمة الخاصة بالشركة

89
سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع 

متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية
مجلس اإلدارة

ملتزمة 

ال يوجد سياسة مستقلة، تم حيث يتم االستناد إلى احكام الئحة 
الحوكمة الخاصة بالشركة

غير ملتزمةنشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع االلكتروني للشركة91/ب

مجلس اإلدارةقواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية94

ملتزمة

تم اعتماد الئحة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
14٣9/٠7/1٢ه )الموافق ٢٠18/٠٣/٢9م( ومن قبل الجمعية العام 

بتاريخ ٢٠18/٠5/٢4م

المصدر: الشركة

*تم إلغاء لجنة المخاطر وإنهاء مهامها بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 144٢/٠5/1٠ه )الموافق ٢٠٢٠/11/٠9م(.
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 للرئيس ويجوز له أن يعين  	
ً
 ونائبا

ً
 للمادة الثانية والعشرون )٢٢( من النظام األسا�سي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

ً
وفقا

 لسر 
ً
 وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أمينا

ً
 منتدبا

ً
عضوا

المجلس. 

الشركة ملتزمة بالنظام األسا�سي والئحة حوكمة الشركات لناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس اإلدارة على التعيين في هذه  	
المناصب وفق االتي:

المناصب االلزامية يف مجلس اإلدارة (: 10-10الجدول رقم )

اسم الشخص المعينالقرارالمنصب

المهندس/حاتم بن حمد السحيباني قرار مجلس اإلدارة )المحضر األول للدورة العاشرة( في 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م(رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ/أحمد بن محمد العريني قرار مجلس اإلدارة )المحضر األول – للدورة العاشرة( في 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م(نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور/سليمان بن حمد الجديعي قرار مجلس اإلدارة – رقم )14( بالتمرير الدورة )العاشرة( في 144٢/٠٢/1٣ه )الموافق ٢٠٢٠/٠9/٣٠م(الرئيس التنفيذي

األستاذ/ فيصل بن عبدالله المقدقرار مجلس اإلدارة )المحضر السادس للدورة العاشرة( في 144٢/٠٣/٢٣ هـ )الموافق ٢٠٢٠/11/٠9م(أمين سر مجلس اإلدارة

المصدر: الشركة

تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة العشرين )٢٠( من النظام األسا�سي للشركة كما تم تفصيل صالحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو  	
المنتدب وأمين السر في المادة الثانية والعشرين )٢٢( من النظام األسا�سي للشركة. ويتولى أمين سر مجلس اإلدارة المهام والصالحيات التي 

يحددها له مجلس اإلدارة.

	  
ً
الشركة ملتزمة بالمادة الثالثة والعشرون )٢٣( من النظام األسا�سي للشركة، لناحية عدد اجتماعات المجلس على أال تقل عن أربع )4( مرات سنويا

بدعوة من رئيسه أو نائبه أو أمين السر وتكون الدعوة بموجب خطاب ومصحوبة بجدول االعمال ويجب على رئيس المجلس أن يدعو لالجتماع متى 
طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء. وقد عقد مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠19م سبع )7( اجتماعات وعدد )4( اجتماعات خالل العام ٢٠٢٠م.

 لما نصت عليه المادة الواحد والعشرون )٢1( من النظام األسا�سي، على أال تتجاوز المكافأة السنوية لعضو  	
ً
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة وفقا

مجلس اإلدارة الواحد الحد المنصوص عليه في نظام الشركات البالغ )خمسمائة ألف ريال سعودي(، وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس 
اإلدارة للعام المالي المنتهي في ٣1 ديسمبر ٢٠19م مبلغ وقدره ٠٫8 مليون ريال سعودي ومبلغ ٠٫75 مليون ريال سعودي للعام المالي المنتهي في 

٣1 ديسمبر ٢٠٢٠م. 

 من تاريخ  	
ً
 )الدكتور/ سليمان حمد الجديعي( وذلك اعتبارا

ً
بالنسبة لإلدارة العليا التنفيذية: يترأسها الرئيس التنفيذي ويشغل هذا المنصب حاليا

٢٠٢٠/٠9/٣٠م، وقد تم تحديد مهامه وسلطاته ومكافأته بموجب النظام األسا�سي وسياسات ولوائح الشركة الداخلية.

يوضح الجدول في الفقرة الفرعية )4-4( »اإلدارة التنفيذية« من القسم رقم )4( »الهيكل التنظيمي اإلداري للشركة« تفاصيل اإلدارة التنفيذية  	
 للمستوى الوظيفي األول بحسب شكل الهيكل التنظيمي المشار اليه في الفقرة )4-1( من القسم )4( »الهيكل التنظيمي اإلداري 

ً
للشركة وفقا

للشركة« من هذه النشرة. وقد تبين التزام الشركة بملء الشغور في المناصب القيادية أهمها منصبي الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

 للتالي:  	
ً
لم تتعرض الشركة ألي عقوبة من هيئة السوق المالية خالل السنوات )٢٠17م و٢٠18( باستثناء عقوبة واحدة خالل العام )٢٠19( وفقا

بتاريــخ 144٠/11/٠7م )الموافــق ٢٠19/٠7/1٠م( تــم فــرض غرامــة ماليــة علــى الشــركة بقــرار مــن هيئــة الســوق الماليــة مقدارهــا )1٠,٠٠٠(  	
عشــرة أالف ريــال، وذلــك لمخالفــة الشــركة للفقــرة )ب( مــن المــادة السادســة واألربعــون )46( مــن نظــام الســوق الماليــة.

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي الفقرة الفرعية )2-1-48( »مخاطر متعلقة بتطبيق الحوكمة« من القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة، فإن 
الشركة ملتزمة بالئحة الحوكمة وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )»وزارة البلديات«(  10-4-8

ينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والفروع ونقاط البيع حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية أو األمانة تتطلب  	
الوثائق التالية: صورة السجل التجاري وصورة عقد التأسيس )النظام األسا�سي( وصورة من عقد اإليجار وصورة من فسح البناء للمبنى أو المنشأة 
الغذائية أو المحل التجاري)المعرض( أو المستودع أو المخزن أو نقطة البيع الذي تم االستئجار فيه وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير 
المبنى من بعد ويشمل اللوحة )مع نسخة عن فاتورة اللوحة وتسجيل ملكية العالمة التجارية للشركة ليتم استخدامها على الواجهة( باإلضافة 

إلى ترخيص الدفاع المدني.

 راجع الفقرة الفرعية رقم )1٠-5-٢( »عقود  	
ً
لدى الشركة عدد خمسة )5( مواقع مستأجرة لغرض مزاولة نشاطها )لمزيد من التفاصيل فضال

االيجار« من هذا القسم(. وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، وكما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، استخرجت الشركة رخص بلدية )عددها 4( 
وشهادات سالمة )عددها 5( للمواقع المستأجرة، وفق اآلتي:

قائمة برخص البلدية وشهادات السالمة المستخرجة(: 11-10الجدول رقم )

صاحب الرخصةالرقم
رقم رخصة 

البلدية 
العنوانتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدار 

الجهة 
المصدرة

شهادة السالمة )تصريح 
الدفاع المدني( 

1

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)مستودع شركة الصادرات 
للمواد الغذائية(

4٢٠55٠٠99٣5
144٣/٠5/٣٠ه 

)الموافق 
٢٠٢٢/٠1/٠٣م(

1444/٠5/٣٠ه 
)الموافق 

٢٠٢٢/1٢/٢4م(

مدينة الرياض 
– حي البرية – 
شارع الحفيرة 

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

ملتزمة بموجب شهادة سالمة رقم 
)1-٠٠٠65٣618-4٢( صادرة 

بتاريخ 144٣/٠5/٢٣ه )الموافق 
٢٠٢1/1٢/٢7م( صالحة حتى 

تاريخ 1444/٠5/٢٣ه )الموافق 
٢٠٢٢/1٢/17م(

٢

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)مستودع شركة الصادرات 
للمواد الغذائية(

4٢٠55٠1٠٠٢4--
1444/٠٣/٢9ه 

)الموافق 
٢٠٢٢/1٠/٢5م(

مدينة الرياض 
– حي البرية – 
شارع الحفيرة 

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

ملتزمة بموجب شهادة سالمة رقم 
)1-٠٠٠65٣741-4٢( صادرة 

بتاريخ 144٣/٠٣/18ه )الموافق 
٢٠٢1/1٠/٢4م( صالحة حتى 

تاريخ 1444/٠٣/18ه )الموافق 
٢٠٢٢/1٠/14م(

٣

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)مستودع شركة الصادرات 
للمواد الغذائية(

4٢٠55٠1٠٠71--
1444/٠٢/٢٢ه 

)الموافق 
٢٠٢٢/٠9/18م(

مدينة الرياض 
– حي البرية – 
شارع الحفيرة 

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

ملتزمة بموجب شهادة سالمة رقم 
)1-٠٠٠65٣74٢-4٢( صادرة 

بتاريخ 144٣/٠٢/15ه )الموافق 
٢٠٢1/٠9/٢٢م( صالحة حتى 

تاريخ 1444/٠٢/15ه )الموافق 
٢٠٢٢/٠9/11م(

4

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)مستودع شركة الصادرات 
للمواد الغذائية(

4٢٠55٠1٠141
144٣/٠5/٣٠ه 

)الموافق 
٢٠٢٢/٠1/٠٣م(

1444/٠5/٣٠ه 
)الموافق 

٢٠٢٢/1٢/٢4م(

مدينة الرياض 
– حي البرية – 
شارع الحفيرة 

أمانة منطقة 
الرياض – 

بلدية السلي

ملتزمة بموجب شهادة سالمة رقم 
)1-٠٠٠65٣7٣9-4٢( صادرة 

بتاريخ 144٣/٠5/٢٣ه )الموافق 
٢٠٢1/1٢/٢6م( صالحة حتى 

تاريخ 1444/٠5/٢٣ه )الموافق 
٢٠٢٢/1٢/16م(

5

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 

)مستودع شركة الصادرات 
للمواد الغذائية(

------
مدينة الرياض 
– حي البرية – 
شارع الحفيرة

--

ملتزمة بموجب شهادة سالمة رقم 
)1-٠٠٠6545٠٠-4٢( صادرة 

بتاريخ 144٣/٠6/٠٢ه )الموافق 
٢٠٢٢/٠1/٠5م( صالحة حتى 

تاريخ 1444/٠6/٠٢ه )الموافق 
٢٠٢٢/1٢/٢6م(

المصدر: الشركة

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-34( »مخاطر عدم الحصول أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات« من القسم رقم )2( »عوامل 
المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة وشركتها التابعة ملتزمة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان واللوائح التنفيذية والتعليمات ذات الصلة.
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء  10-4-9

تخضع أعمال الشركة لالئحة رقابة األجهزة والمنتجات الطبية الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم )1-8-14٢9( وتاريخ  	
14٢9/1٢/٢9ه )الموافق ٢٠٠8/1٢/٢7م( والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم )4-16-14٣9( وتاريخ 14٣9/٠4/٠9ه 

)الموافق ٢٠18/٠5/19م( حيث ان الشركة مرخصة من الهيئة للعمل في مجال األجهزة والمنتجات الطبية. 

 لالئحة رقابة األجهزة والمنتجات الطبية يلتزم المرخص له بما يلي: 	
ً
وفقا

إخطار مصّنع الجهاز/المنتج الطبي أو ممثله القانوني عند رغبته في طرح أي من األجهزة.أ. 

ضمان تخزين و/أو نقل الجهاز/المنتج الطبي وفق التعليمات الموضحة في توصيات المصّنع المرفقة بالجهاز/المنتج الطبي.ب. 

توثيق عملية بيع الجهاز/المنتج الطبي بما يضمن تعقبه في السوق، وتقع عليه مسؤوليات مراقبة السوق وتعقب الجهاز/المنتج الطبي أثناء ج. 
استخدامه.

التأكد من إرفاق البطاقات التعريفية وإذن التسويق، وإخطار الهيئة في حالة عدم تمكنه من ذلك قبل طرح األجهزة والمنتجات الطبية د. 
للتسويق.

الغالل والدقيق ومخازن األغذية  	 في مستودعات صوامع  التخزين  بالجملة لألغذية والمشروبات،  )البيع  الرياض  كذلك تخضع أعمال فرع 
والمنتجات الزراعية، مخازن المواد الغذائية الجافة( لنظام الغذاء الذي يلزم كل شخص يتعامل مع المنتجات الغذائية )سواء كمنتج أو موزع أو 

مخزن أو مسوق( بضرورة الحصول على رخصة من الهيئة. كما بتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه، لم يتم استخراج ترخيص من الهيئة. 

باستثناء ما تم ذكره في الفقرة الفرعية )2-1-24( »مخاطر عدم الحصول أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات« من القسم رقم )2( »عوامل 
المخاطرة« من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بلوائح وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ملخص العقود الجوهرية   10-5

عقود وتعامالت مع األطراف ذات العالقة  10-5-1
كما بتاريخ نشر هذه النشرة، ال يوجد أي عقود او اتفاقيات او تعامالت تمت بين الشركة وأطراف ذات عالقة ويوجد فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس 

اإلدارة أو كبار التنفيذيين خالل العام ٢٠18م والعام ٢٠19م والعام ٢٠٢٠م والفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢1م. 

عقود االيجار  10-5-2
أبرمت الشركة عدد )5( من عقود إيجار بصفتها مستأجر وهي )عبارة عن مكاتب ومستودعات( وذلك لمزاولة نشاطها منها عدد )4( عقد ايجار خاصة بمستودعات.

إن أغلب تلك العقود هي عقود إيجار تقليدية( أي تنص على مبلغ إيجار تدفعه الشركة للمؤجر سنوًيا )وقابلة للتجديد، وتعتبر الغية إذا تأخر المستأجر في دفع اإليجار 
وال يحق للمستأجر تأجير العقار من الباطن دون أخذ الموافقة الخطية من المؤجر. كما ال يجوز تغيير طريقة استخدام العين المؤجرة أو النشاط بدون موافقة 

المؤجر. وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها:

قائمة بعقود االيجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة (: 12-10الجدول رقم )

الموقعالمستأجرالمؤجر#
نوع 

العقار
تاريخ العقد

مدة 
العقد

تاريخ نهاية العقد
قيمة العقد 

/ ريال
مالحظات

عقود االيجار التي ابرمتها الشركة بصفتها مستأجر 

1
منصور عائض يحي 

القحطاني 

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

طريق الملك 
عبد العزيز، حي 
الغدير، الرياض 

855٠

مكتب 
1441/٠٣/٠4ه

)الموافق ٢٠19/11/٠1م(

 1٠96
يوما 

1444/٠4/٠6ه

)الموافق ٢٠٢٢/1٠/٣1م(

 5٢5,987
ريال

عقد ايجار 
الكتروني 

٢

شركة الوسطاء 
لالستثمار والتطوير 

العقاري )شركة شخص 
واحد( ويمثلها محمد 
عمير فهد القحطاني 

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

الجوالن، حي 
البرية الرياض

٢777

مستودع 
144٢/٠٣/15ه

)الموافق ٢٠٢٠/11/٠1م(

 7٣9
يوما 

1444/٠4/15ه 

)الموافق ٢٠٢٢/11/٠9م(

 149,598٫9٠
ريال

عقد 
الكتروني 

٣

شركة الوسطاء 
لالستثمار والتطوير 

العقاري )شركة شخص 
واحد( ويمثلها محمد 
عمير فهد القحطاني 

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

الجوالن، حي 
البرية الرياض

 ٢777

مستودع 
144٢/٠٣/15ه

)الموافق ٢٠٢٠/11/٠1م(

 7٣9
يوما 

1444/٠4/15ه 

)الموافق ٢٠٢٢/11/٠9م(

 149,785٫٢٠
ريال

عقد 
الكتروني 



92www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات القانونية   

الموقعالمستأجرالمؤجر#
نوع 

العقار
تاريخ العقد

مدة 
العقد

تاريخ نهاية العقد
قيمة العقد 

/ ريال
مالحظات

4

شركة الوسطاء 
لالستثمار والتطوير 

العقاري )شركة شخص 
واحد( ويمثلها محمد 
عمير فهد القحطاني 

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

الجوالن حي 
البرية، الرياض

٢777

مستودع 
144٢/٠٣/15ه

)الموافق ٢٠٢٠/11/٠1م(

 7٣9
يوما 

1444/٠4/15ه 

)الموافق ٢٠٢٢/11/٠9م(

 148,٢94٫8٠
ريال

عقد 
الكتروني 

5

شركة الوسطاء 
لالستثمار والتطوير 

العقاري )شركة شخص 
واحد( ويمثلها محمد 
عمير فهد القحطاني 

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

الجوالن، حي 
البرية. الرياض 

٢777

مستودع 
144٢/٠٣/15ه

)الموافق ٢٠٢٠/11/٠1م(

 7٣9
يوما 

1444/٠4/15ه

)الموافق ٢٠٢٢/11/٠9م(

 ٣1٢,4٢5٫1٠
ريال

عقد 
الكتروني 

6
الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق 
التقنية )مدن(

مصنع سارة 
للمستلزمات 

الطبية

الرياض 
– المدينة 

الصناعية الثانية
٢5 سنةمصنع

1459/11/٠1ه

)الموافق ٢٠٣8/1٢/٠8م(

7
الشركة السودانية 

للمناطق واألسواق الحرة 
المحدودة

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مستودعالخرطوم
1441/٠5/٠4ه الموافق 

٢٠19/1٢/٣٠م
سنتان

144٣/٠5/٢5ه

الموافق ٢٠٢1/1٢/٢9م 

٢٠,٠٠٠ دوالر 
ً
أميركي سنويا

عقد 
إيجار فرع 
الشركة في 
السودان

8
شركة اكزيم فاينانس 

)EXIM	finance(

الشركة السعودية 
للصادرات 

 "SIEC" الصناعية
فرع دبي

دبي – دولة 
اإلمارات العربية 

المتحدة – 
شارع الشيخ 
زايد – مبنى 

 Emarat	Atrium
 – Building
مكتب رقم ٢5

مكتب
144٢/٠5/17ه الموافق 

٢٠٢1/٠1/٠1م 
سنة 

144٣/٠5/٢7ه الموافق 
٢٠٢1/1٢/٣1م

 14٠,٠٠٠
درهم إماراتي 

عقد 
إيجار فرع 
الشركة في 

دبي

المصدر: الشركة 

أفادت الشركة ان األشخاص االعتباريين اللذين تتعامل معهم الشركة بصفتها مستأجر ال تربطهم أي عالقة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس اإلدارة أو كبار 
التنفيذيين.

 
ً
 منتجا

ً
 صحيحا

ً
تجدر اإلشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )٢9٢( وتاريخ 14٣8/٠5/16ه المتضمن عدم اعتبار عقد االيجار غير المسجل في الشبكة اإللكترونية عقدا

ألثاره اإلدارية والقضائية وحيث أنه قد تم إطالق الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار بالتعاون بين وزارتي العدل واإلسكان في تاريخ 14٣9/٠5/17ه وقد صدر تعميم 
وزارة العدل باعتماد تطبيق ذلك على كافة العقود المبرمة بعد بتاريخ 144٠/٠5/٠5ه. كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة ملتزمة بتعميم معالي وزير العدل وقد 

قامت بتسجيل عقود االيجار في الشبكة اإللكترونية لخدمات االيجار.

اتفاقيات التمثيل التجاري  10-5-3
ابرمت الشركة عدد من اتفاقيات التمثيل التجاري وفقا للتالي: 

قائمة بعقود )التمثيل التجاري( (: 13-10الجدول رقم )

#
)الطرف 

االول(
مالحظاتالقيمةتاريخ االنتهاءالمدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني(

1

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

شركة البوابة 
األساسية 

لالتصاالت وتقنية 
المعلومات

الطرف األول ممثل 
تجاري وحصري لتصدير 

منتجات وتسهيل 
إجراءات تنفيذ مشاريع 

الطرف الثاني خارج 
أرا�سي المملكة 

1441/٠5/٢٠ه

)الموافق ٢٠٢٠/٠1/15م(

5 سنوات 
ميالدية

تجدد هذه االتفاقية 
تلقائيا ما لم يخطر أحد 

الطرفين االخر كتابة 
بعدم رغبته في التجديد 
قبل انتهاء مدة 9٠ يوما 

نسبة عمولة 

)ملحق خارجي(

نسبة 1% عن كل 
اتفاقية يبرمها 
الطرف الثاني 

يقوم الطرف األول بتنفيذ أعمال الطرف الثاني )تصدير ونقل_ إدارة عمليات البيع والتحصيل الدعم والمساندة لتنفيذ أعمال ومشاريع الطرف الثاني  	

يمثل الطرف األول الطرف الثاني أمام الجهات الحكومية والقضائية وعمالء الطرف الثاني وأي جهات أخرى ترتبط بأعمال الطرف الثاني بها والحصول على التراخيص الالزمة واعداد الشهادات  	
والفواتير إلتمام عملية التصدير 

يلتزم الطرف الثاني بتعيين الطرف األول ممثال تجاريا حصريا في دول جمهورية العراق والمملكة األردنية والسودان ومصر ودول التعاون الخليجي ودول أفريقيا. 	

نطاق تطبيق هذا العقد في العراق-المملكة األردنية -السودان-مصر-دول افريقيا- دول مجلس التعاون الخليجي. 	
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#
)الطرف 

االول(
مالحظاتالقيمةتاريخ االنتهاءالمدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني(

٢

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية 

السودان 
-شركة مصدر 

العربية العالمية 
المحدودة )مايكو(

إعطاء الطرف الثاني حق 
توكيل حصري لتوزيع 

منتجات الطرف األول في 
جمهورية السودان 

144٢/٠٣/٢٢ه

)الموافق ٢٠٢٠/11/٠8م(

سنة 
ميالدية 

سنة قابلة للتجديد 
تلقائيا لفترة مماثلة 

6,٠٠٠,٠٠٠ ريال 
سنويا 

استخدام الطرف 
الثاني العالمة 

التجارية الخاصة 
بالطرف األول داخل 

نطاقه 

يكون الطرف الثاني وكيال حصريا لجميع منتجات وبضائع الطرف األول الحالية المذكورة وذلك داخل السودان والخاصة بشركة الرياض للصناعات الغذائية )رياض فود( بناء على التعاقد  	
المبرم بين الطرف األول وشركة رياض فود. 

تصدير المنتجات إلى ارض مستودعات الطرف األول )المنطقة الحرة )قري( السودان(  	

يلتزم الطرف األول بعدم البيع ألي جهة أخرى اال من خالل الطرف الثاني. 	

يمنح الطرف األول الطرف الثاني الحق في استخدام العالمة التجارية الخاصة به داخل نطاق مناطق التوزيع فيما يتعلق بتسويق وتوزيع تلك المنتجات دون ان يمنحه ذلك الحق في ملكيتها أو  	
تسجيلها. 

ال يحق للطرف الثاني بيع منتجات الطرف األول بأسعار اقل من األسعار المحددة من الطرف األول اال بعد اخذ موافقته. 	

اتفاقيات نقل وتسويق  10-5-4

اتفاقية نقل وتسويق (: 14-10الجدول رقم )

مالحظاتالقيمةتاريخ االنتهاءالمدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني()الطرف االول(

شركة التصنيع 
الوطنية لتسويق 

البتروكيماويات

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

نقل وتسويق الطرف 
الثاني منتجات وخدمات 

الطرف األول ضمن حدود 
المملكة*

 ٢٠19/٠1/17م
ً
1٢ شهرا

٢٠٢٠/٠1/17م تجدد 
لنفس المدة بموجب 

اخطار بين الطرفين قبل 
6٠ يوم من انتهاء العقد

٢% عمولة على 
المنتجات المباعة 
باإلضافة إلى نسبة 

الربح المباشر

المصدر: الشركة

.)Freight	Forwarding( ال تزاول الشركة نشاط النقل بنفسها وإنما هو ترحيل بضائع عن طريق وسطاء

عقود خدمات استشارية  10-5-5
قامت الشركة بإسناد مهام استشارية لطرف خارجي وفق اآلتي:

عقود خدمات استشارية (: 15-10الجدول رقم )

تاريخ االنتهاءالمدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني()الطرف االول(#

1
شركة إبراهيم أحمد 

البسام وشركاؤه
الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية 

تعيين الطرف األول لتقديم 
خدمات المراجعة المطلوبة 

وخدمات الفحص الربعية 
المطلوبة المحددة في االتفاقية

144٢/1٢/٢٣ه )الموافق 
٢٠٢1/٠8/٠٢م(

----

٢
مكتب حمزة الطخيس 
للمحاماه واالستشارات 

القانونية

االستفادة من خبرات 
الطرف األول في مجال 

المحاماة واالستشارات 
القانونية

االستعانة بخدمات الطرف 
األول القانونية واالستشارية 

المتعلقة بنشاط الطرف الثاني 
من الناحية القانونية

144٣/٠٢/14ه )الموافق 
٢٠٢1/٠9/٢1م(

سنة قابلة للتجديد بإخطار 
 قبل 

ً
الطرف اآلخر خطيا

 من انتهاء العقد 
ً
٣٠ يوما

وشريطة موافقته.

1444/٠٢/٢4ه )الموافق 
٢٠٢٢/٠9/٢٠م(

المصدر: الشركة

اتفاقيات وعقود التوريد  10-5-6

عقد توريد (: 16-10الجدول رقم )

المدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني()الطرف االول(#
تاريخ 
االنتهاء

مالحظاتالقيمة

1
شركة التصنيع الوطنية 
لتسويق البتروكيماويات

الشركة السعودية 
للصادرات الصناعية

توريد منتج acrylate	butyl من 
الطرف األول للطرف الثاني بهدف 

بيعه من جديد

144٠/٠4/٢5ه )الموافق 
٢٠19/٠1/٠1م(

------

يقوم الطرف الثاني بشراء وتخزين المنتجات التي يرغب الطرف األول بشرائها منه وفقا للمواصفات والمقاييس والجدولة المتفق عليها  	-1
يسعر الطرف الثاني للطرف األول بتكاليف الشراء ويضاف اليها تكاليف التخزين المتفق عليها يضاف اليها )٣٫5%( سنويا  	-٢

يلتزم الطرف األول بموعد السداد المحدد  	-٣
يحق للطرف األول ارجاع البضاعة في حال وجود عيب فيها بسبب النقل أو التخزين أو المصدر نفسه في حال صعوبة اثبات تلف البضاعة لدى الطرف األول  	-4

يضمن الطرف الثاني خلو البضاعة الموردة وقواعدها من العيوب لمدة شهر من تاريخ التوريد  	-5
يلتزم الطرف الثاني بنقل البضاعة في حاويات مخصصة لمستودعات الطرف األول  	-6

يتعهد الطرف الثاني في حال تأخره في التوريد للطرف األول بدفع قيمة فرق البضاعة في حال تعاقد الطرف األول مع مورد اخر بسبب تأخر الطرف الثاني  	-7
يلتزم الطرف الثاني بتوفير مخازن في المملكة وخارجها حسب االحتياج  	-8
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مذكرات التفاهم 10-5-7
: مذكرة تفاهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ً
أوال

أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع من اجل بحث سبل التعاون االستراتيجي والفرص االستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في 
مدينة ينبع الصناعية، كما أبرمت الشركة مذكرة تفاهم )غير ملزمة( مع مصرف التنمية الدولي لالستثمار والتمويل في الجمهورية العراقية.

 للتفصيل التالي:
ً
وقد تم إبرام هاتين المذكرتين وفقا

مذكرات التفاهم (: 17-10الجدول رقم )

المدةتاريخ المذكرةالغرض من المذكرة)الطرف الثاني()الطرف االول(#
تاريخ االنتهاء
مالحظات

1

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع ممثلة 

بالهيئة الملكية 
بينبع

الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية

بحث سبل التعاون االستراتيجي 
والفرص االستثمارية في مجال تطوير 
الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع 

الصناعية 

1441/٠6/٢5ه الموافق 
٢٠٢٠/٠٢/19م 

-
تبقى هذه االتفاقية سارية 

المفعول حتى يتم انهاؤها من قبل 
أحد الطرفين بأشعار خطي 

تعد هذه االتفاقية غير ملزمة للطرفين وال يترتب عليها أي أثر مادي او معنوي انما هي مبادرة لحسن النوايا والتفاهم المتبادل.  	

بحث سبل التعاون االستراتيجي والفرص االستثمارية في مجال تطوير الخدمات اللوجستية في مدينة ينبع الصناعية وذلك لضمان التوافق لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  	
٢٠٣٠م.

٢
الشركة السعودية 

للصادرات 
الصناعية 

مصرف التنمية الدولي 
لالستثمار والتمويل )شركة 

مسجلة في الجمهورية العراقية 
ومرخصة من قبل البنك 

المركزي العراقي(

تنظيم العالقة التعاونية بين 
الطرفين بشأن تطوير العالقات 

المصرفية والتجارية والتسويقية 
والسعي لتوفيق الصفقات في مجال 

كال الطرفين. 

144٣/٠٣/18ه )الموافق 
٢٠٢1/1٠/٢4م(

سنة ميالدية 
تبدأ من تاريخ 
التوقيع عليها

 ما لم 
ً
تتجدد مدة المذكرة تلقائيا

يخطر أحد الطرفين اآلخر برغبته في 
إنهائها قبل شهر من واحد من نهاية 

السنة العقدية األولى أو المجددة

حددت المذكرة مجاالت التعاون بين الطرفين، وأبرزها: 	

تمكين الشركات العشر األولى المصدرة من السعودية إلى العراق.- 1

تيسير أعمال مكتب تنمية الصادرات السعودية في العراق داخل المركز السعودي ببغداد.- ٢

إعداد مكتب لممثلي الطرف الثاني في المركز السعودي ببغداد.- ٣

نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المذكرة على عدم ترتب أي التزامات مالية على الطرفين بموجب هذه المذكرة، ويقوم الطرفان بتوقيع عقد منفصل ألي نشاط أو برنامج  	
عمل خارج مجاالت التعاون في المذكرة.

كما حددت المادة الثالثة من المذكرة بعض االلتزامات المتبادلة على عاتق الطرفين، وأبرزها:

 للطرفين إال بعد توقيع ممثلي - 1
ً
يقوم الطرفان بتكوين فريق عمل مشترك لوضع آليات وتفاصيل تنفيذ بنود هذه المذكرة، وال يعتبر ما يتوصل له فريق العمل المشترك ملزما

الطرفين على عقد أو محضر مشترك، ويعتبر العقد أو المحضر بعد توقيعه جزء من هذه المذكرة.

يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية أو المملوكة للطرف اآلخر وعدم التعدي عليها.- ٢

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات الخاصة بالطرف اآلخر والتي سيتم االطالع عليها لتنفيذ أعمال هذه المذكرة. - ٣

وتنص األحكام العامة لهذه المذكرة على ما يلي: 	

 ألحكام هذه المذكرة حتى يتم إنهاء العمل بها.- 1
ً
في حال عدم تجديد مذكرة التفاهم هذه يستمر العمل إلنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة عنها وفقا

 للمستجدات على أن يكون - ٢
ً
إذا طرأ تغيير في ظروف العمل لدى أي من الطرفين وكان من شأنه أن يؤثر على تنفيذ هذه المذكرة، جاز للطرفين التشاور لمراجعة بنودها وفقا

 ويدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده من الطرفين.
ً
التعديل كتابيا

ال يلتزم الطرفان بالتعاقد مع أي عميل يأتي من الطرف اآلخر، ومن المتفق عليه بين الطرفين أن لكل طرف سلطة تقديرية مطلقة في التعاقد أو عدم التعاقد مع العمالء الذين - ٣
يستقطبهم الطرف اآلخر.

 أي من الطرفين، ويقصد بها فقط إبداء النية الحسنة للتعامل والتعاون بينهما.- 4
ً
من المفهوم لدى الطرفين أن مذكرة التفاهم هذه ال تلزم قانونيا
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٣

المدةتاريخ المذكرةالغرض من الذكرةالطرف الرابعالطرف الثالثالطرف الثانيالطرف األول

الشركة السعودية 
للصادرات 
الصناعية

شركة أس أند كاي 
 S&K( األمريكية
 AEROSPACE

 MIDDLE	EAST
)BRANCH

شركة تقنية علم للتطوير 
واالستثمار الصناعي

شركة ركاز الوطنية 
المالية

التعاون في تأسيس وإنجاح 
شركة عتاد وهي شركة 
متخصصة في سالسل 

اإلمداد والخدمات 
اللوجستية لقطاع 

الصناعات العسكرية 
والدفاعية.

144٣/٠8/٠5ه 
)الموافق 

٢٠٢٢/٠٣/٠8م(

تكون مذكرة التفاهم 
سارية المفعول من 

تاريخها وحتى:

تاريخ توقيع  	)1(
االستراتيجية.

سنة واحدة من  	)٢(
تاريخها.

أي تاريخ آخر تتفق  	)٣(
عليه األطراف.

فيما يلي أبرز ما تضمنته هذه المذكرة:

حددت مذكرة التفاهم األحكام والشروط الرئيسية للتعاون االستراتيجي فيما بينها من خالل إنجاح شركة عتاد المتخصصة في سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية لقطاع  	
الصناعات العسكرية والدفاعية.

 عن كل طرف من أطراف المذكرة. كما تم تحديد اجتماعات هذه اللجنة ومداوالتها. 	
ً
تم االتفاق على تكوين لجنة توجيهية تتضمن ممثال

تم االتفاق على بذل جهود معقولة لالنتهاء من اتفاقية التعاون االستراتيجي والتوقيع عليها في غضون ثالثة أشهر من توقيع مذكرة. 	

ال تشكل هذه المذكرة وال تهدف إلى تشكيل أو إنشاء أي التزام أو التزام ألي شخص تجاه األطراف. 	

تم االتفاق على المحافظة على سرية المعلومات قبل أو خالل أو بعد تاريخ المذكرة. 	

ال يجوز التنازل عن أي حق أو التزام نا�سئ بموجب مذكرة التفاهم هذه أو التصرف فيه بطريقة أخرى، كلًيا أو جزئًيا، دون موافقة خطية مسبقة من األطراف. 	

تكون المذكرة خاضعة لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. كما تم االتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء أي نزاع متعلق بهذه المذكرة، على أن يكون مركز التحكيم في 
مدينة الرياض وتعتمد اللغة اإلنكليزية في إجراءات التحكيم.

عقد تمثيل الشركات السعودية يف جمهورية العراق  10-5-8

العقد الخاص بمشروع تمثيل الشركات السعودية يف جمهورية العراق (: 18-10الجدول رقم )

القيمةتاريخ االنتهاءالمدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني()الطرف االول(#

1
هيئة تنمية الصادرات 

السعودية 
الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية

تنفيذ خدمات لمشروع 
تمثيل الشركات السعودية 

في جمهورية العراق 

144٢/٠٣/٠1ه 

)الموافق ٢٠٢٠/1٠/18م( 

 
ً
٢4 شهرا
ميالديا 

 
ً
بعد ٢4 شهرا

ميالديا منذ تاريخ 
بداية العقد 

14,419,9٢7٫٣9 ريال سعودي 

يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/1٢8( وتاريخ 144٠/11/1٣ه والئحته التنفيذية الصادرة بقرار 
وزير المالية رقم )1٢4٢( وتاريخ 1441/٠٣/٢1ه المعدلة بالقرار الوزاري )٣479( وتاريخ 1441/٠8/11ه وكل تعديل أو نظام أو الئحة تحل محلهما. 

عندما يؤدي ممثل الجهة واجباته والتزاماته وممارسة صالحياته فانه يقوم بها بالنيابة عن الجهة الحكومية.- 1

يتعهد الفريق الثاني تقديم الخدمات حسب مواصفات الجدول الزمني المعتمد في العقد وبذل العناية الالزمة لتنفيذ الخدمات المكلف بها - ٢
باإلضافة إلى توفير المهارات والكفاءات الالزمة وتوفير وظائف للسعوديين.

تكون مسؤولية الطرف الثاني عن أي ضرر أو ادعاء أقيم على الجهة الحكومية لسوء أداء الطرف الثاني أو اهمال أو اخالل بااللتزامات أو بأنظمة - ٣
المملكة 

على الطرف الثاني ضمان جودة الخدمات المقدمة ومطابقتها لمعايير قياسية.- 4

استئجار مقر للمشروع في بغداد لعرض المنتجات السعودية والستقرار ممثلي الهيئة فيه باإلضافة إلى مساحة مفتوحة مهيئة لمكاتب الشركات.- 5

دعم ترويج الصادرات السعودية وزيادة الفرص التصديرية من خالل تحليل السوق واحتياجاته. - 6

تمكين هيئة تنمية الصادرات السعودية من تنفيذ وتقديم خدماتها للمصدرين السعوديين عبر مقر دائم بالسوق العراقي.- 7

 تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة االعداد والتجهيز وتستمر 9٠ يوم ومرحلة التشغيل وتبدأ مباشرة بعد مرحلة التجهيز.- 8
ً
مدة العقد ٢4 شهرا

القروض والتسهيالت  10-5-9
بتاريخ ٢٠٢٠/٠7/14م، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية من نوع المرابحة مع مصرف اإلنماء بمبلغ اجمالي وقدره )1٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال سعودي وانتهت مدة 
 أن العمل جاري من قبل الشركة الستصدار إبراء ذمة من المصرف 

ً
االتفاقية. وتم تسديد جميع المبالغ التي استخدمت من القروض وبالتالي إلغاء االتفاقية، علما

واإلجراءات قيد المتابعة.
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عقود أخرى  10-5-10
بتاريخ 144٢/11/1٠ه )الموافق ٢٠٢1/٠6/16م(، أبرمت الشركة اتفاقية عضوية مع شركة بيان للمعلومات االئتمانية، وفيما يلي جدول عن أبرز تفاصيلها:

اتفاقية عضوية مع شركة بيان للمعلومات االئتمانية (: 19-10الجدول رقم )

القيمةالتجديد المدةتاريخ العقدالغرض من العقد)الطرف الثاني()الطرف االول(#

1
شركة بيان للمعلومات 

االئتمانية 
الشركة السعودية 

للصادرات الصناعية

تبادل المعلومات االئتمانية 
فيما بين الطرفين بغرض 
تقييم المالءة االئتمانية 

للعمالء وألية أغراض أخرى 
يتم االتفاق عليها بين الطرفين 

أو يق�سي بها النظام.

٢٠٢1/٠6/16م

خمس 
سنوات 
ميالدية 

من تاريخ 
التوقيع

، ما لم يخطر أي 
ً
تلقائيا

من الطرفين اآلخر كتابة 
بعدم رغبته في التجديد، 

وذلك قبل انتهاء المدة 
األصلية أو المجددة بمدة 

ال تقل عن ثالثة أشهر

يتم تحديد المقابل المالي وفق 
أسلوب النقاط، بحيث يتم 
تحديد وزن التقرير المقدم 

بموجب عدد نقاط محددة وعليه 
تحديد سعر الخدمة المقدمة.

التقاضي   10-6

باستثناء الدعاوى الموضحة في الجدول أدناه، الشركة )وشركاتها التابعة( ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة أو منفردة 
قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي.

 في دعاوى قضائية بصفتها )مّدعي( تقدر بمبلغ )٣٠٫٣4( مليون ريال سعودي، وطرف في دعاوى قضائية )بصفتها مّدعى عليها( تقدر 
ً
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة طرفا

بمبلغ )1٠٫1( مليون ريال سعودي.

الدعاوي القضائية التي تم رفعها الشركة بصفتها )المدعي(  10-6-1

قائمة بالدعاوي القضائية التي تم رفعها من الشركة بصفتها )المدعي( (: 20-10الجدول رقم )

مطالبات المدعيموضوع القضيةالمدعى عليهالمدعي 
مطالبات

المدعى عليه
الجهة 

القضائية 
االجراء/الحالي/الالحق

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

قضية مؤسسة 
الشاطري 

المطيري

قدم الخبير المحاسبي 
تقريره للدائرة وقد 

قرر الخبير المحاسبي 
أن للشركة السعودية 
للصادرات الصناعية 
في ذمة مؤسسة طالع 
 
ً
مناور الشاطري مبلغا

قدره )٣4٢,8٣1( ال غير

مطالبة مالية بقيمة 
)٣4٢,8٣1( ريال 

المحكمة 
التجارية 
)بالرياض(

بتاريخ 14٣9/٠٣/19ه )الموافق ٢٠17/1٢/٠7م(، صدر قرار 
قضائي من محكمة التنفيذ إلزامه بدفع مبلغ )٢٠٠,٠٠٠,4( 
المنعقدة  الجلسة  في  صادرات.  شركة  التنفيذ  لطالب  ريال 
حكمت  ٢٠٢1/٠1/٢7م(،  )الموافق  144٢/٠6/14ه  بتاريخ 
 : عدم استحقاق المدعى عليه الشركة 

ً
الدائرة بما يلي : أوال

السعودية للصادرات الصناعية لقيمة السند ألمر المؤرخ في 
المحرر  ٢٠15/٠5/٠٣م(،  )الموافق  14٣6/٠7/14ه  تاريخ 
صاحب  المطيري  الشاطري  مناور  بن  طالع  المدعي  من 
بمبلغ  التجارية،  المطيري  الشاطري  مناور  طالع  مؤسسة 
وقدره )4,٢1٠,٠٠٠( اربعة ماليين ومئتان وعشرة االلف ريال 
والصادر به قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم )٣947686٣( 
 :

ً
ثانيا ٢٠18/٠1/٠8م(،  )الموافق  14٣9/٠4/٢1ه  وتاريخ 

الزام المدعي طالع بن مناور الشاطري المطيري سجل مدني 
الشاطري  مناور  طالع  مؤسسة  صاحب   )1٠5٠٣7٢8٢8(
المطيري التجارية، بأن يدفع للمدعى عليها الشركة السعودية 
 وقدرة )٣48,649( ثالثمائة وثمانية 

ً
للصادرات الصناعية مبلغا

وأربعون ألفا وستمائة وأربعون رياال. 

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

رياض الديحان 
– بصفته 

مدير شركة 
شهد الصحراء 
للتجارة )تملك 

فيها الشركة 
* )%49

مطالبة مالية - سند 
األمر

مطالبة مالية بقيمة 
)٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال

الدائرة

حكمت الدائرة بإدانة المدعى عليه/ رياض عبد الرحمن محمد 
جريمة  ارتكاب  من  إليه  نسب  بما  الشركة(  )مدير  الديحان 
سحب )17( شيك بسوء نية ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل 
بموجب  ذلك  ومعاقبته عن  تمنع صرفها،  وبطريقة  للسحب 
المادة )118( وذلك بسجنه مدة ثالثة أشهر يحتسب منها مدة 
إيقافه بسبب هذه القضية. وبتاريخ 14٣8/٠5/٣٠ه )الموافق 
٢٠17/٠٢/٢7م(، صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ إلزامه 
بدفع مبلغ ٣٠ مليون ريال لطالب التنفيذ شركة. تم فتح منازعة 
 ٣6٣5٢6٠٢٣ رقم  بالمعاملة  عليه  المدعى  قبل  من  تنفيذ 
وصدر  ٢٠٢1/٠4/19م(  )الموافق  144٢/٠9/٠7هـ  وبتاريخ 
لصالح  التنفيذ(  )منازعة  الدعوى  عن  النظر  بصرف  حكم 
الشركة ورفع اإليقاف عن القرارات التنفيذية وجاري تنفيذ 

السندات ألمر.
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مطالبات المدعيموضوع القضيةالمدعى عليهالمدعي 
مطالبات

المدعى عليه
الجهة 

القضائية 
االجراء/الحالي/الالحق

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

شركة الوسطاء 
لالستثمار 

العقاري

فسخ عقد ايجار 
مستودع رقم )٢1(

----

المحكمة 
العامة 

بالرياض 
الدائرة ٣8

بتاريخ   4٢14٣868٣ برقم  قيدها  وتم  الدعوى  تقديم  تم 
144٢/٠8/17ه )الموافق ٢٠٢1/٠٣/٣٠م( بالمحكمة العامة 
بالرياض الدائرة ٣8 وتم حضور الجلسة بتاريخ 144٢/1٢/٢5ه 
ارفاق  القضائية  الدائرة  وطلبت  ٢٠٢1/٠8/٠٢م(  )الموافق 
ارفاق  عليها  المدعى  من  ومطلوب  المدني  الدفاع  ترخيص 
الترخيص. تم تأجيل الجلسة لتاريخ 144٣/٠٣/٢٠ه )الموافق 
الجلسة  تم رفع   وقد 

ً
الساعة )1٠( صباحا ٢٠٢1/1٠/٢6م( 

لحضور األطراف في آخر وقت الجلسة.

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

شركة الوسطاء 
لالستثمار 

العقاري

فسخ عقد ايجار 
مستودع رقم )٢٣(

---

144٢/1٢/٢4ه  بتاريخ  الدعوى  لنظر  موعد  تحديد  تم 
وخالل   ،

ً
صباحا  )1٠( الساعة  ٢٠٢1/٠8/٠٣م(  )الموافق 

الجلسة تم تقديم الئحة الدعوى وتم الرد من قبل المدعى عليها 
وطلبت الدائرة مراجعة الدفاع المدني بشأن الترخيص. تم رفع 

خطاب للدفاع المدني وتقرر تأجيل الجلسة لورود الخطاب.

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

شركة الوسطاء 
لالستثمار 

العقاري

عقد ايجار مستودع رقم 
)٢6 -٢5 – ٢4(

--

المحكمة 
العامة 

بالرياض 
الدائرة 47

بتاريخ   4٢1419٢6٣ برقم  وقيدها  الدعاوى  تقديم  تم 
144٢/٠8/٠9ه )الموافق ٢٠٢1/٠٣/٢٢م( بالمحكمة العامة 
بالرياض الدائرة 47 وتم إحالتها إلى الدوائر المختصة للترافع 
الكتابي وتقدمت المدعية بدعواها ولم يرد المدعى عليه على 
الدعوى وتم اقفال باب الترافع الكتابي بتاريخ 144٣/٠1/٢5ه 
لجلسات  موعد  تحديد  وبانتظار  ٢٠٢1/٠9/٠٢م(  )الموافق 

الترافع االلكتروني.

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

--مطالبة تعويضرامي الرفاعي

المحكمة 
العامة 

بالرياض 
الدائرة ٣8

بتاريخ   4٢15981٣4 برقم  وقيدها  الدعوى  تقديم  تم 
144٢/1٢/٠1ه )الموافق ٢٠٢1/٠7/11م( بالمحكمة العامة 

بالرياض الدائرة ٣8 والدعوي ما زالت بالترافع الكتابي.

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

عبد الرحمن 
القحطاني

جزائية

تعزير المدعى عليه 
لقيامة بالعبث في 
األنظمة الحكومية 
الخاصة بالشركة

المحكمة 
الجزائية 
بالرياض 
الدائرة 

الفردية 1٣

حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الصفة ألن 
بأنه  العلم  مع  اإلدارة  مجلس  رئيس  باسم  مرفوعة  الدعوى 

سيتم تصحيح الصفة عبر النظام وإعادة رفع القضية.

مصنع سارة
مؤسسة طالل 

القحطاني
طلب تنفيذ سند ألمر

المطالبة بتنفيذ سند 
ألمر بقيمة ٠٠٠,٢64 

ريال سعودي.

بتاريخ 144٢/٠6/11ه )الموافق ٢٠٢1/٠1/٢4م(، صدر قرار 
46 برقم )4٠٠464٢٠٠٠7197٠( وتم طلب قيد التنفيذ ولم 

يتم التسديد من قبل المنفذ ضده حتى تاريخه.

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة 
للدورة الثامنة 

بصفتهم 
الشخصية

دعوى مسؤولية عن 
سوء إدارة شؤون 

الشركة وإلحاق الضرر 
والخسائر بالشركة 
والمساهمين نتيجة 
األخطاء المرتكبة ما 

أدى إلى تخفيض رأس 
المال.

المطالبة بتعويض 
الشركة بمبلغ 

)6٣,٠٠٠,٠٠٠( ثالثة 
وستين مليون ريال 

عن الخسائر باإلضافة 
إللزام المدعى عليهم 
بدفع قيمة أتعاب 

المحاماة.

المحكمة 
التجارية 
بالرياض

عليهم  المدعى  المدعية ضد  بصفتها  الشركة دعواها  أقامت 
بصفتهم  الثامنة  للدورة  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس 
الشخصية. تم قيد الدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض. 
صدر الحكم في الدعوى بالرقم )1٣7٠( لعام 14٣9ه بعدم 
 للنظر فيها. تقدمت الشركة 

ً
اختصاص المحاكم التجارية والئيا

بطلب  ٢٠19/٠5/14م(  )الموافق  144٠/٠9/٠9ه  بتاريخ 
المحكمة  اختصاص  بعدم  والحكم  الصادر  الحكم  نقض 
التجارية وطلبت الشركة النظر في الدعوى. تم قيد القضية لدى 
الدائرة الثانية في محكمة االستئناف بالرقم )٢979( محكمة 
الحكم  بإلغاء  االستئناف  محكمة  حكم  وجاء  االستئناف. 
التجارية  بالمحكمة  والعشرين  الحادية  الدائرة  عن  الصادر 
 .

ً
بالرياض وإعادة أوراق القضية إلى الدائرة لنظرها موضوعا

 أنه وبتاريخ 144٢/٠4/٠٣ه )الموافق ٢٠٢٠/11/18م(، 
ً
علما

وبعد إحالة القضية إلى الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة 
التجارية، قررت هذه الدائرة شطب الدعوى. ومن ثم تقدمت 
٢٠٢٠/1٢/٠9م(  )الموافق  144٢/٠4/٢4ه  بتاريخ  الشركة 
البحث  وبعد  وعليه  المشطوبة،  القضية  في  النظر  بطلب 
وبتاريخ  المذكرات.  تبادل  فتح  الدائرة  قررت  القضية  في 
عن  صدر  ٢٠٢٢/٠1/18م(،  )الموافق  144٣/٠6/15ه 
الواحدة  التجارية  )الدائرة  بالرياض  التجارية  المحكمة 
والعشرون( حكمها بالصك رقم )4٣748٣5٣٠( والذي ق�سى 
التالية:   على األسباب 

ً
باعتبار الدعوى كأن لم تكن، تأسيسا

 للمادة )٣1( من نظام المحاكم 
ً
شطب الدعوى مرتين، واستنادا

 
ً
التجارية التي تنص على أنه وفي حال انقضت مهلة )٣٠( يوما
– من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة أو قرار شطبها لغياب 
المدعي دون تقديم عذر تقبله المحكمة – ولم يطلب المدعي 
السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، يكون للمحكمة 
من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وتفيد الشركة بأنها 

ستقوم بتقديم االعتراض على الحكم الصادر.

 وشطب سجلها التجاري بتاريخ ٢٠٢٠/٠8/٣1م.
ً
*تم تصفيتها قضائيا
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الدعاوي القضائية التي تم رفعها ضد الشركة بصفتها )المدعي عليها(  10-6-2

قائمة بالدعاوي القضائية التي تم رفعها ضد الشركة بصفتها )المدعي عليها( (: 21-10الجدول رقم )

المدعي
المدعى 

عليه
موضوع 
القضية

مطالبات المدعى عليهمطالبات المدعي
الجهة 

القضائية
االجراء/الحالي/الالحق

رامي جمال 
هاشم 
الرفاعي

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

دعوى طلب 
مكافأة - طلب نقل 

خدمات)عمالية(

طلب إحالة القضية للمحكمة 	

مبلغ مالي وقدره )115,56٢(  	
ريال

تقديم بيانات الدعوى  	
)رقم الدعوى وصك 

الحكم واسم المحكمة(

قرر عضو 
اللجنة إحالة 

الدعوى 
للمحكمة 

العمالية ليتم 
البت فيها من 
ِقبل القضاء

منتهية – صدر الحكم برد دعوى المدعي 
بصك الحكم رقم 4٢15٠741٠ بتاريخ 

144٢/٠9/٢٣ه )الموافق ٢٠٢1/٠5/٠5م(.

محمد بركات 
معيصر 

البلوي

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

دعوى طلب 
تعويض

المطالبة بمبلغ مالي قدره 
)1,175,٣٠7( ريال

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

منتهية – صدر فيها الحكم يوم الخميس 
144٢/٠4/٢5ه )٢٠٢٠/1٢/1٠م( بـ »عدم 

قبول دعوى المدعي وكالة لتقادم الحق 
وم�سي المدة المحددة لسماعها« وأيدت 
محكمة االستئناف الحكم الصادر بتاريخ 

144٢/٠6/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/٠٢/٠4م(.

أمل هضيب 
الشمري

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

عمالية

نظرت الدائرة الجلسة وقررت 
 وسماع دعوى 

ً
السير فيها حضوريا

المدعية/ أمل الشمري باعتبار 
المدعى عليه )الشركة( ُمتغيبة عن 
الجلسة. وحصرت المدعية طلباتها 

في التالي: )1( -أن المدعى عليها قد 
فصلتني دون سبب مشروع، لذا 
فإني أطلب تعوي�سي جراء ذلك 

المدة المتبقية من العقد وقدرها 
اثنا عشر شهر، بمبلغ اجمالي قدره 

ثالثمائة وسبعة ألف ريال. )٢( - 
مكافأة السكرتارية لجنة الترشيحات 

والمكافأة بمبلغ وقدره ستة ألف 
ريال )٣( - خصم مبلغ العهد وقدره 

4٣8٢ ريال. وطلبت المحكمة 
تقديم البينات واألدلة من المدعية 
فطلبت مهلة. وحدد موعد الجلسة 
القادمة يوم األربعاء 144٢/6/7ه 
)الموافق ٢٠٢1/1/٢٠م( الساعة 

ً
1٠:٠٠ص صباحا

المحكمة 
العمالية 
بالرياض

بتاريخ 144٢/٠6/٠8ه )الموافق 
٢٠٢1/٠1/٢1م(، صدر الحكم بإلزام المدعى 

عليها تسليم المدعية مبلغ )1٢,8٢5( ريال 
سعودي مكافأة نهاية خدمة وتم تنفيذ الحكم 

وقامت الشركة بسداد المبلغ. تم حجز 
موعد بمحكمة التنفيذ برقم )٢4199٢8( 

يوم األربعاء 144٢/1٢/18ه )الموافق 
٢٠٢1/٠7/٢8م( الساعة 1٠ص وذلك 

الستالم الشيك وتم استالم الشيك وتسليمه 
للشركة.

شركة قمة 
السعودية 

للتجارة

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مطالبة مالية 
لقيمة مادة 

)الكبريت(

المطالبة بمبلغ )459٫9٢,٢9٠( 
ريال

محكمة 
االستئناف

صدر حكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ 
وقدره )٢65,459٫9٢( ريال ثمن البضاعة 
ومبلغ وقدره )٢5,٠٠٠( ريال مقابل اتعاب 

المحاماة وقيدت القضية لدى الئحة 
االستئناف بالمحكمة برقم )67٣8٣( وتاريخ 
144٢/٠٣/18هـ )الموافق ٢٠٢٠/11/٠4م( 
بعد تقديم الئحة االستئناف. تم صدور حكم 

نهائي في الدعوى وتم تنفيذ الحكم وقامت 
الشركة بسداد كامل المبلغ.

قضية 
المحامي 
السابق 
للشركة 
مكتب 

الدكتور 
حسن المال

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مطالبة مالية 
المطالبة بمبلغ مالي قدره 

)٣٣1,٠٠٠( ريال
محكمة 

االستئناف

صدر حكم من محكمة االستئناف بتاريخ 
144٢/٠5/14ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٢9م(، 

بإلزام الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية بأن تدفع للمدعي حسن عي�سى 

 قدره )٣٣1,٠٠٠( ريال 
ً
بن عي�سى المال مبلغا

سعودي.
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المدعي
المدعى 

عليه
موضوع 
القضية

مطالبات المدعى عليهمطالبات المدعي
الجهة 

القضائية
االجراء/الحالي/الالحق

قضية 
المحامي 
السابق 
للشركة 
مكتب 

الدكتور 
)حسن 

المال(

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مطالبة مالية

إلزام الشركة بدفع )ستون  	
ألف ريال سعودي( والتي 

تتمثل متبقي أتعاب )المدعي( 
من عقد المبرم بين الطرفين

صدر فيها حكم لصالح الشركة برد الدعوى 

قضية 
المحامي 
السابق 
للشركة 
مكتب 

الدكتور 
)حسن 

المال(

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مطالبة مالية

إلزام الشركة بدفع )مائة ألف  	
ريال سعودي( والتي تتمثل 
متبقي أتعاب )المدعي( من 

عقد المبرم بين الطرفين

صدر حكم من المحكمة بإلزام الشركة بدفع 
مبلغ )1٠٠,٠٠٠( ريال سعودي.

رياض 
الديحان - 

شركة شهد 
الصحراء 

للتجارة

المدعي/ 
فيصل عبد 

المحسن 
الرصيص

قضية منازعة 
تنفيذ سند ألمر

إنهاء طلب تنفيذ السندات  	
ألمر المحررة منه )بصفته 

الشخصية(

تسليم األصول بحجة وفاء  	
شركة شهد الصحراء للتجارة 

بقيمة السندات

لم يطلب من الشركة  	
حتى اآلن تقديم ردها 

وإجابتها.
محكمة التنفيذ

الدعوى منتهية وتم صدور حكم لصالح 
الشركة بصرف النظر عن الدعوى.

شركة 
مجموعة 

عبد 
المحسن 
الرصيص 

وأبنائه 
مساهمة 

مقفلة

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

مطالبة مالية - عن 
سداد قسط إيجار 

المقر القديم 
للشركة

المطالبة بقيمة ايجار القسط  	
االول للمدة من 1441/7/1 

إلى 144٢/6/٣٠ لمكتب 4٠٣ 
بعمارة الضباب 5 بحي المربع 
رقم عقد ايجار 1585 والعقد 
تجاري والعقد سنوي ويتجدد 

تلقائيا ويدفع على قسطين( 
ويطلب إلزام الشركة بدفع 

مبلغ )78,75٠( ريال

لم ُيطلب إجابة الشركة  	
حتى تاريخه

المحكمة العامة 
بالرياض

بتاريخ 144٣/٠4/٠4ه )الموافق 
٢٠٢1/11/٠9م( صدر حكم المحكمة العامة 
بالرياض بإلزام الشركة السعودية للصادرات 
الصناعية دفع مبلغ وقدره )15٠,٠٠٠( للجهة 
المدعية يمثل أجرة العقار المحدد عن المدة 

من 1441/٠7/٠1ه حتى 144٢/٠6/٣٠ه 

عبد الرحمن 
القحطاني

عمالية
المطالبة براتب 15 يوم بمبلغ 

4٠5٠ ريال
--

الدعوى منتهية وصادر بها حكم نهائي براتب 
)15( يوم وإلى اآلن لم يتم تقديم الحكم إلى 
محكمة التنفيذ وفي حال التنفيذ فالشركة 

ملزمة بسداد المبلغ.

شركة شهد 
الصحراء

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

تجارية / مالية
المطالبة بقيمة شيكات بثالثين 

مليون ريال سعودي.
-

المحكمة 
التجارية

الدعوى الخاصة بالشيكات ما زالت منظورة 
بالمحكمة التجارية وإلى اآلن لم يثبت رياض 

الديحان السداد كما يدعي وفي حال استمرار 
عدم إثباته للسداد سيكون الحكم في صالح 
الشركة وذلك لوجود مستندات يطلب فيها 

المدعي جدولة المديونية التي بذمته. تم 
تقديم مذكرة الرد بتاريخ 144٢/11/٢6ه 

)الموافق ٢٠٢1/٠7/٠6م(. الدعوى محجوزة 
للحكم بجلسة 144٣/٠1/٢9ه )الموافق 

٢٠٢1/٠9/٠6م(.

صدر الحكم بالصك رقم )4٣196741٣( 
وتاريخ 144٣/٠4/٢4ه )الموافق 

٢٠٢1/11/٢9م( برد الدعوى وإفهام الجهة 
المدعية بحق التقدم بالئحة اعتراضية على 

الحكم.

خالد الورع

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

--مطالبة مالية بقيمة 86,6٢9عمالية
المحكمة 

التجارية

تم صدور حكم بصرف النظر عن الدعوى 
لعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر 

بالدعوى.
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المدعي
المدعى 

عليه
موضوع 
القضية

مطالبات المدعى عليهمطالبات المدعي
الجهة 

القضائية
االجراء/الحالي/الالحق

أحمد 
مسعود

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

عمالية

المطالبة بدفع الرواتب المتأخرة 
وخصومات الراتب ومكافأة نهاية 
الخدمة وبدل اإلجازة والتعويض 

عن الفصل التعسفي.

--
محكمة 

االستئناف

تم صدور حكم ضد الشركة بإلزامها 
دفع األجر محل الدعوى وقدره )٣٣٣,8( 

ريال سعودي، األجور المحسومة وقدرها 
)٣7,5٠٠( ريال سعودي، مكافأة نهاية الخدمة 
وقدرها )16,56٢( ريال سعودي، اإلجازة محل 

الدعوى وقدرها )1٣,٣٣٣( ريال سعودي 
وتعويض عن الفصل وقدره )5٢,5٠٠( ريال 

سعودي(. وتم تقديم اعتراض على الحكم. تم 
تأييد الحكم من محكمة باالستئناف بالصك 

رقم 4٢716٠818 بتاريخ 144٢/11/٢5ه 
)الموافق ٢٠٢1/٠7/٠5م(.

حازم 
الدوسري 

الشركة 
السعودية 
للصادرات 
الصناعية

عمالية

المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة 
وراتب شهرين ومكافأة عضوية 

مجلس اإلدارة وبدل حضور لكل 
جلسة من جلسات مجلس اإلدارة.

المحكمة 
العمالية

تم حضور الجلسة بتاريخ 144٣/٠1/٠1ه 
)الموافق ٢٠٢1/٠8/٠9م(، وقدمت الشركة 
 بالمستندات وتم الحكم بإلزام 

ً
ردها مصحوبا

الشركة بمكافأة نهاية الخدمة )٣4٠٫45,64( 
ريال سعودي وبدل إجازة )5٣,64٠( ريال 

سعودي وراتب شهر سبتمبر )96,٠٢5(. جاري 
تقديم الئحة اعتراض على الحكم والمطالبة 

بتعويض عن مدة االشعار.

المصدر: الشركة

باستثناء ما تم ذكره أعاله وفي القسم 2 )»عوامل المخاطرة«( من هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة دعاوي قضائية من شأنها ان تؤثر سلبا على الشركة.

العالمات التجارية   10-7

لدى الشركة عالمة تجارية )صادرات Sadirat( تم ايداعها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 1441/٠9/٠6ه )٢٠٢٠/٠4/٢9م(  	
بالطلب رقم )٢٢5٢6٣( بالفئة )4(، وكما بتاريخ نشر هذه النشرة لم يتم تسجيل العالمة التجارية بشكل نهائي وفي حال موافقة الجهة المختصة 
على تسجيل العالمة التجارية وإصدار شهادتها سيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي 
 لنظام العالمات التجارية كما ان لدى فرع الشركة 

ً
تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

)مصنع سارة للمستلزمات الطبية ( عدد )٣( ثالث عالمات تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة. وسيمكن الشركة من وضع اسمها وشعارها على 
 لنظام 

ً
الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا

العالمات التجارية يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه العالمات التجارية:

العالمات التجارية (: 22-10الجدول رقم )

العالمة التجارية الفئة تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحماية الشركة المالكة تاريخ التسجيل رقم الشهادة م

)بيبي لف(** 1٠
14٣٠/11/16ه )الموافق 

٢٠٠9/11/٠4م(
14٢٠/11/17ه )الموافق 

٢٠٠٠/٠٢/٢٣م(
مصنع سارة 

للمستلزمات الطبية
14٢1/٠6/14ه )الموافق 

٢٠٠٠/٠9/1٢م(
٣5/54٠ 1

)بيبي كير(**
14٢7/٠8/19ه )الموافق 

٢٠٠6/٠9/1٢م(
1417/٠8/٢٠ه )الموافق 

1996/1٢/٣1م(
مصنع سارة 

للمستلزمات الطبية
14٢٢/٠7/16ه )الموافق 

٢٠٠1/1٠/٠٣م(
٣4/59٠ ٢

)سارة ميد(** ٢٣
14٢9/٠9/1٠ه )الموافق 

٢٠٠8/٠9/1٠م(
1419/٠9/11ه )الموافق 

1998/1٢/٣٠م(
مصنع سارة 

للمستلزمات الطبية
14٢1/٠5/٠1ه )الموافق 

٢٠٠٠/٠8/٠1م(
61/5٣٣ ٣

المصدر: الشركة.

*انتقلت صالحية تسجيل العالمات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية

** كل العالمات التجارية منتهية، ولم يتم تحديث بياناتها لناحية اسم صاحب الترخيص حيث ما زالت مسجلة باسم )د. حسن محمد السويدان صاحب مصنع سارة قبل نقل ملكيته إلى شركة صادرات(. 

الشركة ملتزمة بتسجيل موقعها اإللكتروني /https://www.siec.com.sa لدى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات. 

تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالمتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة.

التأمين   10-8

لدى الشركة وفروعها عدد من وثائق التأمين لدرء بعض المخاطر وحفظ أصولها وممتلكاتها وتشمل ما يلي:

لدى الشركة وثيقة تأمين صحي لموظفيها واسرهم مبرمة مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة، مدة  	
غطي هذه الوثيقة الرعاية الصحية من خالل شبكة مقدمي 

ُ
هذه الوثيقة سنة واحدة تبدأ بتاريخ ٢٠٢1/1٠/18م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/1٠/17م. ت

الخدمة المعينين من ِقبل الشركة وبشرط أن تكون الحالة مشمولة بالتغطية التأمينية. 

https://www.siec.com.sa/
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المعلومات القانونية   

 حول نوع  	
ً

 لتقرير صادر عن وزارة الداخلية )نظام تم Tamm( بتاريخ ٢٠٢1/11/٢9م يتضمن تفصيال
ً
تملك الشركة عدد )٢( مركبة وذلك وفقا

المركبة وطرازها ورقم اللوحة واسم ورقم هوية المستخدم ويشير التقرير إلى أن التأمين على المركبات منتهي الصالحية.

 أن كان لدى الشركة وثيقة تأمين شامل للمركبات التي تملكها مبرمة مع شركة تكافل الراجحي وهي شركة مرخص لها للعمل في المملكة  	
ً
علما

وامتدت التغطية بموجب هذه الوثيقة من تاريخ ٢٠٢٠/٠6/٢٣م حتى ٢٠٢1/٠6/٢٣م، وكانت تغطي عدد )1( مركبة وتمتد حدود المسؤولية 
حتى )1٠,٠٠٠,٠٠٠( ريال. 

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة عىل آخر نشرة إصدار أسهم   10-9

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم )طرح أسهم حقوق أولوية( والتي صدرت بتاريخ 14٣9/11/٢٣ه )الموافق 
٢٠18/٠8/٠5م(: 

رأس مال الشركة: بتاريخ 144٠/٠1/٢9ه )الموافق ٢٠18/1٠/٠9م( وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمساهمين على زيادة رأس مال  	
الشركة من )1٠,8٠٠,٠٠٠( عشرة مليون وثمانمائة ألف ريال إلى )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال، وزيادة عدد األسهم 
من )1,٠8٠,٠٠٠( مليون وثمانون ألف سهم إلى )6,48٠,٠٠٠( ستة مليون وأربعمائة وثمانون ألف سهم وبنسبة زيادة )5٠٠%(، وذلك من خالل 
طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد )5,4٠٠,٠٠٠( سهم على المساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية 
 لذلك.

ً
تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما وافقت الجمعية على تعديل المادة السابعة والثامنة من النظام األسا�سي وفقا

وبتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح 
بعد التخفيض )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي. سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية 
للسهم الواحد. وبتاريخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها 
من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي 
تخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم، وقد وافقت 
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م( على هذا التخفيض. كما وافقت الجمعية على تعديل 

المادة السابعة والثامنة من النظام األسا�سي وفقاً  لذلك.

مجلس اإلدارة: تم انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة جديدة مدتها ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 144٠/1٠/1٣ه )الموافق ٢٠19/٠6/16م( وتنتهي  	
في 144٣/11/16ه )الموافق ٢٠٢٢/٠6/15م(.

لجان المجلس: تم دمج اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار تحت مسمى اللجنة التنفيذية واالستثمار وتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة من قبل  	
مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠18/٠9/٠4م. وبتاريخ ٢٠٢٠/11/٠9م تمت الموافقة على فصل اللجنتين واإلبقاء على اللجنة التنفيذية 
كلجنة مستقلة، إال أنه وبتاريخ 144٢/٠5/15ه )الموافق ٢٠٢٠/1٢/٣٠م( أعاد المجلس النظر بقراره السابق المذكور وقرر إعادة مسمى اللجنة 

من اللجنة التنفيذية إلى اللجنة التنفيذية واالستثمار وتعيين أعضائها. 

كما تم إلغاء لجنة المخاطر في اجتماع مجلس اإلدارة السادس بتاريخ ٢٠٢٠/11/٠9م. 

تم تشكيل لجنة مراجعة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ٢٠19/1٠/٠1م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠6/15م.

رئيس مجلس اإلدارة: تعيين رئيس مجلس إدارة جديد ونائب للرئيس. 	

تاريخ  	 من  اعتبارا  الجديعي  حمد  سليمان  الدكتور/  جديد  تنفيذي  رئيس  وتعيين  السابق  التنفيذي  الرئيس  استقالة  التنفيذي:  الرئيس 
٢٠٢٠/٠9/٣٠م.

مدير عام مصنع سارة: تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي مديرا عاما لمصنع سارة للمستلزمات الطبية اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٠9/٣٠م. 	

خسائر الشركة: بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة أكثر من )٢٠%( من راس المال حيث بلغت نسبة )6٢٫٢7%( كما في ٢٠٢1/٠٣/٣1م. 	

فروع جديدة: تم افتتاح فرعين للشركة في دولة االمارات العربية المتحدة والسودان. 	

مقر الشركة: تم انتقال مقر اإلدارة العامة للشركة إلى الموقع الجديد الواقع في مدينة الرياض، حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز، مبنى فيو بالزا  	
 من يوم األربعاء 1441/٠7/٠٢هـ )الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢6م(.

ً
الغدير، الدور الثالث، مكتب رقم )٢٠،٢1( وذلك اعتبارا

الشركات التابعة أو التي تملك فيها الشركة حصص أو أسهم: في أغسطس ٢٠٢٠م تمت تصفية وشطب شهادة السجل التجاري لشركة شهد  	
الصحراء للتوزيع. وتم التخارج من شركة المخازن والخدمات المساندة. كما تم بيع كامل حصة الشركة البالغة )٣٫8%( في شركة المخازن 

والخدمات المساندة.

 لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 144٣/٠7/14ه  	
ً
النظام األسا�سي: تم تعديل النظام األسا�سي وإصدار نسخة جديدة وفقا

)الموافق ٢٠٢٢/٠٢/15م(، والذي تم اعتماده من قبل وزارة التجارة )إدارة حوكمة الشركات( بتاريخ 144٣/٠7/٢8ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠1م(.

توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال: بتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن  	
التوصية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة )66٫66%( ليصبح بعد التخفيض )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي، 

إلطفاء خسائر متراكمة بقيمة ثالثة وأربعين مليون ومائتي ألف )4٣,٢٠٠,٠٠٠( ريال سعودي. 

كما أو�سى مجلس اإلدارة، بموجب القرار نفسه، بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بنسبة )8٠٠%(، ليصبح رأس المال 
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المعلومات القانونية   

بعد الزيادة )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي عن طريق إصدار عدد )8 أسهم( حقوق أولوية مقابل كل 
سهم لرفع المالءمة المالية والتوسع االستراتيجي للشركة.

 بتاريخ 144٢/٠7/٢٣ه )الموافق ٢٠٢1/٠٣/٠7م(، بالموافقة على إغالق الشركة  	
ً
اغالق الشركة التابعة في األردن: أصدر مجلس اإلدارة قرارا

التابعة الشركة السعودية للصادرات الصناعية في المملكة األردنية الهاشمية وذلك لعدم الجدوى االقتصادية ولتخفيض المصاريف العمومية 
واإلدارية. 

استخدام متحصالت طرح أسهم حقوق أولوية لعام 2018م: قامت الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية في عام ٢٠18م بعد موافقة الجمعية  	
العامة )غير العادية( بتاريخ ٢٠18/1٠/٠9م على زيادة رأسمالها بغرض دعم المركز المالي للشركة وتطوير أعمالها وتنمية أنشطة الشركة وعملياتها. 
وبموجب الطرح حصلت الشركة على مبلغ )54,٠٠٠,٠٠٠( أربعة وخمسون مليون ريال سعودي من المساهمين نتيجة طرح )5,4٠٠,٠٠٠( 
خمسة مليون وأربعمائة ألف سهم من أسهم حقوق األولوية بسعر طرح بلغ 1٠ رياالت للسهم الواحد تمثل القيمة االسمية ويبين الجدول التالي 

استخدامات متحصالت الطرح الفعلية ونسبتها ومبالغ ونسبة االنحراف وأسباب االنحراف لكل مشروع أو بند كما يلي:

أسباب االنحراف
وموقف المشروع/بند

نسبة اإلنفاق 
الفعلي لإلنفاق 

المخطط له

نسبة 
االنحراف

مبلغ االنحراف 
)ريال سعودي(

االستخدام الفعلي 
)ريال سعودي(

المبلغ المعلن

اسم العميل )الشركة( )الريال م
السعودي(

توقف شركة )لوبريف( عن العمل إلعمال 
الصيانة خالل الفترة باإلضافة إلى انخفاض 

أسعار الكبريت العالمية
%9 )%91(  4,٠97,6٠7  4٠٢,٣9٣  4,5٠٠,٠٠٠

شركة أرامكو السعودية لتكرير 
زيت التشحيم )لوبريف(

1

إيقاف استيراد األسمنت بالمملكة األردنية 
الهاشمية

%٠ )%1٠٠(  6,٠٠٠,٠٠٠  ٠  6,٠٠٠,٠٠٠ شركة أسمنت الجوف  ٢

عدم الوصول إلى اتفاق على األسعار حتى 
تاريخه

%٠ )%1٠٠(  18,٠٠٠,٠٠٠  ٠  18,٠٠٠,٠٠٠
شركة أبناء عبدالرحمن العبد 

العزيز الشعالن للتجارة 
٣

فرص الربحية أعلى للعقود %19٠ )%9٠(  19,454,6٢8  4٠,954,6٢8 ٢1,5٠٠,٠٠٠ عقود تسويق جديدة* 4

%1٠٠ )%1٠٠(  49,94٠,5٠5  8,6٠4,867  ٠ مبلغ متبقي 5

-  54,000,000  54,000,000 االجمالي  

*قررت إدارة الشركة توجيه جزء من متحصالت الطرح في تمويل عقود جديدة وتم صرفها كما في الجدول أدناه:

المبلغ المدفوع )الريال السعودي( وصف م

 ٢,57٢,٢٢٠ شركة التصنيع الوطنية للبوليمر خالل الربع األول للعام ٢٠19م 1

 ٣8,٣8٢,4٠8 استثمار في صفقات مع شركة أرامكو السعودية لتصدير مادة )الكبريت( ٢

 بمطالبات قضائية بموجب دعاوى أقامتها الشركة في دولة اثيوبيا ضد عدد من  	
ً
المطالبات القضائية: تضمنت نشرة اإلصدار السابقة بيانا

المدينين وهم: 

 دون أن يتم تحصيل الدين(.  	
ً
)1( عوض أحمد األمين )تم اإلعالن عن تسويتها وديا

)٢( البروج للتجارة العامة و)٣( نورك أجرو للصناعات )كانت هاتان الدعويين ما تزاالن قيد النظر حتى تاريخ إصدار نشرة اإلصدار السابقة(.  	

 من محامي الشركة الخارجي يفيد عن تسوية المطالبات مع 
ً
 نهائيا

ً
وبتاريخ 144٣/٠8/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠9م(، استلمت الشركة تقريرا

الجهات المذكورة أعاله وبقيمة إجمالية قدرها خمسة ماليين وثالثمائة وسبعة وثالثين ألف وواحد وخمسون )5,٣٣7,٠51( دوالر أميركي. ونتيجة 
لهذه التسوية، توافق األطراف على سحب جميع المطالبات وإنهاء جميع اإلجراءات القضائية الجارية فيما بينها. وحتى تاريخ هذه النشرة، لم يتم 

تحصيل المبالغ التي تمت تسويتها.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية   10-10

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

أن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 

 فيها. ب. 
ً
ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركتها التابعة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة وشركتها التابعة في نشرة اإلصدار. ج. 

 في أعمال الشركة أو شركتها التابعة د. 
ً
أن الشركة وشركتها التابعة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

أو في وضعهم المالي. 

 في أعمال الشركة أو شركتها ه. 
ً
أن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

التابعة أو في وضعهم المالي. 
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التعهد بتغطية االكتتاب -  11
أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة الخير كابيتال السعودية( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشر مليون ومائتين وثمانين ألف سهم 
عادي، بسعر عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها مائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة ألف )17٢,8٠٠,٠٠٠( ريال سعودي تمثل 

)1٠٠%( من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب«(.

متعهد التغطية   11-1

متعهد التغطية

شركة الخير كابيتال السعودية

الرياض طريق الملك عبد العزيز، حي الوزارات، أبراج مدارات

ص.ب: 6941٠، الرياض 11547

المملكة العربية السعودية

هاتف: 96611٢155678+

فاكس: 96611٢191٢7٠+

www.alkhaircapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

info@alkhaircapital.com.sa :البريد إلكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   11-2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:
ً
طبقا

خصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها في - 1
ُ
صدر وت

ُ
تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف ت

هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم الُمتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم - ٢
االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- ٣

mailto:info@alkhaircapital.com.sa
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اإلعفاءات -  12
لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح -  13
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة السوق المالية السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم الوفاء بكافة 

المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع المساهمين المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني أو 
تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة 

وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح   13-1

يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة تبلغ )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي، 
مقسمة إلى )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشر مليون ومائتين وثمانين ألف سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمة 

عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(   13-2

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات 
التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل 

فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم طلبات اكتتاب آلية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	

أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	

الموافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب. 	

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 	

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

طلب االكتتاب   13-3

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم باالكتتاب عن طريق المحفظة 
االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب 
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )1٠( عشرة رياالت سعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي   13-4

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ يوم ••/••/144٣هـ )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م( وتنتهي يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 
أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشر مليون ومائتين وثمانين ألف سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية 
والتي تمثل نسبة )8٠٠%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )1٠( رياالت 
سعودية للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها مائة واثنان وسبعون مليون وثمانمائة ألف )17٢,8٠٠,٠٠٠( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة 
ثمانية )8( أسهم لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية 
ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة 

.
ً
تداول حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية )الناتجة عن عدم ممارسة تلك 
الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين( على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية 
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ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت 
رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.- 1

مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، على أن تنتهي فترة التداول في يوم - ٢
••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

 من يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م( وتستمر حتى الساعة الخامسة مساًء من يوم - ٣
ً
فترة الطرح المتبقي: تبدأ في الساعة العاشرة صباحا

••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤس�سي )ويشار 
إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب 
على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف 
يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها أعلى من سعر 

الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.

التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي - 4
كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح 
األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات( بما يتعدى سعر 

الطرح( على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل - 5
األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق المالية السعودية )تداول( لقبول 
إدراجها.

التخصيص ورد الفائض   13-5

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجدت( )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ 
 أن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي 

ً
)الموافق ••/••/٢٠٢٢م(. علما

بسعر الطرح. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في حسابات 
المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 

عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في 
 في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

ً
 أو جزئيا

ً
االكتتاب كليا

نشرة اإلصدار التكميلية   13-6

يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا علمت الشركة في أي وقت 
بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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تعليق أو إلغاء الطرح   13-7

 بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق. 
ً
لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قرارا

كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.

يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة:

الشكل رقم )2(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة 

المصدر: تداول

أسئلة وأجوبة عن اآللية المطورة لحقوق األولوية المتداولة   13-8

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين 
المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة 
بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد 

خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل نصية قصيرة ترسل 
عن طريق شركات الوساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على نسبة ما يملكه كل مساهم في رأس المال بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية.



108www.siec.com.sa | نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح   

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد 
 
ً
الجمعية العامة غير العادية، ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة، وعليه فإن معامل األحقية هو 8 حقوق تقريبا
 لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك 1,٠٠٠ سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له 8,٠٠٠ حق مقابل 

ً
لكل سهم واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية، ووفقا

ما يملكه من أسهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث ستتم إضافة الحق المكتسب إلى محافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سعر االفتتاح للحق سيكون الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر 
 
ً
 سعودي، وسعر الطرح )1٠( عشرة رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون ثالثون )٣٠( رياال

ً
إغالق سهم الشركة في اليوم السابق )4٠( أربعون رياال

.)
ً
 )4٠ - 1٠= ٣٠ رياال

ً
سعوديا

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هل من الممكن أن يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال عن طريق طرح 
أسهم حقوق أولوية؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلى إمكانية االكتتاب من خالل 
ً
يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منّصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ األسهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلي سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك 1,٠٠٠ سهم في الشركة على 
النحو التالي: 8٠٠ سهم في محفظة )أ( و٢٠٠ سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع )8,٠٠٠( حق على اعتبار أن لكل سهم )8( حقوق، عليه فسيتم 

إيداع 6,4٠٠ حق في محفظة )أ( و1,6٠٠ حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لَحَملة شهادات األسهم االكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المستلمة أو شركة مركز 
إيداع األوراق المالية )»إيداع«(، وإحضار الوثائق الالزمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى لمالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال عدم ممارسة 
الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
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ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول واالكتتاب؟

طرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة التعويض 
ُ
في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، ت

 أن المستثمر قد ال يحصل على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
ً
)إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم سعر االكتتاب. علما

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟

في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة 
 في حال بيع جزء منها، وسيتم اإلبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الوسيط 

ً
 في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيا

ً
التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليا

الخاص بالمساهم.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم الُمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بعد نهاية يوم تداول يوم الجمعية العامة غير العادية حضور الجمعية العامة غير العادية 
والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة غير العادية. ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. 

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

سيتم توزيع نصيب المستثمر على المحافظ التي يملكها المستثمر، بحسب نسبة الملكية الموجودة في كل محفظة، وفي حال وجود كسور سيتم تجميع تلك الكسور، 
 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح إلى المحفظة التي يملك فيها المستثمر أكبر كمية من الحقوق.

ً
 صحيحا

ً
وإذا أكملت رقما

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 
وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

كال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

مساعدة إضافية:

في حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل مع الشركة على البريد اإللكتروني )shareholder.relations@siec.com.sa( وألسباب قانونية، سوف يكون بمقدور 
الشركة فقط تقديم المعلومات الواردة في هذه النشرة ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن األسس الموضوعية إلصدار الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية 

أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

 راجع قسم »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح« وبقية المعلومات الواردة في هذه 
ً
ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب، فضال

النشرة.
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القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها   13-9

بتاريخ 144٣/٠5/٢٢ه )الموافق ٢٠٢1/1٢/٢6م(، صدر قرار مجلس إدارة الشركة الذي تتضمن التوصية بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح  	
بعد التخفيض )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي. كما أو�سى مجلس اإلدارة، بموجب القرار نفسه، بزيادة رأس مال 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة )194,4٠٠,٠٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف 
ريال سعودي مقسم إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )1٠( عشرة رياالت سعودية 

للسهم الواحد. 

وبتاريخ 144٣/٠7/٠6ه )الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠7م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من )64,8٠٠,٠٠٠(  	
أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد 
األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم، وهذه الموافقة مشروطة 
بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال اإلجراءات والمتطلبات النظامية ذات العالقة. وبتاريخ 144٣/٠7/14ه )الموافق 
٢٠٢٢/٠٢/15م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من )64,8٠٠,٠٠٠( أربعة وستين مليون وثمانمائة ألف 
ريال سعودي إلى )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي وتخفيض عدد األسهم من )6,48٠,٠٠٠( ستة ماليين وأربعمائة 

وثمانين ألف سهم إلى )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم.

وبتاريخ 144٣/٠8/14هـ )الموافق ٢٠٢٢/٠٣/17م(، صدرت موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بزيادة رأس مال الشركة، من خالل طرح أسهم حقوق 
أولوية بقيمة )17٢,8٠٠,٠٠٠( مائة واثنين وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي، من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي 
إلى )194,4٠٠,٠٠٠( مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم إلى 

)19,44٠,٠٠٠( تسعة عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي.

وبتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل 
االكتتاب في طرح )17,٢8٠,٠٠٠( سبعة عشر مليون ومائتين وثمانين ألف سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )1٠( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية 
قدرها عشرة )1٠( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من )٢1,6٠٠,٠٠٠( واحد وعشرين مليون وستمائة ألف ريال سعودي، إلى )194,4٠٠,٠٠٠٠( 
مائة وأربعة وتسعين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وزيادة عدد األسهم من )٢,16٠,٠٠٠( مليونين ومائة وستين ألف سهم عادي إلى )19,44٠,٠٠٠( تسعة 
عشرة مليون وأربعمائة وأربعين ألف سهم عادي. ومن ثم وافقت شركة تداول السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ ••/••/144٣ه )الموافق 
••/••/٢٠٢٢م(، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها منها الهيئة وذلك بتاريخ 

إعالنها في موقع الهيئة يوم ••/••/144٣ه )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

بنود متفرقة   13-10

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي  	
الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي 
حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة 

من الطرف اآلخر

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع نشرة  	
اإلصدار هذه باللغتين العربية واالنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف يف أسهم معينة   13-11

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغيرات يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال -  14
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية هو )••( ريال سعودي ومن المتوقع أن يصل إلى )••( ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه وهذا 
التغيير يمثل انخفاض بنسبة )••%(، وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق يف يوم الجمعية العامة غير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية x سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم 
الجمعية العامة غير العادية.

ثانياً: احتساب سعر السهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية + قيمة األسهم المطروحة( / )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة غير العادية + عدد 
األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب -  15

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب   15-1

 
ً
ُيمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا

لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1

 جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء - ٢
ً
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

فترة تسويتها )يومي عمل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.- ٣

 عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة - 4
ً
سيتاح االكتتاب إلكترونيا

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	

بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.  	

قبوله للنظام األسا�سي للشركة. 	

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص   15-2

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، 
فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ )الموافق 

••/••/٢٠٢٢م( وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير ُمكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في 
موعد أقصاه يوم ••/••/144٣هـ )الموافق ••/••/٢٠٢٢م(.

شركة تداول السعودية )تداول(   15-3

تم تأسيس نظام تداول في عام ٢٠٠1م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 199٠م. تتم عملية 
التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على 
، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 

ً
 وحتى الساعة ٣ عصرا

ً
فترة واحدة من الساعة 1٠ صباحا

.
ً
 وحتى الساعة 1٠ صباحا

ً
9:٣٠ صباحا

 وهي األوامر المشتملة على 
ً
 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال

ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا

 لتوقيت اإلدخال.
ً
أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي 
.)T+خالل يومي عمل حسب )٢ 

ً
المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آليا

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بهدف 
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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تداول أسهم الشركة يف سوق األسهم السعودي   15-4

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة 
اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، 
وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة 
 التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

ً
 تاما

ً
إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية 
قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة -  16
ستكون المستندات التالية متاحة لالطالع عليها في المقر الرئيس للشركة السعودية للصادرات الصناعية والواقع في مدينة الرياض، وعنوانه )الرياض( طريق الملك 
عبدالعزيز - حي )الغدير( الرياض )1٣٣11( - الرمز البريدي )4199( المملكة العربية السعودية، وذلك خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس ما بين الساعة 
 
ً
 من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن ال تقل تلك الفترة عن 14 يوما

ً
٠8:٠٠ صباًحا وحتى الساعة ٠4:٠٠ مساًء، اعتبارا

قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة حتى نهاية الطرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

السجل التجاري. 	

النظام األسا�سي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال.  	

نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.  	

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

الدراسات والتقارير والخطابات: 

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	

الموافقات الخطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني والمحاسب القانوني على استخدام أسمائهم  	
وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار.
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