نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

شركة الكثيري القابضــة

Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

شركة الكثيري القابضة هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (ق )171/وتاريخ 1438/06/09ه (املوافق 2017/03/08م) وبموجب السجل التجاري رقم ( )1010255690وتاريخ 1429/08/29ه (املوافق 2008/08/31م).
طــرح أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرون ألــف وثمانمائــة وثمانــون ( )4,520,880ســهم عــادي بســعر طــرح يبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف
وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،وتمثــل زيــادة فــي رأس مــال الشــركة بنســبة ( ،)%100ليصبــح رأس مــال الشــركة تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال ســعودي.

فتـرة التداول :تبدأ من يوم اإلثنيـن 1442/٢/٢٥ه (املوافق2020/١٠/١٢م) وتنتهي في يوم اإلثنيـن 1442/٣/٢ه (املوافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م)

فتـرة االكتتاب :تبدأ من يوم اإلثنيـن 1442/٢/٢٥ه (املوافق 2020/١٠/١٢م) وتنتهي في يوم الخميس 1442/٣/٥ه (املوافق 2020/١٠/٢٢م)
ُ
تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الشــركة» أو «املصــدر») فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى
«مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر محمــد الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم
( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) .وفــي تاريــخ 1435/06/14ه (املوافــق 2014/04/14م) تــم
تحويــل كيانهــا القانونــي إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول
شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري
رقــم (ق )171/وتاريــخ 1438/06/09ه (املوافــق 2017/03/08م) .وفــي تاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم
إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية عامــة .وفــي تاريــخ 1441/03/06ه
(املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية .ويقــع مقــر املركــز
الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،وعنوانــه  3158األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن عبدالرحمــن  -حــي امللقــا وحــدة رقــم  19الريــاض
 6695 - 13523اململكــة العربيــة الســعودية .ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وأربعــون مليــون ومائتــان وثمانيــة آالف وثمانمائــة
( )45,208,800ريــال ســعودي ،مقســم إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي
بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل (ويشــار إليهــا منفــردة ب ـ «ســهم حالــي»
ومجتمعــة ب ـ «األســهم الحاليــة») .وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة (ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن
أســهم الشــركة) هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري والــذي يملــك مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألــف وأحــد عشــر ()2,718,011
ســهم ،أي مانســبته ( )%60.12مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.
أو�صــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/03/17ه (املوافــق 2019/11/14م) بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن
خالل طرح أســهم حقوق أولوية بقيمة خمســة وأربعين مليون ومائتين وثمانية آالف وثمانمائة ( )45,208,800ريال ســعودي ،وذلك
بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
وفــي تاريــخ 1442/٢/١٨ه (املوافــق 2020/١٠/٥م) ،وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة
مــن خــال إصــدار أســهم حقــوق أولويــة ،ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن
( )4,520,880ســهم عــادي جديــد (ويشــار إليهــا بـ«أســهم حقــوق األولويــة» أو «األســهم الجديــدة») بســعر طــرح يبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد (ويشــار إليــه بـ«ســعر الطــرح») ،وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك لزيــادة رأس مــال
الشــركة مــن خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة
وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف
وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي إلــى تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين ( )9,041,760ســهم عــادي.
ســوف يتــم إصــدار حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول (ويشــار إليهــا مجتمعــة ب ـ «حقــوق أولويــة» ومنفــردة ب ـ «حــق أولويــة»)
للمســاهمين املالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املتضمنــة املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال (ويشــار
إليــه ب ـ «تاريــخ األحقيــة») واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة املتضمنــة املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال بتاريــخ 1442/٢/٢٠ه ـ (املوافــق2020/١٠/٧م) (ويشــار إليهــم مجتمعيــن
ب ـ «املســاهمين املقيديــن» ومنفرديــن ب ـ «املســاهم املقيــد») علــى أن تــودع تلــك الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن بعــد انعقــاد
ً
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أخــذا فــي االعتبــار إجـراءات التســوية بعــدد ( )1حــق لــكل ( )1ســهم مــن أســهم الشــركة ويعطــي كل حــق
لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد وذلــك بســعر الطــرح.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين (ويشــار إليهــم ب ـ «املســتثمرين الجــدد») – الذيــن يجــوز لهــم
تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة – التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق املاليــة الســعودية (ويشــار
إليهــا بـ«تــداول» أو «الســوق») ،وتبــدأ فت ــرة التــداول وفت ــرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه (املوافــق 2020/١٠/١٢م) علــى
أن تنتهــي فت ــرة التــداول فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٣/٢ه (املوافــق 2020/١٠/١٩م) (ويشــار إليهــا بـ«فت ــرة التــداول») ،بينمــا تســتمر فت ــرة
االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1442/٣/٥ه (املوافــق 2020/١٠/٢٢م) (ويشــار إليهــا بـ«فت ــرة االكتتــاب») ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
فت ــرة التداول وفت ــرة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فت ــرة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفت ــرة،
بينمــا تســتمر فت ــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفت ــرة.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فت ــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق املكتســبة أو جــزء
منهــا أو شـراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق .كمــا ســيكون بإمــكان املســتثمرين الجــدد خــال فت ــرة التــداول القيــام بشـراء حقــوق
عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شـراؤها خــال فت ــرة التــداول.
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة (خالل فتـرة االكتتاب) على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:
 )1سيتاح في هذه الفتـرة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
 )2ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فت ــرة االكتتــاب ،وفــي حــال ش ـرائه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه
االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة تســويتها (يومــي عمــل).
 )3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
 )4ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر
البيــع والشـراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة االكتتــاب (ويشــار إليهــا بـ«األســهم املتبقيــة») فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن
املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي (ويشــار إليهــم ب ـ «املؤسســات االســتثمارية») ( ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـ«الطــرح املتبقــي»)،
وتقــوم تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لش ـراء األســهم املتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتـ ً
ـداء مــن الســاعة
ً
العاشــرة صباحــا يــوم الثالثــاء 1442/٣/١٠ه (املوافــق 2020/١٠/٢٧م) وحتــى الســاعة الخامســة مسـ ًـاء مــن اليــوم التالــي يــوم األربعــاء
1442/٣/١١ه (املوافــق 2020/١٠/٢٨م) (ويشــار إليهــا بـ«فت ــرة الطــرح املتبقــي») .وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات
االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى
املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض .أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل،
وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح املحصــل مــن عمليــة الطــرح املتبقــي للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح (إن وجــدت)
بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات (بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه
ً
1442/٣/٢٦ه (املوافــق 2020/١١/١٢م) .علمــا أن املســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور األســهم ،قــد ال
يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.
وفــي حــال لــم تكتتــب املؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم ،فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم ملتعهــد
ً
التغطيــة الــذي ســيقوم بش ـرائها بســعر الطــرح (فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).
وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 1442/٣/١٥ه ـ (املوافــق 2020/١١/١م) (ويشــار إليــه بـ«تاريــخ
ً
التخصيــص») (فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه»).
وبعــد اكتمــال عمليــة االكتتــاب ســيصبح رأس مــال الشــركة تســعون مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ()90,417,600
ريــال ســعودي ،مقســم إلــى تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين ( )9,041,760ســهم عــادي .وســيتم اســتخدام صافــي
متحصــات االكتتــاب بشــكل رئيــس فــي دعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة وتوفيــر رأس مــال عامــل يمكــن الشــركة مــن زيــادة
ً
الطاقــة التشــغيلية ودعــم أنشــطتها املســتقبلية (فضــا راجــع القســم (« )7اســتخدام متحصــات الطــرح واملشــاريع املســتقبلية»).
إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة .وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة القيمــة
ً
بالكامــل ومســاوية تمامــا لألســهم القائمــة .ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة (ويشــار
إليــه بـ«املســاهم») حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين (ويشــار إليهــا بـ«الجمعيــة العامــة») (سـ ً
ـواء العاديــة أو غيــر العاديــة)
والتصويــت فيــه .وسيســتحق مالكــو األســهم الجديــدة أي أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا بعــد تاريــخ إصدارهــا (إن وجــدت).
تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة بعــدد ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة
( )3,139,500ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بتاريــخ 1438/10/15ه
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول) ،وبتاريــخ
(املوافــق 2017/07/09م) بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
1439/12/05ه (املوافــق 2018/08/16م) قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بنســبة ( )%20مــن واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة
وخمســة وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ()37,674,000
ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ســتمائة وســبعة وعشــرين ألــف وتســعمائة ( )627,900ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية
قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وذلــك بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،وبتاريــخ
1440/08/18ه (املوافــق 2019/04/23م) قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بنســبة ( )%20مــن ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة
وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال
ســعودي عــن طريــق إصــدار ســبعمائة وثالثــة وخمســين ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ( )753,480ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية
قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وذلــك بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم .وبتاريــخ
1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية
بعــدد أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ()10
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
ً
يتــم حاليــا تــداول األســهم القائمــة للشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية .وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق املاليــة باململكــة
العربيــة الســعودية (ويشــار إليهــا بـ«الهيئــة») لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة ،كمــا قدمــت طلــب إلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية
(تــداول) لقبــول إدراجهــا ،وقــد تــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات العالقــة وتمــت املوافقــة
علــى نشــرة اإلصــدار هــذه .ومــن املتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق خــال فت ــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة
تخصيــص األســهم الجديــدة ورد الفائــض (فضـ ًـا راجــع الصفحــة رقــم (ك) («التواريــخ املهمــة وإج ـراءات االكتتــاب»)) .وســيكون
ً
التــداول فــي األســهم الجديــدة  -بعــد تســجيلها وقبــول إدراجهــا  -متاحــا ملواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية واملقيميــن فيهــا إقامــة
نظاميــة ومواطنــي الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي والشــركات وصناديــق االســتثمار الســعودية والخليجيــة باإلضافــة إلــى
املســتثمرين األجانــب املؤهليــن بموجــب القواعــد املنظمــة الســتثمار املؤسســات املاليــة األجنبيــة املؤهلــة فــي األوراق املاليــة املدرجــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،يحــق للفئــات األخــرى مــن املســتثمرين األجانــب الحصــول علــى الفوائــد االقتصاديــة املرتبطــة باألســهم الجديــدة
مــن خــال إبـرام اتفاقيــات مبادلــة مــع األشــخاص املرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة (ويشــار إليــه بـ«الشــخص املرخــص لــه») ،مــع العلــم أن
الشــخص املرخــص لــه ســيكون فــي هــذه الحالــة املالــك القانونــي املســجل لألســهم.

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم «إشعار هام» في الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل املخاطرة» الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

املستشاراملالي ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية

ُ
تحتــوي نشــرة اإلصــدارهــذه علــى معلومــات قدمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (املشــارإليهــا بـ»الهيئــة») وطلــب قبــول إدراج األوراق املاليــة بحســب
متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق املاليــة الســعودية .ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــرأســماؤهم علــى الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدارهــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات
أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال تعطيــان ّ
أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق املاليــة الســعودية ّ
أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل ّ
املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد ّ
أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما
أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى ّ
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
صراحــة مــن ّ
أي جــزء منهــا.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1442/١/١٢هـ (املوافق 2020/٨/٣١م)
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إشعارمهم
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه (»نشــرة اإلصــدار») علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة الكثيــري القابضــة وعــن أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة لالكتتــاب .وعنــد التقــدم
بطلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة ،ســتتم معاملــة املســتثمرين علــى أســاس أن طلب ــاتهم تستن ــد إلــى املعل ــومات التــي تحت ــويها نشــرة اإلصــدار والتــي يمكــن الحص ــول علــى
نســخة منهــا مــن املقــر الرئي�ســي للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــال زيــارة املواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة ( )www.alkathiriholding.comواملستشــار املالــي
( )www.falcom.com.saوهيئة السوق املالية (.)www.cma.org.sa
ً
ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــال فت ــرة التقــل عــن ( )14يومــا قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال،
وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعـ ّـدت موافقــة الهيئــة ملغــاة.
وقــد قامــت الشــركة بتعييــن («شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة») كمستشــار مالــي («املستشــار املالــي») ومديــر االكتتــاب («مديــر االكتتــاب») ومتعهــد التغطيــة («متعهــد
التغطيــة») وذلــك فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة.
تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة .ويتحمــل أعضــاء مجلــس
اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة (د) مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب علمهــم
واعتقادهــم ،بعــد إجـراء الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة
فيهــا مضللــة .وال تتحمــل هيئــة الســوق املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا
ً
أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.
ً
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات املعقولــة للتحــري عــن صحــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا ،إال أن جــزءا مــن املعلومــات
الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة ،ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدراءهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو املستشــار املالــي أو أي مــن
مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــات (ه) و(و) ،أي ســبب لالعتقــاد بــأن هــذه املعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا ،إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة
مــن هــذه املعلومــات ،وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التـزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه املعلومــات أو اكتمالهــا.
إن املعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر ،الســيما أن الوضــع املالــي للشــركة وقيمــة األســهم يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي
نتيجــة للتطــورات املســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن
ً
ســيطرة الشــركة (فضال راجع القســم (« )2عوامل املخاطرة» من هذه النشــرة) .وال يجوز اعتبار تقديم نشــرة اإلصدار أو أية معلومات شــفهية أو كتابية متعلقة بأســهم
الطــرح أو تفســيرها أو اإلعتمــاد عليهــا ،بــأي شــكل مــن األشــكال ،علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقـرار بشــأن تحقــق أي إيـرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب فــي أســهم حقــوق
األولويــة .وتعتبــر املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع املالــي أو االحتياجــات
االســتثمارية الخاصــة .ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه ،وقبــل اتخــاذ قـرار باالســتثمار ،مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه
مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب لتقييــم مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار واملعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات املاليــة
الخاصــة بــه.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين («املســتثمرين الجــدد»)  -الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة  -التــداول
واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق املاليــة الســعودية («تــداول» أو «الســوق») .وتبــدأ فت ــرة التــداول وفت ــرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه ـ (املوافــق
2020/١٠/١٢م) علــى أن تنتهــي فت ــرة التــداول فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٣/٢ه ـ (املوافــق 2020/١٠/١٩م) («فت ــرة التــداول») ،بينمــا تســتمر فت ــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم
الخميــس 1442/٣/٥ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٢٢م) («فت ــرة االكتتــاب») .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فت ــرة التــداول وفت ــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر
فت ــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفت ــرة ،بينمــا تســتمر فت ــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفت ــرة.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فت ــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق املكتســبة أو جــزء منهــا أو ش ـراء حقــوق إضافيــة عــن
طريــق الســوق .كمــا ســيكون بإمــكان املســتثمرين الجــدد خــال فت ــرة التــداول القيــام بشـراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شـراؤها خــال فت ــرة التــداول.
ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة (خالل فتـرة االكتتاب) على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:
)1سيتاح في هذه الفتـرة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
)2ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فت ــرة االكتتــاب ،وفــي حــال شـرائه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة تســويتها
(يومــي عمــل).
)3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
)4ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والش ـراء باإلضافــة إلــى
االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.
وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة االكتتــاب («األســهم املتبقيــة») فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي) ويشــار إليهــم
ب ـ «املؤسســات االســتثمارية») (ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه ب ـ «الطــرح املتبقــي»).

أ

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
ً
ً
ابتداء من الســاعة العاشــرة صباحا يوم الثالثاء 1442/٣/١٠ه
وتقوم املؤسســات االســتثمارية بتقديم عروضها لشـراء األســهم املتبقية وســيتم اســتقبال تلك العروض
(املوافق 2020/١٠/٢٧م) وحتى الســاعة الخامســة مسـ ًـاء من اليوم التالي يوم األربعاء 1442/٣/ ١١ه (املوافق 2020/١٠/٢٨م) ( «فت ــرة الطرح املتبقي»).
وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم
بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض.
أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل ،وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح املحصــل مــن عمليــة الطــرح املتبقــي للشــركة وتــوزع
باقي متحصالت عملية الطرح (إن وجدت) (بما يتجاوز سعر الطرح) على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1442/٣/٢٦ه (املوافق 2020/١١/١٢م).
ً
علما أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه ،وأصحاب كسور األسهم ،قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فتـرة الطرح املتبقي بسعر الطرح.
وفــي حــال لــم تكتتــب املؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم ،فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم ملتعهــد التغطيــة الــذي ســيقوم بشـرائها بســعر
ً
الطــرح (فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» مــن هــذه النشــرة).
ً
وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 1442/٣/١٥ه (املوافــق 2020/١١/١م) («تاريــخ التخصيــص») (فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات
املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» مــن هــذه النشــرة).
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املعلومات املالية
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة للفترتيــن املنتهيتيــن فــي
 19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة» و 31ديســمبر 2017م) ،والقوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
ً
2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي
اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (.)SOCPA
وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات املاليــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة للفترتيــن
املنتهيتيــن فــي  19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة» و 31ديســمبر 2017م) مــن قبــل شــركة ســليمان عبــدهللا الخرا�شــي (الخرا�شــي وشــركاه محاســبون
ومراجعــون قانونيــون) ،وعــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات محاســبون ومراجعــون قانونيــون .وتقــوم الشــركة
بإصــدار قوائمهــا املاليــة بالريــال الســعودي.
إن بعــض املعلومــات املاليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة تــم تقريبهــا مــن خــال جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وعليــه ،فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة
فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقــد تــم إعــداد التوقعــات املســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة ُومعلنــة تــم ذكرهــا فــي املواضــع ذات العالقــة .وقــد تختلــف ظــروف الشــركة
فــي املســتقبل عــن االفتراضــات املســتخدمة ،وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فــي مــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات.
تمثــل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات املســتقبليةُ .ويســتدل علــى هــذه البيانــات املســتقبلية بصــورة عامــة مــن خــال طريقــة اســتخدام

بعــض الكلمــات مثــل «تعتــزم /تخطــط» أو «تقــدر» أو «تعتقــد» أو «تتوقــع» أو «مــن املمكــن» أو «ســوف» أو «ينــوي» أو «ينبغــي» أو «متوقــع» أو «قــد» أو «يعتقــد» أو
الصيــغ النافيــة مــن هــذه املفــردات وغيرهــا مــن املفــردات املقاربــة أو املعاكســة لهــا فــي املعنــى .وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة وإدارتهــا فيمــا
ً
يتعلــق بأحــداث مســتقبلية ،ولكنهــا ليســت ضمانــا لــأداء املســتقبلي .وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلنجــازات التــي
ً
ً
تحققهــا الشــركة مختلفــة بشــكل كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن أن يعبــر عنهــا صراحــة أو ضمنــا فــي بيانــات تلــك التطلعــات .وقــد تــم اســتعراض
ً
ً
أهــم املخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثــر تفصيــا فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة (فضــا راجــع القســم (« )2عوامــل املخاطــرة»
مــن هــذه النشــرة) .وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه املخاطــر أو األمــور غيــر املتيقنــة ،أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا ،فــإن
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك املذكــورة فــي هــذه النشــرة.
مــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،يجــب علــى الشــركة تقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت
بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي )1( :وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة اإلصــدار أو ( )2ظهــور أي مســائل مهمــة
كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار .وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن ،فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه النشــرة سـ ً
ـواء كان ذلــك نتيجــة
معلومــات إضافيــة جديــدة أو نتيجــة حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل املخاطــرة.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة املُ ّ
عين بتاريخ 1441/07/18ه (املوافق 2020/03/13م) *

االسم

األسهم اململوكة

املنصب

صفة
العضوية

الجنسية

العمر

مباشر
العدد

النسبة

غيرمباشر
النسبة
العدد

رايد محمد ناصر الكثيري **

رئيس مجلس اإلدارة

غير مستقل
غير تنفيذي

سعودي

37

6,014

%0.133

-

-

عادل إبراهيم محمد الكثيري **

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

47

-

-

-

-

مشعل محمد ناصر الكثيري

العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

غير مستقل
تنفيذي

سعودي

35

2,718,011

%60.12

-

-

سعود محمد عبدهللا آل شريم

عضو مجلس اإلدارة

مستقل
غير تنفيذي

سعودي

29

-

-

-

-

املصدر :الشركة
* وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 1441/07/16ه (املوافــق 2020/03/11م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة املذكوريــن أعــاه للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن
تاريــخ 1441/07/18ه (املوافــق 2020/03/13م) وملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي فــي تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م).
ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق 2020/03/14م) تعييــن الســيد /رايــد محمــد ناصــر الكثيــري رئيســا ملجلــس اإلدارة ،وتعييــن الســيد /عــادل إبراهيــم محمــد
ً
الكثيــري نائبــا لرئيــس مجلــس اإلدارة ،وتــم تجديــد تعييــن الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري كعضــو منتــدب ورئيــس تنفيــذي للشــركة.

عنوان الشركة وممثلوها
شركة الكثيري القابضة

 3158األمير يزيد بن عبد هللا بن عبد الرحمن  -حي امللقا
وحدة رقم  19الرياض 6695 - 13523
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 114 167 900 /920004192 :
فاكس+966 114 167 909/106 :
البريد اإللكترونيinfo@alkathiriholding.com :
املوقع اإللكترونيwww.alkathiriholding.com :

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

ممثلو الشركة
البيان

ممثل الشركة املفوض األول

ممثل الشركة املفوض الثاني

االسم

عادل إبراهيم محمد الكثيري

مشعل محمد ناصر الكثيري

الصفة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

العنوان

 3158األمير يزيد بن عبد هللا بن عبد الرحمن  -حي امللقا وحدة رقم 19
الرياض 6695 - 13523
اململكة العربية السعودية

 3158األمير يزيد بن عبد هللا بن عبد الرحمن  -حي امللقا وحدة رقم 19
الرياض 6695 - 13523
اململكة العربية السعودية

رقم الهاتف

 +966 114 167 900تحويلة رقم ()112

 +966 114 167 900تحويلة رقم ()101

رقم الفاكس

+966 114 167 909/106

+966 114 167 909/106

adel@alkathiriholding.com

Meshal@alkathiriholding.com

البريد اإللكتروني
املصدر :الشركة

د

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

سوق األسهم
شركة السوق املالية السعودية (تداول)
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ٩٢٠٠٠١٩١٩ :
فاكس+966 ١١ ٢١٨٩١٣٣ :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

املستشارون واملحاسبون القانونيون
املستشاراملالي ومديراالكتتاب ومتعهد التغطية
شركة فالكم للخدمات املالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ٨٠٠ ٤٢٩٨٨٨٨ :
فاكس+966 ١١ ٢٠٥٤٨٢٧ :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

املستشارالقانوني
شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

طريق امللك عبدهللا ،حي الورود
ص.ب  90549الرياض 11623
اململكة العربية السعودية
هاتـ ــف+966 11 2054555 :
فاكس+966 11 2054222 :
البريد اإللكترونيcorporate@ssfirm.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.ssfirm.com.sa :

املحاسب القانوني
املعد للقوائم املالية ذات الغرض الخاص للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2017م

شركة سليمان عبدهللا الخرا�شي (الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

الرياض – حي الضباط
ص.ب  8306الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 4784009 :
فاكس+966 11 4774924 :
البريد اإللكترونيgeneral@alkharashicaa.com :
املوقع اإللكترونيwww.alkharashicaa.com :
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املحاسب القانوني
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر2018م و2019م

مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون

الرياض  -شارع صالح الدين األيوبي  -عمارة متون  -الطابق الثاني
ص.ب  63228الرياض 11516
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 477 1115 :
فاكس+966 11 472 3475 :
البريد اإللكترونيinfo@alshapanat.com :
املوقع اإللكترونيwww.alshapanat.com :

تنويه:

إن جميع املستشارين واملحاسب القانوني الواردة أسماؤهم أعاله قد قدموا موافقاتهم الكتابية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل واملضمون
الواردين في هذه النشرة ،ولم يقم أي منهم بسحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه النشرة .وال يمتلك أي من املستشارين واملحاسب القانوني أو العاملين لديهم أو أي
من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

و

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

ملخص الطرح
يجــب علــى املســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح ق ـراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري املتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق
األولويــة ،حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ ق ـرار اســتثماري .وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

ُ
اسم املصدر ووصفه ومعلومات عن
تأسيسه

ُ
شــركة الكثيــري القابضــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الشــركة» أو «املصــدر») تأسســت فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة
محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر محمــد الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ()1010255690
وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) .وفــي تاريــخ 1435/06/14ه (املوافــق 2014/04/14م) تــم تحويــل كيانهــا القانونــي
إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد/
مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ
1438/06/09ه (املوافــق 2017/03/08م) .وفــي تاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق
املاليــة الســعودية املوازيــة وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية عامــة .وفــي تاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال
الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية.
يقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،وعنوانــه  3158األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن عبدالرحمــن  -حــي امللقــا وحــدة رقــم 19
الريــاض  6695 - 13523اململكــة العربيــة الســعودية.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010255690وتاريخ 1429/08/29ه (املوافق 2008/08/31م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري ونظامها األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

ُ
نشاطات املصدر

)1إدارة الشركات التابعة لها ،أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
)2استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
)3امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
)4امتــاك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق
املعنويــة ،واســتغاللها ،وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

ُ
املساهمون الكبارفي املصدر وعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح
طبيعة الطرح

تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض وشــركاتها التابعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية( .ملزيــد مــن املعلومــات
ً
فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )3-3األنشــطة الرئيســية للشــركة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه
النشــرة).
ن
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة (ممــن يمتلكــو نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) هــو مشــعل محمــد
ناصر الكثيري والذي يملك مليونين وســبعمائة وثمانية عشــر ألف وأحد عشــر ( )2,718,011ســهم ،أي مانســبته ( )%60.12من أســهم
الشــركة قبــل الطــرح.
زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

تهــدف الشــركة مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى دعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة وتوفيــر رأس
الغرض من إصدارأسهم حقوق األولوية
ً
مــال عامــل يمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم أنشــطتها املســتقبلية( .فضــا راجــع القســم (« )7اســتخدام متحصــات
املقترح
الطــرح واملشــاريع املســتقبلية»).

ز

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
مــن املتوقــع أن يبلــغ إجمالــي متحصــات االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة
( )45,208,800ريــال ســعودي.
وســيتم اســتخدام صافــي متحصــات االكتتــاب بشــكل رئيــس فــي دعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة وتوفيــر رأس مــال عامــل يمكــن
الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم أنشــطتها املســتقبلية.
ويوضح الجدول التالي االستخدام املقترح ملتحصالت االكتتاب:
االستخدام
إجمالي املتحصالت املتوقع الحصول
عليها وتحليل ووصف االستخدام
املقترح لها

تكاليف الطرح
صافي متحصالت الطرح
ُ
رأس مال املصدرقبل الطرح
ُ
رأس مال املصدربعد الطرح
ُ
إجمالي عدد أسهم املصدرقبل الطرح
ُ
إجمالي عدد أسهم املصدربعد الطرح
القيمة االسمية للسهم
إجمالي عدد األسهم املطروحة
نسبة األسهم املطروحة من رأس مال
ُ
املصدر
سعرالطرح
إجمالي قيمة الطرح
عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها
إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته
فئات املستثمرون املستهدفون
املساهمون املقيدون
املستثمرون الجدد

حقوق األولوية
ُ
عدد حقوق األولوية املصدرة
معامل األحقية

ح

القيمة
(بآالف الرياالت السعودية)
8,000
7,000
6,000
3,200
7,500
4,000
7,008.80
2,500
45,208.80

شراء وتوريد املحطات املركزية عدد ( )2محطة
شراء وتوريد مضخات خرسانة عدد ( )3مضخات متحركة و( )1مضخة ثابتة
شراء وتوريد خالطات خرسانة متحركة عدد ( )12خالطة
شراء وتوريد مصنع ثلج بقدرة إنتاجية  100طن يوميا وقدرة تخزينية  120طن
شراء ناقالت أسمنت عدد ( )15ناقلة
أعمال استثمار وتطوير عقاري
بناء وحدات سكنية باستخدام تقنية األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد
تكاليف الطرح
اإلجمالي
املصدر :الشركة
ً
(وملزيد من املعلومات فضال راجع القسم (« )7استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية»).
ً
مــن املتوقــع أن تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي مليونيــن وخمســمائة ألــف ( )2,500,000ريــال ســعودي ،وتشــمل أتعــاب كال مــن :املستشــار
املالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار القانونــي واملحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن
ً
املصاريــف املتعلقــة باالكتتــاب( .فضــا راجــع القســم (« )7اســتخدام متحصــات الطــرح واملشــاريع املســتقبلية»).
مــن املتوقــع أن يبلــغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي اثنيــن وأربعيــن مليــون وســبعمائة وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )42,708,800ريــال
ً
ســعودي( .فضــا راجــع القســم (« )7اســتخدام متحصــات الطــرح واملشــاريع املســتقبلية»)
خمسة وأربعون مليون ومائتان وثمانية آالف وثمانمائة ( )45,208,800ريال سعودي.
تسعون مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وستمائة ( )90,417,600ريال سعودي.
أربعة ماليين وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ( )4,520,880سهم عادي.
تسعة ماليين وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وستون ( )9,041,760سهم عادي.
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
أربعة ماليين وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ( )4,520,880سهم عادي.
ُ
 %100من رأس مال املصدر قبل الطرح.
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
خمسة وأربعون مليون ومائتان وثمانية آالف وثمانمائة ( )45,208,800ريال سعودي.
أربعة ماليين وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ( )4,520,880سهم عادي.
خمسة وأربعون مليون ومائتان وثمانية آالف وثمانمائة ( )45,208,800ريال سعودي.
املساهمون املقيدون ،واملستثمرون الجدد.
املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1442/٢/٢٠ه (املوافــق
2020/١٠/٧م).
عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات – باستثناء املساهمون املقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة بعــد املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال،
وتعتبــر هــذه األوراق حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املقيديــن .ويجــوز تــداول الحــق خــال فت ــرة التــداول .ويعطــى كل حــق لحاملــة أحقيــة
االكتتــاب بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح .وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن بعــد انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال .وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن تحــت رمــز جديــد
خــاص بحقــوق األولويــة.
أربعة ماليين وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ( )4,520,880حق.
يمنــح كل مســاهم مقيــد ( )1حــق عــن كل ( )1ســهم واحــد يملكــه وهــذا املعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم
الحاليــة للشــركة.

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

تاريخ األحقية

فتـرة التداول

فتـرة االكتتاب
طريقة االكتتاب

ممارسة االكتتاب في حقوق األولوية

قيمة الحق اإلرشادية
سعرتداول الحق

الطرح املتبقي

طريقة التخصيص ورد الفائض

تاريخ التخصيص
تاريخ رد الفائض من االكتتاب
دفع مبالغ التعويض (إن وجدت)
السعراملعدل
تداول األسهم الجديدة

املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال ،وذلــك بتاريــخ
1442/2/٢٠ه (املوافــق 2020/10/7م).
تبــدأ فت ــرة التــداول فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه (املوافــق 2020/١٠/١٢م) وتســتمر حتــى نهايــة يــوم اإلثني ــن 1442/٣/٢ه (املوافــق
2020/١٠/١٩م) .ويجوز خالل هذه الفت ــرة لجميع حملة حقوق األولوية ً -
سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد  -القيام
بتــداول واكتتــاب حقــوق األولويــة.
تبــدأ فت ــرة االكتتــاب فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه (املوافــق 2020/١٠/١٢م) وتســتمر حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1442/٣/٥ه (املوافــق
2020/١٠/٢٢م) .ويجــوز خــال هــذه الفت ــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة  -سـ ً
ـواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد -
ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.
ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكترونيــا عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن خــال أي
وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء.
ً
يحــق لألشــخاص املســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكترونيــا عبــر مواقــع ومنصــات
الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء .كمــا يمكــن لألشــخاص املســتحقين
ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:
)1يحــق للمســاهمين املقيديــن خــال فت ــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق املمنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامــوا
بشـرائها خــال فت ــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة .كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجـراء بخصــوص الحقــوق
التــي يملكونهــا.
)2يحــق للمســتثمرين الجــدد خــال فت ــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشـرائها خــال فت ــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب
فــي األســهم الجديــدة .كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجـراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.
وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن املســاهمين املقيديــن أو املســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــال فت ــرة
االكتتــاب ،فســيتم طــرح األســهم املرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي.
تتمثــل قيمــة الحــق اإلرشــادية فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــال فت ــرة التــداول وســعر الطــرح .وســتقوم «تــداول»
ً
باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــال فت ــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخــرة بخمــس دقائــق ،وســيقوم أيضــا مــزودو
خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه املعلومــة حتــى يتســنى للمســتثمرين االطــاع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.
ً
هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه ،علمــا بأنــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب ،وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة الحــق
اإلرشــادية.
فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة االكتتــاب (األســهم املتبقيــة) فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي
الطابــع املؤس�ســي (املؤسســات االســتثمارية) .وتقــوم تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لش ـراء األســهم املتبقيــة وســيتم
ً
اســتقبال تلــك العــروض ابتـ ً
ـداء مــن الســاعة العاشــرة صباحــا يــوم الثالثــاء 1442/٣/١٠ه (املوافــق 2020/١٠/٢٧م) وحتــى الســاعة
الخامسة ً
مساء من اليوم التالي يوم األربعاء 1442/٣/١١ه (املوافق2020/١٠/٢٨م) (فتـرة الطرح املتبقي) .وسيتم تخصيص األسهم
املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص
األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض .أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة
ومعاملتهــا باملثــل.
ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنـ ًـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل .وســيتم جمــع كســور األســهم
وإضافتهــا إلــى األســهم املتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــال فت ــرة الطــرح املتبقــي .ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي
ســعر الطــرح املحصــل مــن بيــع األســهم املتبقيــة ،فيمــا ســتوزع باقــي متحصــات الطــرح املتبقــي (إن وجــدت) بــدون احتســاب أي رســوم
ً
ً
أو اســتقطاعات (أي مــا يتجــاوز ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــا أو جزئيــا فــي األســهم الجديــدة وملســتحقي كســور
ً
األســهم ،علمــا أن املســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور األســهم ،قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي
ً
فت ــرة الطرح املتبقي بســعر الطرح( .فضال راجع القســم (« )13املعلومات املتعلقة باألســهم وأحكام الطرح وشــروطه» من هذه النشــرة).
وسيتم رد فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.
سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1442/٣/١٥ه (املوافق 2020/١١/١م).
ســيتم رد الفائــض مــن االكتتــاب (إن وجــد) دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس
1442/٣/٢٦ه (املوافــق 2020/١١/١٢م).
ً
ً
ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا أو جزئيــا فــي األســهم الجديــدة
ً
وملســتحقي كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/٣/٢٦ه (املوافــق 2020/١١/١٢م) ،علمــا
بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل املبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــات بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم.
تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة إلــى ( )٩٢,٦٠ريــال ســعودي للســهم وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال ،ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم بمقــدار ( )٨٢,٦٠ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
يبدأ تداول األسهم الجديدة في «تداول» بعد استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية
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إدراج وتداول حقوق األولوية

األحقية في األرباح
حقوق التصويت
القيود املفروضة على تداول األسهم
القيود املفروضة على تداول الحقوق

األسهم التي سبق ُ
للمصدرإدراجها

شروط االكتتاب في أسهم حقوق
األولوية

تــدرج حقــوق األولويــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــال فت ــرة تــداول حقــوق األولويــة .ويكــون لحقــوق األولويــة رمــز منفصــل ومســتقل عــن
رمــز األســهم الحاليــة للشــركة علــى شاشــة تــداول .ويملــك املســاهمون املقيــدون خــال فت ــرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم
ببيــع الحقــوق أو جــزء منهــا فــي الســوق أو شـراء حقــوق إضافيــة مــن خــال الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجـراء حيــال حقــوق األولويــة سـ ً
ـواء
ببيعهــا أو ش ـراء حقــوق إضافيــة .وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــال فت ــرة التــداول الحــق فــي ش ـراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع
تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجـراء حيــال الحقــوق التــي تــم شـراؤها خــال فت ــرة التــداول .وســيقوم نظــام «تــداول» بإلغــاء
رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فت ــرة تــداول حقــوق األولويــة ،وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع
انتهــاء تلــك الفت ــرة.
سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.
إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة ،وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة .وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة القيمــة
ً
بالكامــل ومســاوية تمامــا لألســهم القائمــة .ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع
الجمعيــة العامــة للمســاهمين (سـ ً
ـواء العاديــة أو غيــر العاديــة) والتصويــت فيــه .ويجــوز للمســاهم تفويــض مســاهم آخــر ،مــن غيــر أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة ،لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة.
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة ،باستثناء القيود التنظيمية املفروضة على األسهم املدرجة بشكل عام.
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.
تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة بعــدد ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة
( )3,139,500ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بتاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول) ،وبتاريــخ 1439/12/05ه
2017/07/09م) بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
(املوافــق 2018/08/16م) قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بنســبة ( )%20مــن واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف
( )31,٣٩٥,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار
ســتمائة وســبعة وعشــرين ألــف وتســعمائة ( )627,900ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد وذلــك بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،وبتاريــخ 1440/08/18ه (املوافــق 2019/04/23م)
قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا بنســبة ( )%20مــن ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي
إلــى خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ســبعمائة وثالثــة وخمســين
ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ( )753,480ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد وذلــك
بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم .وبتاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة
وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية بعــدد أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن
كل
( )4,520,880ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
يجب على األشــخاص املســتحقين الراغبين في االكتتاب باألســهم الجديدة اســتيفاء شــروط االكتتاب ذات الصلة .ولالطالع على شــروط
ً
وأحكام وتعليمات االكتتاب فضال راجع القســم (« )13املعلومات املتعلقة باألســهم وأحكام الطرح وشــروطه» من هذه النشــرة.
يعنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:

ُ
)1تابعي املصدر.
)2املساهمين الكبار في املصدر.
)3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.
ُ
الجمهور
)4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
)5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
)6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو ) 5أعاله.
)7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في (،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
ً
)8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد إدراجها.
أربعة ماليين وخمسمائة وعشرون ألف وثمانمائة وثمانون ( )4,520,880سهم عادي ،والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.
األسهم الجديدة
ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة ،ويمكــن تصنيــف هــذه املخاطــر إلــى )1 :مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة
 )2مخاطــر تتعلــق بالســوق والقطــاع  )3مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة ،وقــد تمــت مناقشــة هــذه املخاطــر فــي القســم (« )2عوامــل
عوامل املخاطرة
املخاطــرة» مــن هــذه النشــرة ،والــذي يتوجــب دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي ق ـرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق األولويــة.
ً
التعديالت الجوهرية التي طرأت على
تمــت موافقــة الهيئــة علــى نشــر آخــر نشــرة إصــدار للشــركة فــي تاريــخ 1438/08/21ه (املوافــق 2017/05/17م)( .فضــا راجــع القســم
املعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر الفرعــي (« )14-10املعلومــات الجوهريــة التــي تغيــرت منــذ موافقــة الهيئــة علــى آخــر نشــرة إصــدار أســهم» مــن القســم (« )10املعلومــات
القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).
نشرة إصدار
تنويه :ينبغي دراسة قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم (« )2عوامل املخاطرة» من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.
ُ

ي

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
الحدث

التاريخ

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املتضمنــة املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال وتحديــد تاريــخ
ً
األحقيــة واملســاهمين املســتحقين ،علمــا بــأن املســاهمين املســتحقين هــم املســاهمون املالكــون
لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال
واملقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

1442/٢/١٨ه (املوافق 2020/١٠/٥م)

فتـرة التداول

فتـرة االكتتاب

انتهاء فتـرة االكتتاب

فتـرة الطرح املتبقي

اإلشعار بالتخصيص النهائي
دفــع مبالــغ التعويــض (إن وجــدت) لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا فــي االكتتــاب
ً
ً
كليــا أو جزئيــا ومســتحقي كســور األســهم.
التاريخ املتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة

تبــدأ فت ــرة التــداول فــي يــوم اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه (املوافــق 2020/١٠/١٢م) وتســتمر
حتــى نهايــة يــوم اإلثني ــن 1442/٣/٢ه (املوافــق 2020/١٠/١٩م) .ويجــوز خــال هــذه
الفت ــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة  -سـ ً
ـواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين
جــدد  -القيــام بتــداول واكتتــاب حقــوق األولويــة.
تبدأ فتـرة االكتتاب في يوم اإلثنيـن 1442/٢/٢٥ه (املوافق 2020/١٠/١٢م) وتستمر
حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1442/٣/٥ه (املوافــق 2020/١٠/٢٢م) .ويجــوز خــال هــذه
الفت ــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة  -سـ ً
ـواء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين
جــدد  -ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.
تنتهــي فت ــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم الخميــس
1442/٣/٥ه (املوافــق 2020/١٠/٢٢م).
ً
تبــدأ فت ــرة الطــرح املتبقــي فــي الســاعة العاشــرة صباحــا مــن يــوم الثالثــاء 1442/٣/١٠ه
(املوافــق 2020/١٠/٢٧م) وتســتمر حتــى الســاعة الخامســة مسـ ًـاء مــن اليــوم التالــي يــوم
األربعــاء 1442/٣/١١ه (املوافــق 2020/١٠/٢٨م).
يوم األحد 1442/٣/١٥ه (املوافق 2020/١١/١م)

يوم الخميس 1442/٣/٢٦ه (املوافق 2020/١١/١٢م)
بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجـراءات الالزمــة ،ســوف يتــم اإلعــان عــن تاريــخ بــدء التــداول
فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.

تنويه :جميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية ،وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق املالية السعودية (تداول) (.)www.tadawul.com.sa

ك

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

تواريخ اإلعالنات املهمة
اإلعالن
اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية
اإلعالن عن تحديد فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب في األسهم الجديدة
اإلعالن عن بدء فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب
إعالن تذكيري عن بدء فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب
إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب
اإلعالن عن:
·نتائج االكتتاب
·تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها (إن وجدت) وبدء فتـرة الطرح املتبقي
اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية
اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين
اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها (إن وجدت)

ُ
املعلن

تاريخ اإلعالن

الشركة
الشركة
تداول
الشركة
تداول
الشركة
الشركة

يوم 1442/١/١٨ه (املوافق 2020/٩/٦م)
الثالثاء 1442/٢/١٩ه (املوافق 2020/١٠/٦م)
الثالثاء 1442/٢/١٩ه (املوافق 2020/١٠/٦م)
الثالثاء 1442/٢/١٩ه (املوافق 2020/١٠/٦م)
اإلثنين 1442/٢/٢٥ه (املوافق 2020/١٠/١٢م)
اإلثنين 1442/٢/٢٥ه (املوافق 2020/١٠/١٢م)
اإلثنين 1442/٣/٢ه (املوافق 2020/١٠/١٩م)

الشركة

األحد 1442/٣/٨ه (املوافق 2020/١٠/٢٥م)

الشركة
مركز اإليداع
الشركة

األحد 1442/٣/١٥ه (املوافق 2020/١١/١م)
الخميس 1442/٣/٢٦ه (املوافق 2020/١١/١٢م)
الخميس 1442/٣/٢٦ه (املوافق 2020/١١/١٢م)

تنويــه :جميــع التواريــخ املذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) ( .)www.tadawul.com.saباإلضافــة إلــى ذلــك
ســيتم تحديــد تاريــخ إيــداع األســهم الجديــدة فــي محافــظ املســتثمرين بالتنســيق مــع شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة (إيــداع).

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي:
ُ
)1اسم املصدر ورقم سجله التجاري.
)2األوراق املالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق املالية وطرحها.
) 3العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.
)4تاريخ نشر نشرة اإلصدار.
ً
ً
)5بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة أو طرحا المتالك األوراق املالية بشرائها أو االكتتاب فيها.
)6اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية (إن وجد) واملستشار املالي واملستشار القانوني.
ل
)7إخــاء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة« :ال تتحمــل هيئــة الســوق املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداو ) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا
أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
أي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما صراحـ ًـة مــن ّ
اإلعــان ،وال تعطيــان ّ
أي خســارة تنتــج عمــا ورد
ّ
فــي هــذا اإلعــان أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه».

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين ســواء كانــوا مــن املســاهمين املقيديــن أو مســتثمرين جــدد ،وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة
الخاصــة باألشــخاص املســتحقين فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقين ســوف تطــرح علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي
فت ــرة الطــرح املتبقــي ويتعيــن علــى األشــخاص املســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــال الوســائل والخدمــات التــي يوفرهــا
الوســيط للمســتثمرين ،وذلــك بشــرط أن يكــون للشــخص املســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الذيــن يقدمــون هــذه الخدمــات.
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن
ً
ً
أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم .وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض ّ
خــال ّ
أي طلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليــا أو جزئيــا
ً
فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب .وال يجــوز التعديــل فــي طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــدا
ً
ملزمــا بيــن الشــركة واملســاهم املســتحق.

ل

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال ،وهــو حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املالكيــن
لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد ،وذلــك بســعر الطــرح.

ملن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة ،وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي املحافــظ الخاصــة
باملســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز
جديــد خــاص بحقــوق األولويــة ،ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعاراملستثمربحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟
يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة (تداوالتــي) املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل
عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟
يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟
هــو املعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين املقيديــن مــن خاللــه معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة ،وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو ( )1حــق لــكل
ً
ســهم ( )1واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة ،ووفقــا لذلــك ،إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ( )1,000ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ( )1,000حــق
مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمزتداول هذه الحقوق عن اسم ورمزأسهم الشركة؟
نعم ،حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية) .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان
ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق ( )15ريــال ســعودي ،وســعر الطــرح ( )10ريــاالت ســعودية ،فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون ( )5ريــاالت ســعودية.

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

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فتـرة التداول.

هــل مــن املمكــن أن يفقــد املســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة والتصويــت علــى زيــادة
رأس املــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟
نعم ،يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي ّ
منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن
خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

م

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق اململوكة له؟
ال يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثرمن محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس املحفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة بالحقــوق .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان مســاهم يملــك ( )1,000ســهم فــي الشــركة علــى
النحو التالي ( )800ســهم في محفظة (أ) و( )200ســهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ســتودع ( )1,000حق على اعتبار أن لكل ســهم ( )1حق .عليه فســيتم
إيــداع ( )800حــق فــي محفظــة (أ) و( )200حــق فــي محفظــة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعــم ،يحــق َ
لح َملــة شــهادات األســهم االكتتــاب ،لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات املســتلمة أو شــركة مركــز
إيــداع األوراق املاليــة («إيــداع») ،وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

ً
ً
هل يحق ملن اشترى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فتـرة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم ،بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فتـرة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فتـرة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فتـرة التداول؟
ال ،ال يمكــن ذلــك .بعــد انقضــاء فت ــرة التــداول يتبقــى ملالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك .وفــي حــال عــدم ممارســة
الحــق يمكــن أن يخضــع املســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية ،أو الربــح فــي حــال بيــع األســهم فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر أعلــى مــن ســعر
الطــرح.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فتـرة التداول ومرحلة االكتتاب؟
ُ
فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فت ــرة االكتتــاب ،تطــرح األســهم الجديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب ،ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض
ً
(إن وجــد) ملالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب .علمــا أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
ُ
يحــق للمســاهم املقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعرالسهم 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.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق املاليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة املترتبــة علــى زيــادة رأس
مــال املصــدر؟
نعــم ،حيــث انــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ ش ـراء األســهم (أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة) ،مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لدى املستثمرأكثرمن محفظة مع أكثرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى املحافــظ التــي يملكهــا املســتثمر ،بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة ،وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك الكســور،
ً
ً
وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى املحفظــة التــي يملــك فيهــا املســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس ،بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه
النشــرة وإعالنــات الشــركة.

ن

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غيراملساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.

مساعدة إضافية:
فــي حــال وجــود أي استفســارات ،الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي ( )info@alkathiriholding.comوألســباب قانونيــة ،ســوف يكــون بمقــدور الشــركة
فقــط تقديــم املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم املشــورة املاليــة أو
الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
ً
وملزيــد مــن املعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب ،فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» وبقيــة املعلومــات
الــواردة مــن هــذه النشــرة.

س

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين

ً
يقدم هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات األساســية الواردة في هذه النشــرة .ونظرا ألنه ملخص ،فإنه ال يشــتمل على كل املعلومات التي قد تهم املســاهمين وغيرهم
من عامة املســتثمرين من املؤسســات واألفراد .ويتعين على مســتلمي هذه النشــرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ ّ
أي قرار اســتثماري يتعلق بالحقوق أو األســهم الجديدة.

نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ«الشــركة» أو «املُصــدر») فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري
للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر محمــد الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) .وفــي
تاريــخ 1435/06/14ه (املوافــق 2014/04/14م) تــم تحويــل كيانهــا القانونــي إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة»
وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب القـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ
1438/06/09ه (املوافــق 2017/03/08م) .وفــي تاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة
وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية عامــة .وفــي تاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة
الســعودية الرئيســية.
يقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،وعنوانــه  3158األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن عبدالرحمــن  -حــي امللقــا وحــدة رقــم  19الريــاض  6695 - 13523اململكــة
العربيــة الســعودية.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وأربعــون مليــون ومائتــان وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،مقســم إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين
ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.
وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة (ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري والــذي يملــك
مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألــف وأحــد عشــر ( )2,718,011ســهم ،أي مانســبته ( )%60.12مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها
·تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر
محمــد الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) ،وب ـرأس مــال قــدره مائــة ألــف
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
( )100,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة ( )100حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
·وبتاريــخ 1435/06/14ه ـ (املوافــق 2014/04/14م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي ملؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت إلــى شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،وقــد تــم ذلــك بموجــب
عقــد التأســيس (تحويــل املؤسســة إلــى شــركة) املوثــق لــدى كاتــب العــدل املكلــف فــي وزارة التجــارة بالريــاض بالعــدد ( )35734552وتاريــخ 1435/06/08ه ـ
(املوافــق 2014/04/08م) ،وأصبــح رأس مــال الشــركة خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة آالف ( )5,000حصــة عينيــة متســاوية
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
القيمــة قيمــة ٍ
·وبتاريــخ 1438/06/08ه ـ (املوافــق 2017/03/07م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية
مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس االســم ورقــم الســجل التجــاري وذلــك بموجــب موافقــة وزارة التجــارة علــى التحــول بالق ـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ
1438/06/09ه ـ (املوافــق 2017/03/08م) وعلــى إعــان التحــول بالق ـرار الــوزاري رقــم ( )181وتاريــخ 1438/06/15ه ـ (املوافــق 2017/03/14م) .وتمــت
زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي مقســم
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة
إلــى مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
البالغــة اثنيــن وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )22,300,000ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ عشــرين مليــون ومائتيــن وســبعة آالف وتســعمائة وواحــد
( )20,207,901ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن واثنيــن وتســعين ألــف وتســعة وتســعين ( )2,092,099ريــال ســعودي مــن
حســاب االحتياطــي النظامــي.
·وبتاريــخ 1438/07/07ه (املوافــق 2017/04/04م) قــرر مجلــس إدارة الشــركة طــرح عــدد ثمانمائــة وتســعة عشــر ألــف ( )819,000ســهم مــن أســهم رأس
مــال الشــركة والتســجيل واإلدراج فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة ،وكان الطــرح علــى النحــو التالــي )1 :طــرح عــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة
( )409,500ســهم عــادي والتــي تمثــل نســبة ( )%15مــن أســهم رأس مــال الشــركة البالــغ وقتهــا ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية )2 .طــرح عــدد
ســعودي مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة ( )409,500ســهم عــادي جديــد وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،والتــي تمثــل زيــادة فــي رأس
مــال الشــركة بنســبة (.)%15
·وبتاريــخ 1438/08/28ه (املوافــق 2017/05/24م) (بعــد اكتمــال عمليــة الطــرح املذكــورة أعــاه) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى
زيادة رأس مال الشــركة بنســبة ( ،)%15من ســبعة وعشــرين مليون وثالثمائة ألف ( )27,300,000ريال ســعودي إلى واحد وثالثين مليون وثالثمائة وخمســة
وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي متســاوية القيمــة
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية.
قيمــة ٍ

ع

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

·وبتاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة بعــدد ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة
وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
ٍ
·بتاريــخ 1439/12/05ه (املوافــق 2018/08/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%20مــن واحــد
وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ()37,674,000
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي إلــى ثالثــة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار
وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
ســتمائة وســبعة وعشــرين ألــف وتســعمائة ( )627,900ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،بمنــح
ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســتة مالييــن ومائتيــن وتســعة وســبعين ألــف ( )6,279,000ريــال ســعودي
(مبلــغ ( )5,983,380ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،ومبلــغ ( )295,620ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي).
·بتاريــخ 1440/08/18ه (املوافــق 2019/04/23م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%20مــن ســبعة
وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ()45,208,800
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي إلــى أربعــة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق
وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
إصــدار ســبعمائة وثالثــة وخمســين ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ( )753,480ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد ،بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وثالثيــن ألــف وثمانمائــة
( )7,534,800ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة.
·وبتاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية بعــدد أربعــة
مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
·وبتاريــخ 1441/03/17ه (املوافــق 2019/11/14م) أو�صــى مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%100مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة
بقيمــة خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة
وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ليصبــح رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال
ســعودي.
·وبتاريخ **1442/**/ه (املوافق **2020/**/م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ( )%100من خمسة
وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ()90,417,600
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي إلــى تســعة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار
وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين ( )9,041,760ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي جديــد كأســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010255690وتاريخ 1429/08/29ه (املوافق 2008/08/31م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري ونظامها األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
)1إدارة الشركات التابعة لها ،أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
)2استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
)3امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
)4امتالك حقوق امللكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق املعنوية ،واستغاللها،
وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.
تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض وشــركاتها التابعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وتتلخــص أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي القطاعــات
التاليــة:
قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة األسمنت واملواد األولية للبناء.
قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة.
قطاع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد.
قطاع التطوير العقاري.
ً
ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي (« )3-3األنشطة الرئيسية للشركة» من القسم (« )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة.

ف

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

رؤية الشركة
أن تصبح الشركة الرائدة في اململكة العربية السعودية في مجال توريد مواد البناء بحلول مبتكرة ،وأن تساهم في رفد السوق السعودي بمنتجات عالية الجودة ملستقبل مستدام.

رسالة الشركة
•بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها لتحقيق مجتمع مستدام.
•تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
•االهتمام باملعايير العاملية والجودة وإرضاء املنتجين واملستهلكين.
•السعي لترك بصمة في نجاح وتنمية املجتمع وأن ينعكس ذلك على عمالء الشركة.
•أن يكون لها الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء املستقبلية على كافة األوجه والنمو بالشركة من خالل تقديم ما يلزم لخدمه العمالء.

استراتيجية الشركة
•السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في اململكة العربية السعودية.
•توثيق العالقة مع العمالء الحاليين بتلبية طلباتهم والحفاظ في ذات الوقت على أعلى معايير الجودة من خالل السعي الدائم لتطوير املنتجات.
•زيادة الطاقات اإلنتاجية ملنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
•مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
•توفير أفضل الحلول املناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعمالئها وذلك بمراعاة التسليم في الوقت واملكان املحددين بسالمة وكفاءة عالية.
•وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العمالء.
•عالقات استراتيجية طويلة األمد مع عمالئها ،وتحقيق أعلى معايير النجاح املشترك.
•خدمة ما بعد البيع ،باملتابعة الدقيقة واملستمرة مع العمالء واملرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم.
•البحث الدائم واملستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج.
•تعدد مصادر األسمنت مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العمالء.
•مواصلة إرضاء العميل بتزويده باملنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة.

النظرة العامة إلى السوق
شــهدت اململكــة العربيــة الســعودية خــال الســنوات املاضيــة نهضــة عمرانيــة نتــج عنهــا نهضــة فــي قطــاع التشــييد والبنــاء ،حيــث ارتفــع معــدل اســتهالك األســمنت فــي
ً
ً
الخرســانة الجاهــزة مــن مليــون طــن عــام 1970م إلــى حوالــي  30مليــون طــن فــي الســنوات األخيــرة املاضيــة .وفــي املقابــل شــهد قطــاع الخرســانة الجاهــزة تطــورا ملحوظــا حيــث
يقــدر عــدد املصانــع العاملــة فــي نشــاط الخرســانة الجاهــزة علــى مســتوى اململكــة كمــا فــي عــام 2017م بأكثــر مــن  400مصنــع ،بحجــم إنتــاج ســنوي يصــل إلــى  75مليــون متــر
ً
مكعــب تقريبــا.
ارتفعــت مبيعــات األســمنت فــي اململكــة العربيــة الســعودية خــال عــام 2019م بنســبة  ،%5.2وبزيــادة تعــادل  2.18مليــون طــن مقارنــة بعــام 2018م ،حيــث بلغــت مبيعــات
األســمنت  44.26مليــون طــن خــال عــام 2019م ،مقارنــة بمبيعــات بلغــت  42.08مليــون طــن فــي عــام .2018
وارتفع متوســط أســعار األســمنت لعام 2019م بنســبة حوالي  %3مقارنة بعام 2018م ،حيث بلغ متوســط ســعر كيس األســمنت ( 50كيلو)  13.13ريال ســعودي مقارنة
مــع  12.73ريــال ســعودي فــي عــام 2018م.
باإلضافــة إلــى ذلــك ارتفــع متوســط أســعار الخرســانة الجاهــزة بنســبة حوالــي  %2مقارنــة بعــام 2018م ،حيــث بلــغ متوســط ســعر املتــر املكعــب مــن الخرســانة الجاهــزة
 175.60ريــال ســعودي مقارنــة مــع  173.0ريــال ســعودي فــي عــام 2018م.
(املصدر :اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية ،موقع مباشر ،الهيئة العامة لإلحصاء)
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ملخص عوامل املخاطرة
يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية ،واملوضحة بشكل مفصل في القسم (« )2عوامل املخاطرة» من هذه النشرة ،وهي تتلخص فيما يلي:
·املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
·املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع.
·املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة.

ق

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

ملخص املعلومات املالية
إن ملخــص املعلومــات املاليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم
ماليــة مجمعــة للفترتيــن املنتهيتيــن فــي  19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة» و 31ديســمبر 2017م) واإليضاحــات املرفقــة بهــا ،وعلــى القوائــم املاليــة
املجمعــة املدققــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــا.
السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2017م (مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2018م
(مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2019م
(مدققة)

إجمالي املوجودات املتداولة

32,495,529

41,701,727

57,446,038

إجمالي املوجودات غير املتداولة

42,239,901

50,837,050

52,837,575

إجمالي املوجودات

74,735,430

92,538,777

110,283,613

إجمالي املطلوبات املتداولة

18,510,993

22,805,616

38,652,475

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

10,599,590

14,552,226

434,228

إجمالي املطلوبات

29,110,583

37,357,842

39,086,703

إجمالي حقوق املساهمين

45,624,847

55,180,935

71,196,910

إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

74,735,430

92,538,777

110,283,613

قائمة املركزاملالي

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م.

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2017م (مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2018م
(مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2019م
(مدققة)

إجمالي اإليرادات

54,712,888

50,486,051

89,465,820

تكلفة اإليرادات*

()41,251,134

()34,620,455

()62,860,567

مجمل الربح*

13,461,754

15,865,596

26,605,253

صافي الربح قبل الزكاة

7,381,277

9,546,605

16,476,348

صافي الربح

7,207,744

9,304,248

16,015,975

قائمة الدخل

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م.
ً
*تم تعديل التبويبات في العام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م (وملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي (« )5-6قائمة الدخل» من القسم (« )6املعلومات املالية ومناقشة
وتحليل اإلدارة» من هذه النشرة).
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السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2017م (مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2018م
(مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2019م
(مدققة)

5,269,844

4,581,848

13,415,413

صافي النقد (املستخدم في) األنشطة االستثمارية

()22,870,524

()13,482,018

()7,140,419

صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) األنشطة التمويلية

21,309,029

5,826,914

()2,326,117

النقد وما في حكمه في بداية السنة

239,072

3,947,420

874,164

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

3,947,421

874,164

4,823,041

صافي التدفق النقدي للفتـرة الزيادة ( /النقص)

3,708,349

()3,073,256

3,948,877

قائمة التدفقات النقدية
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م.

وحدة املؤشر

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2017م
(مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2018م
(مدققة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر2019م
(مدققة)

معدل النمو في اإليرادات

%

%2.3

()%7.7

%77.2

معدل نمو صافي الربح

%

()%8.9

%29.1

%72.1

هامش مجمل الربح

%

%24.6

%31.4

%29.7

مصروفات عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات

%

()%5.4

()%2.6

()%5.3

هامش صافي الربح التشغيلي

%

%14.1

%19.2

%18.7

هامش صافي الربح

%

%13.2

%18.4

%17.9

العائد على األصول

%

%9.6

%10.1

%14.5

العائد على حقوق امللكية

%

%15.8

%16.9

%22.5

الدين إلى إجمالي حقوق امللكية

مرة

0.4

0.4

0.4

املوجودات املتداولة  /املطلوبات املتداولة

مرة

1.8

1.8

1.5

إجمالي املوجودات  /إجمالي املطلوبات

مرة

2.6

2.5

2.8

مؤشرات األداء الرئيسية

املصدر :معلومات اإلدارة

ش
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

املحتويات
1التعريفات واملصطلحات 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2عوامل املخاطرة 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1

2املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 6----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-1املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 6----------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-2املخاطر املتعلقة بالسيولة 6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-3املخاطر املتعلقة باالئتمان 6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-4املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 7-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-5املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 7---------------------------------------------------------
2 -1-6املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية7-----------------------------------------------------------------------
2 -1-7املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 7-------------------------------------------------------------------------------------------
ً
2 -1-8املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال 7-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-9املخاطر املتعلقة بارتفاع مديونية الشركة 8------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-10املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 8------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-11املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة 8-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-12املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات8-------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-13املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية أو تطبيق معايير جديدة8--------------------------------------------------------------------
2 -1-14املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 8------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-15املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية9------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-16املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 9------------------------------------------------------
2 -1-17املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية 9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-18املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية9---------------------------------------------------------------
2 -1-19املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل10------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-20املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات 10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-21املخاطر املتعلقة بتركز موردي األسمنت واملواد الخام للشركة 10------------------------------------------------------------------------------
2 -1-22املخاطر املتعلقة بتوفر اإلمدادات من األسمنت واملواد الخام10--------------------------------------------------------------------------------
2 -1-23املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 10----------------------------------------------------------------------------------
2 -1-24املخاطر املتعلقة بالتغطية التأمينية 10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-25املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-26املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 11------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-27املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال11------------------------------------------------------------------------------------
اض مستأجرة 11-------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-28مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أر ٍ
2 -1-29املخاطر املتعلقة باملشاريع الجديدة 12------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -1-30املخاطر املتعلقة بإنشاء وبدء تشغيل مصنع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد12-------------------------------------------------------
2 -1-31املخاطر املتعلقة بتف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد – 12------------------------------------------------------------------------------»٩١
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-2

2املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع 13------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-1املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 13-------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-2املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 13-------------------------------------------------------
2 -2-3املخاطر املتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات13-----------------------------------------------------------------------------------
2 -2-4املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 14--------------------------------------------
2 -2-5املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية14-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-6املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة14------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-7املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين14-------------------------------------------------------
2 -2-8املخاطر املتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت 15-----------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-9املخاطر املتعلقة بتأثير قطاع التشييد والبناء على إيرادات الشركة15--------------------------------------------------------------------------
2 -2-10املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة 15------------------------------------------------------------------------
2 -2-11املخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 15-------------------------------------------------------
2 -2-12املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصناعي 15--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-13املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 15------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -2-14املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية16---------------------------------------------------------------------

-3

2املخاطراملتعلقة باألوراق املالية املطروحة 16-------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-1املخاطر املتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعر حقوق األولوية 16---------------------------------------------------------------------------------
2 -3-2املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 16----------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-3املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 16------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-4املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية16----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-5املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة16-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-6املخاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 16--------------------------------------------------------------------
2 -3-7املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية 17------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-8املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب17---------------------------------------------------------------------------
2 -3-9املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم17--------------------------------------------------------------------------------------------------
2 -3-10املخاطر املتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية17--------------------------------------------------------------------------------------------------

3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 18-------------------------------------------------------------------------------------------------

-1
-2
3-3
-4
-5
-6
-7
-8

3نبذة عن الشركة 18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 18----------------------------------------------------------------------------------------
األنشطة الرئيسية للشركة 19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3رؤية الشركة 20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3رسالة الشركة 20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3استراتيجية الشركة 21--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 21-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3الشركات التابعة 21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
3انقطاع األعمال 21-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-9
3 -10املوظفون والسعودة 21-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4الهيكل التنظيمي للشركة 22-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4الهيكل التنظيمي 22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1
4 -2مجلس اإلدارة 23--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 -3لجان الشركة 23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 -3-1لجنة املراجعة 23------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 -3-2لجنة الترشيحات واملكافآت 24---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4اإلدارة التنفيذية 24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-4
4 -5تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 25-------------------------------------------------------------------------
5املوظفون 26----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة 26------------

-1
5 -2ترتيبات تشرك املوظفين في رأس املال 26-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 27--------------------------------------------------------------------------------------

-1
-2
-3
-4
-5

6مقدمة 27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم املالية 27------------------------------------------------------------------------------------
6السياسات املحاسبية املهمة 28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6مؤشرات األداء الرئيسية33------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6نتائج العمليات – قائمة الدخل 33--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-1اإليرادات حسب القطاع 35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-2تكاليف اإليرادات 36--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-3املصاريف العمومية واإلدارية 38-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-4إيرادات أخرى 39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-5الزكاة التقديرية 39----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -5-6صافي دخل السنة 39--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-6

6قائمة املركزاملالي 40----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-1املمتلكات واملعدات 41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-2تكلفة أعمال جارية تحت التنفيذ41---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3املوجودات املتداولة 42-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3-1املخزون 42---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3-2الذمم املدينة 43---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3-3املستحق من جهات ذات عالقة43-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3-4األرصدة املدينة األخرى 44-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-3-5النقد وما في حكمه 45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6 -6-4حقوق املساهمين 45--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-5املطلوبات غير املتداولة47--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-5-1مخصص مكافأة نهاية الخدمة47--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-5-2الجزء الغيراملتداول من أوراق الدفع47------------------------------------------------------------------------------------------------
6 -6-6املطلوبات املتداولة 48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1التعريفات واملصطلحات
يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

املصطلح أو االختصاراملعرف
ُ
الشركة أو املصدر
املجموعة
اإلدارة
اململكة
النظام األسا�سي
وزارة التجارة
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

التعريف
شركة الكثيري القابضة ،شركة مساهمة سعودية.
شركة الكثيري القابضة وشركاتها التابعة.
اإلدارة التنفيذية للشركة.
اململكة العربية السعودية.
النظام األسا�سي للشركة.
ً
وزارة التجارة (التجارة واالستثمار سابقا) باململكة العربية السعودية.
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املســتمرة الصادرة عن مجلس هيئة الســوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
1439/4/09ه (املوافق 2017/12/27م)ً .
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه.
واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01ه (املوافق 2019/09/30م).

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس
اإلدارة
مسشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحة (ه) و(و).
املستشارون
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.
هيئة السوق املالية أو الهيئة
نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02ه (املوافــق 2003/07/31م) .ومــا يط ـرأ عليــه مــن
نظام السوق املالية
تعديــات.
ً
شــركة الســوق املاليــة الســعودية ،املؤسســة وفقــا لق ـرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1428/02/29ه (املوافــق 2007/03/19م) ،وذلــك
ً
تنفيــذا لنظــام الســوق املاليــة ،وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية ،والجهــة الوحيــدة املصــرح لهــا بالعمــل كســوق لــأوراق املاليــة فــي
شركة السوق املالية السعودية
اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تقــوم بــإدراج األوراق املاليــة وتداولهــا.
السوق املالية السعودية أو السوق املالية
السوق املالية السعودية لتداول األسهم.
أو سوق األسهم أو السوق أو تداول
نظام تداول
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
نظــام الشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،الصــادر بموجــب املرســوم امللكــي رقــم (م )3/بتاريــخ 1437/01/28ه (املوافــق
2015/11/10م) والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25ه(املوافــق 2016/05/02م) واملعــدل باملرســوم امللكــي رقــم
نظام الشركات
(م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (املوافــق 2018/04/11م).
ً
الشــركات التابعــة للشــركة( .فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )8-10الشــركات التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن
هــذه النشــرة) .ويقصــد بالشــركات التابعــة :الشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة مــن خــال قدرتهــا علــى التأثيــر فــي أفعــال شــخص
ُ
ـواء أكان ذلــك بصــورة مباشــرة أم غيــر مباشــرة ،وسـ ً
آخــر أو قراراتــه مــن خــال أي ممــا يلــي ،سـ ً
الشركات التابعة
ـواء قــام بــه الطــرف املســيطر بمفــرده أم
باالشــتراك مــع قريــب أو طــرف تابــع لــه )1( :امتــاك نســبة تســاوي  %30أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي شــركة ،أو ( )2امتــاك حــق
تعييــن  %30أو أكثــر مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري لشــركة.
ل ُ
تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصو املصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو االلتزامات
الشركات التابعة الجوهرية
ُ
ً
املحتملة على املصدر ( .فضال راجع القســم الفرعي (« )8-3الشــركات التابعة» من هذه النشــرة).
شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة ،شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري
ً
القابضــة( .فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )1-8-10شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة (شــركة شــخص واحــد)» مــن القســم الفرعــي
شركة مساندة اإلمداد املحدودة
(« )8-10الشــركات التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة)
شــركة اليــان للصناعــة ،شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة ،وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.
ً
(فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )2-8-10شــركة اليــان للصناعــة (شــركة شــخص واحــد)» مــن القســم الفرعــي (« )8-10الشــركات
شركة اليان للصناعة
التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة)
مصنع الخرسانة أو مصنع الكثيري
مصنع شركة الكثيري القابضة إلنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة والذي يدار من قبل شركة اليان للصناعة.
القابضة للخرسانة الجاهزة
الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة غيرالعادية
حكومة اململكة العربية السعودية.
الحكومة
مجلس إدارة الشركة ،والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (د) و(.)23

1

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
الئحة حوكمة الشركات

األطراف ذوي العالقة

قواعد اإلدراج
املعاييراملحاسبية الدولية إلعداد التقارير
املالية ()IFRS
السنة املالية  /السنوات املالية
التوطين  /السعودة
ريال أو الريال السعودي أو الريال
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
()SOCPA
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
يوم عمل
نظام العمل
وزارة الشؤون البلدية والقروية («وزارة
البلديات»)
هـ
م
شركة مركزإيداع األوراق املالية /مركز
اإليداع
رؤية 2030

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

الحقوق أو الحقوق األولوية

قيمة الحق اإلرشادية

2

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بموجــب الق ـرار رقــم -16-8
 2017وتاريــخ 1438/05/16ه( .املوافــق 2017/02/13م) .بنـ ًـاء علــى نظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/وتاريــخ
1437/01/28ه .واملعدلــة بقـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (املوافــق 2019/05/20م).
يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،وبموجــب قائمــة املصطلحــات املســتخدمة فــي لوائــح هيئــة الســوق
املاليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القـرار رقــم  2004-11-4وتاريــخ 1425/08/20ه (املوافــق 2004/10/04م)
واملعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2019-104-1وتاريــخ 1441/02/01ه ـ (املوافــق 2019/09/30م) ،علــى مــا يلــي:
ُ
)1تابعي املصدر.
ُ
)2املساهمين الكبار في املصدر.
)3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.
ُ
)4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
)5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
)6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.
)7أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ( 5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) واملوافــق عليهــا بقـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم -123-3
 2017وتاريــخ 1439/04/09ه (املوافــق 2017/12/27م) ،واملعدلــة بموجــب ق ـراره رقــم ( )2019-104-1بتاريــخ 1441/02/01ه
(املوافــق 2019/09/30م).
مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ()International Financial Reporting Standards
ً
هي الفت ــرة الزمنية لعرض نتيجة نشــاط املنشــأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأســيس أو النظام األسا�ســي للشــركة املعنية .علما
أن الســنة املالية للشــركة تنتهي في  31ديســمبر.
إحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.
العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعودية.
ً
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية (العمل والتنمية االجتماعية سابقا) في اململكة العربية السعودية.
أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي اململكــة العربيــة الســعودية أو أي يــوم تغلــق فيــه
املؤسســات املصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلج ـراءات الحكوميــة األخــرى.
نظــام العمــل الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 51/وتاريــخ 1426/08/23هــ .املوافــق 2005/09/27م ،املعــدل باملرســوم
امللكــي رقــم (م )134/وتاريــخ 1440/11/27ه (املوافــق 2019/07/29م).
وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية هي الوزارة املسؤولة عن التخطيط العمراني ملدن اململكة العربية السعودية.
التقويم الهجري
التقويم امليالدي
هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) ،تأسســت فــي عــام 2016م بموجــب نظــام
الشــركات الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/بتاريــخ 1437/01/28ه (املوافــق 2015/11/11م).
البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات وتنويــع االقتصــاد
الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.
قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/02ه ـ (املوافــق 2017/01/30م) املوافقــة علــى االتفاقيــة املوحــدة لضريبــة القيمــة املضافــة
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن  1ينايــر 2018م ،كضريبــة جديــدة تضــاف ملنظومــة
الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي اململكــة ،وفــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي.
مقــدار هــذه الضريبــة ( ،)%5وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن املنتجــات منهــا (كاألغذيــة األساســية والخدمــات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة
والتعليــم) .وقــررت حكومــة اململكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة مــن  %5إلــى  %15وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ  01يوليــو 2020م.
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد املوافقــة علــى الزيــادة فــي رأس املــال .وهــو
حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املقيديــن ،ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر
الطــرح .ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال وذلــك بتاريخ اإلثني ــن 1442/٢/٢٥ه
(املوافق 2020/١٠/١٢م) .وستظهر هذه الحقوق في حسابات املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية .وسيتم
إبــاغ املســاهمين املقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة (تداوالتــي)
املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.
الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فتـرة التداول وسعر الطرح.

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
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سعرتداول الحق
متعهد التغطية
مديراالكتتاب
فتـرة الطرح
سعرالطرح  /االكتتاب
األسهم املتبقية
الطرح املتبقي
فتـرة الطرح املتبقي
األسهم الجديدة
معامل األحقية
االشخاص املستحقين
املساهمون الكبار

الجمهور

صافي متحصالت الطرح
الشخص
نشرة اإلصدارأو النشرة
اإلدراج
املساهمون املقيدون
املستثمرون الجدد
األسهم
الوسطاء

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــا بأنــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب ،وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة الحــق
اإلرشــادية.
شركة فالكم للخدمات املالية.
شركة فالكم للخدمات املالية.
الفتـرة التي تبدأ من يوم اإلثنين 1442/٢/٢٥ه (املوافق 2020/١٠/١٢م) إلى يوم الخميس 1442/٣/٥ه (املوافق 2020/١٠/٢٢م).
عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
األسهم املتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فتـرة االكتتاب.
طــرح أيــة أســهم متبقيــة غيــر مكتتــب فيهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقين علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فت ــرة
الطــرح املتبقــي.
الفت ــرة التــي تبــدأ مــن الســاعة العاشــرة صباحـ ًـا يــوم الثالثــاء 1442/٣/١٠ه (املوافــق 2020/١٠/٢٧م) وحتــى الســاعة الخامســة مســاءً
مــن اليــوم التالــي يــوم األربعــاء 1442/٣/١١ه (املوافــق 2020/١٠/٢٨م).
أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرون ألــف وثمانمائــة وثمانــون ( )4,520,880ســهم عــادي ،والتــي ســيتم إصدارهــا لزيــادة رأس مــال
الشــركة.
ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.
جميع حملة حقوق األولوية ً
سواء كانوا من املساهمين املقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.
املســاهمون الذين يمتلكون نســبة  %5أو أكثر من أســهم الشــركة ،وكما في تاريخ هذه النشــرة فإن املســاهمين الكبار في الشــركة (ممن
يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري والــذي يملــك مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألــف
وأحد عشــر ( )2,718,011ســهم ،أي مانســبته ( )%60.12من أســهم الشــركة قبل الطرح.
يعني في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
)1تابعي املصدر.
ُ
)2املساهمين الكبار في املصدر.
)3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.
ُ
)4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
)5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.
)6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو ) 5أعاله.
)7أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في (،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
ً
)8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد إدراجها.
صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.
الشخص الطبيعي.
ق
هذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقو األولوية.
إدراج األوراق املاليــة فــي الســوق الرئيســية أو  -حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك  -تقديــم طلــب إدراج إلــى شــركة الســوق املاليــة
الســعودية (تــداول).
املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1442/٢/٢٠ه
(املوافــق 2020/١٠/٧م).
عامــة املســتثمرون مــن األف ـراد واملؤسســات – باســتثناء املســاهمون املقيــدون – ممــن قامــوا بش ـراء حقــوق األولويــة خــال فت ــرة
التــداول.
األســهم العاديــة للشــركة والبالغــة عددهــا أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرون ألــف وثمانمائــة وثمانــون ( )4,520,880ســهم عــادي،
وبقيمــة اســمية عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.
هم مؤسسات السوق املرخص لهم عن طريق هيئة السوق املالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق املالية بصفة وكيل.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
تشمل مجموعة من املؤسسات وهي كالتالي:

املؤسسات االستثمارية

املكتتب
املساهم
مجلس التعاون الخليجي
وزارة اإلسكان
برنامج وافي
وزارة النقل
مؤسسة النقد العربي السعودي أو
مؤسسة النقد أو ساما
األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد
مدينة سديرللصناعة واألعمال
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية «مدن»
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
النظام العام للبيئة
صندوق التنمية الصناعية السعودي
وزارة الصناعة والثروة املعدنية
معدل النمو السنوي املركب
الناتج املحلي
وزارة الدفاع
وزارة املالية
شركة أم دو أم )Emmedue M2( 2أو
الشركة اإليطالية
الوباء أو فيروس كورونا
«كوفيد »19 -

4

)1الجهــات الحكوميــة والشــركات اململوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة ،أو أي هيئــة
دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
ً ً
)2صناديــق االســتثمار العامــة املؤسســة فــي اململكــة املطروحــة طرحــا عامــا إضافــة إلــى الصناديــق الخاصــة والتــي
تســتثمر فــي األوراق املاليــة املدرجــة فــي الســوق املاليــة الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه
ذلــك ،مــع االلت ـزام باألحــكام والقيــود املنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.
)3األشخاص املرخص لهم في التعامل في األوراق املالية بصفة أصيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
)4عمالء شــخص مرخص له في ممارســة أعمال اإلدارة شــريطة أن يكون ذلك الشــخص املرخص له قد تم تعيينه
بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القـرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املاليــة الســعودية
نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
ً
)5أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع ،أخــذا
باالعتبــار ضوابــط اســتثمار الشــركات املدرجــة فــي األوراق املاليــة ،علــى أن ال تــؤدي مشــاركة الشــركة إلــى أي
تعــارض فــي املصالــح.
)6املســتثمرين الخليجيــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديــق املؤسســة فــي دول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
)7املستثمرون األجانب املؤهلون.
)8مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص لــه وفــق شــروط
وضوابــط اتفاقيــات املبادلــة.
أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.
ً
مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.
مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وزارة اإلسكان السعودية وهي الجهة التي تعنى بممارسة جميع املهام واالختصاصات املتعلقة باإلسكان.
ً
برنامــج تابــع لــوزارة اإلســكان ،وهــو الجهــة املخولــة نظامــا بإصــدار تراخيــص مزاولــة نشــاط بيــع الوحــدات العقاريــة علــى الخارطــة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية ،وإصــدار شــهادات القيــد فــي ســجل املطوريــن العقارييــن لشــركات التطويــر العقــاري.
وزارة النقل السعودية هي الوزارة املسؤولة عن تصميم وإنشاء الطرق واملوانئ واملطارات وسكك الحديد.
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وهــي الجهــة املســؤولة عــن الرقابــة علــى القطاعــات املاليــة املصــرح لهــا العمــل فــي اململكــة العربيــة
الســعودية مثــل (املصــارف ،وشــركات التأميــن ،وشــركات التمويــل ،ومؤسســات الصرافــة ،وشــركات املعلومــات االئتمانيــة).
هو نظام بناء متطور يقوم على اســتعمال مواد تجمع الخصائص اإلنشــائية والفيزيائية املطلوب توفرها في املنشــآت كبديل عن املواد
التقليديــة املســتعملة ،وهــو نظــام يعتمــد علــى أســاس اســتعمال ألــواح مصنعــة مــن مــادة البوليســترين (الفليــن) والتــي كثافتهــا مــن  15إلــى
 25كغــم فــي املتــر املكعــب محصــورة بيــن طبقتيــن مــن الحديــد بقــوة شــد  60كلــغ فــي ال ـ ملمتــر املربــع وتشــكل منهــا األجـزاء اإلنشــائية للمبنــي.
مدينة صناعية تقع شمال مدينة الرياض تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن».
الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن» ،هــي الجهــة املســؤولة عــن تطويــر األرا�ضــي الصناعيــة واإلشـراف عليهــا
وعلــى مناطــق التقنيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
جهة حكومية مسؤولة عن البيئة في اململكة العربية السعودية إلى جانب دورها في مجال األرصاد الجوية.
النظــام العــام للبيئــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )34/وتاريــخ 1422/07/28ه ـ (املوافــق
2001/10/15م).
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وهــو جهــة حكوميــة مرتبطــة بــوزارة املاليــة ،وهــو الجهــة املســؤولة عــن تطويــر الصناعــة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية واملســاعدة فــي إنشــاء وتطويــر وتوســيع املصانــع فــي اململكــة عــن طريــق منــح قــروض طويلــة األجــل بتكاليــف
منخفضــة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
هي الجهة املسؤولة عن قطاعي الصناعة والثروة املعدنية في اململكة العربية السعودية.
أحد الطرق املستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فتـرة زمنية محددة.
الناتــج املحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية .وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات املعتــرف بهــا
بشــكل محلــي والتــي يتــم إنتاجهــا خــال فت ــرة زمنيــة محــددة.
وزارة الدفاع في اململكة العربية السعودية.
وزارة املالية في اململكة العربية السعودية.
ً
شــركة أم دو أم )Emmedue M2( 2شــركة إيطاليــة تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا البنــاء الحديــث( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع
القسم الفرعي (« )3-10-10اتفاقية شركة أم دو أم »)Emmedue M2( 2من القسم (« )10املعلومات القانونية» من هذه النشرة).
ً
هــو مــرض فيرو�ســي ُمعــدي ُ
يعــرف باســم (فيــروس كورونــا واختصــارا «كوفيــد  ،)»19 -حيــث بــدأ باالنتشــار فــي معظــم دول العالــم ومــن
ضمنهــا اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي مطلــع العــام 2020م ،وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه منظمــة الصحــة العامليــة بأنــه جائحــة.

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

الهيئة العامة للزكاة والدخل
اتفاقية التعهد بالتغطية
القواعد املنظمة الستثماراملؤسسات
املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية
املدرجة.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
«ساند»

برنامج نطاقات

ً
ً
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقا) ،وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميــا بوزيــر املاليــة،
وهــي الجهــة املوكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.
اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة واملتعهد بالتغطية.
هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق املاليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن خــارج اململكــة .الصــادرة عــن مجلــس
هيئــة الســوق املاليــة بموجــب الق ـرار  2015-42-1وتاريــخ 1436/07/15ه ـ (املوافــق 2015/05/04م) واملعدلــة بق ـرار مجلــس هيئــة
الســوق املاليــة رقــم  2019-65-3وتاريــخ 1440/10/14ه ـ (املوافــق 2019/06/17م).
هــو نظــام تابــع للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة يقــوم علــى رعايــة العامــل الســعودي وأســرته خــال فت ــرة تعطلــه عــن عملــه
لظــروف خارجــة عــن إرادتــه ،يطبــق علــى جميــع الســعوديين دون ســن التاســعة والخمســين الخاضعــون لفــرع املعاشــات بموجــب نظــام
التأمينــات االجتماعيــة ،وصــدر هــذا النظــام بموجــب املرســوم امللكــي رقــم (م )18/وتاريــخ 1435/03/12ه ،وبــدأ تطبيــق النظــام فــي
اململكــة اعتبــا ًرا مــن 1435/11/01ه للمنشــآت التــي تتبــع التقويــم الهجــري ،وابتـ ً
ـداء مــن 2014/09/01م للمنشــآت التــي تتبــع التقويــم
امليــادي.
هــو أحــد البرامــج التابعــة لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وهــو برنامــج لتحفيــز املنشــآت علــى توظيــف الســعوديين ،تــم
اعتمــاده بموجــب الق ـرار رقــم ( )4040وتاريــخ 1432/01/28ه (املوافــق 2011/09/10م) املبنــي علــى ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )50بتاريــخ 1415/05/13ه (املوافــق 1994/10/27م)ُ ،وي ّ
قيــم البرنامــج أداء املنشــأة علــى أســاس نطاقــات محــددة (البالتينــي
واألخضــر واألصفــر واألحمــر) وفــق النشــاط والقطــاع اللــذان تنــدرج تحتهمــا الشــركة وقــد تــم تعديــل برنامــج نطاقــات بموجــب الق ـرار
رقــم ( )63717وتاريــخ 1441/03/29ه(املوافــق 2019/11/26م) حيــث تــم إلغــاء النطــاق األصفــر مــن برنامــج نطاقــات ونقــل جميــع
املنشــآت فــي النطــاق األصفــر إلــى النطــاق األحمــر وتطبيــق معاييــر النطــاق األحمــر الــواردة فــي دليــل برنامــج نطاقــات علــى هــذه املنشــآت.

5

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

2عوامل املخاطرة
باإلضافــة إلــى املعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة ،يتوجــب علــى كل مــن يرغــب باالســتثمار فــي األســهم املطروحــة لالكتتــاب دراســة كافــة املعلومــات التــي تحتويهــا
ً
نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة ،بمــا فيهــا عوامــل املخاطــرة املبينــة أدنــاه فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قـرار شـراء أســهم الطــرح ،علمــا بــأن املخاطــر املوضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل
كافــة املخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة ،بــل مــن املمكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي ،أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة.
وقــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا املســتقبلية بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل املخاطــر
املشــار إليهــا أدنــاه.
كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ،بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة مــن املمكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا علــى قـرار املســاهمين واملســتثمرين
ً
املحتملين ،وتكون معلومة لديهم حتى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اإلفصاح عنه ضمن هذا القسم .ال يكون االستثمار في األسهم املطروحة مناسبا سوى للمستثمرين
القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار والذيــن يملكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار ،وينبغــي علــى املســتثمر املحتمــل الــذي
لديه أي شــكوك بشــأن قرار االســتثمار في الشــركة أن يســتعين بمستشــار مالي مرخص له من قبل هيئة الســوق املالية للحصول على املشــورة املناســبة بشــأن االســتثمار
فــي األســهم املطروحة.
وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أي مــن عوامــل املخاطــرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا مهمــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســن للشــركة أن تحددهــا ،أو
التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وقــد يخســر املســتثمر املحتمــل كامــل اســتثماره بهــذه األســهم أو
جــزء منهــا.
ً
إن املخاطــر املبينــة أدنــاه مذكــورة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا ،كمــا أن املخاطــر اإلضافيــة غيــر املعلومــة أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة حاليــا قــد يكــون لهــا نفــس اآلثــار
أو العواقــب الــواردة فــي هــذه النشــرة.

2 -1املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2 -1-1املخاطراملتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ ّ
الفعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،تحســين
األنشــطة الحاليــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة أو الدخــول فــي أنشــطة جديــدة .إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي املســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ
وتحســين نظــم املعلومــات التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب ،وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا واملحافظــة عليهــا.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي املحــدد لهــا ،وقــد تحتــاج
ً
الشــركة إلــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع ،وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــا للجــدول الزمنــي املحــدد لهــا ووفــق التكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي
حــال عــدم تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع أو خلــل فــي دراســة الجــدوى،
فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى الوضــع التناف�ســي للشــركة ،وبالتالــي نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا.
وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها ،وليــس هنــاك أي ضمانــات بعــدم حــدوث أي خلــل أو عطــل أو
انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل خطــوط اإلنتــاج أثنــاء عمليــة التوســع ،أو بــأن املوظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة وشــركاتها التابعــة أو النظــم واإلجـراءات والضوابــط التــي تعتمدهــا
ســتكون كافيــة لدعــم النمــو والتوســع املســتقبلي وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح ،وفــي حــال إخفــاق الشــركة فــي تنفيــذ أي جــزء مــن اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب،
فــإن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-2املخاطراملتعلقة بالسيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة املتداولــة حــال اســتحقاقها ،وتتكــون املطلوبــات املاليــة للشــركة مــن
قروض وذمم دائنة ومصاريف مســتحقة ،وقد بلغ معدل الســيولة للشــركة  1.76مرة كما في  31ديســمبر 2017م ،و 1.83مرة كما في  31ديســمبر 2018م ،و 1.49مرة
ً
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق .ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضــا عــن عــدم املقــدرة
علــى بيــع موجــودات ماليــة متداولــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا ،وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة،
ً
ممــا يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

2 -1-3املخاطراملتعلقة باالئتمان
تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطـراف عــن الوفــاء بالتـزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر .وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر اإلئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة
ً
منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء (ملزيــد مــن املعلومــات حــول األرصــدة املدينــة فضــا راجــع الخطــر رقــم (« )11-1-2املخاطــر املتعلقــة بالذمــم املدينــة» فــي هــذا
القســم ،والقســم الفرعــي (« )6.6قائمــة املركــز املالــي» مــن القســم (« )6املعلومــات املاليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة» مــن هــذه النشــرة) ،وفشــل أطـراف أخــرى دائنــة بالوفــاء
بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة ،وغيرهــا مــن الحــاالت التــي تكــون فيهــا الشــركة معرضــة ملخاطــر االئتمــان.
ً
ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األط ـراف التــي تتعامــل معهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم ،وهــي ال تســتطيع أيضــا توقــع قدرتهــم املســتقبلية بااللت ـزام بشــكل دقيــق .وفــي
ً
حالــة عــدم الت ـزام الدائنيــن بســداد مســتحقات الشــركة ،فســوف يؤثــر ذلــك ســلبا وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
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2 -1-4املخاطراملتعلقة بااللتزامات املحتملة
قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات املحتملــة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة ،مثــل التكاليــف املتعلقــة بالــزكاة والضرائــب ،باإلضافــة إلــى أي التزامــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة
ً
بنشــاط الشــركة كمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفييــن ،وفــي حــال تحقــق هــذه االلتزامــات فإنهــا ســتؤثر ســلبا علــى الوضــع املالــي للشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-5املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات
يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها .وتشمل هذه التراخيص
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر :الترخي ــص الصناع ــي والترخ ــيص البيئــي وترخيــص النقــل ورخــص البلديــة وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة وشــهادات
عضويــة الغرفــة التجاريــة وشــهادة تســجيل العالمــة التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة املضافــة وشــهادة عضويــة مقــاول
ً
وشــهادة تأهيــل مطــور عقــاري( .وملزيــد مــن التفاصيــل حــول التراخيــص والشــهادات التــي حصلــت عليهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة ،فضــا راجــع القســم الفرعــي ()7-10
«املوافقــات والتراخيــص الحكوميــة» والقســم الفرعــي (« )8-10الشــركات التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).
مــن الجديــر بالذكــر أنــه لــدى الشــركة شــركة تابعــة (شــركة اليــان للصناعــة) تمــارس نشــاط إنتــاج الخرســانة الجاهــزة مــن خــال الترخيــص الصناعــي رقــم ( )132وتاريــخ
1440/01/17ه (املوافــق 2018/09/27م) ،إال أنهــا لــم تصــدر رخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة ولكنهــا
ً
تعمــل علــى ذلــك ،وبالتالــي يعتبــر ذلــك مخالفــا للنظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة وملتطلبــات وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة والتــي توجــب علــى الشــركة الحصــول
ً
علــى موافقــة بيئيــة مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة قبــل البــدء فــي تنفيــذ املشــروع وذلــك مــن أجــل املحافظــة علــى الترخيــص الصناعــي املعطــى لهــا ،ووفقــا للنظــام
العــام للبيئــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم (م )34/وتاريــخ 1422/07/28ه ـ (املوافــق 2001/10/15م) يعاقــب مــن يخالــف أي حكــم مــن أحكامــه بعقوبــة ماليــة ال تتجــاوز
عشــرة اآلف ( )10,000ريــال ســعودي ويجــوز إغــاق املنشــأة ملــدة ال تتجــاوز  90يــوم .وفــي حــال فــرض مثــل هــذه العقوبــات علــى شــركة اليــان للصناعــة فــإن ذلــك ســيؤثر
ً
ً
ســلبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
إن عــدم تمكــن الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو
انتهــاء أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة وشــركاتها التابعــة ،أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة
ُ
الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد تطلــب منهــا فــي املســتقبل ،فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة وشــركاتها التابعــة للتوقــف وعــدم القــدرة علــى
القيــام بأعمالهــا كإغــاق للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة أو تجميــد جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة لهــم (كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج
التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...الــخ) ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة وعقوبــات ماليــة حســب األنظمــة ذات العالقــة،
ً
وبالتالــي ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-6املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية
تعتمــد الشــركة وخططهــا املســتقبلية للنجــاح علــى خب ـرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة واملوظفيــن الرئيســيين ،وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص
املؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــال اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم .وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــأن الشــركة ســتتمكن مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات
موظفيها ،كذلك ســتحتاج الشــركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الســتقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناســبة .وعليه إذا خســرت الشــركة
ً
ً
ً
أيــا مــن كبــار التنفيذييــن أو املوظفيــن املؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة واملؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيـرا ســلبيا
ً
جوهريــا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-7املخاطراملتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
ال تســتطيع الشــركة وشــركاتها التابعــة أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك املوظفيــن أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء املتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة
اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة املطلوبــة .وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا
ً
الشــركة ،أو عقوبــات نظاميــة ،أو مســؤولية ماليــة ممــا ســوف يؤثــر ســلبا علــى ســمعة الشــركة وشــركاتها التابعــة .لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع ضمــان أن ســوء ســلوك
املوظفيــن أو أخطائهــم لــن يــؤدي إلــى اإلض ـرار بشــكل جوهــري علــى وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ً
2 -1-8املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال
قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي املســتقبل ،ومــن الجديــر بالذكــر ،أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس
مــال الشــركة ومركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات املقدمــة وســجلها االئتمانــي .وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل املناســب
إذا اســتدعت الحاجــة ،لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة ،أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع
الشــركة ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
2 -1-9املخاطراملتعلقة بارتفاع مديونية الشركة
بلغــت مديونيــة الشــركة ( )18.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و( )24.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،و( )22.4مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م .كمــا مثلــت مديونيــة الشــركة مــن إجمالــي حقــوق املســاهمين  0.4مــرة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و 0.4مــرة كمــا فــي  31ديســمبر
ً
2018م ،و 0.4مرة كما في  31ديسمبر 2019م .تلجأ الشركة إلى تمويل أعمالها طلبا لتوفير السيولة التي تساعدها على تحقيق إيراداتها وتقوم بسداد مديونيتها بشكل
ً
مســتمر ،إال أنــه إذا ارتفعــت املديونيــة ولــم تتكمــن الشــركة مــن تخفيضهــا فســوف يؤثــر ذلــك ســلبا علــى أداء الشــركة املالــي وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية.
ً
(وملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )6-6قائمــة املركــز املالــي» مــن القســم (« )6املعلومــات املاليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-10املخاطراملتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة
ً
مــن املمكــن أن تشــكل زيــادة مطلوبــات الشــركة خط ـرا علــى الوضــع املالــي العــام للشــركة ومالءتهــا املاليــة ،حيــث بلغــت نســبة إجمالــي املطلوبــات ( )%38.9مــن إجمالــي
املوجودات كما في  31ديسمبر 2017م ،و( )%40.4كما في  31ديسمبر 2018م ،و ( )%35.4كما في  31ديسمبر 2019م ،وعليه فإن زيادة مطلوبات الشركة ستؤدي إلى
التأثيــر بشــكل ســلبي علــى مركزهــا املالــي وزيــادة تكاليــف التمويــل ،وفــي حــال حــدوث ذلــك ،ســيصعب علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا ،وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال
ً
الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية( .وملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )6-6قائمــة املركــز املالــي» مــن القســم (« )6املعلومــات
املاليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-11املخاطراملتعلقة بالذمم املدينة
بلغ رصيد الذمم املدينة للشــركة تســعة عشــر مليون وتســعمائة وثالثة وثالثين ألف وســبعمائة وأربعة عشــر ( )19,933,714ريال ســعودي كما في  31ديســمبر 2017م،
وســتة وعشــرين مليــون وثالثــة وســبعين ألــف وثمانمائــة وواحــد وســتين ( )26,073,861ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وتســعة وعشــرين مليــون ومائــة وثالثــة
ً
وتســعين ألــف ومائــة وســبعة وســتين ( )29,193,167كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وتمثــل الذمــم املدينــة غيــر املســددة ألكثــر مــن  90يومــا حوالــي ( )%85و( )%23و()%35
مــن إجمالــي الذمــم املدينــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و2018م و2019م علــى التوالــي.
تقــوم الشــركة بمتابعــة الذمــم املدينــة بشــكل مســتمر مــع عمالئهــا ،حيــث تقــوم الشــركة بمنــح عمالءهــا تســهيالت بموجــب ســندات ألمــر بقيمــة التســهيالت املمنوحــة مــن
قبــل الشــركة لعمالءهــا ،كمــا أن الشــركة تتابــع حركــة ســحب العمــاء التــي تــدل علــى وضعهــم املالــي املرتبــط بحجــم مبيعاتهــم وقدرتهــم علــى الســداد وبالتالــي فــإن الشــركة
لديهــا قــدرة علــى تحصيــل الذمــم املدينــة متــى مــا رأت عــدم الحاجــة إلــى االســتمرار بمنحهــا.
إن التأخــر فــي تحصيــل الذمــم املدينــة ســيكون لــه األثــر الســلبي علــى توفــر الســيولة لحاجــات الشــركة ومصاريفهــا وتدفقاتهــا النقديــة ،األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي
ً
علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية( .وملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )2-3-6-6الذمــم املدينــة» مــن القســم
الفرعــي (« )6.6قائمــة املركــز املالــي» مــن القســم (« )6املعلومــات املاليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-12املخاطراملتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
تعتمــد الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات إلدارة أعمالهــم ومرافقهــم (كالنظــام املحاســبي املتكامــل ( )ERP Systemوأنظمــة القيــاس واملعايــرة الخاصــة
بالخرســانة الجاهــزة) ،ممــا ُيعـ ّـرض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ملخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة ،كانهيــار النظــام أوفشــل أنظمــة الحمايــة أو اختـراق أنظمــة الشــركة أو
الفيروســات اإللكترونيــة أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة املاهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة وإدارتهــا ،فــإن فشــلت الشــركة
وشــركاتها التابعــة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر ،ســيؤثر ذلــك بشــكل
ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة والتشــغيلية.

2 -1-13املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعاييراملحاسبية أو تطبيق معاييرجديدة
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة للفترتيــن املنتهيتيــن
فــي  19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة» و 31ديســمبر 2017م) ،والقوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31
ً
ديســمبر 2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى
التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ( ،)SOCPAوالشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغيي ـرات التــي تط ـرأ علــى هــذه املعاييــر مــن
ً
وقــت آلخــر .وبالتالــي فــإن أي تغييـرات فــي هــذه املعاييــر أو إلزاميــة تطبيــق بعــض املعاييــر الجديــدة مــن املمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى القوائــم املاليــة وبالتالــي علــى النتائــج املاليــة
للشــركة ومركزهــا املالــي.

2 -1-14املخاطراملتعلقة بمتطلبات التوطين
ً
ً
يعتبــر االلت ـزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــا نظاميــا صــادر مــن قبــل وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة باململكــة ،بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة
ً
فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك الشــركة وشــركاتها التابعــة ،بتوظيــف نســبة معينــة مــن املوظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا واملحافظــة علــى تلــك النســبة .ووفقــا لبرنامــج
نطاقــات الصــادر مــن وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة حوالــي (ُ )%10.75ومصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر
ً
املتوســط  -متوســطة فئــة (أ) ،وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة ملتزمــة حاليــا بنســب التوطيــن املطلوبــة ،إال أنــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب أو
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فــي حــال قــررت وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي املســتقبل ،ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلت ـزام بمتطلبــات وزارة املــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة ،كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن
ً
غيــر الســعوديين ،والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا( .وملزيــد مــن املعلومــات ،فضــا راجــع القســم الفرعــي
(« )10-3املوظفــون والســعودة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-15املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية
ً
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة أو أيــا مــن شــركاتها التابعــة مثــل الفيضانــات والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى ،إلــى تكبــد الشــركة
وشــركاتها التابعــة تكاليــف كبيــرة وطائلــة .كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أداء ممارســة عملياتهــم .وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا
ً
بمرافــق الشــركة أو أيــا مــن شــركاتها التابعــة ،فســيكون لذلــك أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-16املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعاييرالجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
تســعى الشــركة إلــى املحافظــة علــى رضــا عمالئهــا مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا ،ولكــن فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار بتقديــم
ً
منتجاتهــا بنفــس مســتوى الجــودة ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلبا علــى ســمعتها لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا ،ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة
وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

2 -1-17املخاطراملتعلقة بالدعاوى القضائية
ً
إن الشــركة وشــركاتها التابعــة ليســو طرفــا فــي أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة أو تحكيــم أو إجـراءات إداريــة مجتمعــة أو منفــردة قائمــة أو مــن املحتمــل إقامتهــا كمــا فــي تاريــخ
هــذه النشــرة .إال أنــه وبحكــم طبيعــة عملهــم ومعامالتهــم مــع الغيــر فإنهــم عرضــة للدعــاوى القضائيــة سـ ً
ـواء بصفــة مدعــي أو مدعــى عليــه .وال تســتطيع الشــركة وشــركاتها
التابعــة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلج ـراءات القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا فــي املســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو
األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجـزاءات .وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل املثــال ال الحصــر – املســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل
واألخطــاء والشــكاوى واألض ـرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة أو شــركاتها
ً
مدعــي أو َّ
التابعــة .وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية ملثــل هــذه القضايــا (بصفــة َّ
مدعــى عليهــا) ســتؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-18املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
•شركة الكثيري القابضة (الشركة)
أنهــت الشــركة موقفهــا الزكــوي وحصلــت علــى الربــوط الزكويــة النهائيــة حتــى عــام 2014م .وقدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات املاليــة مــن عــام 2015م وحتــى
عــام 2019م ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة املقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد املراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
•شركة مساندة اإلمداد املحدودة (شركة تابعة)
قدمــت شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الســابقة منــذ التأســيس فــي عــام 2018م وعــن العــام 2019م ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة
املقيــدة عــن هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد املراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
•شركة اليان للصناعة (شركة تابعة)
قدمــت شــركة اليــان للصناعــة إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الســابقة منــذ التأســيس فــي عــام 2018م وعــن العــام 2019م ،وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة املقيــدة عــن
هــذه الســنوات ،ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي لهــذه الســنوات قيــد املراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
ً
وبنـ ًـاء علــى مــا ذكــر أعــاه مــن شــرح للوضــع الزكــوي للشــركة وشــركاتها التابعــة (ملزيــد مــن املعلومــات حــول الشــركات التابعــة (فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )8-3الشــركات
التابعــة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة) ،ال تســتطيع الشــركة وال شــركاتها التابعــة التنبــؤ مــا إذا كانــت الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل ســتقبل تقديراتهــم الزكويــة عــن الســنوات املاليــة املذكــورة أعــاه والتــي لــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة
ً
ً
لهــا ،أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكويــة مســتقبال عــن هــذه األعــوام ،وإذا مــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فعــا بمطالبــة الشــركة وشــركاتها التابعــة بدفــع مثــل
ً
هــذه الفروقــات ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
2 -1-19املخاطراملتعلقة باتفاقيات التمويل
أبرم ــت الش ــركة وش ــركاتها التابع ــة ع ــدد مــن اتفاقيــات التمويــل ،وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق ممــا
ً
ً
يعــد إخــاال باالتفاقيــات املبرمــة ،وبالتالــي يحــق للجهــات املقرضــة إلغــاء أو إنهــاء اتفاقيــات التمويــل ومطالبــة الشــركة وشــركاتها التابعــة بســداد كامــل املديونيــة فــورا؛ ممــا
ً
يؤثــر ســلبا علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقت ـراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا املســتقبلية.
إن اتفاقيــات التمويــل القائمــة مضمونــة بســندات ألمــر وكفالــة غــرم وأداء تضامنيــة ورهــن مبانــي وإنشــاءات ،وقــد تطلــب الجهــات املقرضــة ضمانــات أخــرى وال تتمكــن
الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن تقديمهــا ،األمــر الــذي ســيجعلهم فــي حالــة إخــال لبنــود االتفاقيــات؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد
املترتبــة عليهــم بموجــب اتفاقيــات التمويــل ،أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد تطلــب مقابلهــا ،أو أخلــت فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات
الخاصــة بالديــون املترتبــة عليهــا ،فقــد تطلــب الجهــات املقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات املقدمــة مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة .وفــي هــذه الحالــة ،ال
يوجــد ضمــان بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة ســتتمكن مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد تلــك الديــون .وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر
ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية( .وملزيــد مــن املعلومــات حــول اتفاقيــات التمويــل يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي
(« )4-10-10القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-20املخاطراملتعلقة بتركزاإليرادات
تتكــون إيـرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن أربعــة أنشــطة رئيســية وهــي )1 :األســمنت  )2الخرســانة الجاهــزة  )3البحــص والرمــل املغســول  )4العقــود الحكوميــة ،وتتركــز
إيـرادات الشــركة مــن هــذه النشــاطات فــي اإليـرادات الناتجــة مــن مبيعــات األســمنت حيــث شــكلت مــا نســبته  %75.7و %35.8و %44.1مــن إجمالــي إيـرادات الشــركة كمــا فــي
 31ديســمبر 2017م و2018م و2019م علــى التوالــي .وبالتالــي فإنــه فــي حــال انخفــاض اإليـرادات مــن نشــاطات الشــركة بشــكل عــام ومــن نشــاط مبيعــات األســمنت بشــكل
ً
خــاص ،فــإن ذلــك ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى إي ـرادات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة( .وملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي
(« )1-5-6اإليـرادات» مــن القســم الفرعــي (« )5-6نتائــج العمليــات  -قائمــة الدخــل» مــن القســم (« )6املعلومــات املاليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-21املخاطراملتعلقة بتركزموردي األسمنت واملواد الخام للشركة
تعتمــد الشــركة فــي توريــد األســمنت واملــواد الخــام علــى مجموعــة مــن املورديــن بلغــت نســبة أكبــر خمســة منهــم حوالــي ( )%95مــن إجمالــي املشــتريات كمــا فــي  31ديســمبر
2017م ،و( )%54كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،و( )%45كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ،وبالتالــي فــإن حــدوث أي خلــل أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل املورديــن ،أو
إيقــاف العالقــة مــع أحــد املورديــن أو تغيــر أحــد الشــروط أو االلتزامــات ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي.

2 -1-22املخاطراملتعلقة بتوفراإلمدادات من األسمنت واملواد الخام
تعتمــد الشــركة علــى اســتمرار اإلمــدادات مــن األســمنت واملــواد الخــام املســتخدمة فــي العمليــة اإلنتاجيــة ،والتــي يعتبــر توفيرهــا وتكاليفهــا عرضــة للتفــاوت ،فــإذا أصبحــت
الشــركة غيــر قــادرة علــى الحصــول علــى هــذه اإلمــدادات بشــكل كافــي وفــي الوقــت املناســب أو بشــروط مقبولــة ،أو كان هنــاك زيــادة فــي تكلفــة هــذه اإلمــدادات ،فــإن ذلــك
ســيؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة.

2 -1-23املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعالمتهــا التجاريــة ،والتــي تدعــم أعمالهــا ومركزهــا التناف�ســي وتمنحهــا
ً
ً
ً
تميـزا واضحــا فــي الســوق بيــن العمــاء .وقــد قامــت الشــركة بتســجيل عالمتهــا التجاريــة لــدى الجهــات املختصــة (فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )12-10العالمــات التجاريــة»
مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة) .إن أي إخــال بحقــوق امللكيــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــة التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى
ســمعة الشــركة ،وقــد تضطــر الشــركة للدخــول فــي إج ـراءات قضائيــة مكلفــة وأن تركــز جهــود بعــض موظفيهــا اإلدراييــن لهــذه اإلج ـراءات وذلــك مــن أجــل حمايــة عالمتهــا
ً
التجاريــة .وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات املشــابهة ،فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى
ً
قيمتهــا ،ممــا ينعكــس ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-24املخاطراملتعلقة بالتغطية التأمينية
ال يوجــد لــدى الشــركة وأي مــن شــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة أي وثيقــة تأميــن ضــد املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا املكاتــب واملنشــآت الصناعيــة واملســتودعات
الخاصــة بهــم ،كالحريــق أو الســطو أو الكــوارث الطبيعيــة ،لــذا فإنــه فــي حــال حــدوث أي مــن هــذه املخاطــر أو غيرهــا مــن األمــور الغيــر مؤمــن عليهــا ســوف تــؤدي إلــى تكبــد
الشــركة وشــركاتها التابعــة لخســائر كبيــرة .إن عــدم توافــر التغطيــة التأمينيــة الكافيــة لحــادث مــا ،قــد تفقــد الشــركة رأس املــال املســتثمر فــي أي ممتلــكات تضــررت أو دمــرت
وقــد تخســر كذلــك اإليـرادات املســتقبلية املتوقعــة مــن تلــك املمتلــكات ،وقــد تتعــرض فــي بعــض الحــاالت اللتزامــات ماليــة تتعلــق بامللكيــة املتضــررة .وســيكون ألي مــن هــذه
الحوادث تأثير سلبي على األعمال املستقبلية للشركة ومنشآتها الصناعية التابعة وطاقتها اإلنتاجية وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات بعدم وقوع أي من هذه األحداث
ً
ً
ً
التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا أضـرار تــؤدي إلــى خســائر ماديــة لــن تتمكــن الشــركة مــن تعويضهــا جزئيــا أو كليــا بســبب عــدم وجــود أي تغطيــة تأمينيــة لهــا ممــا ســيؤثر ســلبا علــى
أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية .وبالنســبة للتبعــات القانونيــة فإنــه وفــي حــال عــدم وجــود التغطيــة التأمينيــة وحــدوث خســائر بشــرية
أو ماديــة أو أي ضــرر يلحــق بالغيــر أو باملنشــآت الخاصــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة أو املجــاورة لهــا بســبب أي مــن املخاطــر املبينــة أعــاه (كالحريــق أو الســطو أو الكــوارث
ً
الطبيعيــة) فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى أضـرار ماليــة جســيمة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة وبالتالــي ســيؤثر ســلبا علــى نتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بالتأميــن الطبــي علــى موظفيهــا وأســرهم .كمــا يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن علــى املركبــات التــي تملكهــا .وتتضمــن عقــود التأميــن مبالــغ
مقتطعــة وعوامــل مســتثناة مــن التغطيــة التأمينيــة ،باإلضافــة إلــى قيــود أخــرى تتعلــق بالغطــاء التأمينــي يتــم التفــاوض عليهــا مــع شــركات التأميــن ،كمــا تعتمــد إمكانيــة
حصــول الشــركة علــى التعويــض املســتحق لهــا مــن قبــل شــركة التأميــن ذات العالقــة علــى املــاءة املاليــة لشــركة التأميــن وقدرتهــا علــى الوفــاء بقيمــة هــذا التعويــض ،لــذا قــد
ال يغطــي التأميــن جميــع الخســائر التــي تكبدتهــا الشــركة وال يتــم إعطــاء أي ضمــان بــأن لــن تتكبــد الشــركة خســائر تتجــاوز حــدود وثائــق التأميــن أو خــارج نطــاق التغطيــة
الــواردة فيهــا .ومــن املمكــن أن تنشــأ حــاالت تتجــاوز فيهــا قيمــة املطالبــة قيمــة التأميــن الــذي تحتفــظ بــه الشــركة أو أن يتــم رفــض مطالبــة التعويــض املقدمــة مــن قبــل
ً
الشــركة لشــركة التأميــن ذات العالقــة أو أن تطــول فت ــرة املطالبــة والتعويــض ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
(وملزيــد مــن املعلومــات حــول وثائــق التأميــن يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي (« )13-10التأميــن» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).

2 -1-25املخاطراملتعلقة بالعقود مع الغير
ً
أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات مــع الغيــر (فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )10-10العقــود الجوهريــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه
النشــرة) .وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات املتعاقــدة معهــا أو عــدم رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة .وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة
ً
بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجــة إلفالســها أو عــدم مالءتهــا املاليــة أو تعطــل عملياتهــا ،وتصبــح املخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر
حـ ّـدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.
كمــا ال يمكــن التأكيــد بــأن تلــك األطـراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة ،وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطـراف املتعاقــدة معهــا علــى االلتـزام ببنــود تلــك
ً
العقــود ،أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا ،وخســارة الشــركة لتلــك املنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى مركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا
التشــغيلية.

2 -1-26املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين غيرالسعوديين
تشــكل نســبة املوظفيــن غيــر الســعوديين كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة حوالــي ( )%88.5مــن إجمالــي املوظفيــن فــي الشــركة ،ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا
املالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن املحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس املهــارات والخبـرات املطلوبــة أو حــدث
تغيــر فــي سياســات ولوائــح وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع .باإلضافــة إلــى أن اعتمــاد الشــركة علــى نســبة مرتفعــة مــن
املوظفيــن غيــر الســعوديين يــؤدي إلــى ارتفــاع الرســوم الحكوميــة التــي تتحملهــا الشــركة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي مــن رخــص عمــل وإقامــات ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى
ً
زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،وبالتالــي يؤثــر ســلبا علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

2 -1-27املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمــد املجموعــة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة خطــوط اإلنتــاج وأنظمــة العمــل فيهــا ،وتعتبــر املنشــآت الصناعيــة عرضــة ملخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة لعــدة
عوامــل كالقــوة القاهــرة (مثــل إجـراءات حضــر التجــول التــي فرضتهــا الحكومــة بســبب انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا «كوفيــد –  ،»19حيــث اضطــرت املجموعــة إلــى تعليــق
ً
ً
عملياتهــا التشــغيلية وقامــت بغلــق مكاتبهــا ومصانعهــا لفت ــرة عشــرين ( )20يــوم تقريبــا) (فضــا راجــع «املخاطــر املتعلقــة بتف�شــي وبــاء فيــروس كورونــا «كوفيــد  »19 -مــن هــذا
القســم) ،والكــوارث الطبيعيــة أو األعطــال املفاجئــة باملعــدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف خطــوط اإلنتــاج وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد الطاقــة والكهربــاء،
وقــد تتســبب تلــك املخاطــر فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بمرافــق املنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا ،أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة اإلنتــاج وقــدرة املجموعــة علــى تســليم
منتجاتهــا ،ممــا يترتــب عليهــا تكبــد املجموعــة لخســائر ،وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

أراض مستأجرة
2 -1-28مخاطروجود بعض أصول الشركة على ٍ
إن مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة مقــام علــى أرض تــم اســتئجارها بتاريــخ 1437/03/04ه ـ (املوافــق 2015/12/15م) بحــي الخيــر بملهــم مــن أمانــة منطقــة
ً
الريــاض ملــدة عشــر ( )10ســنوات هجريــة .باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم الشــركة حاليــا بإنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي يقــام علــى أرض تــم
اســتئجارها بتاريــخ 1440/09/09ه (املوافــق 2019/05/14م) بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة (مــدن) ملــدة
عشــرين ( )20ســنة .إن عــدم التـزام الشــركة بشــروط هــذه العقــود ســوف يــؤدي إلــى دخــول الشــركة فــي نزاعــات قضائيــة قــد تــؤدي إلــى ســحب األرا�ضــي املســتأجرة وبالتالــي
توقــف أعمــال الشــركة ،وفــي حــال حــدوث هــذا األمــر أو فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى املحافظــة علــى اســتمرارية هــذه العقــود أوتجديدهــا بنفــس الشــروط الحاليــة أو
شــروط تفضيليــة ،فــإن ذلــك ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك يحــق ألمانــة منطقــة الريــاض وفقــا لشــروط عقــد اســتئجار األرض املقــام عليهــا مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة ،إلغــاء العقــد لدواعــي
التخطيــط أو للمصلحــة العامــة أو ألي ســبب خــارج عــن إرادتهــا ،وفــي هــذه الحالــة تعــوض الشــركة حســب األنظمــة املاليــة املتبعــة إذا كانــت تســتحق التعويــض .وعليــه؛
فــإن حــدوث مثــل هــذا األمــر ســيؤدي إلــى توقــف أعمــال مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة وفــي حــال اســتحقت الشــركة التعويــض ،قــد ال يغطــي كافــة الخســائر
ً
الناجمــة عــن توقــف األعمــال ،األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وأداءهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
2 -1-29املخاطراملتعلقة باملشاريع الجديدة
ً
تتضمــن اســتراتيجيات املجموعــة االســتمرار فــي التوســع فــي أعمالهــا ،حيــث تعمــل املجموعــة حاليــا علــى إنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد لتنفيــذ
ً
ً
املشــاريع العقاريــة وفقــا لهــذه التقنيــة الحديثــة فــي البنــاء( .فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )3-3األنشــطة الرئيســية للشــركة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة
أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة)،قد تواجــه املجموعــة تحديــات وعوائــق عديــدة  -علــى ســبيل املثــال ال الحصــر – التأخــر فــي إتمــام إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة
ً
األبعــاد وبــدء التشــغيل فيــه (فضــا راجــع «املخاطــر املتعلقــة بإنشــاء وبــدء تشــغيل مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد» مــن هــذا القســم) ،أو تعــرض مصنــع
ً
إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ملخاطــر تشــغيلية قــد تحــدث بســبب عوامــل مختلفــة (فضــا راجــع «املخاطــر املتعلقــة بالتشــغيل والتوقــف غيــر املتوقــع لألعمــال»
مــن هــذا القســم) ،أو عــدم وجــود إقبــال علــى اســتخدام تقنيــة البنــاء الحديثــة التــي ســيتم إنتاجهــا عــن طريــق مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ،ممــا ال يعطــي
ً
أي ضمان أن توســع املجموعة ودخولها في أنشــطة جديدة ســيحقق نجاحا وســيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشــغيلية وغيرها من التكاليف
ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال املجموعــة ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-30املخاطراملتعلقة بإنشاء وبدء تشغيل مصنع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد
ً
ً
تعمــل املجموعــة حاليــا علــى إنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد وذلــك بالتعــاون مــع شــركة أم دو أم( )Emmedue M2( 2شــركة إيطاليــة) (فضــا
راجــع القســم الفرعــي (« )3-10-10اتفاقيــة شــركة أم دو أم »)Emmedue M2( 2مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة) .تلتــزم الشــركة اإليطاليــة
بموجــب االتفاقيــة بتوريــد اآلالت واملعــدات لبنــاء منشــأة صناعيــة وترخيــص باســتخدام التقنيــة الخاصــة (األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد) وتقديــم خدمــات التركيــب
والتشــغيل والتدريــب ونقــل املعرفــة إلــى املجموعــة وتدريــب موظفيهــا والعامليــن فيهــا علــى آليــة التصنيــع ،وقــد تــم بالفعــل توريــد اآلالت واملعــدات الخاصــة ببــدء تشــغيل
مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ،إال أن عمليــة تشــغيل املنشــأة الصناعيــة واإلشـراف علــى عمليــة إنشــاء وتركيــب وتجميــع املعــدات واآلالت املســتوردة مــن
إيطاليــا وتدريــب موظفــي ومنســوبي املجموعــة تتطلــب قــدوم ممثلــي الشــركة اإليطاليــة إلــى اململكــة العربيــة الســعودية لنقــل خبراتهــم إلــى املجموعــة األمــر الــذي أصبــح مــن
ً
الصعــب حدوثــه كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بســبب تف�شــي فيــروس كورونــا «كوفيــد – ( »19فضــا راجــع «املخاطــر املتعلقــة بتف�شــي وبــاء فيــروس كورونــا «كوفيــد – »»19
مــن هــذا القســم) .ومــن الجديــر بالذكــر أن تنفيــذ االلتزامــات وفــق االتفاقيــة املبرمــة مــع شــركة أم دو أم )Emmedue M2( 2اإليطاليــة مــازال قائــم مــن خــال العمــل عــن
بعــد وباســتخدام وســائل االتصــاالت الحديثــة (حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز  %85كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة) .إال أنــه فــي حــال اســتمرار هــذا الوضــع وعــدم التوصــل لطريقــة
لالنتهــاء مــن إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد وبــدء تشــغيله ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى املشــاريع الجديــدة للمجموعــة وأعمالهــا
ونتائــج عملياتهــا وأدائهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -1-31املخاطراملتعلقة بتف�شي جائحة فيروس كورونا «كوفيد – »١٩
ً
مــع مطلــع العــام 2020م انتشــر مــرض فيرو�ســي ُمعــدي يعــرف باســم (فيــروس كورونــا واختصــارا «كوفيــد –  ،)»19حيــث بــدأ باالنتشــار فــي معظــم دول العالــم ومــن ضمنهــا
اململكــة العربيــة الســعودية ،وعلــى أثــر ذلــك صنفتــه منظمــة الصحــة العامليــة بتاريــخ  11مــارس 2020م بأنــه جائحــة ،ودعــت إلــى اتخــاذ اإلجـراءات الوقائيــة الالزمــة ملواجهــة
هــذا الفيــروس وللحــد مــن انتشــاره .وعليــه ســارعت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية إلــى اتخــاذ قـرارات صارمــة بهــذا الشــأن نتــج عنهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر؛ فــرض
حظــر التجــول الجزئــي أو الكلــي فــي بعــض مــدن ومحافظــات اململكــة وإقفــال للمطــارات واملجمعــات التجاريــة وجميــع األنشــطة داخلهــا باســتثناء محــال بيــع املــواد الغذائيــة
والصيدليــات ،وتقليــص عــدد ســاعات العمــل لبعــض القطاعــات وإل ـزام بعضهــا بالعمــل عــن بعــد .تأثــرت املجموعــة كغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية بالقـرارات االحترازيــة علــى وجــه الخصــوص بالنســبة إلــى قـرارات وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) حيــث اضطــرت إلــى تعليــق عملياتهــا
التشــغيلية وقامــت بغلــق مكاتبهــا ومصانعهــا وطلبــت إلــى موظفيهــا البقــاء فــي منازلهــم والتـزام الحجــر الصحــي ومتابعــة العمــل عــن ُبعــد خاصــة الطاقــم اإلداري ،وعليــه توقفــت
ً
ً
منشــآت املجموعــة الصناعيــة ومشــاريعها كليــا لفت ــرة عشــرين ( )20يــوم تقريبــا ،حيــث أعلنــت الشــركة بتاريــخ 1441/08/15ه (املوافــق 2020/04/08م) عــن تعليــق
عمــل قطــاع الخرســانة الجاهــزة وذلــك التزامــا بق ـرارات حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية بتطبيــق حظــر التجــول الكلــي .وعلــى الرغــم مــن أن املجموعــة اســتفادت مــن
الدعــم الحكومــي حيــث حصلــت علــى دعــم نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل «ســاند» التابــع للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وذلــك بنســبة  %70مــن إجمالــي
موظفيهــا الســعوديين املعينيــن قبــل تاريــخ 2020/01/01م ،إال أنهــا اســتمرت بدفــع رواتــب باقــي املوظفيــن كاملــة دون ممارســة أعمالهــم وتحقيــق أي إيـرادات ممــا ســيكبد
ً
الشــركة خســائر فادحــة تؤثــر ســلبا علــى عمليــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
وتضمــن إعــان الشــركة بتاريــخ 1441/08/15ه (املوافــق 2020/04/08م) حصولهــا باعتبارهــا مــن الشــركات املتوســطة علــى موافقــة الجهــات املقرضــة (البنــوك وشــركات
التمويــل) علــى تأجيــل دفــع مســتحقاتهم ملــدة ســتة أشــهر وذلــك ضمــن برنامــج دعــم القطــاع الخــاص وتمكينــه مــن القيــام بــدوره فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي لدعــم جهــود
الدولــة فــي مكافحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -وتخفيــف آثــاره املاليــة واالقتصاديــة املتوقعــة ،خاصــة علــى قطــاع املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة .باإلضافــة إلــى أن إدارة
الشــركة تعمــل مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة لتحديــد آليــات الدعــم األخــرى.
ً
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه وفقــا للقـرار امللكــي بالســماح لشــركات املقــاوالت واملصانــع بالعــودة ملمارســة أنشــطتها دون قيــود علــى الوقــت حســب طبيعــة أعمالهــا ابتــداء مــن يــوم
األربعــاء  6رمضــان 1441ه ـ املوافــق  29أبريــل 2020م ،عــادت منشــآت املجموعــة الصناعيــة ومشــاريعها للعمــل ،حيــث أعلنــت الشــركة بتاريــخ 144/09/05ه (املوافــق
2020/04/28م) عــن عــودة العمــل بقطــاع الخرســانة الجاهــزة وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن يــوم األربعــاء  6رمضــان 1441ه املوافــق  29أبريــل 2020م ،مــع تقيــد الشــركة بجميــع
اإلجـراءات االحترازيــة املتبعــة فــي اململكــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد .)19 -
لكــن فــي حــال إصــدار قـرارات جديــدة بإعــادة تعليــق العمــل علــى شــركات املقــاوالت واملصانــع بمــا فيهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة فــإن ذلــك قــد يؤثــر علــى العقــود واالتفاقيــات
ً
(سواء جهات داخلية أوخارجية) بحيث قد ال يتمكن املتعاقدين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه بعضهم البعض ،وبالتالي تنطبق شروط القوة القاهرة
األخرى املبرمة مع الغير
علــى هــذه العقــود أو االتفاقيــات ممــا قــد يدفــع الجهــات املتعاقــدة مــع املجموعــة إلــى إعــادة النظــر بالعقــود واالتفاقيــات بســبب تف�شــي وبــاء فيــروس كورنــا «كوفيــد – »19
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ً
حيــث أن هــذا الخطــر لــم يكــن متوقعــا وقــد يــؤدي إلــى فســخ أو إلغــاء هــذه العقــود أو االتفاقيــات أو قــد يتــم إعــادة التفــاوض علــى بعــض بنــود العقــود واالتفاقيــات التــي أبرمتهــا
املجموعة وقد تضطر املجموعة لقبول هذه الشروط اإلضافية التي قد تكون أكثر صرامة وليست لصالحها ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها
وتوقعاتها املســتقبلية.
ً
كمــا أن قــدرة املجموعــة علــى االســتفادة مــن االتفاقيــة املبرمــة مــع شــركة أم دو أم )Emmedue M2( 2اإليطاليــة (فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )3-10-10اتفاقيــة شــركة
ً
أم دو أم »)Emmedue M2( 2مــن القســم (« )10املعلومــات القانوننيــة» مــن هــذه النشــرة) .قــد تتأثــر جزئيــا بســبب تف�شــي وبــاء فيــروس كورنــا «كوفيــد –  »19خاصــة
ً
لناحية إمكانية تعطل عملية تشــغيل املنشــأة الصناعية (فضال راجع الخطر (« )30-1-2املخاطر املتعلقة بإنشــاء وبدء تشــغيل مصنع إنتاج األلواح الخرســانية ثالثية
األبعــاد» مــن هــذا القســم).
إن االج ـراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا حكومــة اململكــة للحــد مــن تف�شــي وبــاء فيــروس كورونــا «كوفيــد –  »19أثــرت بشــكل كبيــر علــى كافــة القطاعــات االقتصاديــة بمــا
فــي ذلــك القطــاع الــذي تعمــل فيــه املجموعــة ،وحيــث أنــه اليوجــد تاريــخ متوقــع إلنتهــاء هــذا الوبــاء حتــى تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املجموعــة اليمكنهــا تقديــر حجــم الخســائر
ً
الناجمــة عــن انتشــار هــذا الوبــاء وال تضمــن وجــود تبعــات لذلــك فــي املســتقبل قــد تؤثــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال املجموعــة ومشــاريعها الجديــدة ومركزهــا املالــي
ونتائــج عملياتهــا املســتقبلية.

2 -2املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع
2 -2-1املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمــد األداء املســتقبلي املتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي اململكــة بشــكل عــام وتشــمل ،علــى ســبيل املثــال ال الحصــر ،عوامــل
التضخــم ونمــو الناتــج املحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد اململكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أسا�ســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تـزال
تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا املباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو
ً
ً
اقتصــاد اململكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي ،والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا علــى أداء الشــركة املالــي ،نظـرا لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد اململكــة وتأثرهــا
بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد اململكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا
فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة وتوقعاتهــا
املســتقبلية.

2 -2-2املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسيا�سي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السيا�ســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر .وال يوجــد ضمانــات بــأن الظــروف االقتصاديــة والسياســية فــي
تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد اململكــة وبالتالــي علــى قــدرة عمــاء الشــركة علــى تجديــد عالقتهــم معهــا وعــدم قدرتهــا الحصــول علــى
عمــاء جــدد ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -2-3املخاطراملتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات
تخضــع الشــركة فــي إدارتهــا وتســيير أعمالهــا ونشــاطاتها املختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات الصــادر بتاريــخ 1437/01/28ه ـ (املوافــق 2015/11/11م) ،واملعــدل باملرســوم
امللكــي رقــم (م )79/وتاريــخ 1439/07/25ه (املوافــق 2018/04/11م) .كمــا أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب القـرار رقــم ( )2016-127-8وتاريــخ 1438/1/16ه ـ (املوافــق
ً
2016/10/17م) الضوابــط واإلج ـراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات املســاهمة املدرجــة واملعدلــة بق ـرار مجلــس الهيئــة رقــم (-3
 )2019-57وتاريــخ 1440/09/15ه (املوافــق 2019/05/20م) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب الق ـرار رقــم ()2017-16-8وتاريــخ 1438/5/16ه ـ
(املوافــق 2017/2/13م) الئحــة حوكمــة الشــركات واملعدلــة بقـرار مجلــس الهيئــة رقــم ( )2019-57-3وتاريــخ 1440/09/15ه (املوافــق 2019/05/20م) .ويفــرض نظــام
الشــركات والئحــة حوكمــة الشــركات بعــض املتطلبــات الجديــدة املتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات والتــي يجــب علــى الشــركة االلت ـزام بهــا .كمــا فــرض نظــام الشــركات
عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده والتــي تعتبــر إلزاميــة علــى جميــع الشــركات ،وبالتالــي فإنــه مــن املمكــن أن تتعــرض الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو
إدارتهــا التنفيذيــة إلــى مثــل هــذه العقوبــات مــن غرامــات ماليــة أو الســجن أو كالهمــا (علــى ســبيل املثــال نــص نظــام الشــركات علــى أن كل مديــر أو مســؤول أو عضــو مجلــس
إدارة أو مراجع حســابات أو مصف ســجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالســجن مدة ال تزيد عن  5ســنوات وبغرامة ال تزيد على خمســة ماليين ريال ســعودي) في
حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام والقواعــد .وتجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ملتزمــة بجميــع مــواد نظــام الشــركات وبجميــع املــواد اإللزاميــة فــي الئحــة
ً
حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة ،ولكــن فــي حــال إخفاقهــا بااللتـزام بجميــع مــواد نظــام الشــركات وجميــع املــواد اإللزاميــة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات مســتقبال ،أو فــي
حــال أصبحــت بعــض أو كل املــواد االسترشــادية فــي الئحــة حوكمــة الشــركات إلزاميــة ،ولــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا وااللتـزام بهــا ،فــإن ذلــك ســيعرضها لعقوبــات وغرامــات
نظاميــة ،األمــر الــذي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
2 -2-4املخاطراملتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة إلش ـراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي اململكــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال الحصــر وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة والهيئ ــة
العام ــة لألرص ــاد وحماي ــة البيئ ــة وهيئــة الســوق املاليــة ووزارة التجــارة وغيرهــا .بالتالــي تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة ملخاطــر التغييـرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم
والسياســات فــي اململكــة .وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي اململكــة إصــدار العديــد مــن األنظمــة واللوائــح ،والتــي يتــم تطويرهــا وتحســينها بشــكل مســتمر .وتعتبــر
تكاليــف االلتـزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة .وفــي حالــة إدخــال تغييـرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة
وشــركاتها التابعــة ملصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغـراض تتعلــق بااللتـزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن ،أو قــد تخضــع للعقوبــات والغرامــات
ً
التــي تفرضهــا الســلطات اإلشـرافية املختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر ،ممــا ســيؤثر ســلبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -2-5املخاطراملتعلقة بالبيئة التنافسية
تعمــل الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي بيئــة تنافســية قويــة ،حيــث يقــدر عــدد املصانــع العاملــة فــي نشــاط الخرســانة الجاهــزة علــى مســتوى اململكــة كمــا فــي عــام 2017م بأكثــر
ً
مــن  400مصنــع ،بحجــم إنتــاج ســنوي يصــل إلــى  75مليــون متــر مكعــب تقريبــا ،ويعتمــد الوضــع التناف�ســي للشــركة علــى العديــد مــن العوامــل التــي تشــمل قــوة مركزهــا املالــي
والنطاق الجغرافي ألعمالها والعالقة مع العمالء وســمعة الشــركة ،وال يوجد ضمان باســتمرار قدرة الشــركة على املنافســة بشــكل ّ
فعال مع الشــركات األخرى في الســوق،
كمــا تؤثــر سياســات تســعير مناف�ســي الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا املالــي ،وال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة ســتكون قــادرة باســتمرار علــى
ً
منافســة تلــك الشــركات ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا املاليــة.

2 -2-6املخاطراملتعلقة بضريبة القيمة املضافة
قامــت اململكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ  1ينايــر 2018م .ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة  %5علــى عــدد مــن
املنتجــات والخدمــات ،وقــد قــررت حكومــة اململكــة زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة املضافــة مــن  %5إلــى  %15وذلــك ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ  01يوليــو 2020م ،وبنـ ًـاء علــى ذلــك ،يتعيــن
علــى الشــركة التكيــف مــع التغييـرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة والزيــادة التــي طـرأت عليهــا .إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة
ً
الشــركة أو مــن شــركاتها التابعــة ،ســوف ُيعرضهــم لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي إلــى اإلضـرار بســمعتهم ممــا ســيزيد أيضــا مــن التكاليــف واملصاريــف التشــغيلية ،وهــو مــا
يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التناف�ســي للشــركة وشــركاتها التابعــة ومســتوى الطلــب علــى خدماتهــم ،ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -2-7املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غيرالسعوديين
ً
أقــرت الحكومــة عــددا مــن القـرارات التــي تهــدف إلجـراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،والتــي اشــتملت علــى إقـرار رســوم إضافيــة مقابــل
ً
ً
كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــارا مــن 2018/01/01م ،وبواقــع مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهريا عــن كل موظــف غيــر ســعودي عــام 2018م،
ً
ً
تزيــد إلــى أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهريا عــام 2019م ثــم ســتمائة ( )600ريــال ســعودي شــهريا عــام 2020م ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي
ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين (كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بلــغ عــدد املوظفيــن غيــر الســعوديين ( )69موظــف والتــي تشــكل نســبتهم حوالــي ( )%88.5مــن
ً
إجمالــي املوظفيــن فــي الشــركة ،فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )10-3املوظفــون والســعودة» فــي هــذه النشــرة) ،وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام ،األمــر الــذي
ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
بلــغ إجمالــي الرســوم الحكوميــة التــي دفعتهــا الشــركة عــن موظفيهــا غيــر الســعوديين ( )236,405ريــال ســعودي ،و( )707,428ريــال ســعودي ،و( )1,477,688ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و2018م و2019م علــى التوالــي.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أنــه فــي تاريــخ 1441/01/25ه (املوافــق 2019/09/24م) وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين ،علــى أن تتحمــل الدولــة ملــدة
ً
ً
خمســة أعــوام املقابــل املالــي املقــرر علــى العمالــة الوافــدة وفقــا للفقرتيــن (1ـ أ) و (2ـ أ) مــن البنــد (ثانيــا) مــن ق ـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )197وتاريــخ 1438/03/23ه
ً
(املوافــق 2016/12/22م) ،عــن املنشــآت الصناعيــة املرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/02/02ه (املوافــق 2019/10/01م)  ،وبنـ ًـاء
عليــه فــإن شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) معفــاة مــن رســوم املقابــل املالــي علــى العمالــة الوافــدة لديهــا ملــدة خمســة أعــوام ،وعنــد انتهــاء املــدة املحــددة لتحمــل الدولــة
هــذه الرســوم وعــدم تجديدهــا ،أو فــي حــال إلغــاء هــذا الق ـرار ،فــإن شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) ســتكون معرضــة لدفــع هــذه الرســوم ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى
زيــادة الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين ،وبالتالــي زيــادة فــي التكاليــف بشــكل عــام ،األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا
املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــا رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي املوظفيــن غيــر الســعوديين (رســوم املرافقيــن) والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارا من
ً
ً
ً
ً
2017/07/01م ،علمــا أنهــا ســترتفع تدريجيــا مــن مائتــي ( )200ريــال ســعودي شــهريا لــكل تابــع فــي عــام 2017م ،لتصــل إلــى أربعمائــة ( )400ريــال ســعودي شــهريا لــكل تابــع فــي
عــام 2020م ،وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها املوظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة املعيشــة عليــه،
األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة املعيشــة فيهــا أقــل ،وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي املحافظــة علــى
موظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن املوظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر ،أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق
رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين ،األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة ،وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
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2 -2-8املخاطراملتعلقة بالتقلبات في أسعارصرف العمالت
ال تخضــع معامــات الشــركة لعمــات غيــر الريــال الســعودي كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،إال أنــه فــي حــال قامــت الشــركة بتعامــات بعمــات غيــر الريــال الســعودي فــي
املســتقبل ،فســتصبح معرضــة للتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األخــرى مقابــل الريــال الســعودي ،وبالتالــي إلــى زيــادة فــي النفقــات ،ممــا ســيكون لــه أثــر ســلبي وجوهــري
علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -2-9املخاطراملتعلقة بتأثيرقطاع التشييد والبناء على إيرادات الشركة
ً
ً
تعتمــد إيـرادات الشــركة بشــكل أسا�ســي علــى أداء قطــاع التشــييد والبنــاء ،الــذي يرتبــط أداؤه ارتباطــا وثيقــا بأســعار النفــط واإلنفــاق الحكومــي .لذلــك ،فــإن التقلبــات االقتصاديــة
ً
الســلبية ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى قطــاع التشــييد والبنــاء وبالتالــي تؤثــر ســلبا علــى مبيعــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية واملاليــة.

2 -2-10املخاطراملتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة
تعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء ،لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه املنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه
ً
أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حجــم اإلنتــاج ودرجــة الربحيــة مــن عمليــات تشــغيل الشــركة ،ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي
ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -2-11املخاطراملتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخضــع عمليــات الشــركة إلــى نطــاق واســع مــن األنظمــة واللوائــح املتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة فــي اململكــة ،والتــي تفــرض بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة يتوجــب
علــى الشــركة االلتـزام بهــا بصــورة مســتمرة .وقــد تكــون تكاليــف االلتـزام بتلــك األنظمــة واللوائــح والغرامــات الناتجــة عنهــا كبيــرة ،كمــا يتطلــب االلتـزام بمعاييــر جديــدة وصارمــة إلــى
تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس املــال أو نشــوء تعديــات فــي املمارســات التشــغيلية .وقــد تنشــأ الحــوادث املتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة بشــكل خــارج عــن نطــاق ســيطرة
الشــركة ،فعلــى ســبيل املثــال يمكــن أن ينتــج عــن عمليــات الشــركة عــدد مــن مــواد النفايــات واملــواد امللوثــة التــي يمكــن أن تــؤدي ،فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا وإدارتهــا بالشــكل
ُ
الصحيــح أو فــي حــال تركــت مــن دون عــاج أو إدارة ســليمة ،إلــى خطــر تلــوث البيئــة .إن عــدم االلتـزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واألنظمــة البيئيــة يمكــن أن يــؤدي إلــى إغــاق
ً
املنشــآت الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا ،والتــي ســتؤثر ســلبا علــى عملياتهــا بحيــث
ً
تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا علــى نتائجهــا املاليــة وربحيتهــا.

2 -2-12املخاطراملتعلقة بسحب الترخيص الصناعي
لــدى الشــركة شــركة تابعــة (شــركة اليــان للصناعــة) تمــارس نشــاط إنتــاج الخرســانة الجاهــزة مــن خــال الترخيــص الصناعــي رقــم ( )132الصــادر مــن وزارة الصناعــة والثــروة
املعدنيــة وتاريــخ 1440/01/17ه (املوافــق 2018/09/27م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1443/01/15ه (املوافــق 2021/08/23م) .وتلــزم وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة شــركة
ً
اليــان للصناعــة بااللتـزام بشــروط معينــة وذلــك مــن أجــل املحافظــة علــى ترخيصهــا الصناعــي (فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )6-9-10االلتزامــات املســتمرة حســب متطلبــات وزارة
الصناعــة والثــروة املعدنيــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).
ومــن الجديــر بالذكــر أن شــركة اليــان للصناعــة لــم تصــدر رخصــة بيئيــة للتشــغيل مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة ولكنهــا تعمــل علــى ذلــك،
ً
وبالتالــي يعتبــر ذلــك مخالفــا للنظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة وملتطلبــات وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة والتــي توجــب علــى الشــركة الحصــول علــى موافقــة بيئيــة مــن الهيئــة
ً
العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة قبــل البــدء فــي تنفيــذ املشــروع وذلــك مــن أجــل املحافظــة علــى الترخيــص الصناعــي املعطــى لهــا .ووفقــا للنظــام العــام للبيئــة الصــادر باملرســوم امللكــي
رقــم (م )34/وتاريــخ 1422/07/28ه ـ (املوافــق 2001/10/15م) يعاقــب مــن يخالــف أي حكــم مــن أحكامــه بعقوبــة ماليــة ال تتجــاوز عشــرة اآلف ( )10,000ريــال ســعودي ويجــوز
ً
ً
إغــاق املنشــأة ملــدة ال تتجــاوز  90يــوم .وفــي حــال فــرض مثــل هــذه العقوبــات علــى شــركة اليــان للصناعــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا
علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
إذا لــم تلتــزم شــركة اليــان للصناعــة بالشــروط والتعليمــات التــي فرضتهــا عليهــا وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة ،فإنهــا معرضــة لســحب الترخيــص الصناعــي الخــاص بهــا ،وفــي حــال
ســحب الترخيــص الصناعــي مــن شــركة اليــان للصناعــة فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها .وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر الســلبي
علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وعلــى توقعاتهــا املســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.

2 -2-13املخاطراملتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب
يتأثــر قطــاع الشــركة ،كغيــره مــن القطاعــات ،بتقلبــات العــرض والطلــب فــي الســوق .لذلــك ،فــإن عــدم تكيــف مســتويات اإلنتــاج مــع الهبــوط الحــاد للطلــب ،ســيؤثر علــى إنتاجيــة
ـكل عــام ،وبالتالــي ســيؤثر علــى أداء الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.
الشــركات ومســتويات البيــع لديهــا ،والــذي ســيؤثر بــدوره علــى أداء القطــاع بشـ ٍ
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
2 -2-14املخاطراملتعلقة بوقف الحوافزالحكومية الداعمة للتنمية الصناعية
اســتفادت الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن الحوافــز التــي تقدمهــا الحكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم التصنيــع فــي اململكــة ،ودعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر األرا�ضــي والطاقــة وامليــاه
بأســعار مخفضــة فــي املــدن الصناعيــة ،وتوفيــر التمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي الــذي يقــدم قــروض ميســرة لدعــم القطــاع الصناعــي .وكان لهــذه الحوافــز
دور هــام فــي نجــاح أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ،وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا املالــي ونتائــج
عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2 -3املخاطراملتعلقة باألوراق املالية املطروحة
2 -3-1املخاطراملتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعرحقوق األولوية
ً
قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل املؤثــرة علــى ســهم الشــركة .وقــد يكــون هــذا التذبــذب كبيـرا بســبب الفــرق بيــن نســبة
ً
ً
ً
التذبــذب اليومــي املســموح بهــا (والتــي تتمثــل فــي  %10ارتفاعــا وهبوطــا مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق) بالنســبة للحقــوق ،مقارنــة بنســبة التذبــذب اليومــي املســموح بهــا
بالنســبة ألســهم الشــركة .ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق علــى ســعر تــداول أســهم الشــركة ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق .إن هــذه العوامــل مــن املمكــن أن تؤثــر
ً
ســلبا علــى ســعر تــداول الحقــوق.

2 -3-2املخاطراملتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعرالسهم
ً
ً
قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فت ــرة التــداول مؤشـرا علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح .وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم الشــركة مســتقرا وقــد
يتأثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق املتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة .وقــد تنتــج هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن العوامــل
منهــا دون الحصــر :ظــروف ســوق األســهم ،ضعــف أداء الشــركة ،عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة املســتقبلية ،دخــول منافســين جــدد للســوق ،التغيــر فــي رؤيــة أو
تقديـرات الخبـراء واملحلليــن لســوق األوراق املاليــة ،وأي إعــان للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.
ً
وســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل املســاهمين أو اإلعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلبا علــى ســعر أســهم الشــركة فــي الســوق .باإلضافــة إلــى ذلــك،
ً
قــد ال يتمكــن املســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلبا علــى ســعر األســهم .ليــس هنــاك مــا يضمــن أن الســعر الســوقي ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل
مــن ســعر الطــرح ،وإذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب املســتثمرين فــي األســهم الجديــدة ،فإنــه ال يمكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه .وعليــه قــد يتكبــد املســتثمرون خســائر
ً
ً
نتيجــة لذلــك .عــاوة علــى مــا تقــدم ،ليــس هنــاك مــا يضمــن أن املســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح أو يزيــد عنــه بعــد اإلكتتــاب فــي األســهم
الجديــدة.

2 -3-3املخاطراملتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية
ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى .ويضــاف إلــى ذلــك ،عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس ممــا ينــوه إلــى عــدم وجــود مــا
ً
يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق ملمارســة حقــوق األولويــة أو اســتالم تعويــض مــن قبــل الشــركة ،علمــا أن املســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور
األســهم ،قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.

2 -3-4املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية
ً
إن النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــا وقــد تختلــف عــن املوجــودة فــي هــذه النشــرة .إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد
النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا .إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى املخاطــر التــي يجــب علــى املســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قـراره
ً
ً
االســتثماري .حيــث أنــه فــي حــال اختــاف النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء اختالفــا جوهريــا عــن مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى خســارة املســاهمين
جــزء أو كل اســتثماراتهم فــي أســهم الشــركة.

2 -3-5املخاطراملتعلقة باحتمال إصدارأسهم جديدة
إن إصــدار أي أســهم جديــدة مــن قبــل الشــركة يعتمــد علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين ،ففــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة كحقــوق
أولويــة لزيــادة رأس مالهــا ،ووافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى هــذا القـرار ،ولــم يقــم املســاهمون بممارســة حقوقهــم باالكتتــاب باألســهم الجديــدة،
فــإن ملكيــة األســهم ســوق تنخفــص بشــكل تناســبي إضافــة إلــى ملحقاتهــا مــن حــق التصويــت والحصــول علــى األربــاح ممــا ســيؤثر علــى الســعر الســوقي للســهم.

2 -3-6املخاطراملتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
كاف على حقوق األولوية خالل فت ــرة التداول ،وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية (سـ ً
ـواء كان مســاهم مقيد أو مســتثمر
ليس هناك ما يضمن أنه ســيكون هناك طلب ٍ
كاف علــى أســهم
جديــد) مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا ،أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــاق .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب ٍ
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الشــركة مــن قبــل املؤسســات االســتثمارية خــال فت ــرة الطــرح املتبقــي .وفــي حــال لــم تقــم املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم املتبقيــة بســعر عالــي ،قــد ال يكــون
ً
هنــاك تعويــض كافــي لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كســور األســهم .وعــاوة علــى ذلــك ليــس هنــاك ضمــان مــن
كاف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم ،أو مــن خــال الطــرح املتبقــي أو مــن خــال الســوق
وجــود طلــب ٍ
املفتوحة.

2 -3-7املخاطراملتعلقة بانخفاض نسبة امللكية
إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة ،ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا .كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان فــي
ً
حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة املقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــال فت ــرة التــداول ،بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيــا لتعويضــه بالكامــل عــن انخفــاض
ً
نســبة ملكيتــه فــي رأس مــال الشــركة نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا .كمــا ال يوجــد ضمــان بــأن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى املســاهمين املســتحقين الذيــن لــم يمارســوا
حقهــم باالكتتــاب أو ألصحــاب كســور األســهم فــي حــال لــم تقــم املؤسســات االســتثمارية فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بتقديــم عــروض لألســهم املتبقيــة بســعر عالــي ،أو أن يكــون
ً
مبلــغ التعويــض (إن وجــد) كافيــا للتعويــض عــن انخفــاض نســبة امللكيــة فــي رأس مــال الشــركة.

2 -3-8املخاطراملتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب
تبــدأ فت ــرة االكتتــاب فــي 1442/٢/٢٥ه ـ (املوافــق 2020/١٠/١٢م) وســتنتهي فــي 1442/٣/٥ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٢٢م) .ويجــب علــى مالكــي الحقــوق والوســطاء املالييــن
الذيــن يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر املناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الالزمــة قبــل انقضــاء فت ــرة االكتتــاب .إذا لــم يتمكــن املســاهمون املســتحقون مــن ممارســة حقــوق
االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة فت ــرة االكتتــاب ،بنـ ًـاء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق األولويــة ،فــا يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى املســاهمين
املســتحقين غيــر املشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا بإج ـراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح أو ألصحــاب كســور األســهم.

2 -3-9املخاطراملتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم
تعتمــد أربــاح الســهم فــي املســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة واملحافظــة علــى مركزهــا املالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع
والقوة االئتمانية املتوفرة للشــركة واألوضاع االقتصادية العامة .قد تؤدي زيادة رأس مال الشــركة إلى انخفاض ربحية الســهم في املســتقبل على خلفية أن أرباح الشــركة ســوف
ً
ً
تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأس مالهــا .ال تضمــن الشــركة بــأن أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــا ،كمــا ال تضمــن املبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة.
يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األسا�ســي للشــركة.

2 -3-10املخاطراملتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية
تخضــع املضاربــة فــي حقــوق األولويــة ملخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة .ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي املســموح بــه لســعر تــداول حقــوق األولويــة نطــاق التذبــذب اليومــي
ً
ً
املســموح بــه للســعر الســوقي (والــذي يتمثــل فــي  %10ارتفاعــا وهبوطــا مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق) .كمــا توجــد عالقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق اإلرشــادية.
وعليــه ســتتأثر الحــدود الســعرية اليوميــة (أي نطــاق التذبــذب اليومــي) لتــداول الحقــوق بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول األســهم .وفــي حــال عــدم بيــع املســاهم للحقــوق قبــل
نهايــة فت ــرة التــداول ،فســيكون أمــام خياريــن إمــا ممارســة هــذه الحقــوق لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة قبــل نهايــة فت ــرة االكتتــاب ،أو عــدم ممارســة ذلــك ،وفــي حــال عــدم ممارســة
الحقــوق يمكــن أن يخضــع املســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية ،أو الربــح فــي حــال بيــع األســهم فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر أعلــى مــن ســعر الطــرح.
وبالتالــي يجــب علــى املســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم الجديــدة وطريقــة عملهــا ،واإلملــام بجميــع العوامــل املؤثــرة فيهــا ،وذلــك للتأكــد
ً
مــن اســتناد أي قـرار اســتثماري علــى وعــي وإدراك كامليــن( .فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» فــي هــذه النشــرة).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
3 -1نبذة عن الشركة
تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر محمــد الكثيــري،
وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) .وفــي تاريــخ 1435/06/14ه (املوافــق 2014/04/14م) تــم
تحويــل كيانهــا القانونــي إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد
ناصــر الكثيــري ،ومــن ثــم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بموجــب الق ـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ 1438/06/09ه (املوافــق 2017/03/08م) .وفــي
تاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة وتحولــت إلــى شــركة مســاهمة ســعودية عامــة .وفــي تاريــخ
1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية.
يقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الريــاض ،وعنوانــه  3158األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن عبدالرحمــن  -حــي امللقــا وحــدة رقــم  19الريــاض  6695 - 13523اململكــة
العربيــة الســعودية.
يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي خمســة وأربعــون مليــون ومائتــان وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،مقســم إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين
ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل.
وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة (ممــن يمتلكــون نســبة  %5أو أكثــر مــن أســهم الشــركة) هــو مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري والــذي يملــك
مليونيــن وســبعمائة وثمانيــة عشــر ألــف وأحــد عشــر ( )2,718,011ســهم ،أي مانســبته ( )%60.12مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

3 -2تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها
·تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر محمــد
الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) ،وبـرأس مــال قــدره مائــة ألــف ()100,000
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة ( )100حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
·وبتاريــخ 1435/06/14ه ـ (املوافــق 2014/04/14م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي ملؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت إلــى شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،وقــد تــم ذلــك بموجــب عقــد
التأســيس (تحويــل املؤسســة إلــى شــركة) املوثــق لــدى كاتــب العــدل املكلــف فــي وزارة التجــارة بالريــاض بالعــدد ( )35734552وتاريــخ 1435/06/08ه ـ (املوافــق
2014/04/08م) ،وأصبــح رأس مــال الشــركة خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة آالف ( )5,000حصــة عينيــة متســاوية القيمــة قيمــة
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
ٍ
·وبتاريــخ 1438/06/08ه ـ (املوافــق 2017/03/07م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مــع
االحتفــاظ بنفــس االســم ورقــم الســجل التجــاري وذلــك بموجــب موافقــة وزارة التجــارة علــى التحــول بالق ـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ 1438/06/09ه ـ
(املوافــق 2017/03/08م) وعلــى إعــان التحــول بالقـرار الــوزاري رقــم ( )181وتاريــخ 1438/06/15ه ـ (املوافــق 2017/03/14م) .وتمــت زيــادة رأس مــال الشــركة
مــن خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة البالغــة اثنيــن وعشــرين مليــون وثالثمائــة
ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
ألــف ( )22,300,000ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ عشــرين مليــون ومائتيــن وســبعة آالف وتســعمائة وواحــد ( )20,207,901ريــال ســعودي مــن حســاب
األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن واثنيــن وتســعين ألــف وتســعة وتســعين ( )2,092,099ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي.
·وبتاريــخ 1438/07/07ه (املوافــق 2017/04/04م) قــرر مجلــس إدارة الشــركة طــرح عــدد ثمانمائــة وتســعة عشــر ألــف ( )819,000ســهم مــن أســهم رأس مــال
الشــركة والتســجيل واإلدراج فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة ،وكان الطــرح علــى النحــو التالــي )1 :طــرح عــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة ()409,500
ســهم عــادي والتــي تمثــل نســبة ( )%15مــن أســهم رأس مــال الشــركة البالــغ وقتهــا ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي مقســم إلــى
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية )2 ،طــرح عــدد أربعمائــة وتســعة آالف
مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
وخمســمائة ( )409,500ســهم عــادي جديــد وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،والتــي تمثــل زيــادة فــي رأس مــال الشــركة بنســبة (.)%15
·وبتاريــخ 1438/08/28ه (املوافــق 2017/05/24م) (بعــد اكتمــال عمليــة الطــرح املذكــورة أعــاه) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة
رأس مــال الشــركة بنســبة ( ،)%15مــن ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي إلــى واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين
كل منهــا
ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية.
·وبتاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة بعــدد ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن
كل مــن هيئــة
ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
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·بتاريــخ 1439/12/05ه (املوافــق 2018/08/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%20مــن واحــد
وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال
ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي إلــى ثالثــة مالييــن وســبعمائة
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار ســتمائة وســبعة
وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
وعشــرين ألــف وتســعمائة ( )627,900ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،بمنــح ســهم واحــد مجانــي
لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســتة مالييــن ومائتيــن وتســعة وســبعين ألــف ( )6,279,000ريــال ســعودي (مبلــغ ( )5,983,380ريــال
ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،ومبلــغ ( )295,620ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي).
·بتاريــخ 1440/08/18ه (املوافــق 2019/04/23م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%20مــن ســبعة
وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال
ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار ســبعمائة
وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
وثالثــة وخمســين ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ( )753,480ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،بمنــح ســهم
واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وثالثيــن ألــف وثمانمائــة ( )7,534,800ريــال ســعودي
مــن حســاب األربــاح املبقــاة.
·وبتاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية بعــدد أربعــة مالييــن
وخمسمائة وعشرين ألف وثمانمائة وثمانين ( )4,520,880سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وذلك بعد الحصول
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
علــى موافقــة ٍ
·وبتاريــخ 1441/03/17ه (املوافــق 2019/11/14م) أو�صــى مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%100مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة
خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ليصبــح رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال ســعودي.
·وبتاريــخ **1442/**/ه (املوافــق **2020/**/م) ،وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%100مــن خمســة
وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال
ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي إلــى تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن
كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وذلك عن طريق إصدار أربعة ماليين وخمسمائة
ألف وسبعمائة وستين ( )9,041,760سهم عادي متساوية القيمة قيمة ٍ
وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي جديــد كأســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

3 -3األنشطة الرئيسية للشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010255690وتاريخ 1429/08/29ه (املوافق 2008/08/31م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري ونظامها األسا�سي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
)1إدارة الشركات التابعة لها ،أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
)2استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
)3امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
)4امتــاك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق املعنويــة ،واســتغاللها ،وتأجيرهــا
للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض وشــركاتها التابعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وتتلخــص أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي القطاعــات
التاليــة:

·قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة األسمنت واملواد األولية للبناء
نقــل وتوزيــع وبيــع مــادة األســمنت واملــواد األوليــة للبنــاء (البحــص والرمــل املغســول) لألســواق املحليــة فــي جميــع مناطــق اململكــة وأهمهــا أســواق املنطقــة الوســطى واملنطقــة
الغربيــة ،وذلــك مــن خــال أســطول الشــركة املكــون مــن عــدد ( )24مركبــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة .ويتــم إدارة هــذا القطــاع بواســطة شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة
(شــركة تابعــة) واململوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
·قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة
ً
إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة عــن طريــق مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة ،والــذي تصــل طاقتــه اإلنتاجيــة إلــى  2,000متــر مكعب/يوميــا مــن الخرســانة
الجاهــزة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة .ويتــم إدارة هــذا القطــاع مــن خــال شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) واململوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة.

·قطاع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد
ً
دخلــت الشــركة مؤخ ـرا فــي قطــاع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ،حيــث حصلــت شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) واململوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري
ً
القابضــة علــى اعتمــاد تقنيــة إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد مــن وزارة اإلســكان وذلــك بتاريــخ 1441/07/03ه (املوافــق 2019/03/10م) وتقــوم الشــركة حاليــا
وبالتعــاون مــع شــركة أم دو أم( )Emmedue M2( 2شــركة إيطاليــة) بإنشــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد علــى أرض صناعيــة تبلــغ مســاحتها 12,308
متــر مربــع تقــع بمدينــة ســدير للصناعــة واألعمــال ومســتأجرة مــن الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة «مــدن».
بــدأت عمليــات إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م .حيــث تــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال االنشــائية للمصنــع واســتالم
اآلالت واملعدات املســتوردة من إيطاليا (حيث بلغت نســبة اإلنجاز  %85كما في تاريخ هذه النشــرة) إال أن عملية تشــغيل املصنع تتطلب قدوم ممثلي الشــركة اإليطالية
أم دو أم )Emmedue M2( 2إلــى اململكــة لإلشـراف علــى تركيــب وتجميــع املعــدات واآلالت وتدريــب موظفــي ومنســوبي املجموعــة ،األمــر الــذي أصبــح مــن الصعــب حدوثــه
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بســبب تف�شــي فيــروس كورونــا «كوفيــد –  ،»19وبالتالــي لــن تتمكــن املجموعــة مــن تحديــد تاريــخ بــدء التشــغيل الفعلــي للمصنــع كمــا بتاريــخ هــذه
ً
النشــرة ،مــع العلــم أنــه كان مــن املتوقــع بــدء التشــغيل فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م (فضــا راجــع الخطــر (« )30-1-2املخاطــر املتعلقــة بإنشــاء وبــدء تشــغيل مصنــع
إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد» مــن القســم (« )2عوامــل املخاطــرة» فــي هــذه النشــرة).
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة القصــوى ملصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد عنــد نســبة  %100تشــغيل فعلــي مليــون وثالثمائــة ألــف ( )1,300,000متــر مربــع مــن
ً
األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد ســنويا ،وســتعمل الشــركة خــال الثــاث ســنوات التــي تلــي الســنة األولــى التشــغيلية للوصــول إلــى نســبة  %80تشــغيل فعلــي وهــي الطاقــة
ً
القصــوى التــي تســعى لهــا الشــركة ليتــم إنتــاج مــا يلــزم مــن األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد لبنــاء  800وحــدة ســكنية ،وذلــك تماشــيا مــع متطلبــات وزارة اإلســكان التــي
ً
طلبــت أن يكــون املصنــع لديــه طاقــة إنتاجيــة قصــوى تمكنــه مــن إنتــاج ألــواح خرســانية ثالثيــة األبعــاد لبنــاء  800وحــدة ســكنية ســنويا ،وفيمــا يلــي توضيــح للطاقــة
اإلنتجايــة املســتهدفة وعــدد الوحــدات الســكنية املســتهدف إنشــاؤها:
الجدول رقم ( :)1الطاقة اإلنتاجية املستهدفة ملصنع إنتاج األلواح الخرسانية ثالثية األبعاد

الطاقة اإلنتاجية مترمربع

نسبة التشغيل

عدد الوحدات السكنية املستهدف
إنشاؤها

السنة األولى

650,000 – 390,000

%50 - %30

400 – 240

السنة الثانية

910,000 – 650,000

%70 - %50

560 – 400

السنة الثالثة

1,040,000 – 910,000

%80 - %70

800 – 560

السنة الرابعة

1,040,000

%80

800

السنة التشغيلية

املصدر :الشركة

·قطاع التطويرالعقاري
ً
دخلــت الشــركة مؤخـرا فــي قطــاع التطويــر العقــاري ،حيــث اجتــازت شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة (شــركة تابعــة) واململوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة معاييــر
ً
التأهيــل املعتمــدة ببرنامــج وافــي التابــع لــوزارة اإلســكان ،وســعت للحصــول علــى معاييــر االجتيــاز لكــي تقــوم بتنفيــذ املشــاريع العقاريــة وفقــا لتقنيــة البنــاء الحديثــة باأللــواح
ً
الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والتــي ســيتم إنتاجهــا مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة)( .فضــا راجــع الخطــر (« )30-1-2املخاطــر املتعلقــة بإنشــاء وبــدء تشــغيل
مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد» مــن القســم (« )2عوامــل املخاطــرة» فــي هــذه النشــرة).

3 -4رؤية الشركة
أن تصبــح الشــركة الرائــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال توريــد مــواد البنــاء بحلــول مبتكــرة ،وأن تســاهم فــي رفــد الســوق الســعودي بمنتجــات عاليــة الجــودة
ملســتقبل مســتدام.

3 -5رسالة الشركة
·بناء ثقة متبادلة بين الشركة وعمالئها لتحقيق مجتمع مستدام.
·تطوير القوى العاملة لتقديم منتجات وحلول مبتكرة.
·االهتمام باملعايير العاملية والجودة وإرضاء املنتجين واملستهلكين.
·السعي لترك بصمة في نجاح وتنمية املجتمع وأن ينعكس ذلك على عمالء الشركة.
·أن يكون لها الريادة في تقديم حلول وتقنيات البناء املستقبلية على كافة األوجه والنمو بالشركة من خالل تقديم ما يلزم لخدمه العمالء.
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3 -6استراتيجية الشركة
·السعي الدائم للوصول إلى مرتبة تضعها بين الشركات القيادية في اململكة العربية السعودية.
·توثيــق العالقــة مــع العمــاء الحالييــن بتلبيــة طلباتهــم والحفــاظ فــي ذات الوقــت علــى أعلــى معاييــر الجــودة مــن خــال الســعي الدائــم لتطويــر
املنتجــات.
·زيادة الطاقات اإلنتاجية ملنتجات الشركة وإضافة منتجات جديدة.
·مواصلة تحسين العمليات التشغيلية من خالل ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.

3 -7نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
·توفيــر أفضــل الحلــول املناســبة لتلبيــة احتياجــات التجــارة والنقــل لعمالئهــا وذلــك بمراعــاة التســليم فــي الوقــت واملــكان املحدديــن بســامة وكفــاءة
عالية.
·وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العمالء.
·عالقات استراتيجية طويلة األمد مع عمالئها ،وتحقيق أعلى معايير النجاح املشترك.
·خدمة ما بعد البيع ،باملتابعة الدقيقة واملستمرة مع العمالء واملرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم.
·البحث الدائم واملستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع واإلنتاج.
·تعدد مصادر األسمنت مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العمالء.
·مواصلة إرضاء العميل بتزويده باملنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة.

3 -8الشركات التابعة
تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال شــركتين تابعتيــن (شــركات تابعــة جوهريــة) ،موضحــة فــي الجــدول التالــي أدنــاه( .وملزيــد مــن املعلومــات حــول الشــركات التابعــة يرجــى
مراجعــة القســم الفرعــي (« )8-10الشــركات التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).
الجدول رقم ( :)2الشركات التابعة

اسم الشركة

رأس املال
(ريال سعودي)

مكان التأسيس

املكان الرئيس للعمليات
الدولة

املدينة

شركة مساندة اإلمداد املحدودة

100,000

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

الرياض

شركة اليان للصناعة

500,000

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

الرياض

نشاطها
تقديم الخدمات
اللوجستية ومساندة قطاع
النقل للشركة
إنتاج وصنع وبيع الخرسانة
الجاهزة

نسبة
امللكية
%100
%100

املصدر :الشركة

3 -9انقطاع األعمال
ً
ً
ً
لم يكن هناك ّ
أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل الـ( )12شهرا األخيرة.

3 -10املوظفون والسعودة
ً
كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،بلــغ عــدد موظفــي الشــركة ( )78موظــف منهــم ( )9موظفيــن ســعوديين و( )69موظــف غيــر ســعودي .ووفقــا لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة املــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة ،بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة حوالــي ( ،)%10.75ومصنفــة ضمــن النطــاق «األخضــر املتوســط  -متوســطة فئــة (أ)».
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4الهيكل التنظيمي للشركة
4 -1الهيكل التنظيمي
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة:
الشكل رقم ( :)1الهيكل التنظيمي للشركة

املصدر :الشركة

22

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

4 -2مجلس اإلدارة
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:
الجدول رقم ( :)3أعضاء مجلس إدارة الشركة

مجلس إدارة الشركة املُ ّ
عين بتاريخ 1441/07/18ه (املوافق 2020/03/13م)*
املنصب

االسم
رايد محمد ناصر الكثيري **

رئيس مجلس اإلدارة

عادل إبراهيم محمد الكثيري **

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

مشعل محمد ناصر الكثيري **

العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي

سعود محمد عبدهللا آل شريم

عضو مجلس اإلدارة

صفة
العضوية
غير مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
غير مستقل
تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي

األسهم اململوكة
الجنسية

العمر

مباشر
العدد

النسبة

غيرمباشر
النسبة
العدد

سعودي

37

6,014

%0.133

-

-

سعودي

47

-

-

-

-

سعودي

35

2,718,011

%60.12

-

-

سعودي

29

-

-

-

-
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* وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 1441/07/16ه (املوافــق 2020/03/11م) علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة املذكوريــن أعــاه للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن
تاريــخ 1441/07/18ه (املوافــق 2020/03/13م) وملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي فــي تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م).
ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق 2020/03/14م) تعييــن الســيد /رايــد محمــد ناصــر الكثيــري رئيســا ملجلــس اإلدارة ،وتعييــن الســيد /عــادل إبراهيــم محمــد
ً
الكثيــري نائبــا لرئيــس مجلــس اإلدارة ،وتــم تجديــد تعييــن الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري كعضــو منتــدب ورئيــس تنفيــذي للشــركة.

4 -3لجان الشركة
فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

4 -3-1لجنة املراجعة
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 1441/07/16ه (املوافــق 2020/03/11م) علــى تشــكيل لجنــة املراجعــة وتحديــد مهامهــا
وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1441/07/18ه (املوافــق 2020/03/13م) وملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس
اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م) .ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة املراجعــة:
الجدول رقم ( :)4أعضاء لجنة املراجعة.

االسم

الوظيفة

ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي
أشواق محمد ناصر الكثيري
محمود حنفي مجلي عقيل

رئيس
عضو
عضو

املصدر :الشركة

ملخص مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة
دراسة القوائم املالية األولية وإبداء الرأي الفني والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر بالشركة والتوصية بتعيين املراجع الداخلي.
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقالله ،ومناقشته واإلجابة عن استفساراته ودراسة تقرير املراجع الخارجي.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة.
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4 -3-2لجنة الترشيحات واملكافآت
قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق 2020/03/14م) تشــكيل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا
ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت مــن تاريــخ 1441/07/18ه (املوافــق 2020/03/13م) وملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي
تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م) ،وفــي مــا يلــي أعضــاء لجنــة الترشــيحات واملكافــآت واملــوارد البشــرية:
الجدول رقم ( :)5أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

االسم

الوظيفة

سعود محمد عبد هللا آل شريم
رايد محمد ناصر الكثيري

رئيس
عضو
عضو

خالد عبد املحسن عبد الرحمن الخيال
املصدر :الشركة

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت واملوارد البشرية
ً
إعــداد سياســة واضحــة ملكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة للشــركة ،ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا ﺗﻤهيــدا العتمادهــا
مــن الجمعيــة العامــة للشــركة ،علــى أن يراعــى اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء ،واإلفصــاح عنهــا ،والتحقــق مــن تنفيذهــا.
املراجعة الدورية لسياسة املكافآت ،وتقييم فعاليتها في تحقيق األهداف املرجوة منها.
ً
التوصية ملجلس اإلدارة ﺑﻤكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.
مراجعة أسس توزيع املكافآت السنوية املقررة من مجلس اإلدارة والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية فى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ،ووظائف اإلدارة التنفيذية.

4 -4اإلدارة التنفيذية
يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:
الجدول رقم ( :)6اإلدارة التنفيذية للشركة

االسم

العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي

سعودي

35

2014/04/14م

2,718,011

%60.12

-

-

املدير املالي

مصري

36

2016/02/01م

-

-

-

-

مدير املوارد البشرية
والشؤون اإلدارية

سعودي

29

2017/03/05م

1,234

%0.03

-

محمد زياد عبد الرحمن النجار

مدير الشؤون التجارية

أردني

48

2018/07/01م

-

-

-

-

رضا أحمد راشد الجعفري الشمري

مدير الشؤون القانونية

سعودي

37

2016/12/15م

-

-

-

-

مصطفى محمد محمد سالمة
عبد العزيز سليمان عبد العزيز الناصر

مدير اإلنتاج والجودة
مدير املراجعة الداخلية

مصري
سعودي

32
28

2017/11/08م
2019/11/11م

-

-

-

-

أمجاد عبد املنعم حمد الريس

مدير عالقات املساهمين

سعودي

28

2018/05/10م

-

-

-

-

مشعل محمد ناصر الكثيري
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل
حنان محمد ناصر الكثيري

املصدر :الشركة

24

املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

األسهم اململوكة
غيرمباشرة
مباشرة
النسبة
العدد
النسبة
العدد

-

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

4 -5تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين
تقــع مســؤولية اقت ـراح التعويضــات واملكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن علــى لجنــة الترشــيحات واملكافــآت واملــوارد البشــرية .ويوضــح
الجــدول التالــي قيمــة الرواتــب واملكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعلــى خمســة مــدراء تنفيذييــن خــال الثالثــة أعــوام املاضيــة:
الجدول رقم ( :)7تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2017م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2018م

السنة املالية املنتهية في 31
ديسمبر2019م

0

204,000

208,000

أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

456,000

652,404

685,167

اإلجمالي

456,000

856,404

893,167

بالرياالت السعودية
أعضاء مجلس اإلدارة

املصدر :الشركة

25

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

5املوظفون
5 -1برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة
كما بتاريخ هذه النشرة ،ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم ملوظفيها.

5 -2ترتيبات تشرك املوظفين في رأس املال
كما بتاريخ هذه النشرة ،ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين في رأس مال الشركة.

26

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

6املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
6 -1مقدمة
يســتند مــا يلــي مــن مناقشــة وتحليــل للوضــع املالــي ونتائــج العمليــات إلــى القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر2017م (املعــدة لغــرض
خاص إلعداد قوائم مالية مجمعة للفترتين املنتهيتين في  19مارس 2017م «تحول الشــركة إلى مســاهمة مقفلة» و 31ديســمبر 2017م) واإليضاحات املرفقة بها ،والتي
تمــت مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن قبــل شــركة ســليمان عبــدهللا الخرا�شــي (الخرا�شــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون) .وإلــى القوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة
عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم ،والتــي تمــت مراجعتهــا وتدقيقهــا مــن قبــل مكتــب وليــد الشــبانات (محاســبون
ومراجعــون قانونيــون).
ال تمتلــك شــركة ســليمان عبــدهللا الخرا�شــي (الخرا�شــي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون) ،ومكتــب وليــد الشــبانات (محاســبون ومراجعــون قانونيــون) وال أي
مــن شــركاتهما التابعــة أو الشــقيقة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة ،كمــا وأعطــوا موافقتهمــا الكتابيــة ولــم يتراجعــا عنهــا فيمــا يتعلــق بنشــر
اســمهما وشــعارهما وإفاداتهمــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه كمراجعــي حســابات للشــركة لألعــوام املذكــورة أعــاه.
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة للفترتيــن املنتهيتيــن فــي
 19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة» و 31ديســمبر 2017م) ،والقوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
ً
2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي
اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (.)SOCPA
ً
إن القوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م هــي أول القوائــم املاليــة للشــركة التــي تــم إعدادهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة
للتقريــر املالــي ( )IFRSاملعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (.)SOCPA
تــم اســتخراج األرقــام املاليــة التابعــة لعــام 2018م مــن جــداول املقارنــة الــواردة فــي القوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،بينمــا
تــم اســتخراج األرقــام املاليــة لعــام 2017م مــن القوائــم املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة
للفت ــرة مــن  01ينايــر وحتــى  19مــارس 2017م (تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة) والفت ــرة مــن  20مــارس وحتــى  31ديســمبر 2017م.
إن القوائــم املاليــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م لــم تعكــس أرقــام ســنة كاملــة بــل تعكــس أرقــام الفت ــرة مــن  20مــارس 2017م إلــى  31ديســمبر
2017م .كمــا ّأن أرقــام العــام 2017م الصــادرة كأرقــام مقارنــة فــي القوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ارتبطــت بنفــس الفت ــرة
غيــر الكاملــة (مــن  20مــارس 2017م إلــى  31ديســمبر 2017م).
إن ســبب عــدم وجــود قوائــم ماليــة للعــام 2017م تعكــس أرقــام ســنة كاملــة ،هــو تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة
ســعودية مقفلــة مــن تاريــخ  20مــارس 2017م (تاريــخ التأشــير بالتحويــل بالســجل التجــاري) ،وعليــه تــم إعــداد قوائــم ماليــة خاصــة بالتحــول للفت ــرة مــن بدايــة الســنة املاليــة
للشــركة فــي  01ينايــر 2017م وحتــى تاريــخ  19مــارس 2017م ،وفــي نهايــة الســنة املاليــة 2017م تــم إعــداد قوائــم ماليــة لفت ــرة مابعــد التحــول إلــى شــركة مســاهمة ســعودية
مقفلة للفت ــرة من  20مارس 2017م وحتى نهاية الســنة املالية للشــركة في  31ديســمبر 2017م .من هذا املنطلق ،قامت الشــركة بإصدار قوائم مالية ذات غرض خاص
ً
لتجميــع أرقــام الفترتيــن املذكــورة أعــاه (وفقــا ملعيــار ( )4410ارتبــاط التجميــع) ،وذلــك إلدراج أرقامهــا ضمــن نشــرة اإلصــدار هــذه .وعليــه ،قــد ال تكــون هــذه القوائــم املعــدة
لغــرض خــاص مالئمــة لغــرض آخــر.
ً
قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية مرتبطــة بإمكانيــات الشــركة وشــركاتها التابعــة املســتقبلية اســتنادا إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا
يتعلــق بنمــو الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا وأوضاعهــا املاليــة وقــد تنطــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة .كمــا قــد تختلــف نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة
ً
ً
الفعليــة جوهريــا عــن تلــك التوقعــات وذلــك نتيجــة لعوامــل وأحــداث مســتقبلية متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن نشــرة اإلصــدار أو فــي
أماكــن أخــرى منهــا وخاصــة تلــك الــواردة فــي القســم (« )2عوامــل املخاطــرة».
إن جميــع املعلومــات املاليــة التــي يحتويهــا هــذا القســم تــم عرضهــا بالريــال الســعودي مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك .وتــم تقريــب املبالــغ إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وعليــه فإنــه
فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول ،قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع املجاميــع املذكــورة فــي تلــك الجــداول .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى إنــه تــم احتســاب جميــع نســب النمــو
الســنوية وهوامــش الربحيــة والتكاليــف ومعــدالت النمــو الســنوية املركبــة بنـ ًـاء علــى األرقــام التــي تــم تقريبهــا فــي الجــداول أدنــاه.

6 -2إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم املالية
يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
1.أنــه قــد تــم اإلفصــاح عــن جميــع الحقائــق الجوهريــة املتعلقــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة وأدائهــا املالــي فــي هــذه النشــرة ،وأنــه ال توجــد أي معلومــات
أو مســتندات أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال ذكرهــا ســتصبح البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مضللــة.
2.أن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد تــم اســتخراجها مــن القوائــم املاليــة املدققــة للشــركة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2017م (املعــدة لغــرض خــاص إلعــداد قوائــم ماليــة مجمعــة للفترتيــن املنتهيتيــن فــي  19مــارس 2017م «تحــول الشــركة إلــى مســاهمة مقفلــة»
و 31ديســمبر 2017م) ،والقوائــم املاليــة املجمعــة املدققــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م و2019م واإليضاحــات
املرفقــة بهــم دون إجـراء أي تعديــل جوهــري عليهــا ،وأنهــا تشــمل علــى معلومــات ماليــة مقدمــة علــى أســاس موحــد فــي شــكل يتفــق مــع القوائــم املاليــة
ً
التــي تقرهــا الشــركة ســنويا بحســب املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي (.)IFRS
3.لــم يط ـرأ أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع املالــي والتجــاري للشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الســنوات املاليــة الثــاث املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2017م و2018م و2019م والتــي ســبقت مباشــرة تاريــخ تقديــم طلــب تســجيل وطــرح األوراق املاليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة إضافــة إلــى نهايــة
الفت ــرة التــي يشــملها تقريــر املحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
ً
4.أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة  12شهرا على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه.
5.أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى املكشــوف مــن الحســابات املصرفيــة،
كمــا يقــرون بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان (بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخ�صي أو غيــر املشــمولة بضمــان شــخ�صي أو املضمونــة برهــن أو غيــر
املضمونــة برهــن) أو التزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الش ـراء التأجيــري ،أو أي أدوات ديــن صــادرة وقائمــة أو أدوات ديــن
موافــق عليهــا ولــم يتــم إصدارهــا ،أو قــروض ألجــل ،باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم الفرعــي (« )1-6-6-6التســهيالت االئتمانيــة» مــن هــذا
القســم ،والقســم الفرعــي (« )5-6-6-6قــروض» مــن هــذا القســم ،والقســم الفرعــي (« )4-10-10القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم
(« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة.
6.أنــه  -وعلــى حــد علمهــم  -ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ هــذه
النشــرة ،باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي القســم الفرعــي (« )1-6-6-6التســهيالت االئتمانيــة» مــن هــذا القســم ،والقســم الفرعــي ()5-6-6-6
«قــروض» مــن هــذا القســم ،والقســم الفرعــي (« )4-10-10القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه
النشــرة.
7.أنــه لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة ألي مــن أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،أو كبــار التنفيذييــن ،أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق املاليــة أو الخبـراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب
إصــدار أســهم حقــوق األولويــة الخاضعــة لهــذه النشــرة.
8.أن الشــركة وشــركاتها التابعــة ال تمتلــك أي حيــازات فــي أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات أو يصعــب
التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تقييــم املوقــف املالــي.
9.أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي التزامــات محتملــة أو ضمانــات أو أي أصــول ثابتــة مهمــة مزمــع علــى شـرائها أو اســتئجارها بخــاف
مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي القســم الفرعــي (« )1-6-6املمتلــكات واملعــدات» والقســم الفرعــي (« )2-6-6تكلفــة أعمــال جاريــة تحــت التنفيــذ» فــي هــذا
القســم.
	10.أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار كما في تاريخ هذه النشرة.
	11.أن الشــركة ليســت علــى درايــة بــأي عوامــل موســمية أو دورات اقتصاديــة متعلقــة بالنشــاط قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي األعمــال والوضــع املالــي للشــركة
باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي القســم (« )2عوامــل املخاطــرة» مــن هــذه النشــرة.
ّ
	12.أن الشــركة ليــس لديهــا معلومــات عــن ّ
أي سياســات حكوميــة أو اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى أثــرت أو يمكــن
أن تؤثــر بشــكل جوهــري (مباشــر أو غيــر مباشــر) فــي عمليــات الشــركة باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي القســم (« )2عوامــل املخاطــرة» مــن
هــذه النشــرة.

6 -3السياسات املحاسبية املهمة
املعاييرالجديدة والتعديالت الجديدة الصادرة التي يتم تطبيقها اعتبارا من  1يناير2019
املعيارالدولي إلعداد التقاريراملالية رقم ( :)16عقود اإليجار
يحدد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16كيفية االعتراف ،القياس العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم
املعيار نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من املستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة
ً
عقد اإليجار  12شهرا أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .يستمر املؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات
كتشغيلية أو تمويلية ضمن مفهوم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16املتعلق باملحاسبة للمؤجر دون تغيير
جوهري عن معيار املحاسبة الدولي رقم (.)17

 1يناير2019

ً
املعاييرالجديدة والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارا من  1يناير2018م
ً
قامــت الشــركة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم ( 9األدوات املاليــة) واملعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم  15اإليـرادات مــن العقــود مــع العمــاء ،اعتبــارا مــن  1ينايــر
2018م.
املعيارالدولي رقم  :9األدوات املالية
التصنيف والقياس  -املوجودات املالية:
يعتمــد تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة علــى نمــوذج األعمــال والتدفقــات النقديــة املقــدرة .ال يتــم فصــل أي مشــتقات مضمنــة فــي العقــود وتؤخــذ فــي االعتبــار ككل فــي
التصنيــف.
يتــم تكويــن مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة املاليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان لتلــك األدوات بشــكل كبيــر منــذ االعتـراف املبدئــي وكذلــك بالنســبة
للموجــودات التعاقديــة أو الذمــم املدينــة التجاريــة التــي ال تشــكل معاملــة تمويــل وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي .15
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التحول:
عــادة يتــم تطبيــق التغيـرات فــي السياســات املحاســبية الناتجــة مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  9بأثــر رجعــي .لكــن يمكــن للشــركات االســتفادة مــن اإلعفــاء الــذي
يســمح لهــا بعــدم تعديــل معلومــات املقارنــة للفت ـرات الســابقة فيمــا يتعلــق بالتغي ـرات فــي التصنيــف والقيــاس (يشــمل االنخفــاض) .ويتــم االعت ـراف بالفروقــات فــي القيــم
الدفتريــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الناتجــة مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي فــي األربــاح املبقــاة واالحتياطــات كمــا فــي  1ينايــر 2018م.
األثر املترتب على تطبيق املعيار:
لــم يترتــب علــى التغيي ـرات التــي قامــت بهــا الشــركة علــى السياســات املحاســبية نتيجــة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  9فروقــات يتــم التأثيــر بهــا علــى القوائــم املاليــة
للشــركة.
املعيارالدولي للتقريراملالي ( 15اإليرادات من العقود مع العمالء)
يقــدم املعيــار  15نمــوذج واحــد شــامل الســتخدامه فــي محاســبة اإليـرادات الناتجــة عــن العقــود املبرمــة مــع العمــاء .يحــل هــذا املعيــار محــل إرشــادات تحقــق اإليـرادات فــي
املعيــار املحاســبي الدولــي رقــم  -18اإليـرادات ،ومعيــار املحاســبة الدولــي رقــم  -11عقــود املقــاوالت ،والتفســيرات املتعلقــة بهــا.
الهــدف األسا�ســي للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  15هــو أن املنشــأة ينبغــي أن تعتــرف باإليـرادات مقابــل نقــل البضائــع أو الخدمــات املقدمــة للعمــاء باملبلــغ الــذي يعكــس
التعويــض املــادي الــذي تتوقعــه املنشــأة مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات.
تقوم الشركة باالعتراف باإليرادات عند حصول العميل على ملكية البضائع واإلقرار باستالمها بما يتما�شى مع متطلبات املعيار الدولي للتقرير املالي .15
األثر املترتب على تطبيق املعيار:
فرو
لــم يترتــب علــى التغييـرات التــي قامــت بهــا الشــركة علــى السياســات املحاســبية نتيجــة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  15قــات يتــم التأثيــر بهــا علــى القوائــم املاليــة
للشــركة.
االفتراضات املحاسبية الهامة والتقديرات غيراملؤكدة:
إن إعــداد القوائــم املاليــة األوليــة املختصــرة يتطلــب اســتخدام التقدي ـرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى قيــم املوجــودات واملطلوبــات املســجلة ،واإليضاحــات عــن
املوجــودات وااللتزامــات املحتملــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة األوليــة املختصــرة ومبالــغ اإلي ـرادات واملصروفــات املصــرح عنهــا واإلفصــاح عــن املطلوبــات املحتملــة بتاريــخ
القوائــم املاليــة ومبالــغ اإليـرادات واملصاريــف املصــرح عنهــا خــال فت ــرة التقريــر .بالرغــم مــن أن هــذه التقديـرات واألحــكام مبنيــة علــى أفضــل املعلومــات املتوفــرة لــدى اإلدارة
بشــأن العمليــات واألحــداث الجاريــة ،فــإن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف عــن هــذه التقدي ـرات.
إن األحــكام الهامــة التــي اتخذتهــا اإلدارة فــي تطبيــق السياســات املحاســبية للشــركة واملصــادر الرئيســية لعــدم التأكــد مــن التقديـرات للفت ــرة الحاليــة هــي نفــس األحــكام التــي
طبقــت علــى القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م.
ملخص ألهم السياسات املحاسبية:
أساس اإلعداد
ً
ً
تــم إعــداد هــذه القوائــم املاليــة األوليــة املختصــرة (للعــام 2019م) وفقــا للمعيــار املحاســبي الدولــي رقــم ( 34التقاريــر املاليــة األوليــة) ،ووفقــا ألســاس االســتحقاق املحاســبي
ومفهوم االســتمرارية ،ومبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء االســتثمارات والتي يتم قياســها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر ،واالعتراف بمســتحقات التزامات
املنافــع املحــددة بالقيمــة الحاليــة لاللتزامــات املســتقبلية وباســتخدام طريقــة املبلــغ املســتحق حســب الوحــدة.
األدوات املالية  -العرض
ً
يتم إثبات املوجودات واملطلوبات املالية في قائمة املركز املالي األولية املختصرة عندما تصبح الشركة طرفا في الترتيبات التعاقدية لألداة املالية.
املوجودات املالية ـ التصنيف:
يعتمــد تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة علــى نمــوذج األعمــال والتدفقــات النقديــة املقــدرة .ال يتــم فصــل أي مشــتقات مضمنــة فــي العقــود وتؤخــذ فــي االعتبــار ككل فــي
التصنيــف .يتــم تصنيــف املوجــودات املاليــة بشــكل أسا�ســي ضمــن فئــات رئيســية يتــم قياســها كمــا يلــي:
·بالتكلفة املطفأة
·بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
· بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ()FVTPL
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
ً
عنــد االعتـراف األولــي ،يتــم إثبــات جميــع األصــول املاليــة بســعر معامالتهــا والتــي تمثــل القيمــة العادلــة ،إال إذا كان الترتيــب يتألــف فعليــا مــن معاملــة تمويــل .وإذا كان الترتيــب
ً
يتألف من معاملة تمويل ،يتم قياس البند مبدئيا بالقيمة الحالية للتدفقات املســتقبلية املخصومة بســعر الفائدة الســوقية ألداة دين مماثلة.
بعــد االعتـراف األولــي ،يتــم تطبيــق نمــوذج التكلفــة املطفــأة (أو فــي بعــض الحــاالت نمــوذج التكلفــة حســب طبيعــة وغــرض األصــل املالــي) لقيــاس األدوات املاليــة األساســية،
باســتثناء االســتثمارات املصنفــة لغــرض املتاجــرة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر.
ً
يتم الحقا قياس املوجودات املالية التي يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيمة العادلة بالتكلفة املطفأة على أساس الخسارة االئتمانية املتوقعة كالتالي:
•خســائر االئتمــان املتوقعــة ملــدة  12شــهرا  -خســائر االئتمــان املتوقعــة الناتجــة عــن األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات املاليــة املمكنــة خــال  12شــهرا
بعــد تاريــخ التقريــر.
•خســائر االئتمــان املتوقعــة مــدى عمــر األداة املاليــة  -خســائر االئتمــان املتوقعــة التــي تنتــج عــن جميــع األحــداث االفتراضيــة املحتملــة علــى مــدى عمــر
األداة املاليــة.
يتــم تكويــن مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة املاليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان لتلــك األدوات بشــكل كبيــر منــذ االعتـراف املبدئــي وكذلــك بالنســبة
للموجــودات التعاقديــة أو الذمــم املدينــة التجاريــة التــي ال تشــكل معاملــة تمويــل وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر املالــي .15

املدينون التجاريون واألرصدة املدينة األخرى:
ً
تمثــل املبالــغ املســتحقة مــن العمــاء عــن البضاعــة املباعــة أو الخدمــات املقدمــة فــي ســياق العمــل املعتــاد .يتــم إثبــات املدينــون بقيمــة الفاتــورة األصليــة ناقصــا املخصــص
أليــة مبالــغ مشــكوك فــي تحصيلهــا .يتــم إجـراء تقديــر مخصــص للديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنــاك شــكوك جوهريــة بعــدم إمكانيــة تحصيــل كامــل املبلــغ.
تشــطب الديــون املعدومــة عندمــا لــم يعــد هنــاك إمكانيــة لتحصيلهــا.

النقد والنقد املماثل:
تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد لدى البنك وودائع املرابحة ،وفتـرة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء.

انخفاض قيمة املوجودات املالية:
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة تقــوم الشــركة بإجـراء تقييــم النخفــاض القيمــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن أصــل مالــي أو مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة
قــد تنخفــض قيمتهــا وإذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة لألصــل ويتــم االعتـراف بــأي خســارة انخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة األوليــة املختصــرة .يحــدد قيمــة االنخفــاض فــي القيمــة كمــا يلــي:
ً
·بالنســبة للموجــودات املدرجــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن التكلفــة والقيمــة العادلــة ،ناقصــا أيــة خســائر لالنخفــاض
ً
فــي القيمــة تــم إثباتهــا ســابقا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر؛
·بالنســبة للموجــودات املدرجــة بالتكلفــة ،فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن املبلــغ املــدرج والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية
املخصومــة حســب ســعر الســوق الحالــي للعائــد مــن بنــد موجــودات مالــي مشــابه؛
·بالنســبة للموجــودات املدرجــة بالتكلفــة املطفــأة ،فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن املبلــغ املــدرج والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
املســتقبلية املخصومــة حســب ســعر العمولــة الفعليــة األصليــة.

االلتزامات املالية:
ً
ً
تصنــف االلتزامــات املاليــة وفقــا للترتيبــات التعاقديــة وتشــمل الدائنــون واملبالــغ املســتحقة الدفــع والقــروض ،يتــم االعت ـراف بجميــع االلتزامــات املاليــة مبدئيــا بالقيمــة
ً
العادلــة ،يتــم الحقــا لإلثبــات األولــى ،إثبــات تكاليــف املعامــات املباشــرة بنـ ًـاء علــى التكلفــة املطفــأة باســتخدام معــدل العمولــة الفعلــي علــى مــدى عمــر األداة وتــدرج فــي قائمــة
األربــاح أو الخســائر األوليــة املختصــرة.
يتــم تصنيــف القــروض ضمــن املطلوبــات املتداولــة إال إذا كان لــدى الشــركة حــق غيــر مشــروط بتأجيــل الدفــع مــدة  12شــهر علــى األقــل بعــد تاريــخ قائمــة املركــز املالــي
األوليــة املختصــرة.
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دائنون ومبالغ مستحقة:
يتم إثبات الدائنون التجاريون لقاء املبالغ الواجبة الدفع في املستقبل عن البضاعة والخدمات املستلمة ،سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل املوردين.
توزيعات أرباح املساهمين:
تسجل توزيعات أرباح املساهمين كدائنون في الفتـرة التي يتم اعتماد تلك التوزيعات من قبل جمعية املساهمين.
املمتلكات واآلالت واملعدات واملشاريع تحت التنفيذ:
ً
ً
تظهــر املمتلــكات واآلالت واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك املتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة .تســتهلك التكلفــة ناقصــا القيمــة التقديريــة املتبقيــة للممتلــكات واملعــدات
بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة بمــا يلــي:
•املباني
•اآلالت واملعدات
•أثاث وتجهيزات
•أجهزة حاسب آلي
•سيارات

%3.5
%10
%15
%15
%20

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات الثابتــة للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير األحــداث أو التغيـرات فــي الظــروف إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد
القيمــة الدفتريــة .وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل وزيــادة القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد ،تخفــض قيمــة املوجــودات إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد والتــي
ً
تمثــل القيمــة األكبــر مــن بيــن القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة للمنافــع املســتقبلية املقــدرة لذلــك األصــل .تــدرج خســائر
االنخفــاض فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر األوليــة املختصــرة.
يحــدد الربــح أو الخســارة الناجمــة عــن االســتبعاد أو التخلــص مــن أحــد األصــول علــى أســاس الفــرق بيــن صافــي املحصــل مــن االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويعتــرف
بهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر األوليــة.
تطفأ تحسينات املباني املستأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو فتـرة اإليجار ،أيهما أقصر.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة األرباح والخسائر األولية .يتم رسملة التحسينات التي تزيد بصورة جوهرية من قيمة أو عمر األصل املعني.
يتم مراجعة القيم املتبقية وأعمار االستخدام وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويحتسب تأثير أية تغيرات في التقدير على األساس املستقبلي.
تقيــد املشــاريع تحــت التنفيــذ علــى أســاس تكلفــة املــواد والخدمــات الضروريــة إلنجــاز املشــاريع إضافــة إلــى الرواتــب والتكاليــف األخــرى التــي تعتبــر ضروريــة بشــكل خــاص
ُ
إلعــداد املشــروع للغــرض الــذي أن�شــئ مــن أجلــه ،والتكاليــف غيــر املباشــرة األخــرى املتعلقــة باملشــروع.
تكاليف التمويل
يتــم رســملة تكاليــف التمويــل املتعلقــة مباشــرة بإنشــاء األصــول املؤهلــة ،وهــي األصــول التــي تتطلــب فت ــرة زمنيــة طويلــة لتصبــح جاهــزة لالســتخدام املطلــوب ،وذلــك عنــد
اكتمــال كافــة األنشــطة الضروريــة املتعلقــة بإعــداد األصــل املؤهــل للغــرض الــذي أن�شــئ مــن أجلــه .إن جميــع تكاليــف التمويــل األخــرى يتــم إثباتهــا كمصــروف وتحمــل علــى
قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي الفت ــرة التــي حدثــت فيهــا (معيــار املحاســبة الدولــي  .)23ليــس لــدى الشــركة أي تكاليــف مــن هــذا القبيــل يتــم رســملتها فــي الفت ــرة الحاليــة.
املخزون
يظهــر املخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة املمكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل بعــد خصــم املخصــص ألي مخــزون متقــادم أو بطــيء الحركــة ،وتســتخدم الشــركة حاليــا طريقــة
املتوســط املرجــح للتكلفــة فــي تقييــم املخــزون ،وهــو مــا يســمح بــه املعيــار.
احتياطي نظامي
ً
طبقــا للمــادة  125مــن نظــام الشــركات الســعودي ،يتــم تحويــل  %10مــن صافــي الدخــل إلــى االحتياطــي النظامــي .ويجــوز للشــركة التوقــف عــن إج ـراء مثــل هــذا التحويــل
عندمــا يبلــغ مجمــوع هــذا االحتياطــي  %30مــن رأس املــال .إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأربــاح.
منافع املوظفين ومكافأة نهاية الخدمة
مــن خــال الحســابات االكتواريــة املبدئيــة ملنافــع العامليــن لــم يتضــح وجــود تأثيــر جوهــري الحســابات الحاليــة والحســابات اإلكتواريــة وعليــه لــم يتــم التأثيــر بــأي فروقــات،
ً
تقــوم الشــركة بدفــع مكافــآت نهايــة الخدمــة ملوظفيهــا وفقــا ألحــكام قانــون العمــل باململكــة.
مخصص الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية.

31

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
االعتراف باإليرادات
تمثــل اإليـرادات قيمــة فواتيــر البضاعــة املــوردة والخدمــات املقدمــة مــن قبــل الشــركة خــال الفت ــرة املاليــة .يتــم االعتـراف باإليـرادات عنــد أداء االلتـزام أي عندمــا تنتقــل
الســيطرة علــى الســلع أو الخدمــات املنوطــة بــأداء التـزام معيــن إلــى العميــل ،وأنــه يمكــن قيــاس مبلــغ اإليـرادات بصــورة موثــوق بهــا.
املصروفات
تصنــف تكاليــف اإلنتــاج واملصاريــف املباشــرة وغيــر املباشــرة املتعلقــة باإلنتــاج كتكلفــة مبيعــات .تصنــف كافــة املصاريــف األخــرى كمصاريــف عموميــة وإداريــة أو مصاريــف
بيعيه وتســويقية.
العمالت األجنبية
يتم تســجيل املعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الريال الســعودي وفقا ألســعار الصرف الســائدة في تواريخ تلك املعامالت .في تاريخ التقرير ،يتم تحويل املوجودات
واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات غيــر النقديــة املدرجــة بالقيمــة
العادلــة واملوجــودات املاليــة بالعمــات األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .ال يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة
التاريخيــة بعملــة أجنبيــة .يتــم االعتـراف بأربــاح أو خســائر أســعار الصــرف الناتجــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر األوليــة املختصــرة.
املعلومات القطاعية
ال توجد لدى الشركة تقارير قطاعية تصنيعية أو جغرافية هامة وال يوجد أي فروع أو أنشطة خارج اململكة العربية السعودية.
قياس القيمة العادلة
يطبــق قيــاس القيمــة العادلــة علــى املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة التــي تتطلــب أو تســمح بقيــاس واإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة وتوفــر إطــارا واحــدا للتقاريــر املاليــة
الدوليــة لقيــاس القيمــة العادلــة .يحــدد املعيــار القيمــة العادلــة علــى أســاس مفهــوم (ســعر الخــروج) ويســتخدم التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة والــذي ينتــج عنــه قيــاس
قائــم علــى الســوق وليــس علــى أســاس كيــان علــى افتـراض أن املشــاركين فــي الســوق يعملــون مــن أجــل مصالحهــم االقتصاديــة املثلــى (املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة
رقــم  .)13تطبــق الشــركة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة قياســات لهــا بعــض التشــابه مــع القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت بالقيمــة العادلــة (مثــل القيمــة العادلــة للموجــودات
غيــر املحققــة فــي معيــار املحاســبة الدولــي  2املخــزون والــذي يقــاس بالتكلفــة).
إدارة املخاطر
مخاطر االئتمان:
تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة .تســعى الشــركة إلــى إدارة مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق
بالبنــوك مــن خــال التعامــل فقــط مــع البنــوك ذات الســمعة الطيبــة وفيمــا يتعلــق بالعمــاء مــن خــال تســوية حــدود االئتمــان للعمــاء األفـراد والحصــول علــى ضمانــات
بنكيــة مــن عمــاء مختاريــن ومراقبــة الذمــم املدينــة القائمــة وتأكيــد املتابعــة الدقيقــة لتلــك الذمــم.
مخاطر أسعار العموالت الخاصة:
تتعلــق مخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة فــي املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق ،وتخضــع الشــركة
ملخاطــر أســعار العمــوالت الخاصــة بشــأن موجوداتهــا املرتبطــة بالعمــوالت الخاصــة املتمثلــة بودائــع املرابحــة والتســهيالت االئتمانيــة.
مخاطر السيولة:
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه الشــركة صعوبــة فــي جمــع األمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا املرتبطــة بــاألدوات املاليــة .قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع
األصــل املالــي بســرعة بمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .تقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة مــن خــال التأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة .تتطلــب شــروط مبيعــات الشــركة
دفــع املبالــغ خــال  30إلــى  60يومــا مــن تاريــخ البيــع .يتــم ســداد الذمــم الدائنــة عــادة خــال  30إلــى  60يومــا مــن تاريــخ الشـراء.
مخاطر العمالت:
تمثــل مخاطــر العمــات الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة التغي ـرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تخضــع الشــركة للتقلبــات فــي أســعار الصــرف
األجنبــي خــال دورة أعمالهــا العاديــة .لــم تقــم الشــركة بأيــة معامــات هامــة بعمــات عــدا الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي واليــورو خــال الفت ــرة.
إعادة تبويب:
تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض وتبويب الفتـرة الحالية كما في 2019م.
النتائج األولية:
ً
ً
إن نتائج العمليات في القوائم املالية األولية قد ال تكون مؤشرا دقيقا لنتائج العمليات التي تتضمنها القوائم املالية السنوية للشركة.
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6 -4مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)8مؤشرات األداء الرئيسية

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
مؤشرات األداء الرئيسية املالية

وحدة املؤشر
%
%
%
%
%
%
%
%
مرة
مرة
مرة

معدل النمو في اإليرادات
معدل نمو صافي الربح
هامش مجمل الربح*
مصروفات عمومية وإدارية كنسبة من اإليرادات
هامش صافي الربح التشغيلي
هامش صافي الربح
العائد على األصول
العائد على حقوق امللكية
الدين إلى إجمالي حقوق امللكية
املوجودات املتداولة /املطلوبات املتداولة
إجمالي املوجودات  /إجمالي املطلوبات

2017م
مدققة
%2.3
()%8.9
%24.6
()%5.4
%14.1
%13.2
%9.6
%15.8
0.4
1.8
2.6

2019م
مدققة
%77.2
%72.1
%29.7
()%5.3
%18.7
%17.9
%14.5
%22.5
0.4
1.5
2.8

2018م
مدققة
()%7.7
%29.1
%31.4
()%2.6
%19.2
%18.4
%10.1
%16.9
0.4
1.8
2.5

املصدر :معلومات اإلدارة
*تم تعديل التبويبات في عام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

6 -5نتائج العمليات – قائمة الدخل
يوضح الجدول التالي قائمة دخل الشركة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)9نتائج العمليات  -قائمة الدخل

زيادة ( /نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
مصاريف األعمال الرئيسية
مصاريف عمومية وإدارية
استهالكات
صافي الدخل من األعمال الرئيسية
نتائج األعمال األخرى
أعباء تمويلية
إيرادات أخرى
صافي دخل السنة  /الفتـرة
الزكاة التقديرية
صافي دخل السنة  /الفتـرة بعد الزكاة

2017م
مدققة
54,712,888
()41,251,134
13,461,754

2018م
مدققة
50,486,051
()34,620,455
15,865,596

2019م
مدققة
89,465,820
()62,860,567
26,605,253

ديسمبر
2018م
()٪7.7
()٪16.1
٪17.9

ديسمبر
2019م
٪77.2
٪81.6
٪67.7

النمو املركب /
2017م2019-م
٪27.9
٪23.4
٪40.6

()2,950,244
()2,806,659
7,704,851

()1,305,821
()4,884,870
9,674,905

()4,714,953
()5,139,895
16,750,405

( )55.7
٪74.0
٪25.6

٪261.1
٪5.2
٪73.1

٪26.4
٪35.3
٪47.4

()326,558
2,984
7,381,277
()173,533
7,207,744

()435,892
307,592
9,546,605
()242,357
9,304,248

()359,588
85,531
16,476,348
()460,373
16,015,975

٪33.5
%10,208.0
٪29.3
٪39.7
٪29.1

()٪17.5
()٪72.2
٪72.6
٪90.0
٪72.1

٪4.9
٪435.4
٪49.4
٪62.9
٪49.1

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م
تم تعديل التبويبات في عام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
ً
انخفضــت اإلي ـرادات بنســبة  %7.7فــي 2018م مــن  54.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  50.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م حيــث جــاء االنخفــاض متأث ـرا
بانخفــاض ســعر بيــع األســمنت مــا بيــن عامــي 2017م و2018م .ومــن ثـ ّـم عــادت اإلي ـرادات لترتفــع بشــكل ملحــوظ وبنســبة  %77.2مــن  50.5مليــون ريــال ســعودي فــي
ً
2018م إلــى  89.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،بحيــث كان االرتفــاع مدفوعــا بارتفــاع مبيعــات األســمنت والخرســانة بعــد افتتــاح مصنــع الخرســانة فــي عــام 2017م.
كان متوســط ســعر بيــع اإلســمنت يتـراوح مــا بيــن  195و 260ريــال ســعودي للطــن فــي عــام 2017م .وانخفــض هــذا الســعر ليتـراوح مــا بيــن  110و 200ريــال ســعودي للطــن
الواحــد فــي العــام 2018م ،ثـ ّـم عــاد ليرتفــع ويت ـراوح مــا بيــن  205و  260ريــال ســعودي للطــن فــي العــام 2019م .و تجــدر اإلشــارة إلــى ّأن قيمــة املبيعــات تتأثــر بســعر البيــع
ً
بحيــث ّأن ارتفــاع ســعر البيــع يؤثــر إيجابيــا علــى عائــدات الشــركة ،بينمــا يــؤدي انخفــاض الســعر إلــى انخفــاض قيمــة إي ـرادات الشــركة.
ّ
ً
تتألــف تكلفــة اإليـرادات بشــكل رئي�ســي مــن رواتــب ومصاريــف عمــال مصنــع الخرســانة وســائقي نقــل شــحنات األســمنت .وشــهد العــام 2018م انخفاضــا فــي التكلفــة والتــي
تراجعــت بنســبة  %16.1مــن  41.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  34.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،ويرجــع ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى انخفــاض أســعار األســمنت
بنســبة ملحوظــة مــا بيــن عامــي 2017م و2018م .ومــن ثـ ّـم عــادت تكلفــة اإليـرادات لترتفــع بنســبة  %81.6مــن  34.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  62.9مليــون ريــال
ســعودي فــي 2019م بعــد ارتفــاع ســعر األســمنت وارتفــاع حجــم مشــتريات األســمنت واملــواد األوليــة.
ّ
تتألــف املصاريــف اإلداريــة والعموميــة بشــكل أسا�ســي مــن رواتــب املوظفيــن اإلدارييــن والرســوم الحكوميــة واإليجــارات واألتعــاب املهنيــة واالستشــارية .انخفضــت املصاريــف
اإلدارية والعمومية بنسبة  %55.7من  3.0مليون ريال سعودي في 2017م إلى  1.3مليون ريال سعودي في 2018م بعد انخفاض تكاليف الرواتب ،والرسوم الحكومية،
واإليجــارات واملصاريــف األخــرى (انخفضــت اإليجــارات بعــد االنتقــال إلــى مكاتــب إداريــة جديــدة ذات إيجــار أقــل) .ومــن ثـ ّـم عــادت املصاريــف العموميــة واإلداريــة لترتفــع
بنســبة  %261.1مــن  1.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  4.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م نتيجــة ارتفــاع الرواتــب واألجــور بيــن الفترتيــن بعــد زيــادة عــدد العامليــن
اإلدارييــن (مــن  20موظــف فــي العــام 2018م إلــى  28موظــف فــي العــام 2019م) واحتســاب راتــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة ضمــن خانــة الرواتــب.
ً
ترتبــط االســتهالكات باملمتلــكات واملعــدات التــي تقتنيهــا الشــركة .وارتفعــت هــذه االســتهالكات تدريجيــا بيــن عــام 2017م والعــام 2019م .بيــن عامــي 2017م و2018م،
ارتفعت االستهالكات بنسبة  %74.0من  2.8مليون ريال سعودي في 2017م إلى  4.9مليون ريال سعودي في 2018م .وبين عامي 2018م و2019م ارتفعت االستهالكات
بنســبة  %5.2مــن  4.9مليــون ريــال ســعودي إلــى  5.1مليــون ريــال ســعودي .وقــد كانــت جميــع االرتفاعــات املذكــورة مدفوعــة بشــكل رئي�ســي باقتنــاء آالت ومعــدات لتجهيــز
وتدعيــم مصنــع الخرســانة الــذي تــم تشــغيله فــي أواخــر العــام 2017م ومصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد (بــدأت عمليــات إنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح
الخرســانية ثالثيــة األبعــاد فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2019م .حيــث تــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال االنشــائية للمصنــع واســتالم اآلالت واملعــدات املســتوردة مــن إيطاليــا،
حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز  %85كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،إال أن عمليــة تشــغيل املصنــع تتطلــب قــدوم ممثلــي الشــركة اإليطاليــة أم دو أم )Emmadue( 2إلــى اململكــة
لإلشـراف علــى تركيــب وتجميــع املعــدات واآلالت وتدريــب موظفــي ومنســوبي املجموعــة ،األمــر الــذي أصبــح مــن الصعــب حدوثــه كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بســبب تف�شــي
فيــروس كورونــا «كوفيــد –  ،»19وبالتالــي لــن تتمكــن املجموعــة مــن تحديــد تاريــخ بــدء التشــغيل الفعلــي للمصنــع كمــا بتاريــخ هــذه النشــرة ،مــع العلــم أنــه كان مــن املتوقــع
بــدء التشــغيل فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م).
ارتبطــت األعبــاء التمويليــة بالتســهيالت االئتمانيــة التــي تحصلــت عليهــا الشــركة بيــن عــام 2017م و2019م ،حيــث حصلــت الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن عــدة بنــوك
بغــرض تمويــل ودعــم ّ
توســع األعمــال .بلغــت قيمــة التســهيالت اإلئتمانيــة  3.0مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م و  10.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م و10.2
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م علــى التوالــي.
ارتفعــت هــذه األعبــاء بنســبة  %33.5مــن  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،بعــد الحصــول علــى قــروض إضافيــة لتمويــل
احتياجــات مصنــع الخرســانة .ومــن ثـ ّـم عــادت األعبــاء لتنخفــض بنســبة  %17.5مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث
ســددت الشــركة خــال هــذه الفت ــرة جــزء مــن مبالــغ التســهيالت املســتحقة.
ّ
متحصــات مــن تأجيــر معــدات وبيــع مــواد خــردة .تتقلــب هــذه اإليـرادات ضمــن ســياق
شــملت اإليـرادات األخــرى التــي تــم إيرادهــا خــال الفت ــرة بيــن عــام 2017م و2019م
العمــل العــادي مــع تقلــب كميــات املــواد املباعــة.
ً
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وتــم تقديــم اإلقـرارات الزكويــة وحصلــت الشــركة علــى شــهادة زكاة حتــى
عــام 2019م.
ارتفــع صافــي الدخــل بنســبة  %29.1مــن  7.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  9.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بعــد انخفــاض تكلفــة اإلي ـرادات واملصاريــف
العموميــة واإلداريــة .وارتفــع صافــي الدخــل مــن جديــد بنســبة  %72.1مــن  9.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  16.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد ارتفــاع
اإلي ـرادات بيــن عامــي 2018م و2019م.
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6 -5-1اإليرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي إجمالي اإليرادات حسب القطاع للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)10اإليرادات حسب القطاع

زيادة ( /نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2017م
مدققة
41,440,368
3,298,627
9,691,230
294,127
()11,464
54,712,888

2018م
مدققة
18,062,150
28,614,097
3,809,804
50,486,051

39,452,021
36,066,966
7,323,337
3,070,996
3,552,500
89,465,820

مبيعات األسمنت

%75.7

%35.8

%44.1

إيراد مصنع الخرسانة

%6.0

%56.7

%40.3

إيرادات عقود حكومية

%0.0

%0.0

%8.2

إيرادات البحص والرمل املغسول

%17.7

%7.5

%3.4

إيرادات مشاريع خاصة

%0.0

%0.0

%4.0

%0.5

%0.0

%0.0

مبيعات األسمنت
إيراد مصنع الخرسانة
إيرادات عقود حكومية
إيرادات البحص والرمل املغسول
إيرادات مشاريع خاصة
إيرادات نقليات
خصومات ممنوحة للعمالء
إجمالي اإليرادات
نسبة إيراد القطاع من إجمالي اإليرادات
(دون احتساب الخصومات)

إيرادات نقليات

2019م مدققة

ديسمبر
2018م
()%56.4
%767.5
()%60.7
()%100.0
()%100.0
()%7.7

ديسمبر
2019م
%118.4
%26.0
()%19.4
%77.2

النمو املركب /
2017م2019-م
()%2.4
%230.7
()%43.7
()%100.0
()%100.0
%27.9

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ينحصــر دور شــركة الكثيــري القابضــة بــإدارة شــركتيها التابعتيــن واململوكتيــن بالكامــل لهــا وهمــا شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة املســؤولة عــن عمليــات نقــل وتوزيــع وبيــع
مــادة األســمنت واملــواد األوليــة للبنــاء (البحــص والرمــل املغســول) ،وشــركة اليــان للصناعــة املســؤولة عــن عمليــات إنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة( .ملزيــد مــن املعلومــات
ً
عن الشــركات التابعة فضال راجع القســم الفرعي (« )8-3الشــركات التابعة» من القســم (« )3خلفية عن الشــركة وطبيعة أعمالها» ،والقســم الفرعي (« )8-10الشــركات
التابعــة» مــن القســم (« )10املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).
ترتبــط اإليـرادات بعمليــات نقــل وتوزيــع وبيــع مــادة األســمنت واملــواد األوليــة للبنــاء (البحــص والرمــل املغســول) وإنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة ،حيــث تقــوم شــركة مســاندة
اإلمــداد بشـراء األســمنت واملــواد األوليــة للبنــاء (البحــص والرمــل املغســول) مــن املورديــن وإعــادة بيعهــا للعمــاء بنســبة ربــح تتـراوح مــا بيــن  %15و ،%20بينمــا تقــوم شــركة
اليــان للصناعــة مــن خــال مصنــع الخرســانة بإنتــاج وتصديــر الخرســانة الجاهــزة للبيــع.
ّ
شكلت اإليرادات من بيع األسمنت ما نسبته  %35.6 ،%75.7و  %44.1من إجمالي اإليرادات في عام 2017م و2018م و2019م على التوالي.
ّ
تشــكل مبيعــات البحــص والرمــل املغســول احــدى النشــاطات التــي تنخــرط بهــا الشــركة خــال ســياق عملهــا .تعتمــد تجــارة البحــص والرمــل املغســول علــى قــدرة الشــركة
ً
علــى الحصــول علــى كميــات مــن البحــص والرمــل املغســول بأســعار شـراء مناســبة وإعــادة بيعهــا بهوامــش ربــح عاليــة نســبيا .عــادة مــا تنخــرط الشــركة بعمليــات بيــع البحــص
ً
والرمــل املغســول لــدى توافــر عــروض جيــدة تتيــح للشــركة تحقيــق هوامــش ربــح مرتفعــة نســبياّ .إن هوامــش الربــح مــن بيــع البحــص والرمــل املغســول تختلــف باختــاف
ســعر البيــع فــي الســوق واختــاف كميــة ونوعيــة البحــص والرمــل ،وعــادة مــا تتـراوح مــا بيــن  %35و.%50
ً
ـبيا ،ممــا ّ
يفســر تســجيل إيـرادات مرتفعــة متعلقــة
فــي عــام 2017م تحصلــت الشــركة علــى كميــات كبيــرة مــن البحــص والرمــل املغســول بيعــت إلــى عمــاء بأســعار جيــدة نسـ
بالبحــص والرمــل املغســول.
فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2017م تــم افتتــاح مصنــع الخرســانة واملتخصــص بإنتــاج وبيــع الخرســانة الجاهــزة ،مــا أدى إلــى تســجيل إيـرادات بيــع خرســانة بقيمــة  3.3مليــون
ريــال ســعودي خــال العــام نفســه.
كانــت إي ـرادات النقليــات املسـ ّـجلة فــي العــام 2017م والتــي بلغــت قيمتهــا  0.3مليــون ريــال ســعودي مرتبطــة بعمليــات شــحن إســمنت تجريهــا الشــركة بيــن الحيــن واآلخــر.
فــي بعــض األحيــان ،يطلــب بعــض املورديــن مــن الشــركة توصيــل بعــض شــحنات األســمنت فــي حــال كان هنــاك نقــص فــي عــدد مركباتهــم املطلوبــة إلتمــام املهمــة ،وقــد تقــوم
الشــركة باإلشـراف علــى عمليــة التوصيــل عبــر ســائقيها ومركباتهــا أو تكتفــي بتأجيــر مركباتهــا لفت ــرة محــددة .فــي كلتــا الحالتيــن ،تتقا�ضــى الشــركة عمولــة يتــم االتفــاق علــى
نســبتها مــع املورديــن وترتبــط قيمتهــا بحجــم النقليــات والبعــد الجغرافــي.
انخفــض إجمالــي اإليـرادات بنســبة  %7.7مــن  54.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  50.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة االنخفــاض فــي إيـرادات مبيعــات
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
األســمنت ،والتــي تراجعــت بنســبة  %56.4مــن  41.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  18.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بعــد االنخفــاض فــي ســعر طــن األســمنت
والــذي تـراوح بيــن  110و 200ريــال ســعودي فــي العــام 2018م ،مقارنــة بالســعر الــذي تـراوح بيــن  195و 260ريــال ســعودي فــي عــام 2017م .فــي املقابــل ،ارتفعــت إيـرادات
بيــع الخرســانة بنســبة  %767.5مــن  3.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  28.6مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م .تجــدر اإلشــارة إلــى أن إيـرادات بيــع الخرســانة التــي
سـ ّـجلت فــي عــام 2017م كانــت مرتبطــة بالربــع الرابــع مــن العــام فقــط حيــث انطلقــت أعمــال مصنــع الخرســانة فــي أواخــر عــام 2017م ،بينمــا ارتبطــت إيـرادات الخرســانة
الــواردة فــي العــام 2018م بالســنة الكاملــة والتــي شــهدت ازدهـ ًـارا فــي عمــل مصنــع الخرســانة ،األمــر الــذي يفســر ارتفــاع اإلي ـرادات .وفــي املقابــل ،انخفضــت إي ـرادات نقــل
البحــص والرمــل املغســول بنســبة  %60.7مــن  9.7مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  3.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م حيــث لــم تتحصــل الشــركة علــى صفقــات
كبيــرة الحجــم مــن البحــص والرمــل املغســول لعــدم وجــود أســعار مناســبة.
ً
ً
سـ ّـجلت اإليـرادات ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة  %77.2مــن  50.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  89.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،نتيجــة تعافــي إيـرادات مبيعــات
األســمنت .ارتفعــت إيـرادات مبيعــات األســمنت بشــكل ملحــوظ وبنســبة  %118.4مــن  18.1مليــون ريــال ســعودي 2018م إلــى  39.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد
ً
ً
تعافــي ســعر األســمنت والــذي بلــغ  235ريــال ســعودي للطــن الواحــد خــال الفت ــرة املذكــورة .كمــا ّأن االرتفــاع العــام فــي اإليـرادات كان أيضــا مدفوعــا بارتفــاع إيـرادات بيــع
الخرســانة بنســبة  %26.0مــن  28.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  36.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م نتيجــة تعاقــد مصنــع الخرســانة مــع عمــاء جــدد.
ّ
لوحــظ ّأن إي ـرادات العــام 2019م تضمنــت بنــد جديــد تمثــل بإي ـرادات مــن عقــود حكوميــة بلغــت قيمتهــا  7.3مليــون ريــال ســعودي .وارتبطــت هــذه اإلي ـرادات بمشــروع
جديــد تحصلــت عليــه شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة مــن وزارة الدفــاع بقيمــة  12.0مليــون ريــال ســعودي .ينـ ّ
ـص املشــروع علــى تزويــد وزارة الدفــاع بمصــدات خرســانية

خــال العــام 2019م.
كمــا ّأن العــام 2019م شــهد تســجيل إيـرادات مشــاريع خاصــة بلغــت قيمتهــا  3.5مليــون ريــال ســعودي .وقــد تعلقــت هــذه اإليـرادات بأعمــال مقــاوالت نفذتهــا شــركة مســاندة
اإلمــداد املحــدودة لبنــاء وإنشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي يتــم إدارتــه مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة ومتوقــع االنتهــاء مــن أعمــال اإلنشــاء
وبــدء التشــغيل فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م.
ارتبطــت الخصومــات املمنوحــة للعمــاء التــي تــم تســجيلها ضمــن خانــة اإليـرادات فــي عــام 2017م ببعــض الخصومــات الطفيفــة التــي يتــم منحهــا لبعــض العمــاء بيــن الحيــن
ّ
واآلخــر .ولــم تسـ ّـجل خصومــات ممنوحــة للعمــاء خــال العاميــن 2018م و2019م نظـ ًـرا إلــى أنــه ال يوجــد سياســة تنــص علــى منــح خصومــات دوريــة أو مســتمرة مــن قبــل
الشــركة لعمالئهــا.

6 -5-2تكاليف اإليرادات
يوضح الجدول التالي تكاليف اإليرادات للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)11تكاليف اإليرادات

زيادة ( /نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

مواد أولية
تكلفة رواتب وأجور
مصاريف إيجار
مصاريف البيع
مصاريف سيارات
مصاريف أخرى
إجمالي تكاليف اإليرادات
نسبة من إجمالي تكاليف اإليرادات
مواد أولية
تكلفة رواتب وأجور
مصاريف إيجار
مصاريف البيع
مصاريف سيارات
مصاريف أخرى

2017م
مدققة
38,327,043
1,857,818
125,500
74,377
465,269
401,127
41,251,134

2018م
مدققة
24,402,982
6,316,019
352,357
820,047
1,110,136
1,618,914
34,620,455

2019م
مدققة
51,310,569
6,428,888
359,297
1,295,013
1,595,408
1,871,391
62,860,567

%92.9
%4.5
%0.3
%0.2
%1.1
%1.0

%70.5
%18.2
%1.0
%2.4
%3.2
%4.7

%81.6
%10.2
%0.6
%2.1
%2.5
%3.0

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م
تم تعديل التبويبات في عام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م
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ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

()%36.3
%240.0
%180.8
%1,002.6
%138.6
%303.6
()%16.1

%110.3
%1.8
%2.0
%57.9
%43.7
%15.6
%81.6

النمو املركب /
2017م2019-م
%15.7
%86.0
%69.2
%317.3
% 85.2
%116.0
%23.4

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

ّ
تتألــف تكلفــة اإليـرادات بشــكل رئي�ســي مــن تكلفــة املــواد األوليــة ورواتــب املوظفيــن ،حيــث مثــا حوالــي  %88.7 ،%97.4و  %91.9مــن إجمالــي تكلفــة اإليـرادات فــي 2017م
و2018م و2019م التوالــي.
تكلفــة املــواد األوليــة تضــم تكاليــف األســمنت الخــام التــي تبيعــه الشــركة ويســتعمله مصنــع الخرســانة كمــواد أوليــة .كمــا تشــمل هــذه التكاليــف أســعار البحــص والرمــل
واملــواد الكيميائيــة األخــرى التــي تســتخدم فــي عمليــة إنتــاج الخرســانة .انخفضــت التكاليــف بنســبة  %36.3مــن  38.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  24.4مليــون ريــال
ســعودي فــي 2018م بعــد انخفــاض أســعار األســمنت الخــام مــن ســعر يتــرواح بيــن  170و 210ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى ســعر يتـراوح بيــن  90و 150ريــال ســعودي
فــي العــام 2018م .عــادت تكاليــف املــواد األوليــة لترتفــع بنســبة  %110.3مــن  24.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  51.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد ارتفــاع
ســعر طــن األســمنت فــي الفت ــرة نفســها ،حيــث تـراوح الســعر بيــن  195و 230ريــال ســعودي.
تكاليــف رواتــب املوظفيــن مرتبطــة برواتــب املوظفيــن املنخرطيــن واملســؤولين مباشــرة عــن عمليــات الشــركة بمــا فيهــا إنتــاج ونقــل وبيــع األســمنت واملــواد األخــرى .فــي حالــة
شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة ،يتكــون البنــد فقــط مــن ســائقي الشــاحنات املســتخدمة فــي عمليــات نقــل األســمنت حيــث ّأن نشــاط الشــركة محصــور بعمليــات بيــع
األســمنت ونقلــه مــن دون أي عمليــة إنتــاجّ .أمــا فــي حالــة شــركة اليــان للصناعــة ،ففريــق العمــل يشــمل كل موظفــي مصنــع الخرســانة املنخرطيــن فــي إدارة وتشــغيل عمليــات
ً
اإلنتــاج ونقــل وتوصيــل املــواد .شــهد العــام 2018م ارتفاعــا فــي تكاليــف الرواتــب واألجــور بنســبة  %240.0مــن  1.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  6.3مليــون ريــال
ســعودي فــي 2018م عقــب ارتفــاع إضافــي فــي أعــداد املوظفيــن الذيــن انضمــوا إلــى مصنــع الخرســانة بعــد ازدهــار نشــاطه وارتفــاع مســتوى أعمالــه خــال العــام (ارتفــع عــدد
املوظفيــن التشــغيليين مــن  18موظــف فــي عــام 2016م إلــى  70موظــف فــي عــام 2017م و 94موظــف فــي عــام 2018م).
بيــن العاميــن 2018م و2019م ،سـ ّـجلت تكلفــة الرواتــب واألجــور ارتفاعــا طفيفــا بنســبة  %1.8مــن  6.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  6.4مليــون ريــال ســعودي فــي
2019م ،بعــد انضمــام عــدد  5موظفيــن تشــغيليين جــدد إلــى شــركة اليــان للصناعــة وشــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة.
مصاريــف اإليجــار مرتبطــة بــأرض مصنــع الخرســانة وبســكن العمــال وعــدد مــن ورش العمــل املالصقــة ملصنــع الخرســانة .ارتفعــت مصاريــف اإليجــار مــن  0.1مليــون ريــال
ً
ســعودي مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م بعــد ارتفــاع مصاريــف إيجــار ســكن العمــال نســبيا فــي العــام 2018م و تزايــد
عــدد العمــال والســائقين عقــب افتتــاح مصنــع الخرســانة .مــا بيــن العاميــن 2018م و2019م ،لــم تشــهد هــذه املصاريــف تقلبــات جوهريــة وبقيــت مســتقرة عنــد  0.4مليــون
ريــال ســعودي.
مصاريــف البيــع هــي عبــارة عــن عمولــة يتــم تســديدها ملندوبــي الشــركة املســؤولين عــن إيجــاد عمــاء جــدد للشــركة .تتقلــب هــذه العمــوالت بيــن الفت ــرة واألخــرى وتتأثــر بحجــم
ً
األعمــال الجديــدة التــي تتحصــل عليهــا الشــركة مــن خــال مندوبيهــا وبقـرار إدارة الشــركة فيمــا يتعلــق بقيمــة العمولــة وتوقيــت منحهــا .إن السياســة املتبعــة حاليــا مــن قبــل
الشــركة تنــص علــى تقا�ضــي املنــدوب  10ريــال ســعودي مقابــل كل شــحنة أســمنت يتــم توصيلهــا لعميــل جديــد تتعامــل أو تتعاقــد معــه الشــركة بمســاعدة أو مــن خــال
املنــدوب .ارتفعــت مصاريــف البيــع بنســبة  %1,002.6مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بعــد افتتــاح مصنــع الخرســانة،
ً
ً
حيــث نظمــت الشــركة حمــات إعالنيــة لإلعــان عــن افتتــاح املصنــع والترويــج ألنشــطته .شــهد العــام 2019م ارتفاعــا إضافيــا فــي مصاريــف البيــع والتــي ارتفعــت بنســبة
 %57.9مــن  0.8مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م نتيجــة النمــو اإلضافــي الــذي شــهدته أنشــطة الشــركة مــا بيــن العاميــن
2018م و2019م.
ً
مصاريــف الســيارات هــي مصاريــف وقــود وزيــوت وتصليحــات ومصاريــف طعــام يتكبدهــا ســائقي الشــركة خــال عمليــات توصيــل األســمنت واملــواد األوليــة للبنــاء (خصوصــا
ً
الســائقين املســؤولين عــن توصيــل شــحنات فــي مناطــق بعيــدة جغرافيــا) .ارتفعــت هــذه املصاريــف بنســبة  %138.6مــن  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  1.1مليــون
ّ
ريــال ســعودي فــي 2018م ،حيــث شــهد العــام ارتفــاع فــي أعــداد الســائقين وعمليــات نقــل وتوزيــع الخرســانة بعدمــا انطلقــت أعمــال مصنــع الخرســانة بشــكل مكثــف فــي
2018م .وتابعــت مصاريــف الســيارات ارتفاعهــا بنســبة  %43.7مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م نتيجــة تعافــي إي ـرادات
األســمنت واالرتفــاع املســتمر فــي إيـرادات مصنــع الخرســانة.
املصاريــف األخــرى هــي عبــارة عــن مصاريــف متنوعــة يتــم تكبدهــا خــال ســير العمــل كغرامــات ســير ،ومصاريــف التدريــب ،ومصاريــف مالبــس عمــال ،ومصاريــف قطــع
غيــار ،ومصاريــف مــواد مســتهلكة ،ومصاريــف ضيافــة ،الــخ ،...ارتفعــت هــذه املصاريــف بشــكل ملحــوظ بنســبة  %303.6مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى 1.6
مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بعــد تكبــد مجموعــة مصاريــف جديــدة مرتبطــة بمصنــع الخرســانة كمصاريــف تدريــب وتأميــن ســيارات وشـراء قطــع غيــار وهاتــف وكهربــاء
وتكاليــف أخــرى متفرقــة .وارتفعــت هــذه املصاريــف األخــرى أيضــا بنســبة  %15.6مــن  1.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م نتيجــة
ارتفــاع مصاريــف قطــع الغيــار وغرامــات الســير بشــكل رئي�ســي.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
6 -5-3املصاريف العمومية واإلدارية
يوضح الجدول التالي املصاريف العمومية واإلدارية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)12املصاريف العمومية واإلدارية

زيادة ( /نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

رواتب وأجور وما في حكمها
مصروفات تداول
رسوم حكومية
قرطاسية ومطبوعات
إيجارات
مصاريف قوائم وهيئة سوق املال وإيداع
أتعاب مهنية واستشارية
مصاريف صيانة
مصاريف أخرى
إجمالي املصاريف العمومية و اإلدارية
نسبة من إجمالي املصاريف العمومية
واإلدارية
رواتب وأجور وما في حكمها
مصروفات تداول
رسوم حكومية
قرطاسية ومطبوعات
إيجارات
مصاريف قوائم وهيئة سوق املال وإيداع
أتعاب مهنية واستشارية
مصاريف صيانة
مصاريف أخرى

2017م
مدققة
1,111,447
841,974
25,849
65,117
335,687
100,000
470,170
2,950,244

2018م
مدققة
207,097
154,677
95,787
131,159
159,742
245,750
148,843
162,766
1,305,821

2019م
مدققة
1,550,578
138,262
88,802
209,185
216,159
862,000
96,826
1,553,141
4,714,953

%37.7
%28.5
%0.9
%2.2
%11.4
%0.0
%3.4
%0.0
%15.9

%15.9
%0.0
%11.8
%7.3
%10.0
%12.2
%18.8
%11.4
%12.5

%32.9
%0.0
%2.9
%1.9
%4.4
%4.6
%18.3
%2.1
%32.9

ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

()%81.4
()%100.0
%498.4
%47.1
()%60.9
%145.8
()%65.4
()%55.7

%648.7
()%10.6
()%7.3
%59.5
%35.3
%250.8
()%34.9
%854.2
%261.1

النمو املركب /
2017م2019-م
%18.1
()%100.0
%131.3
%16.8
()%21.1
%193.6
%1.8
%26.4

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م
تم تعديل التبويبات في عام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

ّ
تتضمــن املصاريــف العموميــة واإلداريــة بشــكل أسا�ســي رواتــب وأجــور املوظفيــن اإلدارييــن والتــي شــكلت مــا نســبته  ،%37.7و %15.9و %32.9مــن إجمالــي املصاريــف
العموميــة واإلداريــة فــي 2017م ،و2018م و2019م.
انخفضــت رواتــب وأجــور املوظفيــن بنســبة  %81.4مــن  1.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م .عقــب افتتــاح مصنــع الخرســانة
فــي أواخــر عــام 2017م ،تــم نقــل عــدد مــن موظفــي الشــركة إلــى مصنــع الخرســانة مــن أجــل إدارتــه وتشــغيله ،وبالتالــي ،أصبحــت الرواتــب الخاصــة بهــؤالء املوظفيــن تصنــف
ضمــن تكاليــف اإليـرادات بعــد أن كانــت تصنــف ضمــن املصاريــف العموميــة واإلداريــة.
ارتفعــت الرواتــب واألجــور اإلداريــة بنســبة  %648.7مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  1.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد احتســاب راتــب الســيد مشــعل
الكثيــري (الرئيــس التنفيــذي للشــركة) ،حيــث لــم تكــن اإلدارة تحتســب هــذا الراتــب ضمــن جــداول تكاليــف الرواتــب اإلداريــة فــي الفتـرات التــي ســبقت العــام 2019م.
مصروفــات تــداول هــي مصاريــف اإلدراج التــي تــم تكبدهــا فــي عــام 2017م بغــرض إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة ،والتــي تضمنــت أتعــاب
املستشــارين ورســوم تســويق ورســوم الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) الخاصــة بــاإلدراج.
ً
الرســوم الحكوميــة تتضمــن مصاريــف اشــتراكات ورســوم تدفــع للغــرف التجاريــة ودوائــر التصديقــات الحكوميــة عنــد إصــدار أو تجديــد وثائــق .تتضمــن أيضــا هــذه
املصروفــات مصاريــف تأمينــات اجتماعيــة وتجديــد إقامــات ورســوم مكتــب عمــل وتكاليــف أخــرى متنوعــة .ارتفعــت هــذه املصاريــف بنســبة  %498.4مــن  26ألــف ريــال
ســعودي فــي 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،وعــاودت الرســوم الحكوميــة االنخفــاض بنســبة  %10.6إلــى  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م .وكان
ً
االرتفــاع امللحــوظ الــذي سـ ّـجلته الرســوم الحكوميــة فــي العــام 2018م مدفوعــا بشــكل رئي�ســي بتكاليــف التســجيل واملصاريــف الحكوميــة ومصاريــف إصــدار تأشــيرات
العمــل التــي تكبدتهــا الشــركة لــدى تأســيس شــركتيها التابعتيــن شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة.
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مصاريــف القرطاســية واملطبوعــات هــي مصاريــف مكتبيــة يتــم تكبدهــا باملجمــل فــي مبنــى الشــركة الرئي�ســي .تتقلــب هــذه املصاريــف خــال ســياق العمــل العــادي ،وقــد تأثــر
االرتفاع امللحوظ بنســبة  %47.1من 65,117ريال ســعودي في 2017م إلى  95,787ريال ســعودي في 2018م ،وذلك بســبب انتقال الشــركة إلى مبنى إداري جديد وزيادة
عــدد املوظفيــن مــن  15موظــف إداري فــي عــام 2017م إلــى  20موظــف إداري فــي عــام 2018م ،حيــث تحصلــت الشــركة علــى كميــة جديــدة مــن لــوازم القرطاســية .وقــد
انخفضــت مصاريــف القرطاســية بشــكل طفيــف وبنســبة  %7.3مــن  95,787ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  88,802ريــال ســعودي فــي 2019م.
مصاريــف اإليجــار مرتبطــة بشــكل أسا�ســي بمبنــى الشــركة اإلداري الــذي تــم اســتئجاره مــن قبــل الشــركة .انخفضــت مصاريــف اإليجــار بنســبة  %60.9مــن  0.3مليــون ريــال
ســعودي فــي 2017م إلــى  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م بعــد انتقــال الشــركة إلــى مكاتــب جديــدة ذات إيجــار منخفــض .عــادت مصاريــف اإليجــار لترتفــع بنســبة
 %59.5مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد االزديــاد فــي املســاحة املكتبيــة املســتأجرة (باإلضافــة إلــى خدمــات إضافيــة
تقــدم مــن صاحــب العقــار كالتنظيــف وصيانــة املبنــى حيــث تسـ ّـجل املصاريــف املرتبطــة بهــذه الخدمــات ضمــن مصــروف اإليجــار).
ّ
مصاريــف قوائــم وهيئــة الســوق املاليــة وإيــداع تمثــل االشــتراكات الســنوية التــي تســددها الشــركة للهيئــة باإلضافــة إلــى مصاريــف نشــر القوائــم املاليــة وإيــداع .ولوحــظ ّأن
هــذه املصاريــف ارتفعــت بنســبة  %35.3مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م نتيجــة ســداد رســوم االنتقــال إلــى
الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية واالشــتراك بفعاليــات شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
األتعــاب املهنيــة واالستشــارية تضمنــت بشــكل رئي�ســي أتعــاب محامــاة ومصاريــف استشــارية وتكاليــف املدقــق الخارجــي .ارتفعــت األتعــاب املهنيــة بنســبة  %145.8مــن
 0.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة  %250.8إلــى  0.9مليــون ريــال ســعودي فــي العــام
2019م .ويعــود ســبب االرتفــاع إلــى مصاريــف التدقيــق حيــث ّأن عمليــات التدقيــق باتــت تشــمل شــركة الكثيــري القابضــة وشــركتيها التابعتيــن شــركة مســاندة اإلمــداد
املحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة .كمــا تأثــر ارتفــاع األتعــاب املهنيــة واالستشــارية بمصاريــف استشــارية تكبدتهــا الشــركة بعــد إج ـراء دراســات متعلقــة بمصنــع إنتــاج
األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد (الــذي يــدار مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة) ومشــاريعه املســتقبلية.
مصاريــف الصيانــة تشــمل صيانــة وتركيــب وتجربــة الســيارات واآلالت واملعــدات .تتقلــب هــذه املصاريــف بشــكل دوري وتتأثــر بحجــم وعــدد عمليــات الصيانــة .فــي عــام
2017م صنفــت مصاريــف الصيانــة كجــزء مــن املصاريــف األخــرى .بيــن العاميــن 2018م و2019م ،انخفضــت مصاريــف الصيانــة بنســبة  %34.9مــن 0.2مليــون ريــال
ً
ســعودي فــي 2018م إلــى  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م حيــث كان االرتفــاع امللحــوظ فــي العــام 2018م مدفوعــا بمصاريــف تركيــب وفحــص عــدد كبيــر مــن اآلالت
واملعــدات التــي تحصلــت عليهــا الشــركة ملواكبــة االرتفــاع فــي حجــم أنشــطة العمــل وانطــاق أعمــال مصنــع الخرســانة فــي عــام 2017م.
املصاريــف األخــرى تتضمــن مجموعــة مــن املصاريــف اإلداريــة واليوميــة التــي تتكبدهــا الشــركة فــي مكتبهــا الرئي�ســي (اســتقبال ،دعايــة وإعــان ،نقــل ،مخالفــات ،فروقــات
زكويــة الــخ .)...تقلبــت هــذه املصاريــف مــا بيــن العاميــن 2017م و2019م مــع تســجيل ارتفــاع ملحــوظ بنســبة  %854.2مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى 1.6
مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م حيــث قــام املدقــق الخارجــي بتصنيــف جــزء مــن األعبــاء التمويليــة املرتبطــة بالتســهيالت االئتمانيــة ضمــن خانــة املصاريــف األخــرى.

6 -5-4إيرادات أخرى
ترتبــط اإليـرادات األخــرى التــي تــم تســجيلها بيــن العاميــن 2017م و2019م بمبيعــات مــواد خــردة وإيجــار مضخــات واســتردادات مــن العمــاء .تقلبــت هــذه اإليـرادات مــا بيــن
العاميــن 2017م و2019م مــع تســجيل ارتفــاع ملحــوظ بنســبة  %10,280مــن ثالثــة آالف ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م بعــد بيــع كميــة
كبيــرة مــن الخــردة وتأجيــر عــدد ملحــوظ مــن املضخــات خــال العــام نفســه.

6 -5-5الزكاة التقديرية
ارتفعــت مصاريــف الــزكاة بنســبة  %39.7مــن 0.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م نتيجــة ارتفــاع صافــي الدخــل (قبــل الــزكاة)
ً
ً
بنســبة  %29.3مــن  7.4مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى  9.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م .سـ ّـجلت مصاريــف الــزكاة ارتفاعــا إضافيــا بنســبة  %90.0مــن
0.2مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م إلــى  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م بعــد ارتفــاع صافــي الدخــل (قبــل الــزكاة) مــن  9.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام
2018م إلــى  16.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م.

6 -5-6صافي دخل السنة
ارتفــع صافــي دخــل الســنة بنســبة  %29.1مــن  7.2مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  9.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م نتيجــة انخفــاض تكلفــة اإليـرادات واملصاريــف
ً
ً
العموميــة واإلداريــة .وسـ ّـجل صافــي دخــل الســنة ارتفاعــا إضافيــا بنســبة  %72.1مــن  9.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  16.0مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث
ً
كان االرتفــاع مدفوعــا بارتفــاع اإليـرادات بنســبة  %77.2بيــن العاميــن.
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6 -6قائمة املركزاملالي
يوضح الجدول التالي قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)13قائمة املركز املالي

زيادة(/نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2017م
مدققة
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
ممتلكات آالت ومعدات
تكلفة أعمال جارية تحت التنفيذ
مجموع املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مخزون
ذمم مدينة
مستحق من جهات ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
النقد والنقد املماثل
مجموع املوجودات املتداولة
مجموع املوجودات
حقوق املساهمين واملطلوبات
حقوق املساهمين
رأس املال
احتياطي نظامي
رأس املال اإلضافي
عالوة اإلصدار
أرباح مبقاه
إجمالي حقوق املساهمين
املطلوبات غيراملتداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
الجزء غير املتداول من أوراق الدفع
مجموع املطلوبات غيراملتداولة
املطلوبات املتداولة
تسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة
ل
الجزء املتداو من أوراق الدفع
أرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
قروض
مجموع املطلوبات املتداولة
مجموع املطلوبات
ق
مجموع املطلوبات وحقو املساهمين

42,108,951
130,950
42,239,901

50,377,516
459,534
50,837,050

45,279,958
7,557,617
52,837,575

%19.6
%250.9
%20.4

()%10.1
%1,544.6
%3.9

%3.7
%659.7
%11.8

6,905,579
19,933,714
800,340
908,475
3,947,421
32,495,529
74,735,430

9,776,064
26,073,861
4,977,638
874,164
41,701,727
92,538,777

10,215,238
29,193,167
13,214,592
4,823,041
57,446,038
110,283,613

%41.6
%30.8
()%100.0
%447.9
()%77.9
%28.3
%23.8

%4.5
% 12.0
%165.5
%451.7
%37.8
%19.2

%21.6
%21.0
()%100.0
%281.4
%10.5
%33.0
%21.5

31,395,000
743,339
7,559,083
5,927,425
45,624,847

37,674,000
1,322,191
251,838
7,559,083
8,373,823
55,180,935

45,208,800
2,923,789
251,838
7,559,083
15,253,401
71,196,910

%20.0
%77.9
%41.3
%20.9

%20.0
%121.1
%82.2
%29.0

%20.0
%98.3
%60.4
%24.9

154,218
10,445,372
10,599,590

301,895
14,250,331
14,552,226

434,228
434,228

%95.8
%36.4
%37.3

%43.8
()%100.0
()%97.0

%67.8
()%100.0
()%79.8

1,513,019
8,598,753
6,906,069
1,067,781
173,533
251,838
18,510,993
29,110,583
74,735,430

10,441,041
11,533,988
588,230
242,357
22,805,616
37,357,842
92,538,777

10,204,311
11,652,327
7,752,944
398,445
460,373
3,776,075
4,408,000
38,652,475
39,086,703
110,283,613

%590.1
%34.1
()%100.0
()%44.9
%39.7
()%100.0
%23.2
%28.3
%23.8

()%2.3
%1.0
()%32.3
%90.0
%69.5
%4.6
%19.2

%159.7
%16.4
%6.0
()%38.9
%62.9
%287.2
%44.5
%15.9
%21.5

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م
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2018م
مدققة

2019م
مدققة

ديسمبر
2018م

ديسمبر
2019م

النمو املركب /
2017م2019-م

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

6 -6-1املمتلكات واملعدات
يوضح الجدول التالي املمتلكات واملعدات كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)14املمتلكات واملعدات

زيادة( /نقص)

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر

أرا�ضي
مباني
سيارات
آالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
أجهزة حاسب آلي
أصول مستأجرة
إجمالي املمتلكات واملعدات

2017م
مدققة
8,251,817
661,464
12,016,694
232,948
75,393
20,870,635
42,108,951

2018م
مدققة
5,500,000
10,511,417
1,667,264
32,269,752
223,746
205,337
50,377,516

2019م
مدققة
5,500,000
10,106,814
1,099,849
28,203,178
187,816
182,301
45,279,958

ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

النمو املركب /
2017م2019-م

%27.4
%152.1
%168.5
()%4.0
%172.4
()%100.0
%19.6

()%3.8
()%34.0
()%12.6
()%16.1
()%11.2
()%10.1

%10.7
%28.9
%53.2
()%10.2
%55.5
()%100.0
%3.7

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ّ
تمثل املمتلكات واملعدات ّ
املكون الرئي�سي ملوجودات الشركة غير املتداولة.
ّ
تعتبــر اآلالت واملعــدات العنصــر األسا�ســي فــي املمتلــكات واملعــدات ،حيــث مثلــت القيمــة الدفتريــة لهــذه اآلالت مــا نســبته  %64.1 ،%28.5و %62.3مــن إجمالــي املمتلــكات
واملعــدات كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و 31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م.

األرض التي تظهر ما بين  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2019م هي أرض مملوكة للشركة تقع في حي أشبيليه في الرياض تم شراؤها في العام 2018م.
تشــمل املبانــي مبانــي مصنــع الخرســانة وارتفعــت القيمــة الدفتريــة بنســبة  %27.4مــن 8.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  10.5مليــون ريــال ســعودي فــي
 31ديســمبر 2018م حيــث ارتبطــت الزيــادات فــي 2018م بتوســيعات شــهدها مبنــى مصنــع الخرســانة (مســاحات وورش عمــل جديــدة) .ولــم تشــهد القيمــة الدفتريــة للمبانــي
أي تغييـرات جوهريــة مــا بيــن  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م.
تنقســم الســيارات التي تمتلكها الشــركة إلى نوعين وهما الســيارات اإلدارية التي تســتعمل للتنقل من قبل كبار مديري وموظفي الشــركة وســيارات نقل وشــحن األســمنت.
وارتفعــت القيمــة الدفتريــة للســيارات بنســبة  %152.1مــن 0.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م ،ثـ ّـم
ً
عــادت لتنخفــض بنســبة  %34.0إلــى 1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م .وفيمــا كان االرتفــاع فــي العــام 2018م مدفوعــا بمجموعــة جديــدة مــن الســيارات
اقتنتهــا الشــركة ملواكبــة ارتفــاع األعمــال ،جــاء االنخفــاض فــي العــام 2019م نتيجــة االســتهالك خــال العــام.
ترتبــط اآلالت واملعــدات بشــكل رئي�ســي بمصنــع الخرســانة الــذي تــم افتتاحــه فــي أواخــر عــام 2017م .ارتفعــت قيمــة اآلالت واملعــدات الدفتريــة بنســبة  %168.5مــن
12.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  32.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م حيــث شــهد عــام 2017م زيــادات علــى اآلالت واملعــدات قيمتهــا
حوالــي 4.7مليــون ريــال ســعودي .انخفضــت القيمــة الدفتريــة لــآالت واملعــدات بنســبة  %12.6مــن 32.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  28.2مليــون
ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة اســتهالك الفت ــرة.
يتكــون بنــد األثــاث والتجهيـزات مــن األثــاث واملفروشــات واألدوات املكتبيــة الخاصــة بمكاتــب الشــركة ومصنــع الخرســانة وســكن العمــال .لــم تشــهد القيمــة الدفتريــة لهــذه
األصــول تقلبــات ملحوظــة مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م ،بينمــا جــاء االنخفــاض فــي العــام 2019م نتيجــة اســتهالك الفت ــرة.
ويتكــون بنــد أجهــزة الحاســب اآللــي مــن أجهــزة الحاســب اآللــي الثابتــة واملحمولــة الخاصــة بموظفــي الشــركة وشــركاتها التابعــة .وشــهدت القيمــة الدفتريــة مــا بيــن  31ديســمبر
ً
ً
2017م و 31ديســمبر 2018م ارتفاعــا ملحوظــا بنســبة  %172.4مــن 0.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م و 31ديســمبر2019م  ،وارتبطــت الزيــادات بالتحضيـرات النطالقــة مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد والــذي مــن املتوقــع افتتاحــه فــي الربــع الثالــث
مــن العــام 2020م.
األصول املستأجرة هي آالت ومعدات تحصلت عليها الشركة في عام 2017م من خالل عقود إيجار رأسمالي بهدف رفع القدرة التشغيلية واإلنتاجية للشركة.

6 -6-2تكلفة أعمال جارية تحت التنفيذ
تألفــت تكلفــة أعمــال جاريــة تحــت التنفيــذ مــن دفعــات ملــوردي آالت ومعــدات قامــت الشــركة بشـرائها مــن ضمــن التحضيـرات ملشــروع مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية
ثالثيــة األبعــاد الــذي يــدار مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة والــذي مــن املزمــع افتتاحــه فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م .ارتفعــت تكلفــة األعمــال الجاريــة تحــت التنفيــذ
بنســبة  %1544.6مــن  0.5مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م بعــد قيــام الشــركة بش ـراء معــدات وآالت
ً
إضافيــة والخاصــة بانشــاء مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد (ملزيــد مــن املعلومــات حــول مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد فضــا راجــع القســم
الفرعــي (« )3-3األنشــطة الرئيســية للشــركة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
6 -6-3املوجودات املتداولة
يوضح الجدول التالي املوجودات املتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)15املوجودات املتداولة

مخزون
ذمم مدينة
مستحق من جهات ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
النقد والنقد املماثل
مجموع املوجودات املتداولة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
10,215,238
9,776,064
6,905,579
29,193,167
26,073,861
19,933,714
800,340
13,214,592
4,977,638
908,475
4,823,041
874,164
3,947,421
57,446,038
41,701,727
32,495,52٩

زيادة( /نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%41.6
%30.8
()%100.0
%447.9
()%77.9
%28.3

%4.5
%12.0
%165.5
%451.7
% 37.8

النمو املركب /
2017م2019-م
%21.6
%21.0
()%100.0
%281.4
%10.5
%33.0

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ّ
تتألــف املوجــودات املتداولــة بشــكل رئي�ســي مــن املخــزون والذمــم املدينــة ،حيــث مثــل هــذان العنصـران  %86.0 ،%82.6و %68.6مــن إجمالــي املوجــودات املتداولــة كمــا فــي
 31ديســمبر 2017م ،و 31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م.
ارتفعــت املوجــودات املتداولــة بنســبة  %28.3مــن  32.5مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  41.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة ارتفــاع
املخــزون والذمــم املدينــة حيــث ارتفــع املخــزون بنســبة  %41.6مــن  6.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  9.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م،
وارتفــع رصيــد الذمــم املدينــة بنســبة  %30.8مــن  19.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  26.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م.
خــال الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م والســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،ارتفعــت املوجــودات املتداولــة بنســبة  %37.8مــن  41.7مليــون ريــال
ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  57.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م ،عقــب ارتفــاع األرصــدة املدينــة األخــرى بنســبة  %165.5مــن  5.0مليــون ريــال
ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  13.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م.

6 -6-3-1املخزون
يوضح الجدول التالي املخزون كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)16املخزون

مواد أولية
قطع غيار
مجموع املخزون

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
9,864,820
9,562,490
6,793,300
350,418
213,574
112,279
10,215,238
9,776,064
6,905,579

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%40.8
%90.2
%41.6

%3.2
%64.1
%4.5

النمو املركب /
2017م2019-م
%20.5
%76.7
%21.6

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ارتفــع مخــزون املــواد األوليــة بنســبة  %40.8مــن  6.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  9.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2018م ،ثـ ّـم بنســبة %3.2
ً
إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2019م .وقــد جــاء االرتفــاع مدفوعــا بارتفــاع مخــزون األســمنت واملــواد األوليــة لــدى مصنــع الخرســانة حيــث مــن املفتــرض
ً
ً
املحافظــة علــى مســتوى معيــن مــن املــواد األوليــة املختلفــة ملواكبــة عمليــة اإلنتــاج .بقــي رصيــد املــواد األوليــة ثابتــا جزئيــا مــا بيــن  31ديســمبر 2018م و  31ديســمبر 2019م.
تجــدر اإلشــارة الــى ّأن اإلســمنت الــذي يبــاع للعمــاء ال يتــم تخزينــه لفت ـرات طويلــة فــي مخــزن الشــركة بــل يتــم نقلــه مــن املــورد الــى العميــل خــال فت ــرة قصيــرة مــن إتمــام
عمليــة الطلــب والشـراء
ً
هــذا وقــد حصــل ارتفــاع أيضــا فــي رصيــد قطــع الغيــار بنســبة  %90.2مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ً
ديســمبر2018م مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة  %64.1إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م ،حيــث كان االرتبــاط متالزمــا مــع قطــع غيــار آالت ومعــدات اإلنتــاج
فــي مصنــع الخرســانة.
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6 -6-3-2الذمم املدينة
يوضح الجدول التالي الذمم املدينة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)17الذمم املدينة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
عمالء تجاريون
مجموع الذمم املدينة

مدققة
19,933,714
19,933,714

مدققة
26,073,861
26,073,861

مدققة
29,193,167
29,193,167

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

النمو املركب /
2017م2019-م

%30.8
%30.8

%12.0
%12.0

%21.0
%21.0

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

تتألــف الذمــم املدينــة مــن مبالــغ مســتحقة علــى العمــاء التجارييــن املرتبطــة بشــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة بشــكل رئي�ســي .أمــا فــي حالــة شــركة اليــان للصناعــة التــي تديــر
ً
مصنــع الخرســانة ،فـ ّ
ـإن معظــم مبيعــات الخرســانة الجاهــزة تكــون متالزمــة مــع دفــع نقــدي مــن قبــل العمــاء أو مــع فت ــرة ســماح تســديد قصيــرة جــدا.
ارتفعــت الذمــم املدينــة علــى العمــاء التجارييــن بنســبة  %30.8مــن  19.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2017م إلــى  26.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
ً
2018م مــع ارتفــاع إضافــي إلــى  29.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م .كان االرتفــاع املذكــور مدفوعــا بشــكل رئي�ســي بمنــح شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة
مهــل تســديد مريحــة وطويلــة األمــد (تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى ســتة أشــهر) ملختلــف العمــاء ،حيــث تهــدف هــذه السياســة إلــى تشــجيع العمــاء علــى شـراء أســمنت الشــركة
ً
والتخفيــف مــن حــدة املنافســة خصوصــا فــي ظــل التراجــع الــذي سـ ّـجلته اإليـرادات فــي العــام 2018م .وتأثــر ارتفــاع الذمــم املدينــة فــي  31ديســمبر 2019م باالرتفــاع الــذي
شــهدته اإليـرادات خــال العــام 2019م بعــد تعافــي ســعر طــن األســمنت.
الجدول رقم ( :)18أعمار الذمم املدينة

 1يوم إلى
 30يوم

من  31يوم إلى
 60يوم

من  61يوم إلى
 90يوم

من  91يوم إلى
 120يوم

من  121يوم إلى
150يوم

أكثرمن 150يوم

إجمالي الرصيد

كما في  31ديسمبر 2017م

1,787,987

955,009

263,869

14,270,668

2,574,510

81,671

19,933,714

كما في  31ديسمبر 2018م

15,801,188

1,798,463

2,538,879

4,543,580

1,038,792

352,960

26,073,861

كما في  31ديسمبر 2019م

12,027,796

5,774,175

1,155,455

886,360

-

9,349,381

29,193,167

ريال سعودي

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

تظهــر أرقــام جــدول أعمــار الذمــم املدينــة تفــاوت فــي ســرعة تحصيــل الذمــم املدينــة مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي األرصــدة
ّ
املســتحقة لفت ــرة تت ـراوح بيــن  31و 90يــوم .كمــا يظهــر الجــدول ّأن عمليــة تحصيــل الذمــم املدينــة كانــت األبطــأ خــال العــام 2019م  ،بحيــث شــكلت الذمــم املدينــة
ً
املســتحقة لفت ــرة تجــاوزت ال ـ  150يومــا مــا نســبته  %32.0مــن إجمالــي الرصيــد فــي  31ديســمبر 2019م.
ً
ُ
تجــدر اإلشــارة إلــى ّأن أعمــار الذمــم املدينــة مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م تظهــر تراكمــا فــي أرصــدة الذمــم املدينــة وبشــكل رئي�ســي األرصــدة املسـ ّـجلة
لفت ـرات تت ـراوح بيــن  1و  90يــوم والفت ــرة التــي تتجــاوز  150يــوم .وارتبــط بــطء التحصيــل النســبي خــال العــام 2018م بتســهيالت دفــع إضافيــة منحتهــا الشــركة للعمــاء
لتحفيــز عمليــات البيــع.
مــا بيــن  31ديســمبر 2018م و  31ديســمبر 2019مّ ،
تحســن التحصيــل بشــكل جزئــي حيــث كان القســم األكبــر مــن األرصــدة املسـ ّـجلة مرتبــط بفت ــرة تت ـراوح مــا بيــن  1و
 90يــوم .غيــر ّأن رصيــد الذمــم املدينــة لفت ــرة تمتــد ألكثــر مــن  150يــوم ارتفــع بشــكل ملحــوظ مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  9.3مليــون ريــال
ً
ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م .وارتبــط هــذا الرصيــد بشــكل رئي�ســي بمشــروع مــع وزارة الدفــاع حيــث ّأن عمليــة تحصيــل الذمــم املدينــة مــن العمــاء الحكومييــن عــادة
ً
ً
مــا تســتلزم وقتــا ملحوظــا ضمــن ســياق العمــل العــادي.

6 -6-3-3املستحق من جهات ذات عالقة
كانــت املبالــغ املســتحقة مــن األط ـراف ذات العالقــة والتــي تــم تســجيلها كمــا فــي  31ديســمبر 2017م مرتبطــة بمعامــات مــع األســتاذ مشــعل الكثيــري (الرئيــس التنفيــذي
للشــركة) .تتعلــق هــذه الذمــم املســتحقة بمبالــغ ســحوبات كان يجريهــا األســتاذ مشــعل بغــرض دفــع مســتحقات لبعــض املورديــن وشـراء مــواد وتغطيــة مصاريــف املكتــب
اإلداري (مصاريــف العمــل اليوميــة ومصاريــف الســفر ومصاريــف الضيافــة ومصاريــف متنوعــة أخــرى) .كمــا ّأن هــذه املســتحقات ارتبطــت أيضــا بذمــم عمــاء حيــث ّأن
الشــيكات التــي كانــت تصــدر مــن بعــض العمــاء حتــى عــام 2017م كانــت تصــرف باســم الســيد مشــعل كونــه كان يعتبــر املالــك الرئي�ســي للشــركة .وقــد انخفــض الرصيــد إلــى
الصفــر كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م حيــث تمــت إعــادة تصنيــف املبلــغ فــي خانــة النقــد ومــا فــي حكمــه فــي العــام 2018م وتحــت بنــد أرصــدة عهــد وذمــم
العامليــن كمــا فــي  31ديســمبر 2019م.
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
6 -6-3-4األرصدة املدينة األخرى
يوضح الجدول التالي األرصدة املدينة األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)19األرصدة املدينة األخرى

عهد وذمم عاملين
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمين خطابات ضمان واعتمادات مستندية
دفعات مقدمة ملوردين
ذمم مشاريع غير منتهية
تكاليف مشاريع غير منتهية
أخرى
مجموع األرصدة املدينة األخرى

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
375,882
1,034,558
161,725
398,112
621,559
136,158
78,120
588,300
2,495,918
2,733,221
193,592
2,312,500
7,521,953
32,107
417,000
13,214,592
4,977,638
908,475

زيادة(/نقص)
ديسمبر 2018م

ديسمبر 2019م

%539.7
%356.5
%1,311.8
()%100.0
%447.9

()%63.7
()%35.9
()%86.7
()%8.7
%165.5

النمو املركب /
2017م2019-م
%52.5
%71.0
%259.1
()%72.3
%281.4

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م
تم تعديل التبويبات في عام 2017م لتتناسب مع التصنيفات التي تم اتباعها في القوائم املالية للعام 2019م

ّ
تعتبــر الدفعــات املقدمــة للمورديــن املكــون األسا�ســي الثابــت لألرصــدة املدينــة األخــرى مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م ،حيــث مثــل هــذا العنصــر ،%21.3
و %54.9مــن إجمالــي األرصــدة املدينــة األخــرى كمــا فــي 31ديســمبر 2017م ،و 31ديســمبر 2018م علــى التوالــي .فــي  31ديســمبر 2019م كانــت تكاليــف املشــاريع غيــر املنتهيــة
ّ
هــي البنــد الرئي�ســي لألرصــدة املدينــة األخرى،حيــث مثلــت هــذه التكاليــف  %56.9مــن إجمالــي األرصــدة املدينــة األخــرى كمــا فــي  31ديســمبر 2019م.
ً
يتكــون بنــد العهــد وذمــم العامليــن كال مــن عهــد ســائقي الســيارات وســلف ممنوحــة للموظفيــن .عهــد الســائقين هــي مبالــغ نقديــة محــدودة تمنــح للســائقين مــن أجــل تغطيــة
مصاريــف النقــل (الوقــود والتصليحــات) وتكاليــف الطعــام الذيــن يتكبدونهــا أثنــاء نقــل وتوصيــل األســمنت .وســلف املوظفيــن تأخــذ شــكل قــروض تعطــى للموظفيــن خــال
ســياق العمــل العــادي بنــاء علــى طلــب املوظــف وبعــد موافقــة اإلدارة املعنيــة .عــادة مــا تتـراوح قيمــة هــذه الســلفة مــا بيــن راتــب شــهر أو شــهرين .وارتفــع رصيــد العهــد وذمــم
ً
العامليــن مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م حيــث كان االرتفــاع املذكــور مدفوعــا بعهــد تــم منحهــا
لقســم املشــتريات مــن أجــل الحصــول علــى قطــع غيــار متعلقــة بــآالت ومعــدات تــم تزويــد مصنــع الخرســانة بهــا .انخفضــت أرصــدة العهــد وذمــم العامليــن بنســبة %63.7
مــن  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م نتيجــة تعديــل سياســة الشــركة فــي خفــض املشــتريات
النقديــة والتعاقــد مــع مورديــن باألجــل .كمــا ّأن الشــركة ملتزمــة بتســديد الرواتــب الشــهرية حســب قانــون العمــل مــا ّأدى إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي قيمــة الســلف املمنوحــة
إلــى املوظفيــن.
ً
املصاريــف املدفوعــة مقدمــا تتضمــن بشــكل رئي�ســي مصاريــف إيجــار ،تأميــن طبــي وتأميــن ســيارات ،ومصاريــف توظيــف ومصاريــف تجديــد إقامــات .تتقلــب أرصــدة هــذه
املصاريــف خــال ســياق العمــل املعتــاد .وقــد جــاء االرتفــاع امللحــوظ لهــذه املصاريــف بنســبة  %356.5مــن  0.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى 0.6
مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة ارتفــاع مصاريــف التوظيــف التــي واكبــت انضمــام عــدد كبيــر مــن املوظفيــن والعمــال إلــى مصنــع الخرســانة عقــب
انطــاق عملــه فــي عــام 2017م .وكان االنخفــاض بنســبة  %35.9مــن  0.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م نتيجــة انخفــاض مصاريــف اإليجــار والتأميــن بعــد انتقــال الشــركة إلــى مقرهــا الجديــد وتجديــد بوالــص التأميــن بســعر أفضــل.
املصاريــف املتعلقــة بتأميــن خطابــات ضمــان واعتمــادات مســتندية هــي رســوم عــادة مــا تدفــع لــدى اســتصدار خطابــات ضمــان .وقــد أصــدرت الشــركة أكثــر مــن خطــاب
ً
ً
ً
ـبيا .وكانــت هــذه الرســوم ّ
تحصــل الحقــا مــن
ضمــان لصالــح عــدد مــن العمــاء الذيــن يســددون مســتحقاتهم مقدمــا قبــل االنخـراط مــع الشــركة فــي مشــاريع طويلــة األمــد نسـ
البنــوك لــدى تنفيــذ األعمــال مــع العمــاء أو لــدى الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن نفــس البنــك الــذي أصــدر خطــاب الضمــان (حصلــت الشــركة خــال الفت ــرة علــى
عــدد مــن التســهيالت االئتمانيــة ومــن أكثــر مــن بنــك) ،مــا ّ
يفســر انخفــاض األرصــدة مــن  0.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  0.1مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م.
الدفعــات املقدمــة للمورديــن هــي مبالــغ ســددت ملــوردي اآلالت واملعــدات والســيارات والتــي تحصلــت عليهــا الشــركة بيــن الفت ــرة مــن 2017م وحتــى العــام 2019م .ارتفعــت
هــذه املبالــغ بنســبة  %1,311.8مــن  0.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2017م إلــى  2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا  31ديســمبر 2018م ،ثــم انخفضــت بنســبة
 %8.7إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م .كان االرتفــاع امللحــوظ فــي العــام 2018م مدفوعــا بارتفــاع قيمــة املشــتريات التــي اقتنتهــا الشــركة ملواكبــة
ارتفــاع أنشــطة العمــل وانطــاق عجلــة أعمــال مصنــع الخرســانة.
تضمنــت األرصــدة املدينــة األخــرى كمــا فــي  31ديســمبر 2019م ذمــم مشــاريع غيــر منتهيــة و تكاليــف مشــاريع غيــر منتهيــة .وتضمنــت هــذه الذمــم والتكاليــف إي ـرادات غيــر
مفوتــرة مرتبطــة بمشــروع مــع وزارة الدفــاع .ارتبطــت هــذه األرصــدة بأعمــال تــم تنفيذهــا فــي مشــروع مــع وزارة الدفــاع وصــدرت بهــا فواتيــر لــم يتــم تصديقهــا مــن قبــل وزارة
ً
الدفــاع بعــد ،ولذلــك تــم تصنيفهــا تحــت خانــة األرصــدة املدينــة األخــرى بــدال مــن تصنيفهــا تحــت بنــد الذمــم مــن العمــاء التجارييــن.
ً
األرصــدة املدينــة األخــرى املنخفضــة القيمــة والتــي سـ ّـجلت مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2019م تتضمــن مجموعــة مصاريــف ســددت مقدمــا منهــا مصاريــف
املدقــق الخارجــي ومصاريــف املستشــار القانونــي .تتقلــب هــذه األرصــدة بيــن الفت ــرة واألخــرى حســب التبويبــات والتصنيفــات التــي يتبعهــا املدقــق الخارجــي.
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6 -6-3-5النقد وما في حكمه
يوضح الجدول التالي النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)20النقد ومافي حكمه

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
32,535
4,823,041
841,629
3,947,421
4,823,041
874,164
3,947,421

النقد بالصندوق
األرصدة في البنوك
مجموع النقد والنقد املماثل

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

()%78.7
()%77.9

()%100.0
%473.1
%451.7

النمو املركب /
2017م2019-م
%10.5
%10.5

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

يشار باألرصدة في البنوك إلى الحسابات الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك املختلفة التي تتعامل معها الشركة والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع والسحب.
يتضمن النقد بالصندوق النقد املودع مع املحاسبين إلدارة التكاليف اليومية ودفعات السداد التي يتم تكبدها بصفة يومية وخالل السير الطبيعي للعمل.
انخفــض مجمــوع النقــد والنقــد املماثــل بنســبة  %77.9مــن  3.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  0.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م
نتيجــة تدفقــات نقديــة ســلبية ارتبطــت بشـراء معــدات وآالت ملصنــع الخرســانة الــذي انطلقــت أعمالــه فــي أواخــر عــام 2017م وارتفــع مســتوى نشــاطه فــي العــام 2018م.
سـ ّـجل مجمــوع النقــد والنقــد املماثــل ارتفاعــا بنســبة  %451.7مــن  0.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  4.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م نتيجــة ارتفــاع التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية مــن  4.6مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م إلــى  13.4مليــون ريــال ســعودي ،بعــد ارتفــاع صافــي
دخــل الســنة مــن  9.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م إلــى  16.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م.

6 -6-4حقوق املساهمين
يوضح الجدول التالي حقوق املساهمين األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)21حقوق املساهمين

رأس املال
االحتياطي النظامي
األرباح املبقاة
رأس املال اإلضافي
عالوة اإلصدار
مجموع حقوق املساهمين

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
45,208,800
37,674,000
31,395,000
2,923,789
1,322,191
743,339
15,253,401
8,373,823
5,927,425
251,838
251,838
7,559,083
7,559,083
7,559,083
71,196,910
55,180,935
45,624,847

زيادة(/نقص)
ديسمبر 2017م

ديسمبر 2018م

سبتمبر 2019م

%20.0
%77.9
%41.3
%20.9

% 20.0
%121.1
%82.2
% 29.0

%20.0
%98.3
%60.4
%24.9

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ّ
يتألــف مجمــوع حقــوق املســاهمين بشــكل أسا�ســي مــن رأس املــال واألربــاح املبقــاة والتــي شــكلت  %84.9 %83.4 ،%81.8مــن إجمالــي حقــوق املســاهمين كمــا فــي  31ديســمبر
2017م ،و 31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م علــى التوالــي.
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

رأس املال
فــي تاريــخ 1438/08/21ه (املوافــق 2017/05/17م) صــدر ق ـرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة باملوافقــة علــى نشــرة اإلصــدار الخاصــة بالشــركة وطــرح عــدد 819,000
ّ
ســهم تمثــل  %26.1مــن أســهمها بالســوق املاليــة الســعودية املوازيــة .حيــث تــم طــرح  409,500ســهم عــادي مــن أســهم املســاهمين املؤسســين تمثــل مــا نســبته  %15مــن
أســهم الشــركة القائمــة و 409,500ســهم عــادي جديــد كزيــادة فــي رأس املــال .وبنـ ًـاء علــى عمليــة الطــرح ،أصبــح رأس مــال الشــركة  31,395,000ريــال ســعودي مقســم إلــى
 3,139,500ســهم بقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت للســهم.
بتاريــخ 1439/12/05ه ـ (املوافــق 2018/08/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ســهم
مجانــي لــكل خمســة أســهم ،وقــد ارتفــع رأس املــال نســبة  %20.0مــن  31.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  37.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2018م ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة التــي بلغــت  6.3مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق رســملة األربــاح املبقــاة بمبلــغ  6مليــون ريــال ســعودي واســتخدام مبلــغ  0.3مليــون ريــال
ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي.
وبتاريــخ 1440/08/18ه ـ (املوافــق 2019/04/23م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة ســهم
مجانــي لــكل خمســة أســهم ،وقــد ارتفــع رأس املــال نســبة  %20مــن  37.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  45.2مليــون ريــال ســعودي فــي 31ديســمبر
2019م ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة التــي بلغــت  7.5مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق رســملة املبلــغ مــن األربــاح املبقــاة .يشــمل نشــاط الشــركة إدارة الشــركات التابعــة لهــا والتــي
تتضمــن شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة واململوكتيــن بنســبة  %100مــن قبــل شــركة الكثيــري القابضــة.
بينمــا بلــغ رأس مــال شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة 0.1مليــون ريــال ســعودي ،بلــغ رأس مــال شــركة اليــان للصناعــة 0.5مليــون ريــال ســعودي .ولــم يطـرأ أي تغييـرات علــى
رأس مال الشــركات التابعة منذ تأسيســها وحتى تاريخ هذه النشــرة.

االحتياطي النظامي
طبقــا للمــادة  125مــن نظــام الشــركات الســعودي ،يتــم تحويــل  %10مــن صافــي الدخــل إلــى االحتياطــي النظامــي .ويجــوز للشــركة التوقــف عــن إج ـراء مثــل هــذا التحويــل
عندمــا يبلــغ مجمــوع هــذا االحتياطــي  %30مــن أس املــال .علمـ ًـا بـ ّ
ـأن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كأربــاح .وقــد ارتفــع االحتياطــي النظامــي بنســبة  %77.9مــن  0.8مليــون
ر
ن
ن
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  1.3مليــو ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م ،مــع ارتفــاع إضافــي بنســبة  %121.1إلــى  2.9مليــو ريــال ســعودي فــي 31
ديســمبر 2019م .وقــد جــاء االرتفــاع نتيجــة التحويــات مــن صافــي الدخــل بيــن عــام 2017م والعــام 2019م.

األرباح املبقاة
ارتفعــت األربــاح املبقــاة بنســبة  %41.3مــن  6.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  8.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة تحويــل جــزء
مــن صافــي دخــل الســنة بقيمــة  6.6مليــون ريــال ســعودي والــذي أدى إلــى رفــع األربــاح املبقــاة رغــم اســتخدام جــزء مــن هــذه األربــاح لزيــادة رأس املــال (مــن  31.4مليــون ريــال
ســعودي إلــى  37.7مليــون ريــال ســعودي والتــي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 1439/12/05ه (املوافــق 2018/08/16م)) .ارتفعــت األربــاح
املبقاة مرة أخرى بنسبة  %82.2من  8.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018م إلى  15.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر2019م مدفوعة بتسجيل صافي
دخــل بقيمــة  16.5مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2019م.

رأس املال اإلضافي
ّ
رأس املــال اإلضافــي الــذي سـ ّـجل بيــن  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م والــذي بلغــت قيمتــه  0.3مليــون ريــال ســعودي يمثــل رصيــد فروقــات ارتبــط ونتــج عــن
ّ
عمليــة الزيــادة فــي أس املــال ّ
وصنــف علــى أنــه رأس مــال إضافــي خــاص بالشــركاء .ويمثــل رأس املــال اإلضافــي مبالــغ مســتحقة ملســاهمي األقليــة فــي الشــركة .ترتبــط هــذه املبالــغ
ر
بســنوات ســابقة وقــد تــم رســملة املبلــغ كـرأس مــال إضافــي.

عالوة اإلصدار
عــاوة اإلصــدار التــي تــم تســجيلها بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2019م مرتبطــة بعمليــة االكتتــاب التــي تمــت فــي العــام 2017م إلدراج أســهم الشــركة فــي الســوق
املاليــة الســعودية املوازيــة ،والتــي بلغــت متحصالتهــا  12.7مليــون ريــال ســعودي منهــا مبلــغ  4.1مليــون ريــال ســعودي أســهم رأس املــال والباقــي عــاوة إصــدار بمبلــغ 8.6
مليــون ريــال ســعودي .تــم خصــم مصاريــف اإلصــدار والتــي بلغــت  1.0مليــون ريــال ســعودي مــن عــاوة اإلصــدار.
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6 -6-5املطلوبات غيراملتداولة
يوضح الجدول التالي املطلوبات غير املتداولة األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)22املطلوبات غير املتداولة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
434,228
301,895
154,218
14,250,331
10,445,372
434,228
14,552,226
10,599,590

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
الجزء غير املتداول من أوراق الدفع
مجموع املطلوبات غيراملتداولة

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%95.8
%36.4
%37.3

%43.8
()%100.0
()%97.0

النمو املركب /
2017م2019-م
%67.8
()%100.0
()%79.8

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

6 -6-5-1مخصص مكافأة نهاية الخدمة
ال يوجــد لــدى الشــركة أي التزامــات تتمثــل فــي خطــط منافــع عامليــن محــددة والتــي تســتدعي حســابات إكتواريــة حيــث تنحصــر التزامــات الشــركة للعامليــن فــي املنافــع قصيــرة
األجــل ومنافــع نهايــة التوظيــف ويتــم احتســابها وتكويــن مخصصــات ملقابلتهــا حســب نظــام العمــل والعمــال املطبــق باململكــة وحســب الحســابات املبدئيــة للقيمــة الحاليــة
ً
ملنافــع نهايــة الخدمــة تبيــن عــدم وجــود تأثيــر جوهــري وعليــه لــم يتــم التأثيــر بــأي فروقــات .هــذا وقــد ارتفــع مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة تدريجيــا خــال الفت ــرة مــن 0.2
مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2017م إلــى  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م عقــب ارتفــاع عــدد املوظفيــن اإلجمالــي مــن  28موظــف فــي بدايــة عــام
2017م إلــى  114موظــف فــي نهايــة العــام 2018م ،و 123موظــف فــي نهايــة العــام 2019م ،حيــث تســارعت وتيــرة التوظيــف مــن أجــل مواكبــة التوســع فــي األعمــال.

6 -6-5-2الجزء الغيراملتداول من أوراق الدفع
يوضح الجدول التالي الجزء غير املتداول من أوراق الدفع كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)23الجزء الغير املتداول من أوراق الدفع

رصيد أول العام أو الفتـرة
إضافات خالل العام
مسدد خالل العام
اإلجمالي
الجزء املتداول
الجزء الغيراملتداول

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
14,250,331
17,351,439
3,361,307
23,557
53,358,465
18,126,997
()6,520,944
()56,459,573
()4,136,863
7,752,944
14,250,331
17,351,441
()7,752,944
()6,906,069
14,250,331
10,445,372

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%416.2
%194.4
()%1264.8
()%17.9
%100.0
%36.4

()%17.9
()%100.0
%88.5
()%45.6
()%100.0

النمو املركب /
2017م2019-م
%105.9
()%96.4
%25.6
()%33.2
%6.0
()%100.0

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ّ
تتمثــل أوراق الدفــع فــي قيمــة األقســاط املســتحقة علــى الشــركة لشـراء معــدات ومولــدات وســيارات مــن مورديــن مختلفيــن .وتتقلــب أرصــدة هــذه األوراق بحســب حركــة
التســديد أو شـراء معــدات وتجهيـزات جديــدة.
فــي العــام 2018م تحصلــت الشــركة علــى آالت إنتــاج إضافيــة ملواكبــة انطالقــة عمــل مصنــع الخرســانة الــذي ازدهــر فــي نفــس العــام ،وقــد بلغــت اإلضافــات علــى أوراق الدفــع
 53.4مليــون ريــال ســعودي خــال العــام نفســه .غيــر ّأن الشــركة قامــت بتســديد قســط مــن أوراق الدفــع املســتحقة ،وقــد بلغــت قيمــة الســداد  56.5مليــون ريــال ســعودي
فــي 2018م ،ممــا نتــج عنــه انخفــاض إجمالــي أقســاط ورق الدفــع بنســبة  %17.9مــن  17.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  14.3مليــون ريــال ســعودي فــي
 31ديســمبر 2018م.
انخفــض إجمالــي أقســاط أوراق الدفــع مــرة أخــرى وبنســبة  %45.6مــن  14.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  7.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2019م ،نتيجــة تســديدات بلغــت قيمتهــا  6.5مليــون ريــال ســعودي فــي فت ــرة العــام 2019م.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
6 -6-6املطلوبات املتداولة
يوضح الجدول التالي املطلوبات املتداولة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)24املطلوبات املتداولة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
10,204,311
10,441,041
1,513,019
11,652,327
11,533,988
8,598,753
7,752,944
6,906,069
398,445
588,230
1,067,781
460,373
242,357
173,533
4,408,000
3,776,075
251,838
38,652,475
22,805,616
18,510,993

تسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة
ل
الجزء املتداو من أوراق الدفع
أرصدة دائنة أخرى
مخصص الزكاة
قروض
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مجموع املطلوبات املتداولة

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%590.1
%34.1
()%100.0
()%44.9
%39.7
()%100.0
%23.2

()%2.3
%1.0
()%32.3
% 90.0
%69.5

النمو املركب /
2017م2019-م
%159.7
%16.4
%6.0
()%38.9
%62.9
%287.2
%44.5

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

ّ
تتألــف املطلوبــات املتداولــة بشــكل أسا�ســي مــن التســهيالت االئتمانيــة والذمــم الدائنــة .مثلــت هــذه املكونــات مــا نســبته  %96.4 ،%54.6و %56.5مــن إجمالــي املطلوبــات
املتداولــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و 31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م علــى التوالــي.
ً
سـ ّـجلت املطلوبــات املتداولــة ارتفاعــا بنســبة  %23.2مــن  18.5مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  22.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م .وكان
ً
االرتفــاع مدفوعــا بشــكل رئي�ســي بارتفــاع التســهيالت االئتمانيــة والذمــم الدائنــة .ارتفــع رصيــد التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  %590.1مــن  1.5مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ديســمبر 2017م إلــى  10.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م وذلــك بعــد حصــول الشــركة علــى قــروض إضافيــة لدعــم متطلبــات مصنــع الخرســانة.
ً
ً
واصلــت املطلوبــات املتداولــة ارتفاعهــا وسـ ّـجلت نمــوا جديــدا بنســبة  %69.5مــن  22.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  38.7مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ديســمبر 2019م بعــد ارتفــاع الجــزء املتــداول مــن أوراق الدفــع وارتفــاع القــروض واملســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة .وقــد تحصلــت شــركة اليــان للصناعــة علــى قــرض
جديــد بقيمــة  23.2مليــون ريــال ســعودي مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .كمــا ارتبطــت املســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و31
ديســمبر 2019م بمبالــغ مســتحقة إلــى الســيد مشــعل الكثيــري (الرئيــس التنفيــذي للشــركة) الــذي ّزود الشــركة بمبالــغ متفرقــة خــال الفت ــرة مــا بيــن 2017م و2019م
لدعــم تطــور النشــاط ومواكبــة احتياجــات العمــل.

6 -6-6-1التسهيالت االئتمانية
يوضح الجدول التالي التسهيالت االئتمانية األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)25التسهيالت االئتمانية

البنك
بنك الرياض
البنك العربي
البنك األهلي
الرصيد

سعرالفائدة
تتراوح بين  %2إلى  + %5سايبور
سايبور%4+
سايبور%4+

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
5,605,289
2,550,000
4,599,022
4,955,525
2,935,516
1,513,019
10,204,310
10,441,041
1,513,019

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%94.0
%590.1

%119.8
()%7.2
()%100.0
()%2.3

النمو املركب /
2017م2019-م
()%100.0
%159.7

املصدر :معلومات اإلدارة

أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت ائتمانيــة مــع عــدد مــن البنــوك التجاريــة .تضمنــت هــذه التســهيالت مــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2019م تســهيالت
حســابات جاريــة ،قــروض قصيــرة األجــل وتمويــات عقــود مشــاركة ومرابحــة تســهيالت و اعتمــادات مســتندية وخطابــات ضمــان لتمويــل متطلبــات توســع العمــل .تــم إبـرام
هــذه التســهيالت االئتمانيــة مقابــل ســندات ألمــر بقيمــة  3.0مليــون ريــال ســعودي.
وقــد تحصلــت الشــركة علــى قــروض جديــدة فــي العــام 2018م بهــدف ش ـراء معــدات وآالت جديــدة ملصنــع الخرســانة ،األمــر الــذي نتــج عنــه ارتفــاع رصيــد التســهيالت
االئتمانيــة بنســبة  %590.1مــن  1.5مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  10.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م.
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لــم تتحصــل الشــركة علــى تســهيالت ائتمانيــة جديــدة فــي العــام 2019م ولكــن تــم رفــع حــد الســحوبات املرتبــط بعــدد مــن التســهيالت مــن أجــل شـراء معــدات جديــدة ملصنــع
الخرســانة ومصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد املزمــع افتتاحــه فــي الربــع الثالــث مــن عــام  .2020وقامــت الشــركة بتســديد التســهيالت االئتمانيــة التــي تــم
الحصــول عليهــا مــن البنــك األهلــي فــي ســنوات ســابقة ،ممــا أدى إلــى انخفــاض التســهيالت االئتمانيــة مــن  10.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى 10.2
ً
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )4-10-10القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم ()10
«املعلومــات القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).

6 -6-6-2الجزء املتداول من أوراق الدفع
تأثــر رصيــد الجــزء املتــداول مــن أوراق الدفــع بحجــم مشــتريات اآلالت واملعــدات وســداد الشــركة للمســتحقات.وترتبط أوراق الدفــع باملعــدات واملولــدات والســيارات التــي
تــم الحصــول عليهــا مــن مورديــن مختلفيــن بيــن العاميــن 2017م و2019م .وتتقلــب أرصــدة هــذه األوراق بحســب حركــة التســديد أو ش ـراء معــدات وتجهي ـزات جديــدة.
انخفــض إجمالــي أقســاط أوراق الدفــع بنســبة  %17.9مــن  17.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  14.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م ،ثـ ّـم
بنســبة  %45.6إلــى  7.8مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م ،نتيجــة تســديدات دوريــة قامــت بهــا الشــركة بيــن العاميــن.

6 -6-6-3الذمم الدائنة
يوضح الجدول التالي الذمم الدائنة كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)26الذمم الدائنة

موردون
عمالء دفعات مقدمة
إجمالي الذمم الدائنة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
9,742,615
10,976,952
8,598,753
1,909,712
557,036
11,652,327
11,533,988
8,598,753

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%27.7
%34.1

()%11.2
%242.8
%1.0

النمو املركب /
2017م2019-م
%6.4
%16.4

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

تضمنــت الذمــم الدائنــة مســتحقات مــن املورديــن ودفعــات مقدمــة مــن العمــاء .املســتحقات الدائنــة إلــى املورديــن هــي مســتحقات ملــوردي األســمنت بحالــة شــركة مســاندة
اإلمــداد املحــدودة وملــوردي األســمنت والرمــل والبحــص واملــواد الكيميائيــة فــي حالــة شــركة اليــان للصناعــة التــي تديــر مصنــع الخرســانة .وتمتــد فت ــرة الســداد املمنوحــة
للشــركة وملصنــع الخرســانة مــن قبــل املورديــن عــادة مــا بيــن  60يــوم و 120يــوم.
ارتفعــت الذمــم الدائنــة بنســبة  %27.7مــن  8.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  11.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2018م ،حيــث ارتبــط االرتفــاع
باملعــدات واآلالت التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أجــل مصنــع الخرســانة .هــذا وقــد انخفــض رصيــد الذمــم الدائنــة إلــى املورديــن بنســبة  %11.2مــن  11.0مليــون ريــال ســعودي
ً
فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  9.7مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2019م ،ويعــزى ذلــك للتراجــع الــذي حصــل فــي حجــم املشــتريات نســبيا.
ً
الدفعات املقدمة من قبل العمالء والتي سـ ّـجلت ما بين  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م كانت مرتبطة بشــكل رئي�ســي بمشــاريع طويلة األمد نســبيا (بين الســنة
والســنتين) تــم التعاقــد عليهــا مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة .فــي حالــة هــذه املشــاريع ،يقــوم العميــل بتســديد دفعــة مقدمــة تغطــي مــدة زمنيــة معينــة مــن املشــروع يتــم
خاللهــا تقديــم الخدمــات املطلوبــة علــى دفعــات .ارتفعــت هــذه الدفعــات املقدمــة بنســبة  %242.8مــن 0.6مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  1.9مليــون
ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م ،بحيــث انطلقــت عجلــة أعمــال مصنــع الخرســانة فــي 2017م وازدهــرت بيــن عامــي 2018م و 2019م حيــث تــم الحصــول علــى عــدد
مــن العقــود الجديــدة.
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
6 -6-6-4األرصدة الدائنة األخرى
يوضح الجدول التالي األرصدة الدائنة األخرى كما في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)27األرصدة الدائنة األخرى

مصاريف مستحقة
دائنون متنوعون
مجموع األرصدة الدائنة األخرى

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
398,445
376,640
402,112
211,590
665,669
398,445
588,230
1,067,781

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

()%6.3
()%68.2
()%44.9

%5.8
()%100.0
()%32.3

النمو املركب /
2017م2019-م
()%0.5
()%100.0
()%38.9

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

تتكــون املصاريــف املســتحقة بشــكل أسا�ســي مــن رواتــب املوظفيــن املرتبطــة بآخــر شــهر أو شــهرين مــن الســنة ،بحيــث ترتبــط حركــة هــذه املصاريــف بتوقيــت دفــع رواتــب
آخــر العــام أو الفت ــرة .انخفضــت املصاريــف املســتحقة بنســبة  %6.3مــن  0.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  0.3مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
2018م بحيــث ارتبــط الرصيــد براتــب شــهر واحــد (املصاريــف املســتحقة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م تضمنــت رواتــب مســتحقة لفت ــرة شــهرين بعــد تأخــر الســداد) .وبقــي
الرصيــد شــبه ثابــت مــا بيــن  31ديســمبر 2018م و 31ديســمبر 2019م.
أرصــدة الدائنــون املتنوعــون تتضمــن تأمينــات اجتماعيــة ،مصاريــف تذاكــر ســفر ،مصاريــف دعايــة وذمــم متنوعــة أخــرى .انخفــض الرصيــد بنســبة  %68.2مــن  0.7مليــون
ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر2017م إلــى  0.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م ،وقــد تأثــر االنخفــاض بشــكل رئي�ســي بمصاريــف التذاكــر ،حيــث ّأن الشــركة
حتــى منتصــف عــام 2017م كانــت متعاقــدة مــع مكتــب تذاكــر مــن أجــل تيســير وتأميــن حجــوزات ســفر للموظفيــن ،غيــر ّأن العقــد مــع مكتــب الســفر لــم ُيجــدد بحيــث
أصبحــت تذاكــر ســفر املوظفيــن تحجــز عــن طريــق إدارة الشــركة مباشــرة .لــم تســجل مصاريــف دائنــون متنوعــون كبنــد مســتقل فــي  31ديســمبر 2019م بــل تمــت إعــادة
تبويــب املبلــغ تحــت بنــد الدائنــون ،كمــا ســددت الشــركة قســم كبيــر مــن رصيــد الدائنــون املتنوعــون فــي عــام 2019م.

6 -6-6-5قروض
ترتبــط القــروض التــي بلغــت قيمتهــا  4.4مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2019م بقــرض جديــد تحصلــت عليــه الشــركة خــال العــام 2019م مــن صنــدوق التنميــة
الصناعيــة الســعودي وقــد بلغــت قيمــة القــرض  23.2مليــون ريــال ســعودي .تجــدر اإلشــارة إلــى ّأن القــرض صــدر باســم شــركة اليــان للصناعــة بهــدف دعــم إنشــاء مصنــع
ً
إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )4-10-10القــروض والتســهيالت االئتمانيــة» مــن القســم (« )10املعلومــات
القانونيــة» مــن هــذه النشــرة).

6 -6-6-6املستحق إلى جهات ذات عالقة
املســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2019م تعلقــت بمبالــغ مســتحقة إلــى الســيد مشــعل الكثيــري (الرئيــس التنفيــذي للشــركة)
الــذي ّزود الشــركة بمبالــغ متفرقــة خــال الفت ــرة لدعــم احتياجــات رأس املــال العامــل.

6 -6-6-7مخصص الزكاة
تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية .وقــد قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة وحصلــت علــى الشــهادة حتــى عــام
2019م .ارتفــع مخصــص الــزكاة تدريجيــا بيــن  31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2019م نتيجــة ّ
تحســن النتائــج التــي حققتهــا الشــركة بيــن العاميــن.
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6 -7التدفقات النقدية
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)28التدفقات النقدية

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
صافي النقد )املستخدم في( األنشطة االستثمارية
صافي النقد الناتج من(/املستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقدية
رصيد النقدية في بداية السنة/الفتـرة
رصيد النقدية في نهاية السنة /الفتـرة

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
13,415,413
4,581,848
5,269,844
()7,140,419( )13,482,018( )22,870,524
()2,326,117
5,826,914
21,309,029
3,948,877
()3,073,256
3,708,349
874,164
3,947,420
239,072
4,823,041
874,164
3,947,421

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م
()%13.1
()%41.1
()%72.7
()%182.9
%1,551.1
()%77.9

ديسمبر
2019م
%192.8
()%47.0
()%139.9
%228.5
()%77.9
%451.7

النمو املركب /
2017م2019-م
%59.6
()%44.1
%3.2
%91.2
%10.5

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية 2017م و2018م و2019م

تأثرت التدفقات النقدية خالل فتـرة ما بين العامين 2017م و2019م باألنشطة التمويلية واالستثمارية.
انخفــض رصيــد النقديــة فــي نهايــة الســنة /الفت ــرة بنســبة  %77.9مــن 3.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  0.9مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر
ً
2018م ،حيــث كان االنخفــاض مرتبطــا بانخفــاض التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة وتســجيل تدفقــات نقديــة ســلبية مــن األنشــطة االســتثمارية بلغــت قيمتهــا
 13.5مليــون ريــال ســعودي وكانــت متعلقــة بش ـراء آالت ومعــدات ملصنــع الخرســانة.
ارتفــع رصيــد النقديــة فــي نهايــة الســنة /الفت ــرة بنســبة  %451.7مــن 0.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  4.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م ،حيــث كان االرتفــاع
ً
مدفوعــا بالزيــادة فــي صافــي دخــل الشــركة مــن  9.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  16.5مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2019م.

6 -7-1التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)29التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
16,476,348 9,546,605
7,207,744
صافي دخل السنة  /الفتـرة
تعديالت لتسوية صافي دخل الفتـرة إلى صافي النقدية الناتجة من (املستخدمة في) األنشطة التشغيلية
5,139,895
4,884,870
2,841,572
استهالك ممتلكات و معدات
1,050
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة املكون
132,333
147,677
119,568
21,748,576 14,579,152 10,169,934
إجمالي التعديالت للبنود الغيرنقدية
التغيرفي املوجودات واملطلوبات التشغيلية
)439,174( )2,870,485( 3,413,083
مخزون
()3,119,306( )5,605,491( )8,638,203
ذمم مدينة
800,340
1,281,498
مستحق من جهات ذات عالقة
أرصدة مدينة أخرى
()8,236,955( )4,603,819
393,147
118,339
(2,868,436 )1,215,322
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
()189,785
()412,752
()104,036
()242,357
()173,533
()30,257
الزكاة املدفوعة
3,776,075
مستحق إلى جهات ذات عالقة
13,415,413 4,581,848 5,269,844
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

زيادة(/نقص)
ديسمبر
2018م
32.4

ديسمبر
2019م
%72.6

النمو املركب /
2017م2019-م
%51.2

%71.9
()%100.0
%23.5
%43.4

% 5.2
()%10.4
%49.2

%34.5
()%100.0
%5.2
%46.2

()%184.1
()%35.1
()%37.5
()%1,271.0
%336.0
%296.7
%473.5
()%13.1

()%84.7
()%44.4
()%100.0
%78.9
()%95.9
()%54.0
%39.7
%192.8

()%39.9
()%100.0
% 35.1
%183.0
%59.6
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
انخفــض صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية بنســبة  %13.1مــن  5.3مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م إلــى  4.6مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م .ويعــود
االنخفــاض بشــكل رئي�ســي إلــى ارتفــاع املخــزون بنســبة  %41.6مــن  6.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  9.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م .كمــا تأثــرت التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية بارتفــاع األرصــدة املدينــة األخــرى بنســبة  %447.9مــن  0.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2017م إلــى  5.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م بعــد ارتفــاع الدفعــات املقدمــة للمورديــن عقــب ارتفــاع حجــم املشــتريات ملواكبــة النمــو الــذي شــهدته
أنشــطة الشــركة.
ارتفــع صافــي النقــد الناتــج عــن األنشــطة التشــغيلية بنســبة  %192.8مــن  4.6مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى 13.4مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م .كان االرتفــاع
ً
مدفوعــا بشــكل رئي�ســي بارتفــاع صافــي دخــل الفت ــرة مــن 9.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى 16.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م بعــد ارتفــاع اإليـرادات بيــن الفترتيــن.

16 -17-12التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)30التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

إضافة ممتلكات وآالت ومعدات
تكلفة أعمال جارية تحت التنفيذ
أصول مستأجرة مضافة
موجودات غير ملموسة مضافة
صافي النقد (املستخدم في) األنشطة االستثمارية

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
()42,336
()13,022,484( )4,611,527
()7,098,083
()459,534
()18,126,997
()132,000
()7,140,419( )13,482,018( )22,870,524

زيادة(/نقص)
ديسمبر2018م

ديسمبر2019م

%182.4
%100.0
%100.0
()%41.1

()99.7%
%1,444.6
()%47.0

النمو املركب /
2017م2019-م
()%90.4
%100.0
%100.0
()%44.1
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انخفــض صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنســبة  %41.1مــن  22.9مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  13.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م حيــث كان
ً
حجــم مشــتريات اآلالت واملعــدات فــي العــام 2018م منخفــض نســبيا مقارنــة باملشــتريات التــي اقتنتهــا الشــركة فــي عــام 2017م (قامــت الشــركة بش ـراء كميــات كبيــرة مــن
معــدات وآالت وتجهيـزات للتحضيــر الفتتــاح مصنــع الخرســانة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017م).
انخفــض صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنســبة  %47.0مــن  13.5مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م إلــى  7.1مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م حيــث كانــت
التدفقــات النقديــة الســلبية مرتبطــة بمشــتريات مصنــع إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد الــذي يــدار مــن قبــل شــركة اليــان للصناعــة واملزمــع افتتاحــه فــي الربــع
الثالــث مــن 2020م.

16 -17-23التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
يوضح الجدول التالي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م و2018م و2019م.
الجدول رقم ( :)31التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

االكتتاب في زيادة رأس املال
عالوة اإلصدار
تسهيالت ائتمانية
قرض قصير األجل

ديسمبر2018م ديسمبر2019م
()%100.0
()%100.0
%100.0

()%102.7
-

%100.0
%100.0

-

%100.0
%100.0

%109.5
-

-

()%9.931

-

تعديالت
أرباح موزعة

()105,000
()454,545

-

أوراق دفع
املطلوب من أطراف ذو عالقة

13,587,841
-

()3,101,108
-

()6,497,387
4,408,000

()%122.8
-

صافي النقد الناتج من( /املستخدم في) األنشطة التمويلية

21,309,029

5,826,914

()2,326,117

()%7.27
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السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر
2019م
2018م
2017م
مدققة
مدققة
مدققة
4,095,000
7,559,083
()236,730
8,928,022
()3,373,350

زيادة(/نقص)
النمو املركب /
2017م2019-م
()%100.0
()%100.0
%100.0

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

تقلبــت حركــة صافــي النقــد املســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة خــال األعــوام املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م 2018م و2019م .سـ ّـجلت الشــركة فــي 2017م تدفــق
نقــدي وارد مــن األنشــطة التمويليــة بقيمــة  21.3مليــون ريــال ســعودي والــذي ارتبــط بشــكل رئي�ســي بتمويــل زيــادة رأس املــال ،وعــاوة اإلصــدار التــي رافقــت عمليــة االكتتــاب
ً
ً
فــي عــام 2017م (إلدراج أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة) ،وكان هــذا التدفــق العالــي القيمــة مدفوعــا أيضــا بــأوراق دفــع ُحــررت لشـراء معــدات وآالت
كانــت مرتبطــة بمصنــع الخرســانة.
انخفــض صافــي النقــد املتدفــق مــن األنشــطة التمويليــة بنســبة  %72.7مــن  21.3مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م إلــى  5.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م ،فــي غيــاب أي
تدفقــات اســتثنائية (كمــا كان الحــال فــي 2017م) وتســديد جــزء مــن أوراق الدفــع التــي أصــدرت فــي األعــوام الســابقة.
انخفــض النقــد املتدفــق مــن األنشــطة التمويليــة مــن تدفــق إيجابــي بقيمــة  5.8مليــون ريــال ســعودي فــي 2019م إلــى تدفــق ســلبي بقيمــة  2.3مليــون فــي 2019م نتيجــة
تســديد أوراق الدفــع.

6 -8االلتزامات واملطلوبات الطارئة
ال يوجد لدى الشركة أية التزامات أو متطلبات طارئة كما في  31ديسمبر 2019م.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

7استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية
7 -1صافي متحصالت الطرح
يقــدر إجمالــي متحصــات طــرح أســهم حقــوق األولويــة بقيمــة خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،ســيدفع منهــا مبلــغ
حوالــي مليونيــن وخمســمائة ألــف ( )2,500,000ريــال ســعودي ،لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار
القانونــي واملحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن املصاريــف املتعلقــة باالكتتــاب.
ســيبلغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي اثنــان وأربعــون مليــون و ســبعمائة وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )42,708,800ريــال ســعودي ،والــذي سيســتخدم لدعــم عمليــات
التوســع فــي نشــاط الشــركة وتوفيــر رأس مــال عامــل يمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم أنشــطتها املســتقبلية .ولــن يحصــل املســاهمون علــى أي مــن
املتحصــات الناشــئة عــن الطــرح.
كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) عنــد وجــود اختــاف بنســبة ( )%5أو أكثــر بيــن االســتخدام الفعلــي ملتحصــات
ُ
ً
فصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك .وذلــك وفقــا للفقــرة (ب) مــن املــادة ( )55مــن قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة والتــي
الطــرح مقابــل مــا أ ِ
ُ
تنــص علــى أنــه «يجــب علــى املصــدر اإلفصــاح للجمهــور عنــد وجــود اختــاف بنســبة  %5أو أكثــر بيــن االســتخدام الفعلــي ملتحصــات إصــدار أســهم حقــوق األولويــة مقابــل
ُ
فصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار ذات العالقــة فــور علمــه بذلــك».
مــا أ ِ

7 -2استخدام متحصالت الطرح
ســيتم اســتخدام صافــي متحصــات الطــرح بشــكل رئي�ســي لدعــم عمليــات التوســع فــي نشــاط الشــركة وتوفيــر رأس مــال عامــل يمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية
ودعــم أنشــطتها املســتقبلية .ولــن يحصــل املســاهمون علــى أي مــن املتحصــات الناشــئة عــن الطــرح.
ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصالت الطرح لتمويل املشاريع التالية:
ً
)1تســعى الشــركة إلــى رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة ملصنــع الخرســانة الجاهــزة مــن  2,000إلــى  2,750متــر مكعب/يوميــا ،وتتطلــب هــذه العمليــة تركيــب خطــوط إنتــاج
ً
خرســانة جاهــزة جديــدة لتتما�شــى قدرتهــا اإلنتاجيــة مــع حجــم املبيعــات املســتهدف لألعــوام القادمــة ولتغطيــة حجــم املشــاريع املتوقــع التعاقــد معهــا مســتقبال ،وبالتالــي
ً
ســيتم توريــد وتركيــب خطــوط إنتــاج خرســانة جاهــزة إضافيــة بقــدرة إنتاجيــة ( 750متــر مكعب/يوميــا) تتكــون مــن البنــود التاليــة:
شراء وتوريد املحطات املركزية عدد ( )2محطة.
شراء وتوريد مضخات خرسانة عدد ( )3مضخات متحركة و( )1مضخة ثابتة.
شراء وتوريد خالطات خرسانة متحركة عدد ( )12خالطة.
ً
)2تســعى الشــركة تماشــيا مــع متطلبــات الجــودة املطلوبــة مــن قبــل مصنــع الكثيــري القابضــة للخرســانة الجاهــزة ،فيمــا يتعلــق بتوفيــر خلطــات خرســانية ال
ً
تتجــاوز درجــة حرارتهــا عنــد وصولهــا للعميــل  30درجــة مئويــة ،قــررت الشــركة شـراء وتوريــد مصنــع إلنتــاج قوالــب الثلــج بقــدرة إنتاجيــة  100طــن يوميــا وقــدرة تخزينيــة
ً
 120طــن ،بــدال مــن ش ـرائها مــن املورديــن.
)3تســعى الشــركة إلــى زيــادة عــدد ناقــات األســمنت لشــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة (شــركة تابعــة) مــن ( )18إلــى ( )33ناقلــة ،مــن خــال شـراء ناقــات أســمنت
عــدد ( )15ناقلــة جديــدة ،وذلــك لتقليــل تكاليــف اســتئجار ناقــات األســمنت مــن شــركات أخــرى ،ورفــع القــدرة البيعيــة.
)4تســعى الشــركة إلــى ش ـراء أرا�ضــي وتطويرهــا وذلــك بغــرض إنشــاء وحــدات ســكنية جاهــزة للبيــع بموجــب تقنيــة األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد التــي
حصلــت شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) واململوكــة بالكامــل لشــركة الكثيــري القابضــة علــى موافقــة وزارة اإلســكان عليهــا وذلــك بتاريــخ 1441/07/03ه (املوافــق
ً
ً
2019/03/10م) ،وســيكون ذلــك بمعــدل إنشــاء عــدد ( )12وحــدة ســكنية ســنويا( .علمــا أنــه ســيتم تصنيــع األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد مــن خــال مصنــع إنتــاج
ً
األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد الــذي مــن املتوقــع االنتهــاء مــن أعمــال إنشــائه وبــدء التشــغيل فيــه فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م)( .فضــا راجــع القســم الفرعــي()3-3
«األنشــطة الرئيســية للشــركة» مــن القســم (« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة).
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ويوضح الجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:
الجدول رقم ( :)32االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح

شراء وتوريد املحطات املركزية عدد ( )2محطة
شراء وتوريد مضخات خرسانة عدد ( )3مضخات متحركة
و( )1مضخة ثابتة
شراء وتوريد خالطات خرسانة متحركة عدد ( )12خالطة
شراء وتوريد مصنع ثلج بقدرة إنتاجية  100طن يوميا وقدرة
تخزينية  120طن
شراء ناقالت أسمنت عدد ( )15ناقلة
أعمال استثمار وتطوير عقاري
بناء وحدات سكنية باستخدام تقنية األلواح الخرسانية
ثالثية األبعاد
تكاليف الطرح

الربع األول
-

2021م
الربع الثاني
-

الربع الثالث
-

8,000

-

-

7,000

-

-

7,000

-

-

6,000

-

-

6,000

-

1,600

1,600

-

-

3,200

-

7,500
-

-

4,000

-

7,500
4,000

-

-

-

-

7,008.80

7,008.80

2,500

-

-

-

-

2,500

اإلجمالي

2,500

17,100

14,600

4,000

7,008.80

45,208.80

بآالف الرياالت السعودية

2020م
الربع الرابع
الربع الثالث
8,000
-

اإلجمالي

املصدر :الشركة

ً
وتجدر اإلشارة إلى أن املشاريع املذكورة أعاله سيتم تمويلها حصريا من متحصالت الطرح.
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8إفادات الخبراء
قدم جميع املستشــارون الواردة أســماؤهم في الصفحات (ه) و (و) ،من هذه النشــرة موافقتهم الخطية على اإلشــارة إلى أســمائهم وشــعاراتهم وعلى نشــر إفاداتهم في هذه
النشــرة ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.
إن جميــع املستشــارين والعامليــن لديهــم – مــن ضمــن فريــق العمــل القائــم علــى تقديــم خدمــات للشــركة – أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا
كان نوعهــا فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاللهم كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.
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9اإلقرارات
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:
ً
ً
1 .لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة أو ّ
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيـرا ملحوظــا فــي الوضــع املالــي خــال ال ـ ()12
ً
شــهرا األخيــرة.

.

أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة أو ّ
أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو ّ
2لــم تمنــح ّ
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة خــال الســنوات الثــاث
ّ
الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أوراق ماليــة.

.

أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع املالــي والتجــاري للشــركة أو ّ
3لــم يكــن هنــاك ّ
أي شــركة مــن شــركاتها التابعــة خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ
تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة ،إضافــة إلــى الفت ــرة التــي يشــملها تقريــر املحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.

.

أي أســهم أو مصلحــة مــن ّ
ألي مــن أقربائهــم ّ
ّ
أي نــوع فــي الشــركة أو فــي
4بخــاف مــا ورد فــي الصفحــات (د )27،مــن هــذه النشــرة ،ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ٍ
ّ
أي مــن شــركاتها التابعــة.
ٍ

.

5لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة ،ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة باملوافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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	10املعلومات القانونية
	1 0-1اسم الشركة
تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة الرياض تحت االسم التجاري «شركة الكثيري القابضة».

	1 0-2تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس املال
تأسســت شــركة الكثيــري القابضــة فــي البدايــة كمؤسســة فرديــة تحــت مســمى «مؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت» لصاحبهــا محمــد ناصــر
محمــد الكثيــري ،وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم ( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) ،وب ـرأس مــال قــدره مائــة ألــف
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
( )100,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة ( )100حصــة نقديــة متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
وبتاريــخ 1435/06/14ه ـ (املوافــق 2014/04/14م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي ملؤسســة محمــد ناصــر محمــد الكثيــري للمقــاوالت إلــى شــركة ذات مســؤولية
محــدودة وتغييــر اســمها لتصبــح باســم «شــركة الكثيــري القابضــة» وذلــك بدخــول شــريك وهــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ،وقــد تــم ذلــك بموجــب
عقــد التأســيس (تحويــل املؤسســة إلــى شــركة) املوثــق لــدى كاتــب العــدل املكلــف فــي وزارة التجــارة بالريــاض بالعــدد ( )35734552وتاريــخ 1435/06/08ه ـ
(املوافــق 2014/04/08م) ،وأصبــح رأس مــال الشــركة خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة آالف ( )5,000حصــة عينيــة متســاوية
كل منهــا ألــف ( )1,000ريــال ســعودي.
القيمــة قيمــة ٍ
وبتاريــخ 1438/06/08ه ـ (املوافــق 2017/03/07م) تــم تحويــل الكيــان القانونــي للشــركة مــن ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية
مقفلــة مــع االحتفــاظ بنفــس االســم ورقــم الســجل التجــاري وذلــك بموجــب موافقــة وزارة التجــارة علــى التحــول بالق ـرار الــوزاري رقــم (ق )171/وتاريــخ
1438/06/09ه ـ (املوافــق 2017/03/08م) وعلــى إعــان التحــول بالق ـرار الــوزاري رقــم ( )181وتاريــخ 1438/06/15ه ـ (املوافــق 2017/03/14م) .وتمــت
زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة مالييــن ( )5,000,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي مقســم
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وقــد تــم الوفــاء بالزيــادة
إلــى مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
البالغــة اثنيــن وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )22,300,000ريــال ســعودي عــن طريــق تحويــل مبلــغ عشــرين مليــون ومائتيــن وســبعة آالف وتســعمائة وواحــد
( )20,207,901ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،وتحويــل مبلــغ مليونيــن واثنيــن وتســعين ألــف وتســعة وتســعين ( )2,092,099ريــال ســعودي مــن
حســاب االحتياطــي النظامــي.
وبتاريــخ 1438/07/07ه (املوافــق 2017/04/04م) قــرر مجلــس إدارة الشــركة طــرح عــدد ثمانمائــة وتســعة عشــر ألــف ( )819,000ســهم مــن أســهم رأس
مــال الشــركة والتســجيل واإلدراج فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة ،وكان الطــرح علــى النحــو التالــي )1 :طــرح عــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة
( )409,500ســهم عــادي والتــي تمثــل نســبة ( )%15مــن أســهم رأس مــال الشــركة البالــغ وقتهــا ســبعة وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية )2 ،طــرح عــدد
ســعودي مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة ( )409,500ســهم عــادي جديــد وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،والتــي تمثــل زيــادة فــي رأس
مــال الشــركة بنســبة ( ،)%15وبعــد اكتمــال عمليــة الطــرح أصبــح رأس مــال الشــركة واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف ()31,395,000
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ريــال ســعودي مقســم إلــى ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
ســعودية.
وبتاريــخ 1438/10/15ه (املوافــق 2017/07/09م) تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة بعــدد ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة
وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
ٍ
وبتاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) تــم انتقــال الشــركة وإدراج وبــدء تــداول أســهمها فــي الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية بعــدد أربعــة
مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وذلــك
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
بعــد الحصــول علــى موافقــة ٍ
أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األسا�سي بعد موافقة املساهمين في الجمعيات غير العادية وفيما يلي أبرز التغييرات:

تعديل رأس املال:
تم تعديل املادة ( )7من النظام األسا�سي الخاصة برأسمال الشركة عدة مرات وفق ما يلي:
بتاريخ 1438/08/28ه (املوافق 2017/05/24م) وافقت الجمعية العامة غير العادية للمســاهمين على زيادة رأس مال الشــركة بنســبة ( ،)%15من ســبعة
وعشــرين مليــون وثالثمائــة ألــف ( )27,300,000ريــال ســعودي إلــى واحــد وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي
وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن مليونيــن وســبعمائة وثالثيــن ألــف ( )2,730,000ســهم عــادي إلــى ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق طــرح عــدد أربعمائــة وتســعة آالف وخمســمائة
( )3,139,500ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
( )409,500ســهم عــادي جديــد فــي الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة وبقيمــة اســمية لــكل ســهم منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية.
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بتاريــخ 1439/12/05ه (املوافــق 2018/08/16م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )٪20مــن واحــد
وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وتســعين ألــف ( )31,395,000ريــال ســعودي إلــى ســبعة وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ()37,674,000
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن ومائــة وتســعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة ( )3,139,500ســهم عــادي إلــى ثالثــة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار
وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
ســتمائة وســبعة وعشــرين ألــف وتســعمائة ( )627,900ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،بمنــح
ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســتة مالييــن ومائتيــن وتســعة وســبعين ألــف ( )6,279,000ريــال ســعودي
(مبلــغ ( )5,983,380ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة ،ومبلــغ ( )295,620ريــال ســعودي مــن حســاب االحتياطــي النظامــي).
بتاريــخ 1440/08/18ه (املوافــق 2019/04/23م) وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%20مــن ســبعة
وثالثيــن مليــون وســتمائة وأربعــة وســبعين ألــف ( )37,674,000ريــال ســعودي إلــى خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ()45,208,800
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد أســهم الشــركة مــن ثالثــة مالييــن وســبعمائة وســبعة وســتين ألــف وأربعمائــة ( )3,767,400ســهم عــادي إلــى أربعــة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق
وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
إصــدار ســبعمائة وثالثــة وخمســين ألــف وأربعمائــة وثمانيــن ( )753,480ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد ،بمنــح ســهم واحــد مجانــي لــكل خمســة أســهم يملكهــا املســاهم ،مــن خــال رســملة مبلــغ ســبعة مالييــن وخمســمائة وأربعــة وثالثيــن ألــف وثمانمائــة
( )7,534,800ريــال ســعودي مــن حســاب األربــاح املبقــاة.
بتاريــخ 1441/03/17ه (املوافــق 2019/11/14م) أو�صــى مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة بنســبة ( )%100مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة
بقيمــة خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة
وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ليصبــح رأس مــال الشــركة بعــد الزيــادة تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال
ســعودي.
·وبتاريخ **1442/**/ه (املوافق **2020/**/م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على زيادة رأس مال الشركة بنسبة ( )%100من خمسة
وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ()90,417,600
ريــال ســعودي ،وبالتالــي زيــادة عــدد األســهم مــن أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي إلــى تســعة مالييــن
كل منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك عــن طريــق إصــدار
وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين ( )9,041,760ســهم عــادي متســاوية القيمــة قيمــة ٍ
أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي جديــد كأســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد.
التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول) مــن ناحيــة تحميــل نســخة مــن النظــام األسا�ســي علــى موقــع تــداول فــي الصفحــة
الخاصــة بالشــركة .وقــد تمــت املوافقــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/07/16ه ـ (املوافــق 2020/03/11م) علــى تحديــث النظــام األسا�ســي للشــركة
ً
تماشــيا مــع التعديــات التــي ط ـرأت علــى نظــام الشــركات ،وتمــت املوافقــة علــى النســخة املعدلــة األخيــرة مــن النظــام األسا�ســي للشــركة مــن قبــل وزارة التجــارة (التجــارة
ً
واالســتثمار ســابقا) (إدارة حوكمــة الشــركات) بتاريــخ 1441/09/03ه (املوافــق 2020/04/26م).

	1 0-3أغراض الشركة
وفق شهادة السجل التجاري واملادة الثالثة ( )3من النظام األسا�سي ،يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية:
1.إدارة الشركات التابعة لها ،أو املشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها.
2.استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق املالية.
3.امتالك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها.
4.امتــاك حقــوق امللكيــة الصناعيــة مــن ب ـراءات االخت ـراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة وحقــوق االمتيــاز وغيرهــا مــن الحقــوق املعنويــة ،واســتغاللها
وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا أو لغيرهــا.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.
ً
تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خــال مقرهــا الرئيــس بمدينــة الريــاض وشــركاتها التابعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم
الفرعي (« )3-3األنشــطة الرئيســية للشــركة» من القســم (« )3خلفية عن الشــركة وطبيعة أعمالها» من هذه النشــرة).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

	1 0-4مدة الشركة

ً
نصــت املــادة السادســة ( )6مــن النظــام األسا�ســي علــى أن تكــون مــدة الشــركة تســعة وتســعين ( )99ســنة ميالديــة تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ التأشــير فــي الســجل التجــاري
كشــركة مســاهمة .ويجــوز إطالــة مــدة الشــركة بق ـرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنة واحــدة علــى األقــل.
تشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في تاريخ 1534/06/09ه (املوافق 2110/04/29م).

	1 0-5مجلس اإلدارة
	1 0-5-1تشكيل املجلس
ً
يتولــى إدارة الشــركة وفقــا للمــادة السادســة عشــر ( )16مــن نظامهــا األسا�ســي مجلــس إدارة مؤلــف مــن أربعــة ( )4أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين
ملــدة ال تزيــد عــن ( )3ثــاث ســنوات.
بتاريــخ 1441/07/16ه (املوافــق 2020/03/11م) انتخبــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة جديــدة تبــدأ مــن تاريــخ
1441/07/18ه (املوافــق 2020/03/13م) وملــدة ثــاث ســنوات تنتهــي فــي تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م) ،وقــد تشــكل مجلــس اإلدارة للــدورة املذكــورة
مــن الســادة التاليــة أســماؤهم:
الجدول رقم (:)33أعضاء مجلس اإلدارة

األسهم اململوكة
االسم

رايد محمد ناصر الكثيري
عادل إبراهيم محمد الكثيري
مشعل محمد ناصر الكثيري
سعود محمد عبدهللا آل شريم

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة

صفة العضوية *
غير مستقل
غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
غير مستقل
تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي

الجنسية

العمر

مباشر
العدد

النسبة

غيرمباشر
النسبة
العدد

سعودي

37

6,014

%0.133

-

-

سعودي

47

-

-

-

-

سعودي

35

2,718,011

%60.12

-

-

سعودي

29

-

-

-

-

املصدر :الشركة.

ً
ً
*وفــق الئحــة حوكمــة الشــركات ،يكتســب عضــو مجلــس اإلدارة صفــة «العضــو التنفيــذي» عندمــا يكــون عضــوا فــي اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ويشــارك فــي أعمــال اإلدارة اليوميــة لهــا أو يتقا�ضــى راتبــا منهــا لقــاء
ذلــك.

ً
ً
بالنســبة «للعضــو غيــر التنفيــذي» فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــا إلدارة الشــركة أو ال يتقا�ضــى راتبــا منهــا عــدا مكافــأة العضويــة عــن
املجلــس واللجــان.
بالنســبة للعضــو املســتقل :فهــو عضــو مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع باالســتقالل التــام فــي مركــزه وقراراتــه ،وال تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض االســتقالل
املنصــوص عليهــا فيمــا يلــي:
ً
 .أأن يكــون مالــكا أو لــه مصلحــة فيمــا نســبته خمســة فــي املائــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا او لــه صلــة
قرابــة مــع مــن يملــك هــذه النســبة.
ً
 .بأن يكــون ممثــا لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مــا نســبته خمســة فــي املائــة أو أكثــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن
مجموعتهــا.
 .جأن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 .دأن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 .هأن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 .وأن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة.
 .زأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
 .حأن يعمــل أو كان يعمــل موظفــا خــال العاميــن املاضييــن لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو بشــركة أخــرى مــن مجموعتهــا ،كاملحاســبين
ً
القانونييــن وكبــار املورديــن ،أو أن يكــون مالــكا لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطـراف خــال العاميــن املاضييــن.
 .طأن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
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يأن يتقا�ضــى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــاوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه تزيــد عــن مائتيــن ألــف ( )200,000ريــال
ســعودي أو  %50مــن مكافآتــه فــي العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه أيهمــا أقــل.
ً
كأن يكــون قــد أم�ضــى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة (أصبحــت إلزاميــة ابتــداءا مــن دورة مجلــس
إدارة الشــركة املســاهمة املدرجة التي تكون بعد تاريخ 2019/01/01م).
لأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات ،والئحــة حوكمــة الشــركات ،حيــث تبيــن أن عــدد أعضــاء املجلــس ال يقــل عــن ثالثــة ( )3وال يزيــد علــى أحــد عشــر ( .)11كمــا تبيــن التـزام
الشــركة باملــادة السادســة عشــر ( )16مــن الئحــة حوكمــة الشــركات التــي تلــزم الشــركات املدرجــة بــأن تكــون أغلبيــة أعضــاء املجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن وبــأن ال
يقــل عــدد أعضائــه املســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء املجلــس (أيهمــا أكثــر) ،فأغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة هــم مــن غيــر التنفيذييــن ويبلغــون ثالثــة ()3
أعضــاء مــن أصــل أربعــة ( ،)4وهنــاك عضويــن ( )2مســتقلين وعضويــن ( )2غيــر مســتقلين.

	1 0-5-2رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمين السر
ً
ً
ً
ً
ً
وفقــا للمــادة الحاديــة والعشــرون ( )21مــن النظــام األسا�ســي للشــركة ،يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســا ونائبــا للرئيــس ويجــوز أن يعيــن عضــوا منتدبــا وال يجــوز
ً
الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي بالشــركة ،ويجــب علــى مجلــس اإلدارة أن يعيــن أمينــا لســر املجلــس.
الشــركة ملتزمــة بالنظــام األسا�ســي والئحــة حوكمــة الشــركات لناحيــة التعييــن اإللزامــي فــي هــذه املناصــب حيــث وافــق مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق
ً
2020/03/14م) علــى التعييــن فــي هــذه املناصــب وفقــا للتالــي:
الجدول رقم ( :)34مناصب مجلس اإلدارة

املنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي
أمين سر مجلس اإلدارة

اسم الشخص املعين
رايد محمد ناصر الكثيري
عادل إبراهيم محمد الكثيري
مشعل محمد ناصر الكثيري
خالد عبد املحسن عبد الرحمن الخيال

املصدر :الشركة.

تــم تحديــد صالحيــات مجلــس اإلدارة فــي املــادة التاســعة عشــر (  )19مــن النظــام األسا�ســي للشــركة كمــا تــم تفصيــل صالحيــات رئيــس املجلــس ونائبــه والعضــو املنتــدب
وأميــن الســر فــي املــادة الحاديــة والعشــرين ( )21مــن النظــام األسا�ســي للشــركة .ويتولــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة املهــام والصالحيــات التــي يحددهــا لــه مجلــس اإلدارة.

	1 0-5-3مكافآت املجلس
ً
تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة وفقــا ملــا نصــت عليــه املــادة العشــرون ( )20واملــادة السادســة واألربعــون ( )46مــن النظــام األسا�ســي للشــركة ،علــى أنــه فــي حــال
ً
حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة ال تزيــد عــن ( )%10مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم االحتياطــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا ألحــكام
نظــام الشــركات والنظــام األسا�ســي وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمين ال يقــل عــن ( )%5مــن رأســمال الشــركة املدفــوع ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة
ً
ً
متناســبا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــا .وفــي جميــع األحــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ( )500,00ريــال ســعودي وفــق الضوابــط التــي تضعهــا جهــة االختصــاص .ويكــون الحــد
األعلى لبدل حضور جلســات املجلس ولجانه خمســة اآلف ( )5,000ريال ســعودي عن كل جلســة ،غير شــاملة مصاريف الســفر واإلقامة .ويدفع لكل عضو
مــن أعضــاء املجلــس بمــا فيهــم رئيــس املجلــس ،قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات املجلــس أو اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس
اإلدارة بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة .ويجــب علــى الشــركة التأكــد مــن موافقــة الجمعيــة العامــة علــى شــروط املكافــآت والتعويضــات فــي
الجمعيــة العامــة وال يكــون ألعضــاء مجلــس اإلدارة حــق التصويــت فيهــا علــى هــذه الشــروط ،ويجــوز تعديــل مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بموافقــة الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين.
يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م والــذي تمــت املوافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي تاريــخ
1441/07/16ه ـ (املوافــق 2020/03/11م) علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة املاليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح
وبــدل حضــور ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا؛ كمــا تضمــن التقريــر املذكــور علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا
قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية.
وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  31ديســمبر 2018م مبلغ وقدره مائتان وأربعة اآلف ( )204,000ريال ســعودي ،ومبلغ
مائتــان وثمانيــة اآلف ( )208,000ريــال ســعودي عــن العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م .أمــا بالنســبة للعــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2017م فقــد
قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنــازل عــن املكافــآت لعــام 2017م وذلــك وفــق مــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام املالــي 2017م والــذي تــم اعتمــاده مــن قبــل
الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1439/10/10ه (املوافــق 2018/06/24م).
ً
(وملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )5-4تعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن» مــن القســم (« )4الهيــكل التنظيمــي للشــركة»
مــن هــذه النشــرة).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
	1 0-5-4اجتماعات املجلس
وفــق املــادة الثانيــة والعشــرون ( )22مــن النظــام األسا�ســي للشــركة ،يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه وتكــون الدعــوة
خطيــة وتســلم باليــد أو ترســل بالبريــد أو الفاكــس وذلــك قبــل التاريــخ املحــدد لالجتمــاع بعشــرة ( )10أيــام علــى األقــل مــا لــم يتفــق أعضــاء املجلــس علــى خــاف
ذلــك ،ويجــب علــى رئيــس املجلــس أن يدعــو إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل.
وفــق تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م بلــغ عــدد اجتماعــات املجلــس ســبع ( )7اجتماعــات ،ووفــق تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام
املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م بلــغ عــدد اجتماعــات املجلــس أربــع ( )4اجتماعــات

	1 0-5-5لجان املجلس
لدى مجلس اإلدارة لجنتين تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

لجنة املراجعة

تتشــكل لجنــة املراجعــة مــن ثالثــة ( )3أعضــاء ،وقــد تــم تعييــن أعضــاء لجنــة املراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1441/07/16ه ـ
(املوافــق 2020/03/11م) وتنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1444/08/20ه (املوافــق 2023/03/12م) ،وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة
أسمائهم:
1.ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي (رئيس اللجنة).
2.أشواق محمد ناصر الكثيري (عضو).
3.محمود حنفي مجلي عقيل (عضو).
ً
وتجدر اإلشارة إلى أنه وكما بتاريخ هذه النشرة ،ال يشغل ٌ
أي من أعضاء لجنة املراجعة أي مناصب أخرى بالشركة أو أيا من شركاتها التابعة.
تم إقرار الئحة عمل لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 1438/08/01هـ (املوافق 2017/04/27م) ،كما تمت املوافقة
على تحديث الئحة عمل اللجنة (للتوافق مع الئحة حوكمة الشركات) من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق 2020/03/11م).
ً
(فضال راجع القسم الفرعي (« )1-3-4لجنة املراجعة» من القسم الفرعي (« )3-4لجان الشركة» من القسم ( « )4الهيكل التنظيمي للشركة.
تجتمــع اللجنــة مرتيــن فــي الســنة علــى األقــل ومتــى رأى رئيــس اللجنــة ضــرورة لعقــد اجتمــاع ،وتوجــه الدعــوة لحضــور االجتمــاع مــن قبــل رئيــس اللجنــة .وقــد
عقــدت اللجنــة أربــع ( )4اجتماعــات خــال العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م وثــاث ( )3اجتماعــات خــال العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م.

لجنة الترشيحات واملكافآت

تتشــكل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن ثالثــة ( )3أعضــاء ،وقــد تــم تعييــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن قبــل مجلــس اإلدارة بموجــب قـرار مجلــس
إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق 2020/03/14م) وتنتهــي بنهايــة دورة مجلــس اإلدارة الحاليــة فــي تاريــخ 1444/08/20ه
(املوافــق 2023/03/12م) ،وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم:
1.سعود محمد عبد هللا آل شريم (رئيس اللجنة).
2.رايد محمد ناصر الكثيري (عضو).
3.خالد عبد املحسن عبد الرحمن الخيال (عضو).
تم إقرار الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد في تاريخ 1440/08/18ه (املوافق 2019/04/23م).
وقبــل تاريــخ إقـرار الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت فــي الجمعيــة العامــة العاديــة ،كانــت إدارة الشــركة تعتمــد علــى النظــام األسا�ســي والئحــة حوكمــة
الشــركات والئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة فيمــا يخــص بالترشــيحات لعضويــة مجلــس اإلدارة وصــرف املكافــآت.
تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري مــرة كل ســتة أشــهر كمــا تجتمــع عنــد الضــرورة بنــاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة أو الرئيــس التنفيــذي وتوجــه الدعــوة
ً
ً
لحضــور االجتمــاع مــن قبــل رئيــس اللجنــة .وقــد عقــدت اللجنــة اجتماعــا واحــدا ( )1خــال العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م واجتماعيــن ( )2خــال
العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م.
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	1 0-6اإلدارة التنفيذية

ً
ً
يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي حاليــا األســتاذ /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ 1438/06/21ه (املوافــق 2017/03/20م) وملــدة خمــس
ســنوات ،وذلــك وفــق محضــر اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم  2017\2وتاريــخ 1438/07/06ه (املوافــق 2017/04/03م) وقــد تــم تجديــد عقــده بموجــب ق ـرار مجلــس
اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/07/19ه (املوافــق 2020/03/14م) .ويوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل اإلدارة التنفيذيــة للشــركة:
الجدول رقم ( :)35اإلدارة التنفيذية للشركة

األسهم اململوكة
االسم

املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

مباشرة
العدد

النسبة

غيرمباشرة
النسبة
العدد

العضو املنتدب والرئيس
التنفيذي

سعودي

35

2014/04/14م

2,718,011

%60.12

-

-

املدير املالي

مصري

36

2016/02/01م

-

-

-

-

مدير املوارد البشرية
والشؤون اإلدارية

سعودي

29

2017/03/05م

1,234

%0.03

-

محمد زياد عبد الرحمن النجار

مدير الشؤون التجارية

أردني

48

2018/07/01م

-

-

-

-

رضا أحمد راشد الجعفري الشمري

مدير الشؤون القانونية

سعودي

37

2016/12/15م

-

-

-

-

مدير اإلنتاج والجودة

مصري

32

2017/11/08م

-

-

-

-

عبد العزيز سليمان عبد العزيز الناصر

مدير املراجعة الداخلية

سعودي

28

2019/11/11م

-

-

-

-

أمجاد عبد املنعم حمد الريس

مدير عالقات املساهمين

سعودي

28

2018/05/10م

-

-

-

-

مشعل محمد ناصر الكثيري
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل
حنان محمد ناصر الكثيري

مصطفي محمد محمد سالمة

-

املصدر :الشركة

	1 0-7املوافقات والتراخيص الحكومية
حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة ،ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات بصفة دورية.
توضح الجداول التالية التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة:
الجدول رقم (:)36املوافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة

نوع الترخيص

الغرض

السجل التجاري

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

صاحب
الترخيص
شركة الكثيري
القابضة

رقم الترخيص

1010255690

(شركة مساهمة)
شهادة عضوية
الغرفة التجارية
الصناعية
(الدرجة األولى)

ً
التزاما بنظام
السجل التجاري

شركة الكثيري
القابضة

شهادة الزكاة
والدخل

لإلفادة بأن
الشركة قدمت
إقرارها السنوي
والتزمت بسداد
الزكاة

شركة الكثيري
القابضة

1110795001

شهادة تسجيل
بضريبة القيمة
املضافة

لإلفادة بأن
الشركة مسجلة
بضريبة القيمة
املضافة

شركة الكثيري
القابضة

301174194600003

204598

تاريخ اإلصدار /التجديد

تاريخ االنتهاء

1429/08/29ه

1446/06/9ه

املوافق

املوافق

2008/08/31م

2024/12/10م

1429/08/29ه

1446/06/08ه

املوافق

املوافق

الغرفة التجارية
الصناعية

2008/09/01م

2024/12/10م

«غرفة الرياض»

1441/08/03ه

1442/09/18هـ

املوافق

املوافق

2020/03/27م

2021/04/30م

1438/12/02ه
املوافق
2017/08/24م

بدون
(تصدر ملرة واحدة)

الجهة املصدرة
وزارة التجارة *  -مكتب
السجل التجاري بمدينة
الرياض

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

الهيئة العامة للزكاة
والدخل
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
شهادة تسجيل
مجموعة ضريبية
في ضريبة القيمة
املضافة

لإلفادة بأن
الشركة وشركاتها
التابعة مسجلة
بضريبة القيمة
املضافة
كيان
تقييم
ً
الشركة وفقا
لبرنامج نطاقات
حيث تشير إلى
أن الشركة في
النطاق (األخضر
املتوسط)
لإلفادة بأن
الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين
املطلوبة منها وفق
برنامج نطاقات
التزام الشركة
تجاه أنظمة
املؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

1440/04/15ه

شركة الكثيري
القابضة

301174194610003

شركة الكثيري
القابضة

بدون

شركة الكثيري
القابضة

20002006001647

شركة الكثيري
القابضة

33625727

ترخيص بلدية

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

شركة الكثيري
القابضة

4100840

شهادة سالمة

التزام الشركة
بشروط السالمة
الخاصة بالدفاع
املدني

شركة الكثيري
القابضة

١-000294546 -٤٠

ترخيص نقل

ملمارسة نشاط
نقل البضائع
واملهمات بأجر
على الطرق البرية

شركة الكثيري
القابضة

011411012100

شهادة االيزو
:14001 ISO
2015

لإلفادة بأن
الشركة ملتزمة
بنظم اإلدارة
البيئية

شركة الكثيري
القابضة

E-0911

شهادة االيزو
:9001 ISO
2015

لإلفادة بأن
الشركة ملتزمة
بنظم إدارة
الجودة

شركة الكثيري
القابضة

Q-0٦٠٢

شهادة تقييم
كيان الشركة

شهادة سعودة
***

شهادة التأمينات
االجتماعية ****

املوافق
2018/12/24م

بدون
(تصدر ملرة واحدة فقط)

1441/11/21ه
املوافق
2020/07/11م

بدون

1441/10/10ه

1442/01/14ه

املوافق

املوافق

2020/06/02م

2020/09/02م

1441/11/08ه

1441/12/08ه

املوافق

املوافق

2020/06/29م

2020/07/29م

1441/03/30ه

1444/03/29ه

املوافق

املوافق

2019/11/27م

2022/10/25م
1442/03/08ه

1441/03/08ه
املوافق

املوافق

2019/11/05م

2020/10/25م
1442/04/18ه

1439/11/27ه
املوافق

املوافق

2018/08/09م

2020/12/03م

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

إدارة الخدمات
اإللكترونية
وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية **

وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية **

املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -بلدية شمال
الرياض
املديرية العامة للدفاع
املدني

وزارة النقل

شهادات أخرى

لإلفادة بأن
الشركة ملتزمة
شهادة أوهساس
بنظم إدارة
OHSAS
الصحة والسالمة
املهنية
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شركة الكثيري
القابضة

1440/02/27ه

O-0٦٠٣

1443/03/30ه

يونايتد أكرديشن
فونداشن

املوافق

املوافق

United Accreditation

2018/11/07م

2021/11/06م

Foundation

1440/02/28ه

1443/04/18ه

يونايتد أكرديشن
فونداشن

املوافق

املوافق

United Accreditation

2018/11/08م

2021/11/24م

Foundation

1440/02/28ه

1442/04/08ه

يونايتد أكرديشن
فونداشن

املوافق

املوافق

United Accreditation

2018/11/08م

2020/11/24م

Foundation
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شهادة منشآت

لإلفادة بان
الشركة تندرج
من ضمن
املنشآت الصغيرة
واملتوسطة

شركة الكثيري
القابضة

1441/11/28ه
2039014390

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة

بدون

املوافق
2020/07/19م

املصدر :الشركة
* تم تعديل مسمى «وزارة التجارة واالستثمار» لتصبح «وزارة التجارة».
** تم تعديل مسمى «وزارة العمل والتنمية االجتماعية» لتصبح «وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية».
ً
*** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.
ً
**** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة شهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.

	1 0-8الشركات التابعة
لدى الشركة شركتين تابعتين (شركات تابعة جوهرية) تم تأسيسهما داخل اململكة العربية السعودية ،وفيما يلي تفاصيل عن الشركتين:

	1 0-8-1شركة مساندة اإلمداد املحدودة (شركة شخص واحد)
	1 0-8-1-1نبذة عامة:
تأسســت شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم ( )1010945513وتاريــخ 1439/06/23ه ـ (املوافــق 2018/03/11م) كشــركة شــخص واحــد
ً
ذات مســؤولية محــدودة ،مملوكــة بالكامــل ( )%100مــن شــركة الكثيــري القابضــة بصفتهــا مالــك رأس املــال ،ويتمثــل نشــاطها وفقــا لســجلها التجــاري فــي اإلنشــاءات العامــة
للمبانــي الســكنية ،اإلنشــاءات العامــة للمبانــي غيــر الســكنية (يشــمل املــدارس ،املستشــفيات ،الفنــادق ..الــخ) ،إنشــاءات املبانــي الجاهــزة فــي املواقــع ،ترميمــات املبانــي
الســكنية وغيــر الســكنية ،إنشــاء الســدود ،تمديــدات الشــبكات ،تشــطيب املبانــي ،أعمــال وتركيــب الديكــورات ،أعمــال الدهانــات والطــاء للمبانــي الداخليــة والخارجيــة.
يقــع مقــر املركــز الرئي�ســي لشــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة فــي مدينــة الريــاض ،ويبلــغ رأس مالهــا الحالــي مائــة ألــف ( )100,000ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة ()100
حصــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة ألــف ( )1,000ريــال ســعودي ومملوكــة بالكامــل مــن شــركة الكثيــري القابضــة (مالــك رأس املــال) .ويديــر شــركة مســاندة اإلمــداد
املحــدودة مديــر واحــد هــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري ولــه كافــة الصالحيــات املنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس.

	1 0-8-1-2التراخيص واملوافقات والشهادات الخاصة بشركة مساندة اإلمداد املحدودة
ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص واملوافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة مساندة اإلمداد املحدودة:
الجدول رقم ( :)37التراخيص واملوافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة مساندة اإلمداد املحدودة.

نوع الترخيص

الغرض

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

تاريخ اإلصدار/
التجديد

تاريخ االنتهاء

الجهة املصدرة

السجل التجاري

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

1010945513

1439/06/23ه
املوافق
2018/03/11م

1444/06/23ه
املوافق
2023/01/16م

وزارة التجارة
* -مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

السجل التجاري

قيد الشركة في
سجل الشركات
التجارية

فرع شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

1010563774

1440/06/30ه
املوافق
2019/03/07م

1446/06/29ه
املوافق
2024/12/30م

وزارة التجارة
* -مكتب السجل
التجاري بمدينة
الرياض

شهادة عضوية
الغرفة التجارية
الصناعية
(الدرجة الثانية)

التزام الشركة
بنظام السجل
التجاري

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

442027

1439/06/23ه
املوافق
2018/03/11م

1444/06/23ه
املوافق
2023/01/16م

الغرفة التجارية
الصناعية
«غرفة الرياض»

شهادة الزكاة
والدخل

لإلفادة بأن الشركة
قدمت إقرارها
السنوي والتزمت
بسداد الزكاة

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

1020978592

1441/08/06هـ
املوافق
2020/03/30م

1442/09/18هـ
املوافق
2021/04/30م

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

مالحظة
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
شهادة تسجيل
بضريبة القيمة
املضافة

لإلفادة بأن الشركة
مسجلة بضريبة
القيمة املضافة

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

310227843500003

شهادة سعودة
***

لإلفادة بأن الشركة
ملتزمة بنسبة
التوطين املطلوبة
منها وفق برنامج
نطاقات

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

20002006001671

شهادة سعودة
***

لإلفادة بأن الشركة
ملتزمة بنسبة
التوطين املطلوبة
منها وفق برنامج
نطاقات

فرع شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

20002006001674

شهادة التأمينات
االجتماعية
****

التزام الشركة تجاه
أنظمة املؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

33625803

1441/11/08ه
املوافق
2020/06/29م

شهادة التأمينات
االجتماعية
****

التزام الشركة تجاه
أنظمة املؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية

فرع شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

33626015

1441/11/08ه
املوافق
2020/06/29م

تقييم ًكيان الشركة
وفقا لبرنامج
شهادة تقييم كيان نطاقات حيث تشير
إلى أن الشركة في
الشركة
النطاق (األخضر
املنخفض)

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

بدون

تقييم ًكيان الشركة
وفقا لبرنامج
شهادة تقييم كيان نطاقات حيث تشير
إلى أن الشركة في
الشركة
النطاق (األخضر
املرتفع)

فرع شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

بدون

ترخيص بلدية

ترخيص مزاولة
نشاط تجاري

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

41063416264

شهادة عضوية
مقاول

ً
التزاما بتنظيم
الهيئة السعودية
للمقاولين*****

شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

100003449

شهادة تأهيل مطور
عقاري

تصريح للشركة
للبيع أو التأجير
على الخارطة

شركة
مساندة
االمداد
املحدودة

20052719659

شهادة منشآت

لإلفادة بأن الشركة
تندرج من ضمن
املنشآت الصغيرة
واملتوسطة

فرع شركة
مساندة
اإلمداد
املحدودة

2037414462

1439/12/24هـ
املوافق
2018/09/04م

بدون

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

1441/10/10ه
املوافق
2020/06/02م

1442/01/14ه
املوافق
2020/09/02م

وزارة املوارد
البشرية والتنمية
االجتماعية **

1441/10/10ه
املوافق
2020/06/02م

1442/01/14ه
املوافق
2020/09/02م

وزارة املوارد
البشرية والتنمية
االجتماعية **

1441/12/08ه
املوافق
2020/07/29م

املؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

1441/12/08ه
املوافق
2020/07/29م

املؤسسة العامة
للتأمينات
االجتماعية

بدون

بدون

بدون

بدون

1441/06/26ه
املوافق
2020/02/20م

1446/06/20ه
املوافق
2024/12/27م

وزارة الشؤون
البلدية والقروية
 بلدية شمالالرياض

1441/09/15ه
املوافق
2020/05/08م

-

1440/07/20ه
املوافق
2019/03/27م

1441/07/20ه
املوافق
2020/03/15م******

1441/11/29ه
املوافق
2020/07/20م

بدون

* تم تعديل مسمى «وزارة التجارة واالستثمار» لتصبح «وزارة التجارة».
** تم تعديل مسمى «وزارة العمل والتنمية االجتماعية» لتصبح «وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية».
ً
*** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.
ً
**** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة شهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.
*****النشاط األسا�سي يشمل )1( :أنشطة التشييد املتخصصة و( )2تشييد املباني و( )3الهندسة املدنية و ( )4أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع.
******جاري العمل على تجديدها وتم تقديم الطلب عبر مركز خدمات وما زالت اإلجراءات قييد التنفيذ كما بتاريخ نشر هذه النشرة.
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إدارة الخدمات
اإللكترونية
وزارة املوارد
البشرية والتنمية
االجتماعية **
إدارة الخدمات
اإللكترونية
وزارة املوارد
البشرية والتنمية
االجتماعية **

املصدر :الشركة

تصدر ملرة
واحدة فقط

تاريخ انتهاء
الهيئة السعودية
العضوية
للمقاولين
2020/12/23م

وزارة اإلسكان –
برنامج وافي

الهيئة العامة
للمنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

تم الحصول
على الدرجة
العاشرة ضمن
درجة التأهيل
املعتمدة
كمقاول تقنية
بناء

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة ،حصلــت علــى تأهيــل املقاوليــن لتقنيــة البنــاء (الدرجــة العاشــرة) ،وذلــك ضمــن مبــادرة تقنيــة البنــاء احــدى برامــج
ً
وزارة اإلســكان ،علمــا أن هــذا التأهيــل يمكــن شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة مــن تنفيــذ مشــاريع تعتمــد علــى اســتخدام تقنيــة إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد
ً
التــي ســيتم إنتاجهــا مــن قبــل الشــركة التابعــة شــركة اليــان للصناعــة( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي (« )3-3األنشــطة الرئيســية للشــركة» مــن القســم
(« )3خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا» مــن هــذه النشــرة).

	1 0-8-2شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)
	1 0-8-2-1نبذة عامة:
تأسســت شــركة اليــان للصناعــة كشــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة وذلــك بعــد تحويــل (فــرع شــركة الكثيــري القابضــة) إلــى شــركة تحــت االســم التجــاري
«شــركة اليــان للصناعــة شــركة شــخص واحــد» ،وبســجل تجــاري رقــم ( )1010442592وتاريــخ 1437/06/05ه ـ (املوافــق 2016/03/14م) ،مملوكــة بالكامــل ()%100
ً
مــن شــركة الكثيــري القابضــة بصفتهــا مالــك رأس املــال ،ويتمثــل نشــاطها وفقــا لســجلها التجــاري فــي صناعــة ألــواح وقضبــان وصفائــح ،صناعــة منتجــات نصــف مصنعــة مــن
اللدائــن يشــمل (ألــواح ،شـرائح ،صفائــح ،أشــرطة ،مواســير وخراطيــم ولوازمها...الــخ) ،صناعــة الخرســانة الحراريــة ،إنتــاج خرســانة جاهــزة الخلــط ،صناعــة أطــر النوافــذ
مــن الخرســانة أو األســمنت ،أنشــطة أخــرى لصناعــة األصنــاف املنتجــة مــن الخرســانة واألســمنت والجبــس .يقــع مقــر املركــز الرئي�ســي لشــركة اليــان للصناعــة فــي مدينــة
الريــاض ،ويبلــغ رأس مالهــا الحالــي خمســمائة ألــف ( )500,000ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســين ألــف ( )50,000حصــة نقديــة متســاوية القيمــة ،قيمــة كل حصــة عشــرة
( )10ريــاالت ســعودية ومملوكــة بالكامــل مــن شــركة الكثيــري القابضــة (مالــك رأس املــال) .ويديــر شــركة اليــان للصناعــة مديــر واحــد هــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر
الكثيــري ولــه كافــة الصالحيــات املنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس.

	1 0-8-2-2التراخيص واملوافقات والشهادات الخاصة بشركة اليان للصناعة:
ُي ِّبين الجدول أدناه التراخيص واملوافقات والشهادات التي حصلت عليها الشركة التابعة:
الجدول رقم (:)38التراخيص واملوافقات والشهادات التي حصلت عليها شركة اليان للصناعة.

نوع
الترخيص

الغرض

صاحب
الترخيص

رقم الترخيص

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

شركة اليان
للصناعة

1010442592

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة
اليان
للصناعة

1126106263

السجل
التجاري

قيد الشركة
في سجل
الشركات
التجارية

فرع شركة
اليان
للصناعة

1173100157

شهادة
عضوية
الغرفة
التجارية
الصناعية
(الدرجة
الثانية)

شهادة الزكاة
والدخل

التزام الشركة
بنظام
السجل
التجاري
لإلفادة بأن
الشركة
قدمت
إقرارها
السنوي
والتزمت
بسداد الزكاة

تاريخ اإلصدار/
التجديد
1437/06/05ه

شركة اليان
للصناعة

345556

1021090628

1446/06/05ه

املوافق

املوافق

2016/03/14م
1441/01/27ه

2024/12/06م
1442/01/27ه

املوافق

املوافق

2019/09/26م
1441/01/27ه

2020/09/15م
1442/01/27ه

املوافق

املوافق

2019/09/26م

2020/09/15م

وزارة التجارة * -مكتب
السجل التجاري
بمدينة الرياض
وزارة التجارة * -مكتب
السجل التجاري
بمدينة سدير
وزارة التجارة * -مكتب
السجل التجاري
بمدينة ملهم

1446/06/05هـ

املوافق

املوافق

الغرفة التجارية
الصناعية

2016/03/15م

2024/12/06م

«غرفة الرياض»

1441/08/07ه

1442/09/18ه

املوافق

املوافق

2020/03/31م

2021/04/30م

1437/06/05ه
شركة اليان
للصناعة

تاريخ االنتهاء

الجهة املصدرة

مالحظة

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

الشهادة تشمل فرعي
شركة اليان للصناعة
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
لإلفادة بأن
شهادة
الشركة
تسجيل
مسجلة
بضريبة
بضريبة
القيمة
القيمة
املضافة
املضافة
لإلفادة بأن
الشركة
شهادة
ملتزمة بنسبة
سعودة
التوطين
***
املطلوبة منها
وفق برنامج
نطاقات
تقييم كيان
الشركة
ً
وفقا لبرنامج
نطاقات
شهادة تقييم
حيث تشير
كيان الشركة
إلى أن
الشركة
في النطاق
(البالتيني)
التزام الشركة
شهادة
تجاه أنظمة
التأمينات
املؤسسة
االجتماعية
العامة
للتأمينات
****
االجتماعية
ترخيص
بلدية

شركة اليان
للصناعة

310491892300003

شركة اليان
للصناعة

20002006001632

شركة اليان
للصناعة

بدون

شركة اليان
للصناعة

33626063

ترخيص
شركة اليان
مزاولة نشاط
للصناعة
تجاري

4101073

التزام الشركة
بأنظمة وزارة
ترخيص
الصناعة
صناعي
والثروة
املعدنية
التزام الشركة
بشروط
السالمة
شهادة سالمة
الخاصة
بالدفاع
املدني
ً
التزاما
بشروط
ومتطلبات
الهيئة
السعودية
رخصة بناء
للمدن
الصناعية
ومناطق
التقنية
(مدن)
لإلفادة بأن
الشركة
تندرج
شهادة
من ضمن
منشآت
املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة
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1441/05/18ه
املوافق

-

الهيئة العامة للزكاة
والدخل

الشهادة تشمل فرعي
شركة اليان للصناعة

2020/01/14م
1441/10/10ه

1442/01/14ه

املوافق

املوافق

2020/06/02م

2020/09/02م

بدون

بدون

1441/11/08ه

1441/12/08ه

املوافق

املوافق

2020/06/29م

2020/07/29م

1441/04/25ه

1444/04/25ه

املوافق

املوافق

2019/12/22م

2022/11/19م

1440/01/17ه

1443/01/15ه

املوافق

املوافق

2018/09/27م

2021/08/23م

1441/04/22ه

1442/04/22ه

املوافق

املوافق

2019/12/19م

2020/12/07م

1441/02/09ه

1442/02/21ه

املوافق

املوافق

2019/10/08م

2020/10/08م

وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية
**

إدارة الخدمات
اإللكترونية

شركة اليان
للصناعة

132

شركة اليان
للصناعة

1-000457973-41

شركة اليان
للصناعة

106105699

شركة اليان
للصناعة

2039214469

وزارة املوارد البشرية
والتنمية االجتماعية
**

املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية
والقروية  -بلدية شمال
الرياض

وزارة الصناعة والثروة
املعدنية *****

املديرية العامة للدفاع
املدني

الهيئة السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن)

1441/11/29ه
املوافق
2020/07/20م

بدون

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة

تعديل للترخيص
رقم  3658وتاريخ
1438/12/21ه
املوافق
2017/09/12م

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

شهادة
منشآت

لإلفادة بأن
الشركة
تندرج
من ضمن
املنشآت
الصغيرة
واملتوسطة

فرع شركة
اليان
للصناعة
(بمدينة
ملهم)

1441/11/29ه
2035714474

املوافق

بدون

الهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة

2020/07/20م

املصدر :الشركة
* تم تعديل مسمى «وزارة التجارة واالستثمار» لتصبح «وزارة التجارة».
** تم تعديل مسمى «وزارة العمل والتنمية االجتماعية» لتصبح «وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية».
ً
*** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة ثالثة أشهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.
ً
**** شهادة التزام تكون صالحيتها ملدة شهر بحد أق�صى وهي قابلة للتجديد إلكترونيا عند الطلب.
***** تم تعديل مسمى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية» ليصبح «وزارة الطاقة» ،كما استحدثت وزارة جديدة تحت مسمى «وزارة الصناعة والثروة املعدنية».

	1 0-9االلتزامات املستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها «صاحب الترخيص»
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة وشركاتها التابعة االلتزام ببعض املتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

	1 0-9-1االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة
 الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض حيــث املقــر الرئي�ســي بموجــب شــهادة رقــم
( )1010255690وتاريــخ 1429/08/29ه (املوافــق 2008/08/31م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1446/06/09ه (املوافــق 2024/12/10م).
ً
الشــركة ملتزمــة بأحــكام نظــام الشــركات املتعلقــة بعمــل الشــركات القابضــة فــي اململكــة( ،حيــث وفقــا للمــادة ( )182مــن نظــام الشــركات تعــرف الشــركة
القابضــة بأنهــا شــركة مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة تهــدف إلــى الســيطرة علــى شــركات أخــرى مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة تدعــى الشــركات
التابعــة ،وذلــك بامتــاك أكثــر مــن نصــف رأس مــال تلــك الشــركات أو بالســيطرة علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا) فهــي تملــك كامــل رأس مــال شــركاتها التابعــة
كمــا أنهــا تســيطر علــى إدارة شــركاتها التابعــة ،حيــث يتــم إدارتهــا مــن قبــل العضــو املنتــدب والرئيــس التنفيــذي للشــركة الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري.
ً
كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات لناحيــة اعتمــاد النظــام األسا�ســي للشــركة تماشــيا مــع التعديــات التــي أدخلــت علــى نظــام الشــركات وذلــك بعــد أخــذ
موافقــة مســبقة مــن وزارة التجــارة علــى مســودة النظــام األسا�ســي وموافقــة املســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/07/16ه
(املوافــق 2020/03/11م)؛ وتمــت املوافقــة علــى النســخة املعدلــة األخيــرة مــن النظــام األسا�ســي مــن قبــل إدارة حوكمــة الشــركات التابعــة لــوزارة التجــارة بتاريــخ
1441/09/03ه (املوافــق 2020/04/26م).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
ً
لــدى الشــركة عالمــة تجاريــة تــم تســجيلها بالرقــم ( )1435012647لــدى إدارة العالمــات التجاريــة التابعــة لــوزارة التجــارة (ســابقا) (جديــر بالذكــر أن الجهــة
ً
الحكوميــة الحاليــة املختصــة بتســجيل العالمــات التجاريــة هــي «الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة» وذلــك اســتنادا لقـرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )496وتاريــخ
1439/09/14ه (املوافــق 2018/05/29م) ،وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو املكاتــب التــي تشــغلها
ً
الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة .وبالنســبة للشــركات التابعــة لــم يتــم
ً
تســجيل أيــة عالمــة تجاريــة باســم أي مــن الشــركتين التابعتيــن حتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة( .ملزيــد مــن املعلومــات فضــا راجــع القســم الفرعــي رقــم ()12-10
«العالمــات التجاريــة» مــن هــذا القســم).
كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم ( )204598وتاريــخ
1429/08/29ه (املوافــق 2008/09/01م) ،وتنتهــي صالحيتهــا فــي تاريــخ 1446/6/08ه (املوافــق 2024/12/10م).
ً
كما أن الشركتين التابعتين ملتزمتين بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري وفقا للتالي:

-

1شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة :مســجلة فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم ( )1010945513وتاريــخ 1439/06/23ه ـ
(املوافــق 2018/03/11م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1444/06/23ه (املوافــق 2023/01/16م) .كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري
لناحية استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية بموجب الشهادة رقم ( )442027وتاريخ 1439/06/23ه (املوافق 2018/03/11م)
وتنتهــي صالحيتهــا فــي 1444/06/23ه (املوافــق 2023/01/16م).

-

2شــركة اليــان للصناعــة :مســجلة فــي الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض بموجــب شــهادة رقــم ( )1010442592وتاريــخ 1437/06/05ه ـ (املوافــق
2016/03/14م) والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1446/06/05ه (املوافــق 2024/12/06م) .كمــا أن الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة
اســتخراج شــهادة عضويــة فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بموجــب الشــهادة رقــم ( )345556وتاريــخ 1437/06/05ه (املوافــق 2016/03/15م)
وتنتهــي صالحيتهــا فــي 1446/06/05ه (املوافــق 2024/12/06م).

	1 0-9-2االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل
الشــركة كغيرهــا مــن املنشــآت والشــركات املســجلة والتــي تعمــل فــي اململكــة ملزمــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــال  120يــوم مــن انتهــاء الســنة
املاليــة وذلــك لغــرض تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي املميــز
( ،)3011741946وقــد قدمــت الشــركة إقرارهــا الزكــوي عــن العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2019م وحصلــت علــى شــهادة زكاة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل بالرقــم ( )1110795001وتاريــخ 1441/08/03ه ـ (املوافــق 2020/03/27م) وهــي صالحــة حتــى تاريــخ 1442/09/18ه (املوافــق 2021/04/30م).
الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحت الرقم الضريبي ()301174194600003
بموجب شهادة صدرت بتاريخ 1438/12/02ه (املوافق 2017/08/24م).
لــدى الشــركة مجموعــة ضريبيــة ممثلــة باملكلــف شــركة الكثيــري القابضــة وتضــم الشــركات التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة وشــركة اليــان للصناعــة
كأعضــاء فــي املجموعــة الضريبيــة وذلــك بموجــب شــهادة تســجيل مجموعــة ضريبيــة فــي ضريبــة القيمــة املضافــة رقــم ( )301174194610003وتاريــخ
ً
ً
1440/04/15ه (املوافــق 2018/12/24م) وأصبــح التســجيل نافــذا اعتبــارا مــن تاريــخ 1440/04/24ه (املوافــق 2019/01/01م) وتاريــخ اســتحقاق أول
إق ـرار ضريبــي للمجموعــة بتاريــخ 1440/06/23ه (املوافــق 2019/02/28م) .والــذي تــم ســداده بتاريــخ 1440/07/25ه (املوافــق (2019/03/31م).
الشــركة التابعــة (شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة) وفرعهــا ملتزمــة بنظــام الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وهــي مســجلة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي
املميــز ( )3102278435وقــد حصلــت علــى شــهادة زكاة حتــى عــام 2019م بالرقــم ( )1020978592وتاريــخ 1441/08/06ه (املوافــق 2020/03/30م) وهــي
صالحــة حتــى تاريــخ 1442/09/18ه (املوافــق 2021/04/30م).
الشــركة التابعــة شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة وفرعهــا ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة
والدخــل تحــت الرقــم الضريبــي ( )310227843500003بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 1441/09/16ه (املوافــق 2020/05/08م) وأصبــح التســجيل
ً
ً
نافــذا اعتبــارا مــن تاريــخ 1440/01/21ه (املوافــق 2018/10/01م) وتاريــخ اســتحقاق أول إق ـرار ضريبــي للمجموعــة بتاريــخ 1440/05/25ه (املوافــق
2019/01/31م) وتضــم الشــركة فــرع الشــركة فــي مدينــة الريــاض.
الشــركة التابعــة (اليــان للصناعــة) وفرعيهــا ملتزمــة بنظــام الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وهــي مســجلة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي املميــز
( )3104918923وقــد حصلــت علــى شــهادة زكاة حتــى عــام 2019م بالرقــم ( )1021090628وتاريــخ 1441/08/07ه (املوافــق 2020/03/31م) وهــي
صالحــة حتــى تاريــخ 1442/09/18ه (املوافــق 2021/04/30م).
الشــركة التابعــة (اليــان للصناعــة) وفروعهــا ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تحــت
ً
ً
الرقــم الضريبــي ( )310491892300003بموجــب شــهادة صــدرت بتاريــخ 1441/5/19ه (املوافــق 2020/01/14م) وأصبــح التســجيل نافــذا اعتبــارا مــن
تاريخ 1439/12/21ه (املوافق 2018/09/01م) وتاريخ اســتحقاق أول إقرار ضريبي للمجموعة بتاريخ 1440/02/21ه (املوافق 2018/10/31م) وتضم
الشــركة فرعــي الشــركة فــي مدينتــي حوطــة ســدير والريــاض.
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اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

	1 0-9-3االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
ً
تــم فتــح ملــف لــدى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم املوحــد ( )386230 -1وفقــا لشــهادة الســعودة املســتخرجة منهــا .وكمــا
بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد الشــركة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة
بــأن الشــركة ملتزمــة بنســبة التوطيــن املطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة ( )%10.75وتقــع فــي النطــاق األخضــر املتوســط  -متوســطة فئــة (أ).
لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة ( )HR Manualمعتمــدة مــن قبــل وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم ()790046
وتاريــخ 1441/03/13ه (املوافــق 2019/11/10م).
بالنسبة للشركات التابعة:
.

.

1شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة :تــم فتــح ملــف لــدى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم املوحــد ()1702127 -1
ً
وفقــا لشــهادة الســعودة املســتخرجة منهــا .وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة
املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة بــأن شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة ملتزمــة بنســبة التوطيــن املطلوبــة
منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة ( )%16.13وتقــع فــي النطــاق األخضــر املنخفــض  -متوســطة فئــة (ب) .ولــدى شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة
الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة ( )HR Manualمعتمــدة مــن قبــل وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم ( )890034وتاريــخ
1441/03/13ه (املوافــق 2019/11/10م)،
ً
2شــركة اليــان للصناعــة :تــم فتــح ملــف لــدى وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم املوحــد ( )1997022 -1وفقــا لشــهادة
الســعودة املســتخرجة منهــا .وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد شــركة اليــان للصناعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة املــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ،وتــم اســتخراج شــهادة الســعودة لإلفــادة بــأن شــركة اليــان للصناعــة ملتزمــة بنســبة التوطيــن املطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة
( )%34.62وتقــع فــي النطــاق البالتينــي  -صغيــرة فئــة (ب) .ولــدى شــركة اليــان للصناعــة الئحــة تنظيــم عمــل داخليــة ( )HR Manualمعتمــدة مــن قبــل
وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة (مكتــب العمــل) بالرقــم ( )745206وتاريــخ 1441/02/28ه (املوافــق 2019/10/27م).

الشــركة وشــركاتها التابعــة ملتزمــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بنظــام العمــل والالئحــة التنفيذيــة والتعليمــات والقـرارات الصــادرة عــن وزارة املــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة.

	1 0-9-4االلتزامات املستمرة حسب متطلبات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ً
تم فتح ملفات للشركة وشركاتها التابعة لدى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وفقا للتالي:
شــركة الكثيــري القابضــة (الشــركة) :رقــم االشــتراك ( ،)502796437وهــي مشــتركة فــي فرعــي املعاشــات واألخطــار املهنيــة للمشــتركين الســعوديين وبالنســبة
ً
لغيــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار املهنيــة ،وذلــك وفقــا لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )33625727وتاريــخ 1441/11/08ه (املوافــق
2020/06/29م) والتــي تنتهــي بتاريــخ 1441/12/08ه (املوافــق 2020/07/29م).
شركة مساندة اإلمداد املحدودة (شركة تابعة) :رقم االشتراك ( ،)529225814وهي مشتركة في فرعي املعاشات واألخطار املهنية للمشتركين السعوديين
ً
وبالنســبة لغيــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار املهنيــة وذلــك وفقــا لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )33625803وتاريــخ 1441/11/08ه (املوافــق
2020/06/29م) والتي تنتهي بتاريخ 1441/12/08ه (املوافق 2020/07/29م).
شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) :رقــم االشــتراك ( ،)563041528وهــي مشــتركة فــي فرعــي املعاشــات واألخطــار املهنيــة للمشــتركين الســعوديين
ً
وبالنســبة لغيــر الســعوديين االشــتراك بفــرع األخطــار املهنيــة وذلــك وفقــا لشــهادة التأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )33626063وتاريــخ 1441/11/08ه (املوافــق
2020/06/29م) والتــي تنتهــي بتاريــخ 1441/12/08ه (املوافــق 2020/07/29م).
تجــدر اإلشــارة بــأن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة تمنــح املنشــآت املســجلة لديهــا شــهادات الت ـزام تكــون صالحيتهــا ملــدة شــهر واحــد (بحــد أق�صــى)
وهــي قابلــة للتجديــد ملــدة مماثلــة .وقــد بلغــت قيمــة االشــتراكات املســددة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة عــن عــام 2018م مبلــغ وقــدره ثمانــون ألــف
وتســعمائة وخمســة وتســعين ( )80,995ريــال ســعودي .بينمــا بلغــت قيمــة االشــتراكات املســددة عــن الشــركة وشــركاتها التابعــة عــن العــام 2019م مبلــغ مائــة
وثالثــة وثمانيــن ألــف ومائــة وتســعة ( )183,109ريــال ســعودي.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند):
ً
وفقــا لألمــر امللكــي الكريــم بدعــم العامليــن الســعوديين فــي منشــآت القطــاع الخــاص املتأثــرة مــن تداعيــات فيــروس كورونــا املســتجد عبــر نظــام التأميــن ضــد
ً
التعطــل عــن العمــل (ســاند) ،ووفقــا لألمــر امللكــي الكريــم بتمديــد فت ــرة الدعــم ملــدة ثالثــة أشــهر إضافيــة علــى أن تكــون نســبة الدعــم بحــد أق�صــى  %70مــن
ً
ً
العامليــن الســعوديين فــي املنشــآت األكثــر تضــررا مــن الجائحــة و %50كحــد أق�صــى مــن العامليــن الســعوديين فــي املنشــآت األقــل تضــررا لتحقيــق االســتفادة
الكاملــة مــن املبــادرات التــي أعلنــت منــذ بدايــة الجائحــة ،فقــد قدمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى طلــب الدعــم بتاريــخ 1441/08/16ه (املوافــق
2020/04/09م) وحصلــت علــى الدعــم بنســبة  %70مــن إجمالــي املوظفيــن الســعوديين.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
	1 0-9-5االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية («وزارة البلديات»)
قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة باســتئجار مكاتــب وعقــارات وفــق مــا هــو مبيــن فــي القســم الفرعــي رقــم (« )2-2-10-10عقــود إيجــار العقارات»مــن هــذا
القســم .يجــب اســتخراج رخصــة بلديــة للمكاتــب اإلداريــة واملنشــآت الصناعيــة حتــى تتمكــن الشــركة مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة تتطلــب
الوثائــق التاليــة :صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس (النظــام األسا�ســي) وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة مــن فســح البنــاء للمبنــى أو املنشــأة
الصناعيــة أو املحــل التجــاري واملســتودع الــذي تــم االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص املكتــب العقــاري وتصويــر املبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة (مــع نســخة
عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة) باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع املدنــي.
الشــركة وشــركاتها التابعــة ملتزمــة بمتطلبــات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وقامــت باســتخراج الرخــص الالزمــة لتشــغيل املكاتــب التــي تشــغلها وتمــارس
أنشــطتها مــن خاللهــا.

	1 0-9-6االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة املعدنية
لدى الشركة شركة تابعة (شركة اليان للصناعة) تمارس نشاط إنتاج الخرسانة الجاهزة من خالل الترخيص الصناعي رقم ( )132وتاريخ 1440/01/17ه
(املوافــق 2018/09/27م) والــذي ينتهــي بتاريــخ 1443/01/15ه (املوافــق 2021/08/23م) وتلــزم وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة شــركة اليــان للصناعــة
بااللتـزام بالشــروط اآلتيــة وذلــك مــن أجــل املحافظــة علــى ترخيصهــا الصناعــي:
1.االلتزام بمواد قانون (نظام) التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية.
2.أن يتناسب إجمالي التمويل مع النشاط املرخص له.
ً
3.يتقيد صاحب الترخيص بالتقدم فورا للوزارة للحصول على الترخيص الصناعي النهائي قبل البدء في اإلنتاج وتبليغ الوزارة بتاريخ اإلنتاج التجاري.
4.االلتـزام باملواصفــات القياســية الســعودية الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات واملقاييــس والجــودة للحصــول علــى مواصفــات املنتجــات والعمــل
بموجبها.
 5.االلت ـزام بمــواد النظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة والحصــول علــى موافقــة بيئيــة للصناعــات التــي تقــع ضمــن الفئــة الثالثــة والفئــة الثانيــة مــن
النظــام العــام للبيئــة قبــل البــدء فــي تنفيــذ املشــروع *.
6.الحصــول علــى ترخيــص الدفــاع املدنــي وااللت ـزام بمعاييــر واشــتراطات الســامة الصناعيــة حســب مــا ورد بنظــام الدفــاع املدنــي ولوائحــه التنفيذيــة.
والتقيــد بتعليمــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي بالنســبة للمصانــع االســتراتيجية والحيويــة التــي يصــدر بهــا ق ـرار مــن ســمو وزيــر الداخليــة – رئيــس
الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي**.
7.الحصول على موافقة البلدية املختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حال إقامة املصنع خارج املدن الصناعية املرخصة***.
8.الصناعات التي تحتاج ملشتقات بترولية كلقيم أو كوقود في عملياتها اإلنتاجية ،يلزمها الحصول على خطاب تخصيص من وزارة الطاقة.
 9.التقيد بمعايير كفاءة الطاقة.
	10.عدم ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.
	11.ال يعطي هذا الترخيص الحق لصاحبه القيام بجمع أموال أو بيعه أو التصرف دون الحصول على موافقة وزارة الصناعة والثروة املعدنية.
* كما بتاريخ هذه النشرة لم تحصل شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) على ترخيص بيئي من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،ولكن جاري العمل على استخراجه.
** حصلــت شــركة اليــان للصناعــة علــى ترخيــص الدفــاع املدنــي وفــق مــا هــو مبيــن فــي القســم الفرعــي (« )2-2-8-10التراخيــص واملوافقــات والشــهادات الخاصــة بشــركة اليــان للصناعــة» مــن
هــذا القســم.
*** لدى شــركة اليان للصناعة رخص صادرة من البلديات واألمانات حســب موقع املنشــآت الصناعية وفق ما هو مبين في القســم الفرعي (« )2-2-8-10التراخيص واملوافقات والشــهادات
الخاصة بشــركة اليان للصناعة» من هذا القســم.

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم رقــم (« )2عوامــل املخاطــرة» مــن هــذه النشــرة ،فــإن شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) ملتزمــة بأنظمــة وتعليمــات وزارة
الصناعــة والثــروة املعدنيــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

	1 0-9-7االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية
تلــزم الهيئــة الشــركات املدرجــة االلتـزام بقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة والتعليمــات الخاصــة الصــادرة عــن الهيئــة وقواعــد اإلدراج ال سـ ّـيما
االلت ـزام باإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة واملاليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعالنــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة
ً
بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا املاليــة ،وعلــى الشــركة أيضــا تقديــم بيــان بجميــع األســباب واملؤث ـرات للتغيــر فــي النتائــج املاليــة للســنة املاليــة الحاليــة مــع فت ــرة
املقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــان النتائــج املاليــة.
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات املدرجــة فــي الســوق املاليــة باإلفصــاح علــى مراحــل عــن مواكبتهــم للتحــول ملعاييــر املحاســبة الدوليــة .وبتاريــخ 2018/03/31م،
أعلنــت الشــركة فــي موقــع تــداول عــن التزامهــا بذلــك.
وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات ،يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة:
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الجدول رقم (:)39ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

املادة من الئحة حوكمة الشركات

التفصيل

الجهة املسؤولة

/9ب

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة
واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما ً
يحقق مصالح املساهمين والشركة وفقا
لنظام الشركة األساس

مجلس اإلدارة

/8أ

توفير نسخة من املعلومات عن
املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في
املوقع اإللكتروني للشركة

مجلس اإلدارة

 5/12و54

تشكيل لجنة املراجعة

الجمعية العامة للمساهمين

/54ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة
عمل لجنة املراجعة 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

6/12

املوافقة على القوائم املالية لعام 2019م

الجمعية العامة للمساهمين

7/12

املوافقة على التقرير السنوي ملجلس
اإلدارة لعام 2019م

الجمعية العامة للمساهمين

 9/12و81

تعيين مراجعي حسابات الشركة،
وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم،
وتغييرهم ،واملوافقة على تقاريرهم.

الجمعية العامة للمساهمين

/13د

/14ج

نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية
العامة ومكان وجدول ًأعمالها قبل
املوعد بواحد وعشرين يوما على األقل في
املوقع اإللكتروني للشركة.
اإلتاحة للمساهمين من خالل املوقع
اإللكتروني للشركة – عند نشر الدعوة
النعقاد الجمعية العامة – الحصول على
املعلومات املتعلقة ببنود جدول أعمال
الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس
اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم
املالية وتقرير لجنة املراجعة.

التعليق
ملتزمة  -معتمدة من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)
ملتزمة -بتاريخ 1441/03/27ه (املوافق
2019/11/24م) قامت الشركة باإلعالن
عن فتح باب الترشح لعضوية املجلس
للدورة الجديدة وتم ارفاق نموذج السير
الذاتية للمرشحين على املوقع.
ملتزمة  -تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة
من قبل الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)
ملتزمة  -تم اعتماد الئحة لجنة املراجعة
من قبل الجمعية العامة العادية
بتاريخ 1438/08/01هـ (املوافق
2017/04/27م) وتم تحديثها من
قبل الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)
ملتزمة  -وافقت الجمعية العامة غير
العادية على القوائم املالية في اجتماعها
املنعقد بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)
ملتزمة  -وافقت الجمعية العامة غير
العادية على التقرير في اجتماعها
املنعقد بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)
ملتزمة – تم التعيين من قبل
الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة

مجلس اإلدارة

ملتزمة
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية
واإلشراف العام عليها منها :وضـع سياسـة
مكتوبـة ملعالجة حاالت «تعـارض
املصـالح» الفعلية واملحتملـة لكـل مـن
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
واملساهمين ،ويشمل ذلك إساءة
استخدام أصـول الشـركة ومرافقها،
وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت
مع األشخاص ذوي العالقة .والتأكد
من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية،
بما في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد
التقـارير املالية .والتأكـد مـن تطبيـق
أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس وإدارة
املخـاطر ،وذلـك بوضع تصـور عـام عن
املخاطر التي قد تواجه الشركة ،وإنشاء
بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على
مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع
أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة
بالشركة .واملراجعة السنوية لفاعلية
إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

3/22

وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات
واضحة ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس
اإلدارة ،ووضـعها موضـع التنفيذ بعد
إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة للمساهمين

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة
مع أصحاب املصالح وفق أحكام الئحة
الحوكمة ،ويجب أن تغطي -بشكل
خاص -اآلتي:
آليات تعويض أصحاب املصالح في حالة
انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة
وتحميها العقود.

مجلس اإلدارة

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي
قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح.

5/22
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وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة
مـع العمـالء واملـوردين واملحافظـة علـى
سـرية املعلومـات املتعلقة بهم.
وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن
تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها
باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب املصالح ،والتحقق
من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن
مجلس اإلدارة بقرارات يحدد فيها مدة
اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية
رقابة مجلس اإلدارة عليها ،على أن
يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء
وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم،
مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان
وأعضائها
اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة
بعمل الشركة وتطويرها ،بما في
ذلك تحديد املهام واالختصاصات
واملسؤوليات املوكولة إلى املستويات
التنظيمية املختلفة.

ملتزمة  -تم اعتماد السياسة من قبل
مجلس اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه
(املوافق 2020/01/09م)

ملتزمة  -وافقت الجمعية العامة
العادية على السياسة في اجتماعها
املنعقد بتاريخ 1438/08/01ه (املوافق
2017/04/27م) وبناء على توصية
مجلس اإلدارة باجتماعه املنعقد
بتاريخ 1438/06/24ه (املوافق
2017/03/22م) وتم تحديثها من
قبل الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 1441/07/16هـ (املوافق
2020/03/11م)

ملتزمة  -معتمدة من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة – معتمدة من مجلس اإلدارة
بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة (قرار الجمعية العامة غير
العادية الصادر بتاريخ 1441/07/16ه
(املوافق 2020/03/11م) باملوافقة
على اختيار أعضاء لجنة املراجعة –
قرار مجلس اإلدارة بتعيين أعضاء
لجنة الترشيحات واملكافآت الذي تم
اتخاذه بتاريخ 1441/07/19ه (املوافق
2020/03/14م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -معتمدة من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)
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2/23

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية
بتحديد الصالحيات املفوضة إلى
اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك
الصالحيات ،وطريقة التنفيذ ومدة
التفويض ،وملجلس اإلدارة أن يطلب من
اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن
ممارساتها للصالحيات املفوضة.

مجلس اإلدارة

25

تعيين الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

5/26

10/26

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية
للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر
في اعتمادها.
اقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي
ُ
تمنح للعاملين ،مثل املكافآت الثابتة،
واملكافآت املرتبطة باألداء ،واملكافآت في
شكل أسهم.

مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -معتمدة من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)
ملتزمة – بتاريخ 1441/07/20ه (املوافق
2020/03/14م) وافق املجلس على ً
محمد الكثيري رئيسا
األستاذ /مشعل
ً
تنفيذيا
يوجد – معتمد من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)
يوجد – معتمد من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع
حاالت تعارض املصالح الواقعة أو
املحتمل 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 املصالح اآلخرين

مجلس اإلدارة

يوجد – معتمد من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

/55ب 4/و 74

تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة
الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح
مكافآته.

مجلس اإلدارة

يوجد – تم التعيين من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

/60ب و/64ب

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة
عمل لجنة املكافآت 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

1/61

تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بإعداد
سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس
واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس
ً
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من
الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك
السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء،
واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

الجمعية العامة للمساهمين

ملتزمة  -معتمدة من قبل الجمعية
العامة غير العادية باجتماعها املنعقد
بتاريخ 1440/08/18هـ (املوافق
2019/04/23م)

3/65

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت
املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل
وظائف اإلدارة التنفيذية.

لجنة املكافآت والترشيحات

ملتزمة  -معتمدة من الجمعية العامة
العادية بتاريخ 1438/08/01ه (املوافق
2017/04/27م)

68

نشر إعالن الترشح لعضوية مجلس
اإلدارة في املوقع اإللكتروني للشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة

84

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب
املصالح في تقديم شكواهم أو اإلبالغ عن
املمارسات املخالفة

مجلس اإلدارة

ملتزمة – معتمد من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

43

ملتزمة -تم إقرار قواعد اختيار أعضاء
لجنة الترشيحات واملكافآت من قبل
الجمعية العامة غير العادية باجتماعها
املنعقد بتاريخ 1440/08/18هـ (املوافق
2019/04/23م)
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية

86

سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته
وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع
متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام
الشركات ونظام السوق املالية
نشر تقرير لجنة املراجعة في املوقع
اإللكتروني للشركة

89
/91ب

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال
تتعارض مع األحكام اإللزامية

94

مجلس اإلدارة

يوجد – معتمد من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة – معتمد من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1441/05/14ه (املوافق
2020/01/09م)

مجلس اإلدارة

ملتزمة

مجلس اإلدارة

ملتزمة  -معتمدة من مجلس اإلدارة
بتاريخ 1438/06/23ه (املوافق
2017/03/22م)

املصدر :الشركة

	1 0-10العقود الجوهرية
	1 0-10-1عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة
ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمين وكبار التنفيذيين أو أقاربهم.

	1 0-10-2عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية
	10-10-2-1العقارات اململوكة
تمتلك الشركة وشركاتها التابعة عدد من العقارات واإلنشاءات بموجب صكوك نظامية صادرة عن كتابة العدل في الرياض ،موضحة في الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)40تفاصيل العقارات اململوكة من قبل الشركة وشركاتها التابعة

#
1
2

نوع العقار
عقار (أر�ضي  +طابق أول
 +مالحق)%50

3

مصنع

املساحة م2
500
625
15,000

املوقع
الرياض  -حي
اشبيليا
الرياض  -حي
اشبيليا
ملهم  -حي الخير

االستخدام
أرض مقام عليها استراحة
أرض مقام عليها استراحة
مبنى مصنع الكثيري
القابضة للخرسانة
الجاهزة

املالك
شركة مساندة اإلمداد
املحدودة
شركة مساندة اإلمداد
املحدودة
شركة اليان للصناعة

رقم الصك  /العقد

مالحظات

ال يتم استخدامها
310809000771
في عمليات الشركة
ال يتم استخدامهم
910815001603
في عمليات الشركة
األرض املقام عليها
املصنع مستأجرة
عقد رقم 1437/051
من أمانة منطقة
الرياض

املصدر :الشركة

وباســتثناء مــا ذكــر آنفـ ًـا ال يوجــد أي حقــوق متصلــة بعقــارات الشــركة وشــركاتها التابعــة سـ ً
ـواء كان رهــن أو وقــف .وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة ،بلغــت القيمــة الدفتريــة
للعقــارات (أرا�ضــي  +مبانــي) مبلــغ خمســة عشــر مليــون وســتمائة وســتة اآلف وثمانمائــة وأربعــة عشــر ( )15,606,814ريــال ســعودي.

76

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

	10-10-2-2عقود إيجارالعقارات
أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة عــدد مــن عقــود اإليجــار بصفتهــا مســتأجر وهــي عبــارة عــن أرا�ضــي لالســتثمار ومكاتــب .لــم تب ــرم الشــركة وشــركاتها التابعــة أي عقــد بصفتهــا
مؤجــر .وفيمــا يلــي نبــذة عــن عقــود اإليجــار:
الجدول رقم ( :)41تفاصيل العقارات املستأجرة من الشركة وشركاتها التابعة

قيمة العقد
ً
(سنويا)

مالحظات

24,616
ريال سعودي

جاري العمل على إنشاء مصنع
إلنتاج األلواح الخرسانية
ثالثية األبعاد
ً
يتم تجديد العقد تلقائيا
مقام على األرض مبنى مصنع
الكثيري القابضة للخرسانة
الجاهزة
قيمة اإليجار للسنة األولى من
العقد  150,000ريال سعودي
وذلك لوجود فتـرة ستة أشهر
مجانية

#

املؤجر

املستأجر

موقع العقار

نوع
العقار

تاريخ العقد

مدة العقد

1

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق
التقنية «مدن»

شركة اليان
للصناعة
(شركة تابعة)

سدير -
مدينة سدير
للصناعة
واألعمال

أرض
صناعية

1440/09/09ه
املوافق
2019/05/14م

 20سنة

2

شركة الحقباني
القابضة

شركة الكثيري
القابضة

الرياض  -حي
امللقا

مكاتب
املقر
الرئيس
للشركة

1441/02/24ه
املوافق
2019/10/23م

سنة واحدة

208,600
ريال سعودي

3

أمانة منطقة الرياض

شركة الكثيري
القابضة

ملهم -
حي الخير

أرض
فضاء

1437/03/04ه
املوافق
2015/12/15م

 10سنوات

300,000
ريال سعودي

املصدر :الشركة

	1 0-10-3اتفاقية شركة أم دو أم)Emmedue M2( 2
لــدى املجموعــة عالقــة اســتراتيجية مــع شــركة أم دو أم )Emmedue M2( 2وهــي شــركة إيطاليــة تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا البنــاء الحديــث .وقــد بــدأت العالقــة بموجــب
مذكــرة تفاهــم أبرمــت بتاريــخ 1440/06/23ه ـ (املوافــق 2019/02/28م) حــدد فيهــا اإلطــار العــام للتعامــل بيــن الشــركتين لنقــل تقنيــة إنتــاج األلــواح الخرســانية ثالثيــة
األبعــاد عــن طريــق شـراء اآلالت واملعــدات الالزمــة لعمليــة التصنيــع ونقــل الخبـرات وتجهيــز وتدريــب املوظفيــن والعامليــن بالشــركة علــى آليــة التصنيــع والبنــاء .انتهــت مــدة
مذكرة التفاهم في تاريخ 1441/01/02ه (املوافق 2019/09/01م)؛ وتم إبرام اتفاقية شـراء بتاريخ 1441/02/24ه (املوافق 2019/10/23م) تلتزم بموجبها الشــركة
اإليطاليــة بتوريــد اآلالت واملعــدات لبنــاء منشــأة صناعيــة وترخيــص باســتخدام التقنيــة الخاصــة (األلــواح الخرســانية ثالثيــة األبعــاد) وتقديــم خدمــات التركيــب والتشــغيل
والتدريــب ونقــل املعرفــة إلــى املجموعــة وتدريــب موظفيهــا والعامليــن فيهــا علــى آليــة التصنيــع .تلتــزم املجموعــة بدفعــة مقدمــة بقيمــة  %28مــن إجمالــي قيمــة االتفاقيــة وقــد
تــم الســداد عبــر تحويــل بنكــي مــن مصــرف الراجحــي بتاريــخ 1441/02/25ه (املوافــق 2019/10/24م) وتــم فتــح اعتمــاد مســتندي باملبالــغ املتبقيــة (تــم إصــداره مــن بنــك
الريــاض بتاريــخ 1441/05/14ه (املوافــق 2020/01/09م)) .وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة ،مازالــت العالقــة التعاقديــة قائمــة بيــن الشــركتين.

	1 0-10-4القروض والتسهيالت االئتمانية
فيما يلي نبذة حول اتفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة:
الجدول رقم ( :)42تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية

#

الجهة املقرضة

التفصيل

1

بنك الرياض

أبرمــت الشــركة فــي تاريــخ 1440/10/17ه (املوافــق 2019/06/20م) اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة عشــرة مليــون وخمســمائة وواحــد وعشــرين
ألــف ( )10,521,000ريــال ســعودي ،وذلــك لتمويــل أعمــال الشــركة ،وهــي تسـ ًـهيالت دوارة تجــدد وتســدد علــى دفعــات دوريــة كل ســتة أشــهر مــع كل
فت ــرة تمويــل وتنتهــي فــي تاريــخ 1442/11/03ه (املوافــق 2021/06/12م) .علمــا أن هــذه التســهيالت مضمونــة بســند ألمــر بقيمــة مليــون ()1,000,000
ريــال ســعودي مــن شــركة الكثيــري القابضــة ألمــر بنــك الريــاض وكفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء مــن الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بصفتــه
الشــخصية ،يكفــل بموجبهــا الشــركة فــي ســداد جميــع التزاماتهــا تجــاه البنــك.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

2

3

4

5

أبرمــت الشــركة فــي تاريــخ 1439/08/28ه (املوافــق 2018/05/14م) اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة خمســة مليــون ( )5,000,000ريــال وذلــك
لتمويل أعمال الشــركة ،وهي تســهيالت دوارة تجدد وتســدد على دفعات دورية كل ســتة أشــهر مع كل فت ــرة تمويل ،وقد تم ســداد كامل املبلغ في تاريخ
 .)2020/01/30وبتاريــخ 1441/06/11ه (املوافــق
1441/06/04ه (املوافــق 2020/01/29م) وانتهــت االتفاقيــة فــي تاريــخ 1441/06/05ه (املوافــق
ً
2020/02/05م) تــم تجديــد االتفاقيــة وتســري حتــى تاريــخ 1441/07/12ه (املوافــق 2021/02/23م) .علمــا أن هــذه التســهيالت مضمونــة بســند ألمــر
البنك العربي
بقيمــة خمســة مليــون ( )5,000,000ريــال ســعودي مــن شــركة الكثيــري القابضــة ألمــر البنــك العربــي ،وكفالــة غــرم وأداء تضامنيــة مــن شــخص واحــد
هــو الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بصفتــه الشــخصية ،يكفــل بموجبهــا الشــركة فــي ســداد جميــع التزاماتهــا تجــاه البنــك وبحــدود أصــل الديــن
خمســة مليــون ( )5,000,000ريــال ســعودي.
أبرمت الشركة في تاريخ 1440/03/27ه (املوافق 2018/12/05م) اتفاقية تسهيالت ائتمانية بقيمة ثالثة مليون ( )3,000,000ريال سعودي وذلك
لتمويــل أعمــال الشــركة تــم تســديدها بالكامــل علــى دفعــات دوريــة كل أربعــة أشــهر مــع كل فت ــرة تمويــل ،وانتهــت االتفاقيــة فــي تاريــخ 1441/04/19ه
(املوافــق 2019/12/16م) .وبتاريــخ 1441/04/27ه (املوافــق 2019/12/24م) تــم تجديــد االتفاقيــة املوقعــة مــع البنــك األهلــي واملشــار إليهــا أعــاه،
ن
ـهيالت دوارة
وبتاريــخ 1441/05/11ه (املوافــق 2020/01/06م) تــم زيــادة الحــد االئتمانــي ليبلــغ خمســة مليــو ( )5,000,000ريــال ســعودي ،وهــي تسـ ً
البنك األهلي
تجــدد وتســدد علــى دفعــات دوريــة كل أربعــة أشــهر وتســري هــذه االتفاقيــة حتــى تاريــخ 1442/01/12ه (املوافــق2020/08/31م) .وضمانــا لســداد
الديــون التــي تنشــأ فــي ذمــة الشــركة بموجــب هــذه االتفاقيــة ،فقــد قدمــت الشــركة ضمانــات ككفالــة غــرم وأداء تضامنيــة شــخصية مــن قبــل الســيد/
مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري تغطــي ( )%110مــن حــد التســهيالت ،وكفالــة صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي -برنامــج كفالــة -بمبلــغ أربعــة مليــون
( )4,000,000ريــال ســعودي تغطــي حــد التيســير التجــاري.
أبرمــت شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) فــي تاريــخ 1441/02/03ه (املوافــق 2019/10/02م) اتفاقيــة للحصــول علــى قــرض بقيمــة ثالثــة وعشــرين
ن
ســانية ثالثيــة األبعــاد فــي مدينــة ســدير وتســدد علــى
مليــو ومائتــي ألــف ( )23,200,000ريــال ســعودي وذلــك لتمويــل بنــاء مصنــع إلنتــاج األلــواح الخر ً
صندوق التنمية
أقســاط دوريــة كل ســتة أشــهر وتنتهــي فــي تاريــخ 1449/04/15ه ـ (املوافــق 2027/09/16م) .علمــا أن هــذه االتفاقيــة مضمونــة بســند ألمــر بقيمــة
الصناعية السعودي
القــرض باإلضافــة إلــى رهــن جميــع املبانــي واإلنشــاءات التــي ســتقام علــى األرض املســتأجرة فــي مدينــة ســدير الصناعيــة وتشــمل املصنــع واملعــدات واآلالت
وامللحقــات والتوابــع وذلــك بموجــب ســند رهــن مرفــق بالعقــد.
أبرمــت شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) فــي تاريــخ 1441/04/18ه (املوافــق 2019/12/15م) اتفاقيــة تســهيالت ائتمانيــة بقيمــة ثمانيــة عشــر
مليــون ( )18,000,000ريــال ســعودي ،عبــارة عــن تمويــل مرحلــي مقابــل قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي املمنــوح لشــركة اليــان للصناعــة
(شــركة تابعــة) واملذكــور أعاله،واملقصــود بالتمويــل املرحلــي أي يتــم اســتخدام التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــن بنــك الريــاض مقابــل التنــازل عـ ًـن
بنك الرياض
عقــد صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي .وتســدد هــذه االتفاقيــة علــى أقســاط وتنتهــي فــي تاريــخ 1444/05/22ه (املوافــق 2022/12/15م) .علمــا
أن هــذه التســهيالت مضمونــة بســند ألمــر بقيمــة تســعة عشــر مليــون ومائتيــن وواحــد وعشــرين ألــف ( )19,221,000ريــال ســعودي مــن شــركة اليــان
للصناعــة ألمــر بنــك الريــاض وكفالــة تضامنيــة بالغــرم واألداء مــن الســيد /مشــعل محمــد ناصــر الكثيــري بصفتــه الشــخصية ،يكفــل بموجبهــا الشــركة
فــي ســداد جميــع التزاماتهــا تجــاه البنــك وبحــدود الديــن ثمانيــة عشــر مليــون ( )18,000,000ريــال ســعودي.

املصدر :الشركة

وفيما يلي جدول يبين املبالغ املسددة وتلك املستخدمة عن كل قرض كما في  31مارس 2020م:
الجدول رقم ( :)43تفاصيل املبالغ املسددة للجهات املقرضة كما في  31مارس 2020م

الجهة املمولة

الحد االئتماني
( ريال سعودي )

املبالغ املستخدمة
( ريال سعودي )

املبالغ املسدد
( ريال سعودي )

مالحظات

بنك الرياض

10,521,000

9,070,448

3,541,237

تسهيالت دوارة تجدد وتسدد كل  6أشهر مع كل فتـرة تمويل

البنك العربي

5,000,000

4,700,000

5,000,000

تسهيالت دوارة تجدد وتسدد كل  6أشهر مع كل فتـرة تمويل

البنك األهلي

5,000,000

2,700,000

-

تسهيالت دوارة تجدد وتسدد كل  4أشهر مع كل فتـرة تمويل

صندوق التنمية
الصناعية السعودي

23,200,000

4,408,000

-

يسدد بشكل دوري كل  6أشهر وتنتهي في تاريخ 1444/05/22ه
(املوافق 2022/12/15م)

بنك الرياض

18,000,000

11,932,372

-

تسدد وفق تواريخ سداد محددة من قبل البنك

املصدر :الشركة

ً
تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة الكثيــري القابضــة باعتبارهــا مــن املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة وفقــا لشــهادة منشــآت الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة
واملتوســطة برقــم ( )2029004772وتاريــخ 1441/08/22ه (املوافــق 2020/04/15م) ،حصلــت علــى موافقــة الجهــات املقرضــة املذكــورة أعــاه (بنــك الريــاض والبنــك
العربــي والبنــك األهلــي) لتأجيــل دفــع مســتحقاتهم ملــدة ســتة أشــهر ،وذلــك ضمــن إطــار برنامــج مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لدعــم تمويــل القطــاع الخــاص لتمكينــه
مــن القيــام بــدوره فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي لدعــم جهــود اململكــة فــي مكافحــة فيــروس كورونــا ( )19-COVIDوتخفيــف آثــاره املاليــة واالقتصاديــة املتوقعــة خاصــة علــى
قطــاع املنشــآت الصغيــرة واملتوســطة.
وباســتثناء مــا ذكــر أعــاه ،ال يوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي قــروض أو تســهيالت بنكيــة ولــم تبــرم أي اتفاقيــات مــن نــوع اإليجــار التمويلــي مــع أي مــن البنــوك
الســعودية وغيــر الســعودية.
ً
ً
كمــا تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــدم قرضــا نقديــا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا وأنهــا لــم تقــدم أي ضمانــات ألي قــروض ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفيهــا مــع الغي ــر،
ً
ولــم تفتــح أي اعتمــادات بنكيــة .كمــا أن الشــركة لــم تمنــح قروضــا ألي مــن املوظفيــن باســتثناء الدفعــات املقدمــة علــى الراتــب والتــي تحتســب مــن بــدل الســكن و/أو النقــل
بحســب عقــد العمــل.
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	1 0-10-5العقود والتعامالت مع املوردين
لدى الشركة عقود وتعامالت مع عدد من املوردين وفق ما يلي:
الجدول رقم ( :)44العقود والتعامالت مع املوردين

#

أطراف االتفاقية

الغرض من العقد

تاريخ االتفاقية

1

شركة صالح عبد العزيز الراشد
و
ي
شركة الكثير القابضة

عقد بيع مواد كساره
لشركة الكثيري القابضة

1440/08/25ه
املوافق
2019/05/01م

2

شركة غولدن فينر السعودية
و
ي
شركة الكثير القابضة

عقد نقل توريد أسمنت
لشركة غولدن فينر السعودية

1440/10/22ه
املوافق
2019/06/25م

3

4

5

6

7

شركة عبد هللا بن أيمن القا�ضي للنقليات
و
ي
شركة الكثير القابضة
الشركة السعودية ملعدات الديزل املحدودة
و
شركة الكثيري القابضة
شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه
املحدودة
و
شركة الكثيري القابضة
شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه
املحدودة
و
شركة الكثيري القابضة
شركة الوكالة العربية للسيارات املحدودة
و
شركة الكثيري القابضة

عقد نقل وتوريد منتجات بترولية
من أرامكو لشركة الكثيري القابضة
عقد بيع شاحنات باآلجل

1440/11/17ه
املوافق
2019/07/17م
1439/07/26ه
املوافق
2018/04/12م

مدة االتفاقية

تاريخ االنتهاء

1442/09/18ه
 12شهر ميالدي
املوافق
ً
تجدد تلقائيا
2021/06/11ه
1441/10/21ه
املوافق
2020/06/24م
سنة ميالدية واحدة
ً
وتم تجديد االتفاقية لتنتهي
تجدد تلقائيا
بتاريخ 1442/11/15ه
املوافق
2021/06/24م
1441/11/26ه
املوافق
سنة ميالدية واحدة
2020/07/17م
1442/10/09ه
املوافق
 36شهر
2021/05/20م

عقد بيع سيارات

1438/12/27ه
املوافق
2017/09/18م

 36شهر

عقد بيع سيارات

1438/12/27ه
املوافق
2017/09/18م

 36شهر

عقد بيع معدات بالتقسيط

1440/02/01ه
املوافق
2018/10/10م

 24شهر

1442/03/16ه
املوافق
2020/11/01م
1442/03/16ه
املوافق
2020/11/01م
1442/02/23ه
املوافق
2020/10/10م

املصدر :الشركة

باإلضافة إلى ما ورد أعاله تتعامل الشركة مع عدد من املوردين من خالل أوامر شراء وبدون عقود طويلة األجل أو اتفاق مكتوب.

	1 0-11التقا�ضي

ً
يؤكــد مجلــس إدارة الشــركة بــأن الشــركة وشــركاتها التابعــة  -كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة  -ليســوا طرفــا فــي أي دعــوى قضائيــة أو مطالبــة أو تحكيــم أو إجـراءات إداريــة
ً
مجتمعــة أو منفــردة قائمــة أو مــن املحتمــل إقامتهــا ،مــن شــأنها أن تؤثــر جوهريــا علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي.

	1 0-12العالمات التجارية
لدى الشــركة عالمة تجارية تم تســجيلها لدى وزارة التجارة (إدارة العالمات التجارية) ،وســيمكن ذلك الشــركة من وضع اســمها وشــعارها على الواجهة الخارجية للمبنى
ً
أو املكاتــب التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة.
تجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالمتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة.
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نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
يوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:
الجدول رقم ( :)45العالمات التجارية

شكل العالمة

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

رقم الشهادة

الشركة املالكة

تاريخ التسجيل

بداية الحماية

نهاية الحماية

1435012647

شركة الكثيري
القابضة

1435/11/04ه

1435/06/29ه

1445/06/28ه

(املوافق 2014/08/30م)

(املوافق 2015/04/29م)

(املوافق 2024/01/10م)

املصدر :الشركة

	1 0-13التأمين

ً
لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن صحــي ملوظفيهــا وأســرهم (ويشــمل الــزوج /الزوجــة /األطفــال مــن تاريــخ الــوالدة /األبنــاء بحــد أق�صــى عمــر  25عامــا) مبرمــة مــع شــركة
املتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي (ميدغلــف للتأميــن) (شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة) وذلــك بموجــب وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم
ُ
( )13651765وتاريــخ 1441/10/11ه (املوافــق 2020/06/03م) ومدتهــا ســنة واحــدة وتنتهــي بتاريــخ 1442/10/20ه (املوافــق 2021/05/31م) .تغطــي
هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــال شــبكة مقدمــي الخدمــة املعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة.
كمــا يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن خاصــة بالســيارات التــي تملكهــا مبرمــة مــع شــركة املتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي (ميــد غلــف)
(شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة) وذلــك بموجــب الوثيقــة رقــم ( )5986781وتاريــخ 1441/03/29ه (املوافــق 2019/11/26م) وتمتــد التغطيــة مــن
تاريــخ 1441/03/24ه (املوافــق 2019/11/21م) حتــى تاريــخ 1442/04/05ه (املوافــق 2020/11/20م) وتمتــد حــدود املســؤولية حتــى مبلــغ عشــرين مليــون
وثالثمائــة وواحــد ألــف وأربعــة وثمانيــن ( )20,301,084ريــال ســعودي .حيــث تقــدر قيمــة الســيارات التــي تملكهــا الشــركة بملــغ عشــرين مليــون وثالثمائــة
وواحــد ألــف وأربعــة وثمانيــن ( )20,301,084ريــال ســعودي.
لــدى شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة (شــركة تابعــة) وثيقــة تأميــن صحــي ملوظفيهــا وأســرهم (ويشــمل الــزوج /الزوجــة /األطفــال مــن تاريــخ الــوالدة /األبنــاء
ً
بحــد أق�صــى عمــر  25عامــا) مبرمــة مــع شــركة املتوســط والخليــج للتأميــن وإعــادة التأميــن التعاونــي (ميدغلــف للتأميــن) (شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة)
ً
وذلــك بموجــب وثيقــة الضمــان صحــي رقــم ( )13651955تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/10/11ه (املوافــق 2020/06/03م) وملــدة ســنة تنتهــي بتاريــخ
ُ
1442/10/20ه (املوافــق 2021/05/31م) ،تغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــال شــبكة مقدمــي الخدمــة املعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن
تكــون الحالــة مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة.
لــدى شــركة اليــان للصناعــة (شــركة تابعــة) وثيقــة تأميــن صحــي ملوظفيهــا وأســرهم (ويشــمل الــزوج /الزوجــة /األطفــال مــن تاريــخ الــوالدة /األبنــاء بحــد أق�صــى
ً
عمر  25عاما) مبرمة مع شركة املتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) (شركة مرخص لها للعمل في اململكة) وذلك بموجب
ً
وثيقــة الضمــان صحــي رقــم ( )13651773تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ 1441/10/11ه (املوافــق 2020/06/03م) وملــدة ســنة تنتهــي فــي تاريــخ 1442/10/20ه
ُ
(املوافــق 2021/05/31م) ،تغطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــال شــبكة مقدمــي الخدمــة املعينيــن مــن ِقبــل الشــركة وبشــرط أن تكــون الحالــة
مشــمولة بالتغطيــة التأمينيــة.

لــم توفــر الشــركة وثيقــة تأميــن ضــد املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا مكاتــب الشــركة ومنشــآتها الصناعيــة ومســتودعاتها ولــم تؤمــن حمايــة أفضــل لهــا وملحتوياتهــا مــن األخطــار
ً
أو األضـرار التــي قــد تنتــج عــن أخطــار الحريــق أو الســطو أو الكــوارث الطبيعيــة ،أو تلــك الناتجــة عــن طفــح أو انفجــار خزانــات أو أجهــزة أو أنابيــب امليــاه الــخ( .فضــا راجــع
القســم الفرعــي (« )24-1-2املخاطــر املتعلقــة بالتغطيــة التأمينيــة» مــن القســم الفرعــي (« )1-2املخاطــر املتعلقــة بنشــاط الشــركة وعملياتهــا» مــن القســم (« )2عوامــل
املخاطــرة» مــن هــذه النشــرة).

	1 0-14املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخرنشرة إصدارأسهم
فيمــا يلــي ملخــص ألبــرز املعلومــات التــي تغيــرت منــذ موافقــة الهيئــة علــى آخــر نشــرة إصــدار (الطــرح األولــي فــي الســوق املوازيــة) ،والتــي صــدرت بتاريــخ 1438/08/21ه
(املوافــق 2017/05/17م):
ً
النظام األسا�سي :تم تحديثه تماشيا مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات.
القوائم املالية :تم تعديل طريقة اإلعداد لتصبح وفق املعايير املحاسبية الدولية للتقرير املالي (.)IFRS
النشــاط :تــم اســتكمال عمليــة التحــول مــن شــركة صناعيــة إلــى شــركة قابضــة ،وتــم تحويــل فــرع شــركة الكثيــري القابضــة إلــى شــركة تابعــة باســم شــركة اليــان
للصناعــة ،وتــم إنشــاء شــركة تابعــة باســم شــركة مســاندة اإلمــداد املحــدودة .ليصبــح عــدد الشــركات التابعــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة شــركتين تابعتيــن
تمــارس الشــركة أنشــطتها مــن خاللهمــا.
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رأس املــال :وفــق مــا جــاء فــي القســم الفرعــي رقــم (« )10.2تأســيس الشــركة ومراحــل تطــور رأس املــال» مــن هــذا القســم ،فقــد تــم زيــادة رأس مــال الشــركة أكثــر
مــن مــرة عــن طريــق منــح أســهم مجانيــة يتــم ســدادها عبــر تحويــل املبالــغ مــن األربــاح املبقــاة واالحتياطــي النظامــي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة
الســوق املاليــة.
املقــرالرئي�ســي :تــم تغييــره واالنتقــال مــن بــرج توليــب الطابــق الثانــي تقاطــع العروبــة مــع طريــق امللــك فهــد فــي مدينــة الريــاض ،إلــى املقــر الجديــد للشــركة الكائــن
فــي مدينــة الريــاض (طريــق األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن عبدالرحمــن -حــي امللقــا).
الترقيــة واالنتقــال مــن الســوق املاليــة الســعودية املوازيــة (نمــو) إلــى الســوق املاليــة الســعودية الرئيســية (تا�ســي) :بعــد مــرور ســنتين علــى اإلدراج فــي ســوق
كل مــن هيئــة الســوق املاليــة والســوق املاليــة الســعودية (تــداول) لالنتقــال إلــى ســوق تا�ســي ،وقــد تــم إدراج وبــدء تــداول
نمــو حصلــت الشــركة علــى موافقــة ٍ
أســهم الشــركة فــي ســوق تا�ســي ابتـ ً
ـداء مــن تاريــخ 1441/03/06ه (املوافــق 2019/11/03م) .وتنــدرج الشــركة ضمــن قطــاع املــواد األساســية.

	1 0-15إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات القانونية
إضافة إلى اإلقرارات األخرى املشار إليها في هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
)

أأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية.
ً
ّ
ّ
بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة أو شركاتها التابعة طرفا فيها.
بال يخل اإلصدار ٍ

)

جأنه تم اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة في نشرة اإلصدار.

)

)
)

ً
دأن الشــركة وشــركاتها التابعــة ليســوا خاضعيــن ّ
ألي دعــاوى أو إج ـراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا فــي أعمــال الشــركة أو
شــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم املالــي.
ً
هأن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ّ
ألي دعــاوى أو إجـراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا فــي أعمــال الشــركة أو
شــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم املالــي.
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	11التعهد بتغطية االكتتاب
أبرمــت الشــركة ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب (شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة) اتفاقيــة تعهــد بتغطيــة اكتتــاب أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن
( )4,520,880سهم عادي ،بسعر عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية خمسة وأربعين مليون ومائتين وثمانية آالف وثمانمائة ()45,208,800
ريــال ســعودي ،تمثــل ( )%100مــن أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة لالكتتــاب («اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب»).

	1 1-1متعهد التغطية
شركة فالكم للخدمات املالية

الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 ٨٠٠ ٤٢٩٨٨٨٨ :
فاكس+966 ١١ ٢٠٥٤٨٢٧ :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

	1 1-2ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
ً
طبقا لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب ،فإنه:

ُ
ُ
)1تتعهد الشــركة ملتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص ســوف تصدر وتخصص ملتعهد التغطية جميع أســهم حقوق األولوية املتعهد بتغطيتها
في هذا االكتتاب ،والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل املســاهمين املســتحقين كأســهم إضافية وذلك بســعر االكتتاب.
ُ
)2يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص ،ســوف يقــوم بشـراء األســهم املتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب ،والتــي لــم يتــم
االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمين املســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.
)3يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.
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	12اإلعفاءات
لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالطرح.
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	13املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة وإلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) إلدراج األســهم الجديــدة وتــم الوفــاء بكافــة
املتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج.
يجــب علــى جميــع املســاهمين املســتحقين وحملــة الحقــوق املكتســبة ومقدمــي العــروض ق ـراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل االكتتــاب اإللكترونــي أو
تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــال الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح املتبقــي .حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع وتســليم نمــوذج الطــرح املتبقــي بمثابــة موافقــة
وقبــول بالشــروط واألحــكام املذكــورة.

	1 3-1الطرح
يعتبــر الطــرح زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة تبلــغ خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال
ســعودي ،مقســمة إلــى أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي ،بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد وســعر طــرح بقيمــة عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

	1 3-2كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية (األسهم الجديدة)
يتعيــن علــى املســاهمين املقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فت ــرة االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات
التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي اململكــة
خــال فت ــرة االكتتــاب .وفــي حــال وجــود فت ــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضـ ًـا أن يتــم خاللهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب ّ
أليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل املؤسســات االســتثمارية فقــط.
باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي:
املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاب.
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.
املوافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.
أنــه لــم يســبق لــه التقــدم لالكتتــاب فــي نفــس األســهم لهــذا الطــرح لــدى الوســيط ،وللشــركة الحــق فــي رفــض كافــة الطلبــات فــي حــال تكـرار طلــب
االكتتــاب.
قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب ،وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.

	1 3-3طلب االكتتاب
علــى الشــخص املســتحق الــذي يرغــب بممارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا أن يقــوم باالكتتــاب عــن طريــق املحفظــة
االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء أو مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم.
يحســب عدد األســهم التي يحق للشــخص املســتحق االكتتاب فيها بحســب عدد حقوق األولوية التي يملكها .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على املكتتب دفعه فيحســب
بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فت ــرة االكتتاب في ( )10عشــرة رياالت ســعودية.

	1 3-4مرحلة التداول واالكتتاب وفتـرة الطرح املتبقي
يتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فتـرة االكتتاب والتي تبدأ يوم اإلثنين 1442/٢/٢٥هـ
(املوافق 2020/١٠/١٢م) وتنتهي يوم الخميس 1442/٣/٥هـ (املوافق 2020/١٠/٢٢م).
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1442/٢/١٨ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٥م) علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار
أســهم حقــوق أولويــة .وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي لالكتتــاب فــي
أســهم حقــوق األولويــة والتــي تمثــل نســبة ( )%100مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وبقيمــة اســمية
قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي،
وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن حقــوق األولويــة .وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة للمســاهمين املقيديــن فــي ســجل
املســاهمين فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1442/٢/٢٠ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٧م) ،وللمســتحقين ممــن قامــوا
ً
بشـراء حقوق األولوية خالل فت ــرة تداول حقوق األولوية ،بمن فيهم املســاهمين املقيدين الذين قاموا بشـراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.
وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص املســتحقين بحلــول نهايــة فت ــرة االكتتــاب ،ســوف تطــرح األســهم املتبقيــة (الناتجــة عــن عــدم ممارســة تلــك
الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقين) علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي.

84

اﻟﻜﺜﻴﺮي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
Al KATH I RI HOLDI NG COMPANY

ســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي املحافــظ عبــر الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) .وتعتبــر هــذه الحقــوق حــق مكتســب
لجميــع املســاهمين املقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال .ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة
ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد ،وذلــك بســعر الطــرح .وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة .وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن
تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار املســاهمين املقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.
وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:
)
)
)

)

)

1تاريخ األحقية :نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم اإلثنين 1442/٢/١٨هـ (املوافق 2020/١٠/٥م).
2مرحلــة التــداول واالكتتــاب :تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم اإلثنيــن 1442/٢/٢٥ه ـ (املوافــق 2020/١٠/١٢م) علــى أن تنتهــي فت ــرة
التــداول فــي يــوم اإلثنيــن 1442/٣/٢ه ـ (املوافــق 2020/١٠/١٩م) ،وتســتمر فت ــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم الخميــس 1442/٣/٥ه ـ (املوافــق
2020/١٠/٢٢م).
ً
3فت ــرة الطــرح املتبقــي :تبــدأ فــي الســاعة العاشــرة صباحــا مــن يــوم الثالثاء1442/٣/١٠ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٢٧م) وتســتمر حتــى الســاعة
الخامســة مسـ ًـاء مــن اليــوم التالــي يــوم األربعــاء 1442/٣/١١ه ـ (املوافــق 2020/١٠/٢٨م) .وســيتم خــال هــذه الفت ــرة طــرح األســهم املتبقيــة علــى
عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي (ويشــار إليهــم بـ»املؤسســات االســتثمارية») علــى أن تقــوم تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقديــم
عــروض شـراء األســهم املتبقيــة .وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل (شــرط أن ال
يقــل عــن ســعر الطــرح) علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض ،أمــا بالنســبة لكســور
األســهم ،فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل .وســوف يكــون ســعر االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفت ــرة
بحــد أدنــى ســعر الطــرح ،وإذا كان ســعر األســهم غيــر املكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق (إن وجــد) كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة
الذيــن لــم يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.
4التخصيــص النهائــي لألســهم :ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنـ ًـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح ،أمــا بالنســبة
ملســتحقي كســور األســهم ،فســيتم جمع كســور األســهم وإضافتها لألســهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسســات االســتثمارية خالل
فت ــرة الطــرح املتبقــي .وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم املتبقيــة وكســور
األســهم بــدون احتســاب ّ
أي رســوم أو اســتقطاعات (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم
الخميــس 1442/٣/٢٦ه ـ (املوافــق 2020/١١/١٢م).
5تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق :ســيبدأ تــداول األســهم املطروحــة لالكتتــاب فــي نظــام (تــداول) عنــد اســتكمال كافــة اإلج ـراءات املتعلقــة
بتســجيل األســهم املطروحــة وتخصيصهــا.

لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) لقبــول
إدراجهــا.

	1 3-5التخصيص ورد الفائض
ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.
يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين بنـ ًـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح .أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم،
فســيتم جمــع كســور األســهم وإضافتهــا لألســهم املتبقيــة التــي لــم يكتتــب بهــا وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــال فت ــرة الطــرح املتبقــي ،وســوف يتــم تســديد إجمالــي
ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم (إن وجــدت) (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها ٌ
كل بحســب مــا
ً
يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/٣/٢٦ه ـ (املوافــق 2020/١١/١٢م) .علمــا أن املســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو يبــع حقوقــه ،وأصحــاب كســور األســهم ،قــد
ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح .وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بش ـراء تلــك
األســهم الجديــدة املتبقيــة وســتخصص لــه.
ويتوقــع اإلعــان عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك بقيدهــا فــي حســابات
املكتتبيــن .ويجــب علــى األشــخاص املســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة .وســوف يتــم اإلعــان
عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 1442/٣/١٥ه ـ (املوافــق 2020/١١/١م).
ســيتم رد الفائــض (باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح) (إن وجــد) ،ومبلــغ التعويــض (إن وجــد) لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي
ً
ً
االكتتاب كليا أو جزئيا في األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم الخميس 1442/٣/٢٦هـ (املوافق 2020/١١/١٢م).
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

	1 3-6نشرة اإلصدارالتكميلية
يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميليــة ،وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت
ـأي مــن اآلتــي:
بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بـ ٍ
·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 فتـرة الطرح.

	1 3-7تعليق أو إلغاء الطرح

ً
لهيئــة الســوق املاليــة فــي أي وقــت أن تصــدر ق ـرارا بتعليــق أو إلغــاء الطــرح إذا رأت أن الطــرح يمكــن أن ينتــج عنــه إخــال بنظــام الســوق املاليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو
قواعــد الســوق .كمــا أنــه ســيتم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.
يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة:
الشكل رقم ( :)2آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة.

املصدر :تداول

	1 3-8أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ماهي حقوق األولوية؟
هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال ،وهــو حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املالكيــن
لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد ،وذلــك بســعر الطــرح.

ملن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة ،وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي املحافــظ الخاصــة
باملســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز
جديــد خــاص بحقــوق األولويــة ،ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعاراملستثمربحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟
يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة (تداوالتــي) املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل
عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟
يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة.
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ما هو معامل األحقية؟
هــو املعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين املقيديــن مــن خاللــه معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة ،وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو ( )1حــق لــكل
ً
ســهم ( )1واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة ،ووفقــا لذلــك ،إذا كان مســاهم مقيــد يملــك ( )1,000ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه ( )1,000حــق
مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمزتداول هذه الحقوق عن اسم ورمزأسهم الشركة؟
ً
نعم ،حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي ،وبإضافة كلمة حقوق أولوية ،إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية) .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان
ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق ( )15ريــال ســعودي ،وســعر الطــرح ( )10ريــاالت ســعودية ،فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون ( )5ريــاالت ســعودية.

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

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
نعم ،يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فتـرة التداول.

هــل مــن املمكــن أن يفقــد املســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــرالعاديــة والتصويــت علــى زيــادة
رأس املــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟
نعم ،يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي ّ
منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشـراء ،إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن
خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثرمن الحقوق اململوكة له؟
ال يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق اململوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثرمن محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس املحفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة بالحقــوق .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا كان مســاهم يملــك ( )1,000ســهم فــي الشــركة علــى
النحو التالي ( )800ســهم في محفظة (أ) و( )200ســهم في محفظة (ب) ،فإن مجموع الحقوق التي ســتودع ( )1,000حق على اعتبار أن لكل ســهم ( )1حق .عليه فســيتم
إيــداع ( )800حــق فــي محفظــة (أ) و( )200حــق فــي محفظــة (ب).

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعــم ،يحــق َ
لح َملــة شــهادات األســهم االكتتــاب ،لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات املســتلمة أو شــركة مركــز
إيــداع األوراق املاليــة («إيــداع») ،وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

ً
هل يحق ملن اشترى حقوقا إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فتـرة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
نعم ،بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فتـرة تداول الحقوق؟
بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق (وهي يومي عمل) ،على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فتـرة االكتتاب.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فتـرة التداول؟
ال ،ال يمكــن ذلــك .بعــد انقضــاء فت ــرة التــداول يتبقــى ملالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك .وفــي حــال عــدم ممارســة
الحــق يمكــن أن يخضــع املســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية ،أو الربــح فــي حــال بيــع األســهم فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر أعلــى مــن ســعر
الطــرح.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فتـرة التداول ومرحلة االكتتاب؟
ُ
فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فت ــرة االكتتــاب ،تطــرح األســهم الجديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب ،ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض
ً
(إن وجــد) ملالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب .علمــا أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فت ــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غيرالعادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟
ُ
يحــق للمســاهم املقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعرالسهم 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.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق املاليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة املترتبــة علــى زيــادة رأس
مــال املصــدر؟
نعــم ،حيــث أنــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ ش ـراء األســهم (أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة) ،مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لدى املستثمرأكثرمن محفظة مع أكثرمن شركة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟
ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى املحافــظ التــي يملكهــا املســتثمر ،بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة ،وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك الكســور،
ً
ً
وإذا أكملــت رقمــا صحيحــا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى املحفظــة التــي يملــك فيهــا املســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟
يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس ،بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه
النشــرة وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟
ال ،ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غيراملساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟
نعم ،وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.

مساعدة إضافية:
فــي حــال وجــود أي استفســارات ،الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي ( )info@alkathiriholding.comوألســباب قانونيــة ،ســوف يكــون بمقــدور الشــركة
فقــط تقديــم املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم املشــورة املاليــة أو
الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
ً
وملزيــد مــن املعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب ،فضــا راجــع القســم (« )13املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه» وبقيــة املعلومــات
الــواردة مــن هــذه النشــرة.
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	1 3-9القرارات واملوافقات التي ستطرح األسهم بموجبها
أو�صــى مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1441/03/17ه (املوافــق 2019/11/14م) بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة
بقيمــة خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة ( )45,208,800ريــال ســعودي ،وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
وفــي تاريــخ 1442/٢/١٨ه (املوافــق 2020/١٠/٥م) ،وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم حقــوق أولويــة،
ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح أربعــة مالييــن وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد ،وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خمســة وأربعيــن مليــون ومائتيــن وثمانيــة آالف وثمانمائــة
( )45,208,800ريــال ســعودي ،إلــى تســعين مليــون وأربعمائــة وســبعة عشــر ألــف وســتمائة ( )90,417,600ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد األســهم مــن أربعــة مالييــن
وخمســمائة وعشــرين ألــف وثمانمائــة وثمانيــن ( )4,520,880ســهم عــادي إلــى تســعة مالييــن وواحــد وأربعيــن ألــف وســبعمائة وســتين ( )9,041,760ســهم عــادي.
وافقــت شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة بتاريــخ144١/١٠/١٠ه (املوافــق 2020/٦/٢م) ،كمــا تمــت املوافقــة علــى نشــر نشــرة
اإلصــدار هــذه وكافــة املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقــع الهيئــة يــوم 1442/١/١٢ه (املوافــق 2020/٨/٣١م).

	1 3-10بنود متفرقة
·ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة وملنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم واملتنــازل منهــم لصالحهــم
ً
ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة .ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــدا فــي هــذه النشــرة ،فإنــه ال يتــم التنــازل عــن
الطلــب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه ،أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف املشــارإليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول
علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف اآلخــر.
ً
·تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود املترتبــة عليهــا ألنظمــة اململكــة وتفســرطبقــا لهــا .وقــد يتــم
توزيــع نشــرة اإلصــدارهــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي ،يعمــل بالنــص العربــي
لنشــرة اإلصــدار.

	1 3-11إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة
ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم.
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شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

	14التغيرفي سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس املال
إن ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو ( )١٧٥,٢٠ريــال ســعودي ومــن املتوقــع أن يصــل إلــى ( )٩٢,٦٠ريــال ســعودي فــي افتتاحيــة اليــوم
أي مــن حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة
الــذي يليــه وهــذا التغييــر يمثــل انخفــاض بنســبة ( ،)%٤٧,١٥وفــي حــال عــدم اكتتــاب ٍ
ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة.

طريقة احتساب سعرالسهم نتيجة لزيادة رأس املال كالتالي:
ً
أوال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غيرالعادية
عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  xســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق
فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ً
ثانيا :احتساب سعرالسهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غيرالعادية

(القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة  +قيمــة األســهم املطروحــة) ( /عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة +
عــدد األســهم املطروحــة لالكتتــاب) = ســعر الســهم املتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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	15التعهدات الخاصة باالكتتاب
	1 5-1نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

ً
ُيمكــن االكتتــاب باســتخدام منصــات التــداول أو مــن خــال ّ
أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين .وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة علــى مرحلــة واحــدة وفقــا
ملــا يلــي:
)1سيتاح في هذه الفتـرة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
ً
)2ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فت ــرة االكتتــاب ،وفــي حــال شـرائه حقوقــا جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فت ــرة تســويتها
(يومــي عمــل).
)3سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة (يومي عمل).
ً
)4ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والش ـراء باإلضافــة إلــى
االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.
يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد ،وذلك بسعر الطرح .ويقر املكتتب 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.

	1 5-2عمليات التخصيص
يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين بنـ ًـاء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح .أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم،
فســيتم جمــع كســور األســهم وإضافتهــا لألســهم املتبقيــة التــي لــم يكتتــب بهــا وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــال فت ــرة الطــرح املتبقــي ،وســوف يتــم تســديد إجمالــي
ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة ،وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم (بمــا يتعــدى ســعر الطــرح) علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي
موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1442/٣/٢٦ه ـ (املوافــق 2020/١١/١٢م) وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر ُمكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشـراء تلــك األســهم
الجديــدة املتبقيــة وســتخصص لــه.
ويجــب علــى األشــخاص املســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة .وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج التخصيــص
فــي موعــد أقصــاه يــوم األحــد 1442/٣/١٥ه ـ (املوافــق 2020/١١/١م).

	1 5-3السوق املالية السعودية (تداول)
تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق املاليــة اإللكترونــي ،وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي اململكــة عــام 1990م .تتــم عمليــة
التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتـ ً
ـداء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ًـاء بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس
ً
ً
علــى فت ــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــا وحتــى الســاعة  3عص ـرا ،ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر .أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن
ً
ً
الســاعة  9:30صباحــا وحتــى الســاعة  10صباحــا.
ً
ً
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــا للســعر .وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوال وهــي األوامــر املشــتملة
ً
علــى أفضــل األســعار ،وتليهــا األوامــر محــددة الســعر ،وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــا لتوقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن املعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت ،ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري ملــزودي
ً
املعلومــات املعروفيــن مثــل «رويتــرز» .وتتــم تســوية الصفقــات آليــا خــال يومــي عمــل حســب (.)2+T
وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القـرارات واملعلومــات املهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام «تــداول» .ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق ،بهــدف
ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

91

نشرة إصدارأسهم حقوق أولوية

شـركـ ـ ـ ــة الـكث ـي ـ ـ ـ ــري الـقـ ــاب ـ ـض ـ ــة

	1 5-4تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي
تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق املاليــة (تــداول) إلدراجهــا وتمــت املوافقــة علــى نشــرة
اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء باملتطلبــات كافــة.
ومــن املتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم حقــوق األولويــة،
وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي .وتعتبــر التواريــخ املذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئيــة ويمكــن تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق املاليــة.
وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة (تــداول) ،إال أنــه ال يمكــن التــداول فــي األســهم
ً ً
الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ املكتتبيــن .ويحظــر حظـرا تامــا التــداول فــي األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.
يتحمــل املكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح املتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول املحظــورة هــذه املســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية
قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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	16املستندات املتاحة للمعاينة
ســتكون املســتندات التاليــة متاحــة لالطــاع عليهــا فــي املقــر الرئيــس لشــركة الكثيــري القابضــة والواقــع فــي مدينــة الريــاض ،وعنوانــه  3158األميــر يزيــد بــن عبــدهللا بــن
عبدالرحمــن  -حــي امللقــا وحــدة رقــم  19الريــاض  6695 - 13523اململكــة العربيــة الســعودية ،وذلــك خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس مــا بيــن الســاعة
ً
ً
ً
صباحــا وحتــى الســاعة  04:00مسـ ًـاء ،اعتبــارا مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،علــى أن ال تقــل تلــك الفت ــرة عــن  14يومــا
08:00
قبــل موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة .وســتبقى هــذه املســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح.

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:
·السجل التجاري.
·النظام األسا�سي.

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:
·قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال.
·نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية.
·موافقة شركة السوق املالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم حقوق األولوية.

التقاريروالخطابات واملستندات:
·اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.
·املوافقــات الخطيــة مــن قبــل املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار القانونــي واملحاســب القانونــي علــى اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم
وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار.
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