
صدر") �� البداية كمؤسسة فردية، حيث أسس السيد/ محمد حسن مجري الناقول الس�ي�� (رحمھ هللا) مؤسسة فردية بإسم "مؤسسة الناقول للمقاوالت"، وتم قيدها �� ال��ل التجاري 
ُ
تأسست شركة أبناء محمد حسن الناقول ("الشركة" أو "امل

) بالرقم (٢٠٥٤٠٠٠٢٧٤) بتار�خ ١٣٩٧/٠٤/٢٩هـ (املوافق ١٩٧٧/٠٤/١٨م) و�رأس مال قدره خمسة وعشر�ن ألف (٢٥,٠٠٠) ر�ال سعودي، و�� تار�خ ١٤٢٤/١٢/١٩ه (املوافق ٢٠٠٤/٠٢/١٠م) قرر مالك املؤسسة 
ً
بمدينة رأس تنورة (رحيمة سابقا

نقل املقر الرئ�س إ�� بلدة أم الساهك بمحافظة القطيف، وعليھ تم شطب ال��ل التجاري رقم (٢٠٥٤٠٠٠٢٧٤) وقيد املؤسسة �� ال��ل التجاري رقم (٢٠٦٣٠١٥٣٦٣) بتار�خ ١٤٢٤/١٢/١٩هـ (املوافق ٢٠٠٤/٠٢/١٠م)، تحت االسم التجاري 
"مؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاح��ا/ محمد حسن الس�ي��"، و�تار�خ ١٤٣٢/٠١/٠٨هـ (املوافق٢٠١٠/١٢/١٤م) تم تحو�ل الكيان القانو�ي ملؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاح��ا/ محمد حسن الس�ي�� إ�� شركة ذات مسؤولية 
محدودة و�غي�� اسمها لتصبح باسم "شركة محمد حسن الناقول ا��دودة للصناعة والتجارة واملقاوالت" وذلك بدخول الشر�ك السيد/ ماجد محمد حسن الناقول الس�ي��، وقد تم تقييم صا�� أصول املؤسسة بمبلغ مليون وخمسمائة ألف 
(١,٥٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي لتحديد رأس مال الشركة واملقسم إ�� عشرة آالف (١٠,٠٠٠) حصة نقدية م�ساو�ة القيمة، قيمة �ل م��ا مائة وخمس�ن (١٥٠) ر�ال سعودي، وقام الشر�ك السيد/ ماجد محمد حسن الناقول الس�ي�� بدفع قيمة حصتھ 
 إ�� الشر�ك السيد/ محمد حسن مجري الناقول الس�ي�� (رحمھ هللا). و�تار�خ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ (املوافق ٢٠١١/٠٥/١٥م) قرر الشر�اء ز�ادة رأس مال الشركة من مليون 

ً
�� رأس مال الشركة والبالغة خمسة وسبع�ن ألف (٧٥,٠٠٠) ر�ال سعودي نقدا

وخمسمائة ألف (١,٥٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي إ�� مليون�ن و�سعمائة ألف (٢,٩٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي مقسم إ�� عشرة آالف (١٠,٠٠٠) حصة  نقدية م�ساو�ة القيمة، قيمة �ل م��ا مائت�ن و�سع�ن (٢٩٠) ر�ال سعودي، وقد تم الوفاء بالز�ادة البالغة 
مليون وأر�عمائة ألف (١,٤٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي، عن طر�ق إيداعات نقدية بموجب الشهادة الصادرة من ا��اسب القانو�ي للشركة ��ذا ا��صوص. و�تار�خ ١٤٣٥/٠٥/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م) قرر الشر�اء نقل املقر الرئ�س للشركة من 
بلدة أم الساهك بمحافظة القطيف إ�� مدينة ا����، وتم قيدها بمدينة ا���� بموجب ال��ل التجاري رقم (٢٠٥١٠٥٠٩١٠) وتار�خ ١٤٣٤/٠١/٢٠هـ (املوافق ٢٠١٢/١٢/٠٣م). و�تار�خ١٤٣٦/٠٩/٠١هـ (املوافق٢٠١٥/٠٦/١٧م) حل الورثة محل 
، كما تم �عديل اسم الشركة ليصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول ا��دودة للصناعة والتجارة واملقاوالت". و�تار�خ ١٤٣٧/٠٣/٠٥هـ 

ً
الشر�ك املتو�� (محمد حسن مجري الناقول الس�ي��) بحيث أصبح عدد الشر�اء ثالثة عشر (١٣) شر��ا

(املوافق ٢٠١٥/١٢/١٦م) قرر الشر�اء نقل املركز الرئ�س للشركة من مدينة ا���� إ�� مدينة الدمام، وتم قيدها بمدينة الدمام بموجب ال��ل التجاري رقم (٢٠٥٠١٠٨٢٢٠) وتار�خ ١٤٣٧/٠٤/٢٤هـ (املوافق ٢٠١٦/٠٢/٠٣م). و�تار�خ ١٤٣٨/٠٧/٠٧هـ 
(املوافق ٢٠١٧/٠٤/٠٣م) قرر الشر�اء تحو�ل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة، و�تار�خ ١٤٣٨/٠٧/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/٢٢٩) باملوافقة ع�� ال��خيص بتحول الشركة من ذات 
مسؤولية محدودة إ�� مساهمة مقفلة. و�تار�خ ١٤٣٨/٠٧/١٦هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/١٣م) وافقت ا��معية العامة للمساهم�ن (ا��معية التحو�لية) ع�� تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إ�� شركة مساهمة مقفلة و�عديل االسم 
التجاري ليصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول". و�تار�خ ١٤٣٨/٠٧/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/١٩م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/٢٤١) باملوافقة ع�� إعالن تحول الشركة من ذات مسؤولية محدودة إ�� مساهمة مقفلة و�عديل االسم التجاري 
ليصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول". و�تار�خ ١٤٣٨/٠٧/٢٧هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م) تم قيد الشركة ���ل الشر�ات املساهمة بمدينة الدمام، و���يلها بموجب شهادة ال��ل التجاري رقم (٢٠٥٠١٠٨٢٢٠) وتار�خ ١٤٣٧/٠٤/٢٤هـ 
(املوافق ٢٠١٦/٠٢/٠٣م) وال�� ت�ت�� صالحي��ا بتار�خ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ (املوافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م). و�تار�خ ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م) وافقت ا��معية العامة غ�� العادية ع�� ز�ادة رأس مال الشركة من مليون�ن و�سعمائة ألف 
(٢,٩٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي إ�� اثن�ن وعشر�ن مليون و�سعمائة وخمس�ن ألف (٢٢,٩٥٠,٠٠٠) ر�ال سعودي مقسم إ�� اثن�ن مليون ومائت�ن وخمسة و�سع�ن ألف (٢,٢٩٥,٠٠٠) سهم، قيمة �ل سهم عشرة (١٠) ر�االت سعودية وجميعها أسهم عادية، 
وذلك عن طر�ق منح (٢,٠٠٥) سهم مجا�ي مقابل �ل (٢٩٠) سهم يمتلكها املقيدون ���الت الشركة يوم ا�عقاد ا��معية، وقد تم الوفاء بالز�ادة البالغة عشر�ن مليون وخمس�ن ألف (٢٠,٠٥٠,٠٠٠) ر�ال سعودي بتحو�ل مبلغ ستة عشر مليون 
و�سعمائة وثالثة عشر ألف وأر�عمائة وثمانية وسبع�ن (١٦,٩١٣,٤٧٨) ر�ال سعودي من حساب جاري الشر�اء، وتحو�ل مبلغ مليون وثالثمائة و�سعة وستون ألف وستة عشر (١,٣٦٩,٠١٦) ر�ال سعودي من حساب االحتياطي النظامي، وتحو�ل مبلغ 
مليون وسبعمائة وسبعة وست�ن ألف وخمسمائة وستة (١,٧٦٧,٥٠٦) ر�ال سعودي من حساب األر�اح املبقاة. و�تار�خ ١٤٣٩/١٠/١٠هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٦/٢٤م) وافقت ا��معية العامة غ�� العادية ع�� ز�ادة رأس مال الشركة من اثن�ن وعشر�ن 
مليون و�سعمائة وخمس�ن ألف (٢٢,٩٥٠,٠٠٠) ر�ال سعودي إ�� �سعة وعشر�ن مليون (٢٩,٠٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي، مقسم إ�� مليون�ن و�سعمائة ألف (٢,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم عشرة (١٠) ر�االت سعودية، 
وقد تمت الز�ادة عن طر�ق منح ستمائة وخمسة (٦٠٥) سهم مجا�ي مقابل �ل ألفان ومائتان وخمسة و�سعون (٢,٢٩٥) سهم يمتلكها املساهمون املقيدون ���الت الشركة يوم ا�عقاد ا��معية، وقد تم الوفاء بالز�ادة البالغة ستة مالي�ن وخمس�ن 
 وثمانمائة و�سع�ن (٢,٢٢٨,٨٩٠) ر�ال سعودي من حساب جاري الشر�اء، وتحو�ل مبلغ مليون وستمائة وعشرة آالف وخمسمائة وأر�عة وثمانون 

ً
ألف (٦,٠٥٠,٠٠٠) ر�ال سعودي، عن طر�ق تحو�ل مبلغ اثن�ن مليون ومائت�ن وثمانية وعشر�ن ألفا

(١,٦١٠,٥٨٤) ر�ال سعودي من حساب االحتياطي النظامي، باإلضافة إ�� تحو�ل مبلغ اثن�ن مليون ومائت�ن وعشرة آالف وخمسمائة وستة وعشر�ن (٢,٢١٠,٥٢٦) ر�ال سعودي من حساب األر�اح املبقاة.
يبلغ رأس مال الشركة ا��ا�� �سعة وعشرون مليون (٢٩,٠٠٠,٠٠٠) ر�ال سعودي، مقسم إ�� مليون�ن و�سعمائة ألف (٢,٩٠٠,٠٠٠) سهم عادي مدفوعة القيمة بال�امل، قيمة �ل سهم م��ا عشرة (١٠) ر�االت سعودية، جميع أسهم 
 �ان عدد أسهمھ حضور اجتماعات ا��معية العامة للمساهم�ن ("ا��معية العامة") والتصو�ت ف��ا. �ستحق األسهم 

ً
الشركة أسهم عادية من فئة واحدة، وال �عطى أي مساهم ("املساهم") أي حقوق تفضيلية، و�حق ل�ل مساهم أيا

 راجع القسم رقم (٥) "سياسة توز�ع األر�اح" �� هذا املس�ند).
ً
 من تار�خ مس�ند ال���يل هذا وعن السنوات املالية ال�� تل��ا. (فضال

ً
محل اإلدراج املباشر حص��ا من أي أر�اح �عل��ا الشركة اعتبارا

وكما �� تار�خ هذا املس�ند، فإن املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون (٥٪) أو أك�� من رأس مالها هم: ماجد محمد حسن الناقول الس�ي�� ب�سبة ملكية (١٣٫٠٪)، وتر�ي محمد حسن الناقول الس�ي�� ب�سبة ملكية (٨٫٠٪)، ونايف 
 راجع قسم (٤-١) "هي�ل ملكية 

ً
محمد حسن الناقول الس�ي�� ب�سبة ملكية (٧٫٠٪)، وحصة مفرح ظافر الس�ي�� ب�سبة ملكية (٦٫٠٪)، وعبدهللا محمد حسن الناقول الس�ي�� (٥٫٠٪).  (وملز�د من التفاصيل حول املساهم�ن فضال

 من تار�خ بدء تداول أسهم الشركة �� السوق املواز�ة ("ف��ة ا��ظر")، و�جوز لهم التصرف �� أسهمهم 
ً
الشركة قبل اإلدراج" �� هذا املس�ند). و�حظر ع�� كبار املساهم�ن املذ�ور�ن أعاله التصرف �� أسهمهم مدة اث�� عشر (١٢) شهرا

�عد ان��اء هذه الف��ة دون ا��صول ع�� موافقة هيئة السوق املالية ("الهيئة") املسبقة.
و�قتصر التداول �� األسهم محل اإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة ع�� املساهم�ن ا��الي�ن (باست�ناء املساهم�ن الكبار �� الشركة الذين يمل�ون (٥٪) أو أك�� من رأس مالها املذ�ور�ن أعاله والذين تنطبق عل��م ف��ة ا��ظر)، باإلضافة 

إ�� فئات املس�ثمر�ن املؤهل�ن وهم:
١. أ��اص مرخص لهم يتصرفون ��سا��م ا��اص.

٢. عمالء ��ص مرخص لھ �� ممارسة أعمال اإلدارة شر�طة أن ي�ون ذلك ال��ص املرخص لھ قد تم �عي�نھ �شروط تمكنھ من اتخاذ القرارات ا��اصة بقبول املشاركة �� الطرح واالس�ثمار �� السوق املواز�ة نيابة عن 
العميل ودون ا��اجة إ�� ا��صول ع�� موافقة مسبقة منھ.

٣. ح�ومة اململكة، أو أي جهة ح�ومية، أو أي هيئة دولية �ع��ف ��ا الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى �ع��ف ��ا الهيئة، أو مركز اإليداع.
٤. الشر�ات اململوكة من ا���ومة، مباشرة أو عن طر�ق محفظة يديرها ��ص مرخص لھ �� ممارسة أعمال اإلدارة.

٥. الشر�ات والصناديق املؤسسة �� دول مجلس التعاون لدول ا��ليج العر�ية.
٦. صناديق االس�ثمار.

٧. األجانب غ�� املقيم�ن املسموح لهم باالس�ثمار �� السوق املواز�ة والذين �ستوفون املتطلبات املنصوص عل��ا �� الدليل االس��شادي الس�ثمار األجانب غ�� املقيم�ن �� السوق املواز�ة.
٨. املؤسسات املالية األجن�ية املؤهلة.

٩. أي أ��اص اعتبار��ن آخر�ن يجوز لهم فتح حساب اس�ثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
١٠. أ��اص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب اس�ثماري �� اململكة وحساب لدى مركز اإليداع، و�ستوفون أي من املعاي�� اآلتية:

 املاضية. 
ً
   أ) أن ي�ون قد قام بصفقات �� أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيم��ا عن أر�ع�ن مليون ر�ال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات �� �ل ر�ع سنة خالل االث�� عشرة شهرا

 ب) أن ال تقل قيمة صا�� أصولھ عن خمسة مالي�ن ر�ال سعودي.
 ج ) أن �عمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات ع�� األقل �� القطاع املا��.

 ع�� الشهادة العامة للتعامل �� األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
  د ) أن ي�ون حاصال

 ع�� شهادة مهنية متخصصة �� مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة مع��ف ��ا دولًيا.
ً
 هـ) أن ي�ون حاصال

١١. أي أ��اص آخر�ن تحددهم الهيئة.
لم �سبق إدراج أسهم الشركة �� أي سوق لألسهم سواًء داخل اململكة العر�ية السعودية أو خارجها قبل إدراجها �ش�ل مباشر �� السوق املواز�ة. وقد تقدمت الشركة بطلب ���يل األسهم ا��اضعة لهذا املس�ند إ�� هيئة السوق 
املالية السعودية ("الهيئة") و�طلب إدراجها إ�� شركة السوق املالية السعودية ("تداول")، وتم تقديم جميع املس�ندات املطلو�ة إ�� ا��هات ذات العالقة واس�يفاء جميع املتطلبات، وتم ا��صول ع�� جميع املوافقات املتعلقة �عملية 

ال���يل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة �� السوق املواز�ة، بما �� ذلك موافقة الهيئة ع�� مس�ند ال���يل هذا. 
ينطوي االس�ثمار �� األسهم محل ال���يل واإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة ع�� مخاطر وأمور غ�� مؤكدة ولذلك يجب دراسة قس�� "إشعار مهم" و"عوامل ا��اطرة" الواردين �� مس�ند ال���يل هذا �عناية من ِقَبل املس�ثمر�ن 

 �� السوق املواز�ة.
ً
 مباشرا

ً
 باالس�ثمار �� أسهم الشركة �عد االن��اء من ���يلها و�دراجها إدراجا

ً
املؤهل�ن ا��تمل�ن قبل أن يتخذوا قرارا

دمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العر�ية السعودية (املشار إل��ا بـ "الهيئة"). و�تحمل أعضاء مجلس اإلدارة 
ُ
يحتوي هذا املس�ند ع�� معلومات ق

الذين تظهر أسماؤهم ع�� الصفحة (ج) مجتمع�ن ومنفردين �امل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة �� هذا املس�ند، و�ؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، �عد إجراء جميع الدراسات املمكنة و��� ا��د املعقول، أنھ ال توجد 
أي وقا�ع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمي��ا �� املس�ند إ�� جعل أي إفادة واردة فيھ مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتو�ات هذا املس�ند، وال �عطيان أَي تأكيدات تتعلق 
بدقة هذا املس�ند أو اكتمالھ، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما �انت عن أي خسارة ت�تج عما ورد �� هذا املس�ند أو االعتماد ع�� أّي جزء منھ. و�جب ع�� الراغب�ن �� االس�ثمار بموجب هذا املس�ند تحري مدى 

��ة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر �� السوق املواز�ة. و�� حال �عذر فهم محتو�ات هذا املس�ند، يجب اس�شارة مس�شار ما�� مرخص لھ.
صدر هذا املس�ند بتار�خ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ (املوافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م)

المستشار المالي

مس�ند ���يل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/٢٢٩) وتار�خ ١٤٣٨/٠٧/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/٠٤م) والقرار الوزاري رقم (ق/٢٤١) وتار�خ ١٤٣٨/٠٧/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٤/١٩ م)، و�موجب 

ال��ل التجاري رقم (٢٠٥٠١٠٨٢٢٠) وتار�خ ١٤٣٧/٠٤/٢٤هـ (املوافق ٢٠١٦/٠٢/٠٣م) الصادر بمدينة الدمام.

السعر االس��شادي لتداول سهم الشركة �� السوق املواز�ة واحد وعشرون (٢١) ر�ال سعودي
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إشعار مھم

یقدم ھذا المستند معلومات تفصیلیة كاملة عن شركة أبناء محمد حسن الناقول واألسھم محل اإلدراج المباشر. وسیعامل المستثمرون المؤھلون 
المحتملون الذین یرغبون باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر بعد االنتھاء من تسجیل أسھم الشركة وبدء تداولھا في السوق الموازیة على 
أساس أن قرار االستثمار یستند إلى المعلومات التي یحتویھا ھذا المستند، والتي یمكن اإلطالع علیھا من خالل زیارة موقع الشركة على اإلنترنت 
(www.alnaqool.com) أو موقع المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالیة (www.falcom.com.sa) أو موقع ھیئة السوق المالیة 
(www.cma.org.sa). كما سیتم اإلعالن من قبل المستشار المالي "شركة فالكم للخدمات المالیة" على موقع السوق المالیة السعودیة "تداول" 
عن نشر مستند التسجیل وإتاحتھ للمستثمرین المؤھلین خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة (خالل فترة ال 

تقل عن (۱٤) یوماً قبل اإلدراج المباشر) وعن أي تطورات أخرى.

یحتوي مستند التسجیل ھذا على تفاصیل تم تقدیمھا حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الھیئة، ویتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمائھم في صفحة (ج) مجتمعین ومنفردین، كامل المسؤولیة عن دقة المعلومات الواردة في ھذا المستند، ویؤكدون 
حسب علمھم واعتقادھم بعد إجراء جمیع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا في ھذا 

المستند إلى جعل أي إفادة واردة فیھا مضللة.

وقد تم تعیین شركة فالكم للخدمات المالیة كمستشار مالي ("المستشار المالي") فیما یتعلق بطلب تسجیل أسھم الشركة وإدراجھا بشكل مباشر في 
السوق الموازیة.

إن المعلومات الواردة في ھذا المستند كما في تاریخ إصداره عرضة للتغییر، وعلى وجھ الخصوص یمكن أن یتأثر الوضع المالي للشركة وقیمة 
األسھم محل اإلدراج المباشر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلیة المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادیة أو 
سیاسیة أخرى خارجة عن نطاق سیطرة الشركة (فضالً راجع قسم رقم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند)، وال یجب اعتبار أو تفسیر أو 
االعتماد بأي شكل على ھذا المستند وال على أي اتصاالت شفھیة أو كتابیة أو مطبوعة فیما یتعلق بأسھم اإلدراج أو تفسیرھا كوعد أو بیان فیما 

یتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلیة.

ال یجوز اعتبار ھذا المستند بمثابة توصیة من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا أو أي من مستشاریھا بالمشاركة في عملیة االستثمار في األسھم محل 
اإلدراج المباشر. وتعتبر المعلومات التي یحتوي علیھا ھذا المستند ذات طبیعة عامة، وقد تم إعداد ھذا المستند دون األخذ في االعتبار األھداف 
االستثماریة الفردیة أو الوضع المالي أو االحتیاجات االستثماریة الخاصة لألشخاص الراغبین باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر. وقبل اتخاذ 
أي قرار باالستثمار، على كل مستلم لھذا المستند الحصول على استشارة مھنیة مستقلة بخصوص االستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر بعد بدء 
تداولھا من قبل مستشار مالي مرخص لھ من قبل الھیئة، وذلك لتقییم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في ھذا المستند لألھداف 
یكون  قد  المباشر،  اإلدراج  محل  األسھم  في  باالستثمار  المتعلقة  والمخاطر  المزایا  ذلك  في  بما  بھ،  الخاصة  االستثماریة  واالحتیاجات  واألوضاع 
االستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر مناسباً لبعض المستثمرین دون غیرھم، ویجب على المستثمرین المحتملین عدم االعتماد على قرار طرف 
آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قیامھم بھا فیما یخص فرصتھم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك المستثمرین. 

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي ھذا المستند االطالع على كافة القیود النظامیة التي تتعلق بشراء أو بیع أسھم اإلدراج ومراعاة التقید بھا.
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تم إعداد القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر 
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، واإلیضاحات المرفقة بھا وفقاً 
والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (SOCPA)، وقد تمت مراجعة وتدقیق القوائم المالیة للشركة 

المشار إلیھا أعاله من قبل شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونیون. ھذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمھا المالیة باللایر السعودي.

المعلومات المالیة

تم إعداد التوقعات الواردة في ھذا المستند على أساس افتراضات محددة ومفصح عنھا في ھذا المستند. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل 
عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنھ ال یوجد ضمان أو تأكید أو تعھد فیما یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في ھذا المستند "إفادات مستقبلیة"، والتي یمكن أن یستدل علیھا بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات 
الداللة المستقبلیة مثل "یخطط"، "یعتزم"، "ینوي"، "یقدر"، "یعتقد"، "یتوقع"، "من المتوقع"، "یمكن"، "من الممكن"، "یحتمل"، "من المحتمل"، 
"سوف"، "قد"، والصیغ النافیة لھا وغیرھا من المفردات المقاربة أو المشابھة لھا في المعنى. وتعكس ھذه اإلفادات وجھة النظر الحالیة للشركة 
بخصوص أحداث مستقبلیة، لكنھا ال تشكل ضماناً أو تأكیداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن ھناك العدید من العوامل التي قد تؤثر على األداء 
الفعلي للشركة أو إنجازاتھا أو نتائجھا وتؤدي إلى اختالفھا بشكل كبیر عما تضمنتھ ھذه اإلفادات صراحةً أو ضمناً. وقد تم استعراض أھم المخاطر 
والعوامل التي یمكن أن تؤدي إلى مثل ھذا األثر بصورة أكثر تفصیالً في أقسام أخرى في ھذا المستند (راجع قسم رقم (۲) "عوامل المخاطرة"). 
وفیما لو تحقق واحد أو أكثر من ھذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقدیرات الواردة في ھذا المستند، فإن النتائج 

الفعلیة للشركة قد تختلف بشكل جوھري عن تلك الموضحة في ھذا المستند.

ومراعاةً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقدیم مستند تسجیل تكمیلي إلى الھیئة إذا علمت في أي وقٍت 
بعد اعتماد ھذا المستند من الھیئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: (۱) وجود تغییر مھم في أمور جوھریة واردة في مستند التسجیل، أو (۲) 
ظھور أي مسائل مھمة كان یجب تضمینھا في مستند التسجیل. وباستثناء ھاتین الحالتین، فإن الشركة ال تعتزم تحدیث أو تعدیل أي معلومات 
المؤكدة  غیر  واألمور  المخاطر  لھذه  ونتیجة  ذلك.  غیر  أو  مستقبلیة  حوادث  أو  جدیدة  معلومات  نتیجة  ذلك  كان  سواًء  المستند،  ھذا  تضمنھا 
والتقدیرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلیة التي یتناولھا ھذا المستند قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعھ الشركة وقد ال تحدث مطلقاً. 
وعلیھ، یتعین على المستثمرین المؤھلین المحتملین فحص جمیع اإلفادات المستقبلیة في ضوء ھذه اإلیضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات 

المستقبلیة بشكٍل أساسي.

التوقعات واإلفادات المستقبلیة
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ماجد محمد حسن الناقول السبیعي**
محمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي**

تركي محمد حسن الناقول السبیعي**

مبارك عایض محمد الناقول السبیعي***
محمد ھزاع محمد النعیس المطیري***

مطلق عبدهللا مطلق السبیعي

رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
والرئیس التنفیذي
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المنصب صفةاألسم
العمرالجنسیةاالستقاللیة***العضویة

األسھم المملوكةاألسھم المملوكة
"مباشرة"

النسبةالعدد

"غیر مباشرة"

النسبةالعدد

أمین سر مجلس اإلدارة **

دلیـل الشـركــة

أعضاء مجلس اإلدارة *

المصدر: الشركة
* وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۰٤/۱۸ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۲/۱٥م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله وذلك لمدة ثالث 

سنوات من تاریخ الجمعیة.

** قرر مجلس اإلدارة كما في تاریخ ۱٤٤۱/۰٤/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۲/۱٦م) تعیین السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي كرئیس لمجلس اإلدارة، وتعیین 
السید/ محمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي كنائب لرئیس مجلس اإلدارة، وتعیین السید/ تركي محمد حسن الناقول السبیعي كعضو منتدب ورئیس تنفیذي للشركة، 
وتعیین السید/ مطلق عبدهللا مطلق السبیعي كأمین سر مجلس اإلدارة، وذلك لدورة المجلس الحالیة والتي تنتھي بتاریخ ۱٤٤٤/۰٥/۲۲ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۱٥م).

*** وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۱۷م) على انتخاب عضو مجلس اإلدارة السید/ مبارك عایض محمد الناقول 
السبیعي لیحل محل عضو مجلس اإلدارة المستقیل السیدة/ عائشة محمد حسن الناقول السبیعي والتي قدمت استقالتھا بتاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۰۹ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۰۱م)، 

وعلى انتخاب عضو مجلس اإلدارة السید/ محمد ھزاع محمد النعیس المطیري كعضو خامس في المركز الشاغر في مجلس اإلدارة.

**** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في تحدید عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل 
ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من :

- أن یكون مالكاً أو لھ مصلحة فیما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من أسھم الشركة أو من أسھم شركة أخرى من مجموعتھا أو لھ صلة قرابة مع من یملك ھذه النسبة. 
- أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتھا.

- أن تكون لھ صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتھا.
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شركة أبناء محمد حسن الناقول 
الدمام - حي الصناعیة الثانیة

ص.ب. ۳۱۱۲ الدمام ۳۲۲۷۳ 
المملكة العربیة السعودیة 

ھاتف: ۹٦٦۱۳۸٤۱٤۱٥٤+
فاكس: ۹٦٦۱۳۸٤۱۳٥٥۳+

info@alnaqool.com :البرید اإللكتروني
 www.alnaqool.com :الموقع اإللكتروني

عنوان الشركة المسجل 

شركة السوق المالیة السعودیة (تداول)
طریق الملك فھد – العلیا ٦۸۹۷

وحدة رقم: ۱٥
الریاض ۱۲۲۱۱ - ۳۳۸۸

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: ۹٦٦۹۲۰۰۰۱۹۱۹+
فاكس: ۹٦٦۱۱۲۱۸۹۱۳۳+

csc@tadawul.com.sa :البرید اإللكتروني
www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

الممثل األول
ماجد محمد حسن الناقول السبیعي 

رئیس مجلس اإلدارة 
الدمام - حي الصناعیة الثانیة 

ص.ب. ۳۱۱۲ الدمام ۳۲۲۷۳ المملكة العربیة السعودیة
تحویلة رقم: ۱۰٤  +۹٦٦۱۳۸٤۱٤۱٥٤

+۹٦٦۱۳۸٤۱۳٥٥۳
majed@alnaqool.com

الممثل الثاني
تركي محمد حسن الناقول السبیعي
العضو المنتدب والرئیس التنفیذي
الدمام - حي الصناعیة الثانیة 

ص.ب. ۳۱۱۲ الدمام ۳۲۲۷۳ المملكة العربیة السعودیة
تحویلة رقم: ۱۰٥  +۹٦٦۱۳۸٤۱٤۱٥٤

+۹٦٦۱۳۸٤۱۳٥٥۳
turki@alnaqool.com

البیان
االسم
الصفة

العنوان 

رقم الھاتف
رقم الفاكس

البرید اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

المصدر الشركة
www.alnaqool.com

المستشار المالي 
شركة فالكم للخدمات المالیة 

الریاض – حي الورود – شارع العلیا
ص.ب ۸۸٤ الریاض ۱۱٤۲۱

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: ۹٦٦۸۰۰٤۲۹۸۸۸۸+ 

فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥٤۸۲۷+
Info@falcom.com.sa :البرید اإللكتروني
www.falcom.com.sa :الموقع اإللكتروني

سوق األسھم

ممثال الشركة



ھـمستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

تنویھ

جمیع المستشارین والمحاسب القانوني المذكورین أعاله أعطوا موافقتھم الكتابیة على استخدام أسمائھم وشعاراتھم وإفاداتھم في ھذا المستند وفق 
الشكل والسیاق الظاھر فیھا، ولم یقم أي منھم بسحب موافقتھ حتى تاریخ ھذا المستند. وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع ھذه الجھات والعاملین فیھا أو 

أي من أقاربھم ال یملكون أسھماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاریخ ھذا المستند.

شركة الصالح والسھلي للمحاماة واالستشارات القانونیة
طریق الملك عبدهللا، حي الورود

ص.ب ۹۰٥٤۹ الریاض ۱۱٦۲۳ 
المملكة العربیة السعودیة

ھاتف: ۹٦٦۱۱۲۰٥٤٥٥٥+
فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥٤۲۲۲+

corporate@ssfirm.com.sa :البرید اإللكتروني
www.ssfirm.com.sa :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني
شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونیون

الخبر- الراكة الجنوبیة - طریق الملك فھد بن عبدالعزیز - برج ناصر 
سعید الھاجري - الطابق العاشر.
ص.ب ۳۱۸۷  الخبر ۳۱۹٥۲

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: ۹٦٦۹۲۰۰۱۳۰۲۲+
فاكس: ۹٦٦۱۳۸۱٤۷۷۲٦+

tagco.khobar@tagi.com :البرید اإللكتروني
www.tagi.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العنایة المھنیة القانوني



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول و

الملخص
یھدف ھذا الملخص إلى تقدیم خلفیة موجزة عن المعلومات الواردة في ھذا المستند. وعلیھ فإن ھذا الملخص ال یحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مھمة بالنسبة للمستثمرین المحتملین. لذلك، فإنھ یجب قراءة ھذا الملخص كمقدمة لھذا المستند، وینبغي على المستثمرین المحتملین قراءة 
ومراجعة ھذا المستند بالكامل، ویجب أن یُبنى أي قرار یتعلق باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرین المحتملین على 
مراعاة ھذا المستند ككل. وعلى وجھ الخصوص، فإنھ من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مھم» في الصفحة (أ) والقسم رقم (۲) 

(عوامل المخاطرة) قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسھم محل اإلدراج المباشر الخاضعة لھذا المستند.

وتاریخ  (ق/۲۲۹)  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  مقفلة  سعودیة  مساھمة  شركة  ھي  الناقول،  حسن  محمد  أبناء  شركة 
(الموافق  ۱٤۳۸/۰۷/۲۳ھـ  وتاریخ  (ق/۲٤۱)  رقم  الوزاري  والقرار  ۲۰۱۷/۰٤/۰٤م)  (الموافق  ۱٤۳۸/۰۷/۰۸ھـ 
۲۰۱۷/۰٤/۱۹م)، وبموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) وتاریخ ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م) 
الصادر بمدینة الدمام، ویبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وعشرون ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مدفوع بالكامل 
ومقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت 
سعودیة. ویتمثل عنوان الشركة الرئیسي كما ھو مذكور في السجل التجاري في الدمام، حي الصناعیة الثانیة، ص.ب ۳۱۱۲ 

الدمام ۳۲۲۷۳، المملكة العربیة السعودیة.
• تأسست شركة أبناء محمد حسن الناقول في البدایة كمؤسسة فردیة، حیث أسس السید/ محمد حسن مجري الناقول السبیعي 
(رحمھ هللا) مؤسسة فردیة بإسم "مؤسسة الناقول للمقاوالت"، وتم قیدھا في السجل التجاري بمدینة رأس تنورة (رحیمة سابقاً) 
ألف  قدره خمسة وعشرین  مال  وبرأس  (الموافق ۱۹۷۷/۰٤/۱۸م)  بتاریخ ۱۳۹۷/۰٤/۲۹ھـ  بالرقم (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤) 

(۲٥,۰۰۰) لایر سعودي.
• وفي تاریخ ۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م) قرر مالك المؤسسة نقل المقر الرئیس إلى بلدة أم الساھك بمحافظة 
القطیف، وعلیھ تم شطب السجل التجاري رقم (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤) وقید المؤسسة في السجل التجاري رقم (۲۰٦۳۰۱٥۳٦۳) 
بتاریخ ۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م)، تحت االسم التجاري "مؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ محمد 

حسن السبیعي".
• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰۱/۰۸ھـ (الموافق۲۰۱۰/۱۲/۱٤م) تم تحویل الكیان القانوني لمؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ 
محمد حسن السبیعي إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة وتغییر اسمھا لتصبح باسم "شركة محمد حسن الناقول المحدودة للصناعة 
والتجارة والمقاوالت" وذلك بدخول الشریك السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي، وقد تم تقییم صافي أصول المؤسسة بمبلغ 
ملیون وخمسمائة ألف (۱,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي لتحدید رأس مال الشركة والمقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة نقدیة 
متساویة القیمة، قیمة كل منھا مائة وخمسین (۱٥۰) لایر سعودي، وقام الشریك السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي بدفع 
قیمة حصتھ في رأس مال الشركة والبالغة خمسة وسبعین ألف (۷٥,۰۰۰) لایر سعودي نقداً إلى الشریك السید/ محمد حسن 

مجري الناقول السبیعي (رحمھ هللا).
• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰٦/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۱۱/۰٥/۱٥م) قرر الشركاء زیادة رأس مال الشركة من ملیون وخمسمائة ألف 
(۱,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة  
نقدیة متساویة القیمة، قیمة كل منھا مائتین وتسعین (۲۹۰) لایر سعودي، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ملیون وأربعمائة ألف 
(۱,٤۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، عن طریق إیداعات نقدیة بموجب الشھادة الصادرة من المحاسب القانوني للشركة بھذا الخصوص.

• وبتاریخ ۱٤۳٥/۰٥/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱٤/۰۳/۲٤م) قرر الشركاء نقل المقر الرئیس للشركة من بلدة أم الساھك بمحافظة 
القطیف إلى مدینة الخبر، وتم قیدھا بمدینة الخبر بموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۱۰٥۰۹۱۰) وتاریخ ۱٤۳٤/۰۱/۲۰ھـ 

(الموافق ۲۰۱۲/۱۲/۰۳م).
• وبتاریخ ۱٤۳٦/۰۹/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۰٦/۱۷م) حل الورثة محل الشریك المتوفي (محمد حسن مجري الناقول السبیعي) 
بحیث أصبح عدد الشركاء ثالثة عشر (۱۳) شریكاً، كما تم تعدیل اسم الشركة لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول المحدودة 

للصناعة والتجارة والمقاوالت".
• وبتاریخ ۱٤۳۷/۰۳/۰٥ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۱٦م) قرر الشركاء نقل المركز الرئیس للشركة من مدینة الخبر إلى مدینة 
(الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل  بموجب  الدمام  بمدینة  قیدھا  وتم  الدمام، 

۲۰۱٦/۰۲/۰۳م).
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰۳م) قرر الشركاء تحویل الشركة من ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة 
مساھمة مقفلة، وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰٤م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲۲۹) بالموافقة على 

الترخیص بتحول الشركة من ذات مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة.
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۳م) وافقت الجمعیة العامة للمساھمین (الجمعیة التحویلیة) على تحول الشركة 

من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۹م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲٤۱) بالموافقة على إعالن تحول الشركة من 

ذات مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۲۳م) تم قید الشركة بسجل الشركات المساھمة بمدینة الدمام، وتسجیلھا 
بموجب شھادة السجل التجاري رقم (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) وتاریخ ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م) والتي تنتھي 

صالحیتھا بتاریخ ۱٤٤٤/۰۱/۲۰ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۰۸/۱۸م).

اسم الشركة 
ووصفھا وتأسیسھا



زمستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

 إن المساھمین الكبار الذین یملك كالً منھم خمسة بالمائة (٥٪) أو أكثر من أسھم الشركة ھم: 

المساھمون الكبار، وعدد 
أسھمھم، ونسب ملكیتھم 

قبل اإلدراج

(الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطھا  الشركة  تمارس 
رقم  المعدنیة  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  الوطني  الصناعي  والترخیص  ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)، 
(٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸) وتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م) تعدیل للترخیص رقم (۱۹۷٤) وتاریخ 
(الموافق  ۱٤٤٥/۰۱/۲٤ھـ  بتاریخ   الصناعي  الترخیص  وینتھي  ۲۰۱۷/۰۳/۱٥م)،  (الموافق  ۱٤۳۸/۰٦/۱۷ھـ 

۲۰۲۳/۰۸/۱۱م).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر، إنتاج خرسانة جاھزة الخلط. 
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:

• إنتاج البلوك اإلسمنتي والخرسانة الجاھزة.
• أعمال األلمنیوم والحدادة والنجارة.

• شراء األراضي وإقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع أو اإلیجار لصالح الشركة.
• خدمات االستیراد والتصدیر  والوكاالت التجاریة ووكالء التوزیع.

• النقلیات والكسارات.

إن  المختصة  الجھات  من  الالزمة  التراخیص  على  الحصول  وبعد  المتبعة  لألنظمة  وفقاً  أنشطتھا  الشركة  وتمارس 
وجدت. ھذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخیص النظامیة الالزمة لألنشطة الحالیة، باستثناء ماذكر في الخطر رقم 
(۲-۱-۳) "المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات أو سحب التراخیص" في 

القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند
(ولمزید من المعلومات حول التراخیص التي تمارس الشركة أنشطتھا بموجبھا فضالً راجع القسم (۳-۱۱) "التراخیص 

والشھادات الحكومیة" في ھذا المستند).

ویتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في ما یلي:
• صناعة وإنتاج الخرسانة الجاھزة. 

(ولمزید من المعلومات حول نشاط الشركة فضالً راجع القسم (۳-۳) "الطبیعة العامة ألعمال الشركة" في ھذا المستند).

ملخص أنشطة الشركة

۳۷۷,۰۰۰
۲۳۲٫۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰
۱۷٤,۰۰۰
۱٤٥,۰۰۰

۱,۱۳۱,۰۰۰

ماجد محمد حسن الناقول السبیعي 
تركي محمد حسن الناقول السبیعي
نایف محمد حسن الناقول السبیعي

حصة مفرح ظافر السبیعي 
عبدهللا محمد حسن الناقول السبیعي 

اإلجمالي 

٪۱۳٫۰۰
٪۸٫۰۰
٪۷٫۰۰
٪٦٫۰۰
٪٥٫۰۰

٪۳۹٫۰۰

االســم

المصدر: الشركة

قبل اإلدراج
النسبةعدد األسھم

• وبتاریخ ۱٤۳۸/۱۰/۲۹ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۷/۲۳م) وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة من 
ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى اثنین وعشرین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر 
سعودي مقسم إلى اثنین ملیون ومائتین وخمسة وتسعین ألف (۲,۲۹٥,۰۰۰) سھم، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة 
وجمیعھا أسھم عادیة، وذلك عن طریق منح (۲,۰۰٥) سھم مجاني مقابل كل (۲۹۰) سھم یمتلكھا المقیدون بسجالت الشركة 
یوم انعقاد الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة عشرین ملیون وخمسین ألف (۲۰,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي بتحویل مبلغ ستة 
عشر ملیون وتسعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائة وثمانیة وسبعین (۱٦,۹۱۳,٤۷۸) لایر سعودي من حساب جاري الشركاء، 
وتحویل مبلغ ملیون وثالثمائة وتسعة وستون ألف وستة عشر (۱,۳٦۹,۰۱٦) لایر سعودي من حساب االحتیاطي النظامي، 

وتحویل مبلغ ملیون وسبعمائة وسبعة وستین ألف وخمسمائة وستة (۱,۷٦۷,٥۰٦) لایر سعودي من حساب األرباح المبقاة.
• وبتاریخ ۱٤۳۹/۱۰/۱۰ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰٦/۲٤م) وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة من 
اثنین وعشرین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى تسعة وعشرین ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر 
سعودي، مقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) 
ریاالت سعودیة، وقد تمت الزیادة عن طریق منح ستمائة وخمسة (٦۰٥) سھم مجاني مقابل كل ألفان ومائتان وخمسة وتسعون 
(۲,۲۹٥) سھم یمتلكھا المساھمون المقیدون بسجالت الشركة یوم انعقاد الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ستة مالیین 
وخمسین ألف (٦,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي، عن طریق تحویل مبلغ اثنین ملیون ومائتین وثمانیة وعشرین ألفاً وثمانمائة 
وتسعین (۲,۲۲۸,۸۹۰) لایر سعودي من حساب جاري الشركاء، وتحویل مبلغ ملیون وستمائة وعشرة آالف وخمسمائة 
وأربعة وثمانون (۱,٦۱۰,٥۸٤) لایر سعودي من حساب االحتیاطي النظامي، باإلضافة إلى تحویل مبلغ اثنین ملیون ومائتین 

وعشرة آالف وخمسمائة وستة وعشرین (۲,۲۱۰,٥۲٦) لایر سعودي من حساب األرباح المبقاة.
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تستحق األسھم محل التسجیل و اإلدراج المباشر حصتھا من أي أرباح تعلنھا الشركة اعتباراَ من تاریخ مستند التسجیل ھذا وعن 
السنوات المالیة التي تلیھا (فضالً راجع القسم رقم ( ٥) "سیاسة توزیع األرباح"). األحقیة في األرباح

ال یوجد شخص مرخص لھ معیّن لبیع أي من أسھم المساھمین الكبار في الشركة، وذلك نظراً الستیفاء الشركة متطلبات 
السیولة الواردة في المادة الحادیة واألربعون من قواعد اإلدراج، حیث أن عدد المساھمین في الشركة والذین ینطبق 
علیھم تعریف الجمھور یبلغ (٥۲) مساھم یملكون مانسبتھ (٤۰٫۹۹۸٪) من رأس مال الشركة كما في تاریخ ھذا مستند.   

المساھمون الكبار الذین یجوز 
للشخص المرخص لھ المعیّن 
بموجب قواعد اإلدراج بیع 
أسھمھم وفقاً لتقدیره، وعدد 
أسھمھم، ونسبة ملكیتھم قبل 

اإلدراج وبعد تطبیق خطة استیفاء 
متطلبات السیولة المقدمة إلى 
السوق وفقاً لقواعد اإلدراج

تسعة وعشرون ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مدفوع بالكامل. رأس مال الُمصدر

إن جمیع أسھم الشركة ھي أسھم عادیة من فئة واحدة، وال یعطي أي سھم لحاملھ حقوق تفضیلیة. ویعطي كل سھم لحاملھ الحق في صوت واحد 
ویحق لكل مساھم في الشركة حضور اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین (سواًء العادیة أو غیر العادیة) والتصویت فیھ. حقوق التصویت

یحظر على كبار المساھمین المذكور أسمائھم في الصفحة (ز) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني عشر (۱۲) شھراً 
من تاریخ بدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة ("فترة الحظر")، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم بعد انتھاء ھذه الفترة 

دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.

القیود المفروضة على 
األسھم

لم یسبق إدراج أسھم الشركة في أي سوق لألسھم سواًء داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا قبل إدراجھا بشكل مباشر في 
السوق الموازیة. 

األسھم التي سبق للُمصدر 
إدراجھا

یقتصر التداول في األسھم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازیة على المساھمین الحالیین (باستثناء المساھمین الكبار في 
الشركة الذین یملكون (٥٪) أو أكثر من رأس مالھا المذكورین في الصفحة (ز) والذین تنطبق علیھم فترة الحظر)، باإلضافة إلى 

فئات المستثمرین المؤھلین وھم:
- أشخاص مرخص لھم یتصرفون لحسابھم الخاص.

- عمالء شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة شریطة أن یكون ذلك الشخص المرخص لھ قد تم تعیینھ بشروط 

تمكنھ من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازیة نیابة عن العمیل ودون الحاجة 
إلى الحصول على موافقة مسبقة منھ.

- حكومة المملكة، أو أي جھة حكومیة، أو أي ھیئة دولیة تعترف بھا الھیئة، أو السوق، وأي سوق مالیة أخرى تعترف بھا 

الھیئة، أو مركز اإلیداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طریق محفظة یدیرھا شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة.

- الشركات والصنادیق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
- صنادیق االستثمار.

- األجانب غیر المقیمین المسموح لھم باالستثمار في السوق الموازیة والذین یستوفون المتطلبات المنصوص علیھا في الدلیل 
االسترشادي الستثمار األجانب غیر المقیمین في السوق الموازیة.

- المؤسسات المالیة األجنبیة المؤھلة.
- أي أشخاص اعتباریین آخرین یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع.

- أشخاص طبیعیون یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع، ویستوفون أي من المعاییر 
اآلتیة:

• أن یكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالیة ال یقل مجموع قیمتھا عن أربعین ملیون لایر سعودي وال تقل عن 
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شھراً الماضیة. 

أن ال تقل قیمة صافي أصولھ عن خمسة مالیین لایر سعودي.  •
أن یعمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  •

أن یكون حاصالً على الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة المعتمدة من قبل الھیئة.  •
أن یكون حاصالً على شھادة مھنیة متخصصة في مجال أعمال األوراق المالیة معتمدة من جھة معترف بھا دولیًا.  •

- أي أشخاص آخرین تحددھم الھیئة.

فئات المستثمرین الذیــن 
یحـق لھم تــداول أســھـــم 

الشـركــة

ملیونان وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل. إجمالي عدد أسھم الُمصدر
عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة. القیــمة االسمیــة للسھم

ســعـــر السـھــم  واحد وعشرون (۲۱) لایر سعودي للسھم الواحد.
االسترشادي عند اإلدراج
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تنویھ للمستثمرین
یقدم ھذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في ھذا المستند؛ ونظراً ألنھ ملخص فإنھ ال یشتمل على كل المعلومات التي قد تكون 
مھمة للمستثمرین المؤھلین، ویجب على مستلمي ھذا المستند قراءتھ بالكامل قبل اتخاذ قرارھم باالستثمار في أسھم الشركة بعد االنتھاء من 
تسجیلھا وإدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة. وقد تم تعریف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في ھذا المستند في 

القسم (۱) "التعریفات والمصطلحات" في ھذا المستند.

نبذة عن الشركة 
• تأسست شركة أبناء محمد حسن الناقول في البدایة كمؤسسة فردیة، حیث أسس السید/ محمد حسن مجري الناقول السبیعي (رحمھ هللا) 
بالرقم  سابقاً)  (رحیمة  تنورة  رأس  بمدینة  التجاري  السجل  في  قیدھا  وتم  للمقاوالت"،  الناقول  "مؤسسة  بإسم  فردیة  مؤسسة 
لایر   (۲٥,۰۰۰) ألف  وعشرین  خمسة  قدره  مال  وبرأس  ۱۹۷۷/۰٤/۱۸م)  (الموافق  ۱۳۹۷/۰٤/۲۹ھـ  بتاریخ   (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤)

سعودي.
• وفي تاریخ ۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م) قرر مالك المؤسسة نقل المقر الرئیس إلى بلدة أم الساھك بمحافظة القطیف، 
بتاریخ   (۲۰٦۳۰۱٥۳٦۳) رقم  التجاري  السجل  في  المؤسسة  وقید   (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤) رقم  التجاري  السجل  شطب  تم  وعلیھ 
۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م)، تحت االسم التجاري "مؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ محمد حسن السبیعي".

• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰۱/۰۸ھـ (الموافق۲۰۱۰/۱۲/۱٤م) تم تحویل الكیان القانوني لمؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ محمد حسن 
السبیعي إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة وتغییر اسمھا لتصبح باسم "شركة محمد حسن الناقول المحدودة للصناعة والتجارة والمقاوالت" 
ألف  وخمسمائة  ملیون  بمبلغ  المؤسسة  أصول  صافي  تقییم  تم  وقد  السبیعي،  الناقول  حسن  محمد  ماجد  السید/  الشریك  بدخول  وذلك 
(۱,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي لتحدید رأس مال الشركة والمقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة نقدیة متساویة القیمة، قیمة كل منھا 
مائة وخمسین (۱٥۰) لایر سعودي، وقام الشریك السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي بدفع قیمة حصتھ في رأس مال الشركة والبالغة 

خمسة وسبعین ألف (۷٥,۰۰۰) لایر سعودي نقداً إلى الشریك السید/ محمد حسن مجري الناقول السبیعي (رحمھ هللا).
• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰٦/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۱۱/۰٥/۱٥م) قرر الشركاء زیادة رأس مال الشركة من ملیون وخمسمائة ألف (٥۰۰,۰۰۰,۱) 
لایر سعودي إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة  نقدیة متساویة القیمة، 
قیمة كل منھا مائتین وتسعین (۲۹۰) لایر سعودي، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ملیون وأربعمائة ألف (۱,٤۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، عن 

طریق إیداعات نقدیة بموجب الشھادة الصادرة من المحاسب القانوني للشركة بھذا الخصوص.
• وبتاریخ ۱٤۳٥/۰٥/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱٤/۰۳/۲٤م) قرر الشركاء نقل المقر الرئیس للشركة من بلدة أم الساھك بمحافظة القطیف إلى مدینة 

الخبر، وتم قیدھا بمدینة الخبر بموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۱۰٥۰۹۱۰) وتاریخ ۱٤۳٤/۰۱/۲۰ھـ (الموافق ۲۰۱۲/۱۲/۰۳م).
• وبتاریخ ۱٤۳٦/۰۹/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۰٦/۱۷م) حل الورثة محل الشریك المتوفي (محمد حسن مجري الناقول السبیعي) بحیث 
الناقول المحدودة للصناعة  أبناء محمد حسن  أصبح عدد الشركاء ثالثة عشر (۱۳) شریكاً، كما تم تعدیل اسم الشركة لیصبح "شركة 

والتجارة والمقاوالت".
• وبتاریخ ۱٤۳۷/۰۳/۰٥ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۱٦م) قرر الشركاء نقل المركز الرئیس للشركة من مدینة الخبر إلى مدینة الدمام، وتم 

قیدھا بمدینة الدمام بموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) وتاریخ ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م).
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰۳م) قرر الشركاء تحویل الشركة من ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة، 
وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰٤م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲۲۹) بالموافقة على الترخیص بتحول الشركة من 

ذات مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة.
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۳م) وافقت الجمعیة العامة للمساھمین (الجمعیة التحویلیة) على تحول الشركة من شركة 

ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۹م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲٤۱) بالموافقة على إعالن تحول الشركة من ذات 

مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۲۳م) تم قید الشركة بسجل الشركات المساھمة بمدینة الدمام، وتسجیلھا بموجب شھادة 
بتاریخ  صالحیتھا  تنتھي  والتي  ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)  (الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل 

۱٤٤٤/۰۱/۲۰ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۰۸/۱۸م).

ملخص المعلومات األساسیة
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 ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
تركي محمد حسن الناقول السبیعي
نایف محمد حسن الناقول السبیعي

حصة مفرح ظافر السبیعي
عبدهللا محمد حسن الناقول السبیعي

مساھمون آخرون یمتلكون أقل من ٥٪ (٥۹ مساھم)
المجموع

المصدر: الشركة
* ال یوجد أي ملكیة غیر مباشرة في الشركة كما في تاریخ ھذا المستند.

۳۷۷,۰۰۰
۲۳۲٫۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰
۱۷٤,۰۰۰
۱٤٥,۰۰۰

۱,۷٦۹,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰

۳,۷۷۰,۰۰۰
۲,۳۲۰,۰۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۷٤۰,۰۰۰
۱,٤٥۰,۰۰۰
۱۷,٦۹۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰

٪۱۳٫۰۰
٪۸٫۰۰
٪۷٫۰۰
٪٦٫۰۰
٪٥٫۰۰
٪٦۱٫۰۰

٪۱۰۰٫۰۰

عدد األسھماألســـم

۱
۲
۳
٤
٥
٦

القیمة االسمیةم
النسبة(لایر السعودي)

ملیونین  الشركة من  مال  زیادة رأس  العادیة على  العامة غیر  الجمعیة  وافقت  (الموافق ۲۰۱۷/۰۷/۲۳م)  وبتاریخ ۱٤۳۸/۱۰/۲۹ھـ   •
وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى اثنین وعشرین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى 
اثنین ملیون ومائتین وخمسة وتسعین ألف (۲,۲۹٥,۰۰۰) سھم، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة وجمیعھا أسھم عادیة، وذلك 
عن طریق منح (۲,۰۰٥) سھم مجاني مقابل كل (۲۹۰) سھم یمتلكھا المقیدون بسجالت الشركة یوم انعقاد الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة 
البالغة عشرین ملیون وخمسین ألف (۲۰,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي بتحویل مبلغ ستة عشر ملیون وتسعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائة 
وثمانیة وسبعین (۱٦,۹۱۳,٤۷۸) لایر سعودي من حساب جاري الشركاء، وتحویل مبلغ ملیون وثالثمائة وتسعة وستون ألف وستة عشر 
وستة  وخمسمائة  ألف  وستین  وسبعة  وسبعمائة  ملیون  مبلغ  وتحویل  النظامي،  االحتیاطي  حساب  من  سعودي  لایر   (۱,۳٦۹,۰۱٦)

(۱,۷٦۷,٥۰٦) لایر سعودي من حساب األرباح المبقاة.
• وبتاریخ ۱٤۳۹/۱۰/۱۰ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰٦/۲٤م) وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة من اثنین وعشرین 
إلى  ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم  تسعة وعشرین  إلى  ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر سعودي  ملیون وتسعمائة وخمسین 
ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة، وقد تمت الزیادة 
عن طریق منح ستمائة وخمسة (٦۰٥) سھم مجاني مقابل كل ألفان ومائتان وخمسة وتسعون (۲,۲۹٥) سھم یمتلكھا المساھمون المقیدون 
بسجالت الشركة یوم انعقاد الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ستة مالیین وخمسین ألف (٦,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي، عن طریق 
الشركاء،  من حساب جاري  (۲,۲۲۸,۸۹۰) لایر سعودي  وتسعین  وثمانمائة  ألفاً  وثمانیة وعشرین  ومائتین  ملیون  اثنین  مبلغ  تحویل 
وتحویل مبلغ ملیون وستمائة وعشرة آالف وخمسمائة وأربعة وثمانون (۱,٦۱۰,٥۸٤) لایر سعودي من حساب االحتیاطي النظامي، 
باإلضافة إلى تحویل مبلغ اثنین ملیون ومائتین وعشرة آالف وخمسمائة وستة وعشرین (۲,۲۱۰,٥۲٦) لایر سعودي من حساب األرباح 

المبقاة.
یبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وعشرون ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) 

سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة.

ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج
یوضح الجدول التالي ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج:



كمستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

أنشطة الشركة الرئیسیة 
۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)،  (الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطھا  الشركة  تمارس 
المعدنیة رقم (٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸) وتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ  والثروة  الصناعة  قبل وزارة  الصادر من  الوطني  الصناعي  والترخیص 

(الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م) تعدیل للترخیص رقم (۱۹۷٤) وتاریخ ۱٤۳۸/۰٦/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۳/۱٥م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر، إنتاج خرسانة جاھزة الخلط. 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:
إنتاج البلوك اإلسمنتي والخرسانة الجاھزة.  •

أعمال األلمنیوم والحدادة والنجارة.  •
شراء األراضي وإقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع أو اإلیجار لصالح الشركة.  •

خدمات االستیراد والتصدیر  والوكاالت التجاریة ووكالء التوزیع.  •
النقلیات والكسارات.  •

وتمارس الشركة أنشطتھا وفقاً لألنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت.
وقد حصلت الشركة على جمیع التراخیص النظامیة الالزمة لألنشطة الحالیة، والزالت جمیع تلك التراخیص ساریة المفعول حتى تاریخ 
ھذا المستند. باستثناء ماذكر في الخطر رقم (۲٫۱٫۳) "المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات أو 

سحب التراخیص" في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند.
والشھادات  "التراخیص   (۳٫۱۱) القسم  راجع  فضالً  بموجبھا  أنشطتھا  الشركة  تمارس  التي  التراخیص  حول  المعلومات  من  (ولمزید 

الحكومیة" في ھذا المستند).

ویتمثل نشاط الشركة الفعلي الحالي في ما یلي:
صناعة وإنتاج الخرسانة الجاھزة.   •

(ولمزید من المعلومات حول نشاط الشركة فضالً راجع القسم (۳٫۳) "الطبیعة العامة ألعمال الشركة" من القسم (۳) في ھذا المستند).
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 أ. رؤیة الشركة
أن تكون الشركة الرائدة والمفضلة لحلول البناء في المملكة العربیة السعودیة.

 ب. رسالة الشركة
أن نقدم لعمالئنا حلول بناء مبتكرة ذات جودة عالیة، وتوفیر بیئة عمل جذابة بأعلى معاییر السالمة لموظفینا وخلق قیمة مضافة لمساھمي 

الشركة.

 ج. استراتیجیة الشركة
تتضمن استراتیجیة الشركة ما یلي:

• النمو: زیادة الحصة السوقیة من خالل نمو أعمال الشركة.
• الكفاءة: تعزیز الكفاءة التشغیلیة.

• اإلبداع: تطویر حلول البناء المبتكرة.
• الثقافة: بناء ثقافة عمل جاذبة لتكون الشركة االختیار المفضل للتوظیف في مجال عملھا.

• زیادة الحصة السوقیة من خالل نمو أعمال الشركة، بالعمل على مایلي:
• بناء مصانع جدیدة للخرسانة الجاھزة في مواقع جغرافیة مختلفة لزیادة الطاقة اإلنتاجیة والتغطیة الجغرافیة لقاعدة عمالء أكبر.

• زیادة إمكانیات التوصیل المستمر لعدة مواقع/عمالء عن طریق زیادة المعدات المتاحة (مضخات وخالطات).
• إنشاء شركة خدمات لوجستیة لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات لتوفیر وسائل نقل للمیاه العذبة والبحص بغرض االستخدام 

الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.
• إنشاء مصنع إلنتاج الثلج لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات بغرض االستخدام الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.

• تحسین وتطویر معمل الجودة عن طریق زیادة عدد ونوعیة المعدات المستخدمة الختبارات الجودة الخاصة بمنتجات الشركة.

• تعزیز الكفاءة التشغیلیة، بالعمل على مایلي:
• االستحواذ على محجر للبحص لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات وذلك لالستخدام الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.

• تطویر نظام إدارة عالقة العمالء وإدارة المخزون لتمكین اإلدارة من اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الفائدة للشركة.
• عقد اجتماعات مراجعة األداء التشغیلي واإلنجاز في تنفیذ االستراتیجیة والتدخل حسب الحاجة.

• تطویر حلول البناء المبتكرة، بالعمل على مایلي:
• حضور المعارض المحلیة والدولیة المختصة بالبناء، والخرسانة، وتقنیة البناء الحدیث وكل ما یتعلق بنشاط الشركة لالطالع 

على كافة التطورات في القطاع الذي تعمل فیھ الشركة.
• الحصول على التصنیف/االعتمادات الحكومیة الالزمة لتورید واعتماد التقنیات الحدیثة.

• بناء ثقافة عمل جاذبة لتكون الشركة االختیار المفضل للتوظیف في مجال عملھا، بالعمل على مایلي:
• العمل المستمر على تطویر الھیكل اإلداري للشركة وتحدید المھام والمسؤولیات بما یتناسب مع االستراتیجیة.

• تطویر المھام الرئیسیة للموارد البشریة مثل خدمات الموظفین والحفاظ على الموظفین ذوي الخبرة واختیار الكوادر البشریة 
أصحاب الكفاءة بما یخدم مصلحة الشركة.

• العمل المستمر باطالع الموظفین على خطة الشركة وأھدافھا لغرض اندماج الموظفین مع أھداف االستراتیجیة والعمل على 
تحقیقھا.

• تطویر خطط التحفیز لجمیع أنواع الوظائف في الشركة وربط المحفزات باألداء.
• التوعیة والتدریب الداخلي للموظفین على السالمة المھنیة.

• االجتماعات السنویة مع الموظفین لمراجعة المنجزات والتطلعات للسنة القادمة.

رسالة المصدر واستراتیجیتھ العامة
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نواحي القوة والمیزات التنافسیة للشركة
• توفر الشركة منتجات متنوعة من الخرسانة الجاھزة والقوالب والبلك األسمنتي بجودة عالیة واستخدام أفضل المواد األولیة في التصنیع و ضمن نطاق 

سعري وتنافسي مناسب.
• اكتساب الشھرة في السوق من خالل اسم الشركة وسمعتھا الممتازة.

• تركز الشركة في المقام األول على احتیاجات العمالء وااللتزام بتسلیم المنتجات في الوقت والمكان المحددین من قبل العمالء.
• عملت الشركة على عدة مشاریع كبرى منھا على سبیل المثال (مشروع اإلسكان بالدمام ومشروع إسكان الدفاع الجوي ومشروع إسكان الحرس 

الوطني ومشروع إنشاء مستشفى الدمام المركزي).
• خبرة الشركة في مجال الخرسانة الجاھزة التي تزید من قدرتھا على النمو في مبیعاتھا واالستحواذ على حصة أكبر من نصیب السوق المحلي.

• تتمتع اإلدارة العلیا للشركة بموظفین من أصحاب المؤھالت والكفاءة العالیة.
• تبلغ الطاقة اإلنتاجیة القصوى السنویة لمصنع الشركة ۱۸۰,۰۰۰ متر مكعب من الخرسانة الجاھزة. 
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ملخص المعلومات المالیة

إن ملخص المعلومات المالیة الوارد أدناه مبني على القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م (التي 
تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م)، والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م (التي تتضمن أرقام المقارنة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م)، واإلیضاحات المرفقة بھم.

المصدر: القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

المبیعات
تكلفة المبیعات
إجمالي الربح

دخل السنة من األعمال الرئیسیة
دخل السنة قبل الزكاة

دخل السنة
الدخل الشامل للسنة

۳٤,۳٤۹,٦٦۸
(۲٦,٤٦۷,۷۷۳)
۷,۸۸۱,۸۹٥
٦,۱۲۹,۲۲٤
 ٦,٤٤۲,۹۹۰
٦,۲٥٤,۰۸٤
 ٦,۱٦٤,٥٤۲

قائمة الدخل
(لایر سعودي)

۲۹,۱۹۲,٦٤۹
(۲۳,۸۰۲,٤۳۸)
٥,۳۹۰,۲۱۱
٤,۳۱۳,۳۸۳
 ۲,٥٤۸,۰۹۳
۲,٤٥٦,٦۰۸
 ۲,٥٥۹,۲٥۷

۱۸,۸۰۰,۹۸۳
(۱٥,۹۷۹,٥٤۹)
۲,۸۲۱,٤۳٤
۱,٥٦۸,۷٦۰
 ۱,٥٦۸,٦۱٤
۱,٥۱۸,٦۱٤
۱,٥۱۸,٦۱٤

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(المفحوصة)

۱٦,۷٤۷,٥۷۹
(۱۳,۷۰۸,۳۷۰)
۳,۰۳۹,۲۰۹
۲,۱۰۲,٥۸٥
 ۲,٤۰۳,۲۳۰
۲,٤۰۳,۲۳۰
 ۲,٤۰۳,۲۳۰

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م

(المفحوصة)

السنة المالیة المنتھیة
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة 
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)

المصدر: القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

 مجموع األصول المتداولة
 مجموع األصول غیر المتداولة

 مجموع األصول
 مجموع االلتزامات المتداولة

 مجموع االلتزامات غیر المتداولة
 مجموع االلتزامات

 مجموع حقوق الملكیة
 مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

۱۹,٥۸۲,٥۰۸
۳۳,۱٦٦,۰۳٤
٥۲,۷٤۸,٥٤۲
۱٦,۷٤۲,۷۰٤
٤,٤۳٦,۷۲۱
۲۱,۱۷۹,٤۲٥
۳۱,٥٦۹,۱۱۷
٥۲,۷٤۸,٥٤۲

قائمة المركز المالي (لایر سعودي)

۱۳,٦٤٥,۰۳٦
٤۰,۳٤۱,۰٥۹
٥۳,۹۸٦,۰۹٥
۱۷,٤٤۳,۳٥٤
٥۸۳,۹۳۹

۱۸,۰۲۷,۲۹۳
۳٥,۹٥۸,۸۰۲
٥۳,۹۸٦,۰۹٥

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(المفحوصة)

٥,۱۲۲,۳٤۲
٤۱,۳٦٦,٥۹٤
٤٦,٤۸۸,۹۳٦
۱۱,٥۲٤,۸۱۱
٥۲۳,۹۳۷

۱۲,۰٤۸,۷٤۸
۳٤,٤٤۰,۱۸۸
٤٦,٤۸۸,۹۳٦

السنة المالیة المنتھیة
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة 
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)
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صافي التدفقات النقدیة المتحقق من األنشطة 
التشغیلیة

في)  (المستخدمة  النقدیة  التدفقات  صافي 
األنشطة االستثماریة

في)  (المستخدمة  النقدیة  التدفقات  صافي 
األنشطة التمویلیة

 ۱۷,۳٥۹,۰۲۰

(۱۰,۷۸٤,۰۲۲)

(٦,٦۱٤,۰٥۳)

التدفقات النقدیة
(لایر سعودي)

 ٦,٤۸٥,۸۷٥

(٥,٥۳۷,۹۲٤)

(۱,۲۰۰,۳۷۰)

 ۱,۰۳٤,۹۳۱

(٥۰۸,۷۰۸)

(۲۷۰,٦۷۲)

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(المفحوصة)

 ۷,٤۲٤,۳٦٥

(۲۲۱,٥٦۰)

(٦,٦۱٤,۰٥۳)

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م

(المفحوصة)

السنة المالیة المنتھیة في 
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)

المصدر: القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

 المصدر: معلومات اإلدارة.

معدل النمو في المبیعات
معدل النمو في دخل السنة / الفترة

ھامش إجمالي الربح
ھامش دخل السنة / الفترة

نسبة التداول (مرة)
 مجموع األصول / مجموع االلتزامات (مرة)

المبیعات / مجموع األصول
نسبة الدین / مجموع األصول

نسبة الدین / مجموع حقوق الملكیة
العائد على مجموع األصول 

العائد على مجموع حقوق الملكیة 

-
-

٪۱۸٫٥
٪۸٫٤
 ۱٫۲
 ۲٫٥
٪٥٥٫۳
٪۷٫۷
٪۱۲٫۸
٪٤٫۷
٪۷٫۸

مؤشرات األداء الرئیسیة

٪۱۲٫۳
(٪۳٦٫۸ -)

٪۱٥
٪۸٫۱
۰٫۸
۳٫۰

٪۳٤٫۸
٪۰٫۷
٪۱٫۰
٪۲٫۸
٪٤٫۲

فترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(المفحوصة)

٪۱۷٫۷
٪۱٥٤٫٦
٪۲۲٫۹
٪۱۸٫۲
۰٫٤
 ۳٫۹
٪۷۳٫۹
٪۱٫٤
٪۱٫۸
٪۱۳٫٥
٪۱۸٫۲

السنة المالیة المنتھیة
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة 
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)
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یتعین على كل من یرغب في االستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً وسیتم تداولھا في السوق الموازیة قبل اتخاذ قرار 
االستثمار، دراسة كافة المعلومات التي یحتویھا ھذا المستند بعنایة بما فیھا على وجھ الخصوص عوامل المخاطرة المبینة أدناه والتي ینبغي 

أن یتم مراجعة وصفھا بالتفصیل في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند.

• المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملیاتھا.
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفیذ االستراتیجیة  •

المخاطر المتعلقة باالئتمان  •
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات أو سحب التراخیص  •

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین الرئیسیین واإلدارة التنفیذیة  •
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفین أو سوء سلوكھم  •

المخاطر المتعلقة بتوفر التمویل مستقبالً  •
المخاطر المتعلقة بالتغیرات في المعاییر المحاسبیة والمعاییر الجدیدة  •

المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة  •
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة  •

المخاطر المتعلقة بالتشغیل والتوقف الدوري وغیر الدوري (المفاجئ) لألعمال  •
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء  •

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعیة المحتملة والمطالبات اإلضافیة  •
مخاطر تركز إیرادات الشركة   •

المخاطر المتعلقة بتركز موردي األسمنت والمواد الخام  •
المخاطر المتعلقة بتوفر اإلمدادات وارتفاع أسعار األسمنت والمواد الخام  •

المخاطر المتعلقة بحمایة العالمات التجاریة وحقوق الملكیة  •
المخاطر المتعلقة بعدم وجود تغطیة تأمینیة ألنشطة الشركة وممتلكاتھا وعلى الكوارث الطبیعیة  •

المخاطر المتعلقة بالسیولة  •
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساھمة المدرجة  •

المخاطر المتعلّقة بالدعاوى القضائیة والغرامات  •
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة  •

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغیل وتقنیة المعلومات  •
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین غیر السعودیین  •
مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة  •

المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-19)  •
المخاطر المتعلقة بالمشاریع الجدیدة  •

المخاطر المتعلقة بتوثیق عقود العمل  •
المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة  •

المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون  •
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغیر  •

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفیر القوى العاملة لتلبیة احتیاج الشركة للتوسع مستقبالً  •
المخاطر المتعلقة بالنقل  •

المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلیة االستخدام  •
المخاطر المتعلقة بالعیوب التصنیعیة  •

المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركتھا التابعة في جمھوریة مصر العربیة  •
المخاطر المتعلقة بدخول أعضاء مجلس اإلدارة بأعمال منافسة للشركة عند تركھم للشركة  •

المخاطر المتعلقة بنقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك إلى مصنع الشركة التابعة في جمھوریة مصر العربیة  •
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بتكوین مخصص التفكیك  •

ملخص عوامل المخاطرة
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• المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فیھ الشركة.
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة ولجمھوریة مصر العربیة  •

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط  •
المخاطر المتعلقة بالبیئة المنافسة  •
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  •

المخاطر المرتبطة بتطبیق الئحة حوكمة الشركات  •
المخاطر المتعلقة بعدم التقید باألنظمة والقوانین الحالیة و/أو صدور أنظمة وقوانین جدیدة  •

المخاطر المتعلقة بضریبة القیمة المضافة  •
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكھرباء  •

المخاطر المتعلقة بخضوع عملیات الشركة ألنظمة ولوائح البیئة والصحة والسالمة  •
المخاطر المتعلقة بتغییر آلیة احتساب الزكاة وضریبة الدخل  •

المخاطر المتعلقة بإنفاق المستھلك بسبب سوء األوضاع االقتصادیة  •

• المخاطر المتعلقة في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة.
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السھم  •

المخاطر المتعلقة بالبیانات المستقبلیة  •
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسھم جدیدة  •

المخاطر المتعلقة بتوزیع أرباح لحاملي األسھم  •
المخاطر المرتبطة بالسیطرة الفعلیة من قبل المساھمین الحالیین بعد اإلدراج  •

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسھم الشركة  •
المخاطر المرتبطة ببیع عدد كبیر من األسھم في السوق بعد عملیة اإلدراج  •

مخاطر عدم تمكن الشركة من استیفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئیسیة الحالیة أو أي متطلبات تنظیمیة مستقبلیة  •
المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع  •

مخاطر عدم وجود عالقة قویة أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على أسھم   •
الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة

مخاطر حدوث تقلبات في سعر سھم الشركة مقارنة مع أسعار أسھم الشركات المطروحة طرحاً أولیاً لعدم وجود سعر محدد للطرح  •
مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي  •

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازیة  •



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ص

۱ التعریفات والمصطلحات ...................................................................................................................
۲ عوامل المخاطرة ..........................................................................................................................
المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملیاتھا ...................................................................................  ۱-۲
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس ....................................................................................  ۳-٤
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۸ المعلومات المتعلقة باألسھم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطھ ...............................................................................
تقدیم طلب إلى الھیئة لتسجیل األسھم في السوق الموازیة .....................................................................  ۱-۸
سعر السھم اإلسترشادي عند اإلدراج والقیمة االسمیة لكل سھم ................................................................  ۲-۸
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۱
٥
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جدول المحتویات
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الجدول رقم (۱): أعمار الذمم المدینة .................................................................................................................

الجدول رقم (۲): أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) على عناصر قائمة المركز المالي كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ..........................

الجدول رقم (۳): أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) على عناصر قائمة الدخل كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ...................................

الجدول رقم (٤): التوقفات غیر الدوریة لألعمال ......................................................................................................

الجدول رقم (٥): مصنع الشركة .....................................................................................................................
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الجدول رقم (۹): أكبر خمسة موردین للشركة ........................................................................................................
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الجدول رقم (۱۱): الخطة الزمنیة ومراحل العمل إلنشاء مصنع الناقول للصناعات األسمنتیة وبدء التشغیل ...............................................
الجدول رقم (۱۲): التراخیص والشھادات الحكومیة ...................................................................................................
الجدول رقم (۱۳): قائمة العقارات المستأجرة من الشركة ..............................................................................................
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الشركة أو الُمصدر
المجلس أو مجلس اإلدارة

اإلدارة أو اإلدارة العلیا
النظام األساسي
الجمعیة العامة

الجمعیة العامة العادیة
الجمعیة العامة غیر العادیة

الحكومة 
وزارة التجارة  

وزارة الموارد البشریة والتنمیة 
االجتماعیة

وزارة الصناعة والثروة المعدنیة 
الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة 

الھیئة العامة للزكاة والدخل

نظام الشركات

الئحة حوكمة الشركات

نظام العمل

نظام السوق المالیة

قواعد طرح األوراق المالیة 
وااللتزامات المستمرة

قواعد اإلدراج 

ھیئة السوق المالیة أو الھیئة

شركة السوق المالیة السعودیة

السوق المالیة السعودیة أو السوق 
المالیة أو سوق األسھم أو السوق

نظام تداول أو التداول

السوق الموازیة

شركة أبناء محمد حسن الناقول – شركة مساھمة سعودیة مقفلة.
مجلس إدارة الشركة.

إدارة الشركة.
النظام األساسي للشركة.

الجمعیة العامة للمساھمین في الشركة.
الجمعیة العامة العادیة للمساھمین في الشركة.

الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین في الشركة.
حكومة المملكة العربیة السعودیة.

وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقاً) بالمملكة العربیة السعودیة.
العربیة  بالمملكة  سابقاً)  اإلجتماعیة  والتنمیة  العمل  (وزارة  االجتماعیة  والتنمیة  البشریة  الموارد  وزارة 

السعودیة.
وزارة الصناعة والثروة المعدنیة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) بالمملكة العربیة السعودیة.

الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة بالمملكة العربیة السعودیة.
ترتبط  التي  الحكومیة  الجھات  إحدى  وھي  سابقاً)،  والدخل  الزكاة  (مصلحة  والدخل  للزكاة  العامة  الھیئة 

تنظیمیاً بوزیر المالیة، وھي الجھة الموكلة بأعمال جبایة الزكاة وتحصیل الضرائب.
نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۳) بتاریخ ۱٤۳۷/۰۱/۲۸
ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۱۰م) والذي دخل حیز التنفیذ في تاریخ ۱٤۳۷/۰۷/۲٥ه(الموافق ۲۰۱٦/۰٥/۰۲م) 

والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۷۹) وتاریخ ۱٤۳۹/۰۷/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰٤/۱۱م).
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الھیئة بموجب القرار رقم ۸-۱٦-۲۰۱۷ بتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۱٦ھـ 
وتاریخ   ۲۰۱۹-٥۷-۳ رقم  المالیة  السوق  ھیئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م)،  (الموافق 

۱٤٤۰/۰۹/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٥/۲۰م).
(الموافق  ۱٤۲۳/۰۸/۲۳ھـ.  وتاریخ  م/٥۱  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام 

۲۰۰٥/۰۹/۲۷م) وتعدیالتھ.
(الموافق  ۱٤۲٤/۰٦/۰۲ھـ  وتاریخ  م/۳۰  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالیة  السوق  نظام 

۲۰۰۳/۰۷/۳۱م). وما یطرأ علیھ من تعدیالت.
قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار 
المالیة  السوق  نظام  على  بناًء  ۲۰۱۷/۱۲/۲۷م)  (الموافق  ۱٤۳۹/٤/۹ھـ  وتاریخ   ۲۰۱۷-۱۲۳-۳ رقم 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۰ وتاریخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲ھـ، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة 

رقم ۱- ۱۰٤ - ۲۰۱۹ وتاریخ ۱٤٤۱/۰۲/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م).
 قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالیة السعودیة (تداول) والموافق علیھا بقرار مجلس ھیئة 
السوق المالیة رقم ۲۰۱۷-۱۲۳-۳ وتاریخ ۱٤۳۹/۰٤/۰۹ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۲۷م)، والمعدلة بموجب 

قراره رقم  (۱-۱۰٤-۲۰۱۹) بتاریخ ۱٤٤۱/۰۲/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م).
ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة.

شركة السوق المالیة السعودیة، المؤسسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاریخ ۱٤۲۸/۰۲/۲۹ھـ (الموافق 
۲۰۰۷/۰۳/۱۹م)، وذلك تنفیذاً لنظام السوق المالیة، وھي شركة مساھمة مقفلة سعودیة، والجھة الوحیدة المصرح 

لھا بالعمل كسوق لألوراق المالیة في المملكة العربیة السعودیة، حیث تقوم بإدراج األوراق المالیة وتداولھا.

السوق المالیة السعودیة لتداول األسھم.

النظام اآللي لتداول األسھم السعودیة.
المالیة  األوراق  "قواعد طرح  بموجب  إدراجھا  وقبول  تسجیلھا  تم  التي  األسھم  فیھا  تُتداول  التي  السوق 

وااللتزامات المستمرة" و"قواعد اإلدراج".

۱. التعریفات والمصطلحات
یبین الجدول التالي قائمة بالتعریفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجیل ھذا:

المصطلح أواالختصار المعرف
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مستند التسجیل أو المستند

تسجیل األسھم
اإلدراج المباشر

سعر السھم االسترشادي عند 
اإلدراج 

أسھم المساھمین الحالیین قبل 
اإلدراج

السھم
القیمة االسمیة

الشخص
المساھمون الكبار

المساھمون الحالیون

یوم عمل

السنة المالیة أو السنوات المالیة

القوائم المالیة

ھـ
م

المستشارون
المستشار المالي

المستشار القانوني

فئات المستثمرون المؤھلون

مستند التسجیل ھذا، وھو الوثیقة المطلوبة لتسجیل األسھم لدى الھیئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق 
الموازیة، وذلك بموجب قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة.

تقدیم طلب للھیئة لتسجیل أسھم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازیة.
اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازیة والموافقة على تداولھا.

واحد وعشرون (۲۱) لایر سعودي لكل سھم.

۱۰۰٪ من مجموع أسھم رأس مال الشركة والتي تبلغ ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي.

سھم عادي بقیمة اسمیة (۱۰) ریاالت سعودیة.
۱۰ ریاالت سعودیة للسھم الواحد.

الشخص الطبیعي أو االعتباري.
مساھمو الشركة الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والواردة أسمائھم في صفحة (ز) في ھذا المستند.

المساھمون المبین أسماؤھم في القسم رقم (٤٫۱) في ھذا المستند (ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج).
أي یوم عمل فیما عدا یومي الجمعة والسبت وأي یوم یكون عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة أو أي 
یوم تغلق فیھ المؤسسات المصرفیة أبوابھا عن العمل بموجب األنظمة الساریة واإلجراءات الحكومیة األخرى.

ھي الفترة الزمنیة لعرض نتیجة نشاط المنشأة والمحددة بدایتھا ونھایتھا في عقد التأسیس أو النظام األساسي 
للشركة المعنیة. علماً بأن السنة المالیة للشركة تنتھي في ۳۱ دیسمبر من كل عام. 

األولیة  المالیة  والقوائم  ۲۰۱۹م،  دیسمبر   ۳۱ في  المنتھیة  المالیة  للسنة  للشركة  المراجعة  المالیة  القوائم 
للمعاییر  وفقاً  بھا  المرفقة  واإلیضاحات  یونیو ۲۰۲۰م،  في ۳۰  المنتھیة  أشھر  الستة  لفترة  (المفحوصة) 
الدولیة للتقریر المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى التي 

.(SOCPA) اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
التقویم الھجري
التقویم المیالدي

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤھم على الصفحة (د) و(ه).
شركة فالكم للخدمات المالیة. 

شركة الصالح والسھلي للمحاماة واالستشارات القانونیة.
المستثمرون المؤھلون ھم أي من األشخاص المذكورین أدناه:

۱ ) أشخاص مرخص لھم یتصرفون لحسابھم الخاص.
۲ ) عمالء شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة شریطة أن یكون ذلك الشخص المرخص لھ قد 
الطرح واالستثمار في  المشاركة في  بقبول  الخاصة  القرارات  اتخاذ  تعیینھ بشروط تمكنھ من  تم 

السوق الموازیة نیابة عن العمیل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منھ.
۳ ) حكومة المملكة، أو أي جھة حكومیة، أو أي ھیئة دولیة تعترف بھا الھیئة، أو السوق، وأي سوق 

مالیة أخرى تعترف بھا الھیئة، أو مركز اإلیداع.
في  لھ  مرخص  یدیرھا شخص  محفظة  طریق  عن  أو  مباشرة  الحكومة،  من  المملوكة  الشركات   (  ٤

ممارسة أعمال اإلدارة.
٥ ) الشركات والصنادیق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

٦ ) صنادیق االستثمار.
المتطلبات  یستوفون  والذین  الموازیة  السوق  في  باالستثمار  لھم  المسموح  المقیمین  غیر  األجانب   (  ۷

المنصوص علیھا في الدلیل االسترشادي الستثمار األجانب غیر المقیمین في السوق الموازیة.
۸ ) المؤسسات المالیة األجنبیة المؤھلة.

لدى مركز  المملكة وحساب  في  استثماري  فتح حساب  لھم  یجوز  آخرین  اعتباریین  أشخاص  أي   (  ۹
اإلیداع.

اإلیداع،  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لھم  یجوز  طبیعیون  أشخاص   (۱۰
ویستوفون أي من المعاییر اآلتیة:

 أ) أن یكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالیة ال یقل مجموع قیمتھا عن أربعین ملیون 
لایر سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شھراً الماضیة. 
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الجمھور

فترة الحظر

المساھم أو المساھمون
المستثمر
المملكة

عوامل المخاطرة

المعاییر المحاسبیة الدولیة 
(IFRS) إلعداد التقاریر المالیة

المعیار الدولي للتقریر المالي 
للمنشآت الصغیرة ومتوسطة 

(IFRS for SMEs) الحجم

الھیئة السعودیة للمحاسبین 
(SOCPA) القانونیین

التوطین أو السعودة

نطاقات

لایر / اللایر السعودي / اللایر

 ب) أن ال تقل قیمة صافي أصولھ عن خمسة مالیین لایر سعودي.
 ج) أن یعمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

 د ) أن یكون حاصالً على الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة المعتمدة من قبل الھیئة.
 ھـ) أن یكون حاصالً على شھادة مھنیة متخصصة في مجال أعمال األوراق المالیة معتمدة من 

جھة معترف بھا دولیًا.
۱۱) أي أشخاص آخرین تحددھم الھیئة.

تعنى في قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة األشخاص غیر المذكورین أدناه:
۱) تابعي الُمصدر.

۲) المساھمین الكبار في الُمصدر.
۳) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین للُمصدر.

٤) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لتابعي الُمصدر.
٥) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لدى المساھمین الكبار في الُمصدر.

٦) أي أقرباء لألشخاص المشار إلیھم في (۱، ۲، ۳، ٤ أو ٥) أعاله.
۷) أي شركة یسیطر علیھا أي من األشخاص المشار إلیھم في (۱، ۲، ۳، ٤، ٥، أو ٦) أعاله.

۸) األشخاص الذین یتصرفون باالتفاق معاَ ویملكون مجتمعین (٥٪) أو أكثر من فئة األسھم المراد إدراجھا.
یحظر على كبار المساھمین المذكورین في الصفحة (ز) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني عشر 
(۱۲) شھراً من تاریخ بدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم بعد انتھاء 

ھذه الفترة دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.
حملة أسھم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.

كل شخص یستثمر في األسھم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجھا في السوق الموازیة.
المملكة العربیة السعودیة.

ھي مجموعة المؤثرات المحتملة التي یجب اإللمام بھا والتحوط لھا قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسھم محل 
التسجیل واإلدراج المباشر في السوق الموازیة.

مجموعة المعاییر المحاسبیة وتفسیراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.
(International Financial Reporting Standards).

وھي المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، والتي تضم المعاییر 
الدولیة باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافیة المطلوبة من الھیئة السعودیة للمحاسبین  القانونیین 
وغیرھا من المعاییر والتصریحات التي أقرتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، والتي تشمل المعاییر 

واإلصدارات الفنیة المتعلقة بالمسائل التي التغطیھا المعاییر الدولیة، مثل مسألة الزكاة.
مجموعة المعاییر المحاسبیة وتفسیراتھا الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة الدولیة المعتمدة في 
المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
(For Small and medium-sized enterprises International Financial Reporting Standards)
وتعتمد ھذه المعاییر على متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قیاس أسھل من تلك التي تطلبھا النسخة الكاملة من المعاییر 
الدولیة للتقریر المالي (IFRS)، ویتم تطبیق ھذه المعاییر من المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم والتي تعّرف 
لغرض تطبیق معاییر المحاسبة بأنھا تلك المنشآت التي ال تخضع للمسائلة العامة بغض النظر عن حجمھا أو شكلھا 
القانوني. (یقصد بالشركات التي تخضع للمساءلة العامة مثل الشركات المالیة والشركات المدرجة في السوق المالیة).

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في المملكة العربیة السعودیة.

إحالل المواطنین السعودیین مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.
تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب قرار وزیر العمل رقم ٤۰٤۰ بتاریخ ۱٤۳۲/۱۰/۱۲ھـ (الموافق 
۲۰۱۱/۰۹/۱۰م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ٥۰ بتاریخ ۱٤۱٥/۰٥/۱۲ھـ (الموافق ۱۰/۲۷/۱۹۹٤

م)، وقد أطلقت وزارة الموارد البشریة والتنمیة اإلجتماعیة (وزارة العمل والتنمیة اإلجتماعیة سابقاً) بالمملكة 
برنامج (نطاقات) لتقدیم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظیف المواطنین السعودیین، ویقیم ھذا البرنامج أداء 

أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وھي البالتیني واألخضر واألحمر.
لایر سعودي – العملة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة.
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(VAT) ضریبة القیمة المضافة

جائحة أو الوباء أو الفیروس أو 
فیروس كورونا "كوفید - ۱۹"

البردورة

اإلنترلوك

الھیئة السعودیة للمواصفات 
(SASO) والمقاییس والجودة

مخصص التفكیك

قرر مجلس الوزراء بتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۰۲ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۱/۳۰م) الموافقة على االتفاقیة الموحدة لضریبة 
القیمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والتي بدأ العمل بھا ابتداء من ۱ ینایر ۲۰۱۸م، كضریبة 
جدیدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بھا من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي 
دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي. مقدار ھذه الضریبة (٥٪)، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منھا 
(كاألغذیة األساسیة والخدمات المتعلقة بالرعایة الصحیة والتعلیم). وقررت حكومة المملكة زیادة نسبة ضریبة 

القیمة المضافة من ٥٪ إلى ۱٥٪ ودخل ھذا القرار حیز التنفیذ ابتداًء من تاریخ ۱ یولیو ۲۰۲۰م.
ھو مرض فیروسي ُمعدي یعُرف باسم (فیروس كورونا واختصاراً "كوفید - ۱۹"، حیث بدأ باالنتشار في معظم 
دول العالم ومن ضمنھا المملكة العربیة السعودیة وذلك في مطلع العام ۲۰۲۰م، وعلى أثر ذلك صنفتھ منظمة 

الصحة العالمیة بأنھ جائحة.
ھي نوع من أنواع البلك تستخدم على سبیل المثال ال الحصر في تنظیم صرف المیاه ولمنع السیارات من الخروج 

عن الرصیف، وھي تحدد حافة الرصیف وتحسن الشكل النھائي للطریق.
ھو نوع من أنواع البالط الخرساني على ھیئة أشكال ھندسیة متنوعة، یتم تركیبھ دون استخدام األسمنت حیث 
یتداخل البالط بین بعضھ بحیث یمكن خلعھ وإعادة تركیبھ عند الحاجة للحفر أسفلھ دون أن یتضرر أو ینكسر وھو 

یصنع بأشكال وألوان متعددة.
ھي الھیئة المعنیة بتقدیم أفضل الخدمات للمستفیدین والحفاظ على صحة وسالمة المستھلك في المملكة، والعمل 
على تطویر المواصفات القیاسیة واللوائح الفنیة بشكل مستمر لحمایة األسواق من السلع المقلدة والمغشوشة ودعم 

االقتصاد الوطني.
ھو مخصص یتم تكوینھ وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (۳۷) "المخصصات والمطلوبات المحتملة 
تكوین  أراضي مستأجرة  المقام أصولھا على  الشركة  قیام  یستدعي ضرورة  المحتملة" والذي  والموجودات 

مخصص بتفكیك ھذه األصول.
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۲-۱-۱ المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفیذ  الخطة االستراتیجیة للشركة
تعتمد قدرة الشركة على زیادة إیراداتھا وتحسین ربحیتھا على مدى التنفیذ الفعّال لخطتھا االستراتیجیة، والتي قد تشمل تحسین خطوط 
اإلنتاج الحالیة أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جدیدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالھا في المستقبل تعتمد على قدرتھا على مواصلة 
تنفیذ وتحسین نظم المعلومات التشغیلیة والمالیة واإلداریة بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتھا على زیادة قواھا العاملة وتدریبھا 
وتحفیزھا وإدارتھا. عالوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القیام بھا في المستقبل سوف تخضع للتكالیف المقدرة 
وجدول التنفیذ الزمني المحدد لھا، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمویل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفیذ خطط 
التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لھا ووفق التكالیف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقیق الربحیة المرجوة من ھذه المشاریع والذي 
قد یعود ألسباب مختلفة بما فیھا تغیر حالة السوق وقت تنفیذ ھذه المشاریع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سیؤثر سلباً 

على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على وضعھا المالي ونتائج أعمالھا وربحیتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

المخاطر المتعلقة باالئتمان  ۲-۱-۲
تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما یعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معین للطرف اآلخر. وقد تواجھ الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة 

حاالت مؤقتة أو دائمة منھا وجود أرصدة مدینة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتھا تجاه الشركة، وغیرھا.

بلغ رصید الذمم المدینة التجاریة للشركة سبعة ملیون وأربعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثالثة وخمسین (۷,٤۱٤,۹٥۳) لایر سعودي 
تمثل (۱٤٫۱٪) من مجموع األصول كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م، وبلغ ملیونین وخمسمائة وخمسة وأربعین ألف وخمسمائة وستة وعشرین 
(۲,٤٤٥,٥۲٦) لایر سعودي تمثل (٥٫۳٪) من مجموع األصول كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، وبلغ ثالثة ملیون وسبعمائة وواحد وثالثین 

ألف وثمانمائة وستة (۳,۷۳۱,۸۰٦) لایر سعودي (٦٫۹٪) من مجموع األصول كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

وتمثل الذمم المدینة غیر المسددة ألكثر من ۹۰ یوماً حوالي (۲۱٪) و(۳٦٪) و(۳۳٪) من إجمالي الذمم المدینة التجاریة كما في ۳۱ دیسمبر 
۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. ویوضح الجدول التالي أعمار الذمم المدینة للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸

م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م:

إن االستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة ینطوي على مخاطر عالیة وقد ال یكون االستثمار فیھا مالئماً إال 
للمستثمرین القادرین على تقییم مزایا ومخاطر ھذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنھ.

یتعین على كل من یرغب في االستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً وسیتم تداولھا في السوق الموازیة دراسة كافة المعلومات التي 
یحتویھا ھذا المستند بعنایة بما فیھا عوامل المخاطرة المبینة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جمیع 
المخاطر التي یمكن أن تواجھھا الشركة، بل إنھ من الممكن وجود عوامل إضافیة لیست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنھا التأثیر 

على عملیاتھا.

إن نشاط الشركة، والظروف المالیة، والتوقعات المستقبلیة، ونتائج العملیات، والتدفقات النقدیة، قد تتأثر سلباً بصورة جوھریة إذا ما حدثت أو 
تحققت أي من المخاطر التي تضمنھا ھذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالیاً أنھا جوھریة. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم یحددھا مجلس 

اإلدارة أو یصنفھا حالیاً بأنھا غیر جوھریة، لكنھا قد تحدث بالفعل وتصبح جوھریة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنھا جوھریة، أو حدوث أیة مخاطر أخرى لم یتسنى 
إلدارة الشركة أن تحددھا، أو التي تعتبرھا في الوقت الحالي غیر جوھریة، فإن ذلك قد یؤدي إلى انخفاض سعر األسھم في السوق وإضعاف قدرة 

الشركة على توزیع أرباح على المساھمین وقد یخسر المستثمر كامل استثماره في أسھم الشركة أو جزء منھ.

ویقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنھ على حد علمھم واعتقادھم، فإنھ ال توجد أي مخاطر جوھریة أخرى كما في تاریخ ھذا المستند بخالف تلك 
المذكورة في ھذا القسم، یمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرین باالستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة.

إن المخاطر والشكوك المبینة أدناه مقدمة بترتیب الیعبر عن مدى أھمیتھا. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافیة، بما في ذلك تلك المخاطر الغیر 
المعلومة حالیاً أو التي تعتبر غیر جوھریة، قد یكون لھا التأثیرات المبینة أعاله.

۲-۱ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملیاتھا

۲. عوامل المخاطرة
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كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰مأعمار الذمم المدینة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

۲,٤۳۷,۱٥۱
٥٦,۹۸۷

٥۳
۹۱,۱٦٦
۲۸۳,۲۸۱
۸٦۳,۱٦۸

۳,۷۳۱,۸۰٦

۳۰ – ۰
٦۰ - ۳۰
۹۰ – ٦۰

۱۲۰ - ۹۰
۱٥۰ - ۱۲۰

أكثر من ۱٥۰
اإلجمالي

الجدول رقم (۱): أعمار الذمم المدینة

المصدر الشركة

٪٦٥٫۳۱
٪۱٫٥۳
٪۰٫۰۰۱
٪۲٫٤٤
٪۷٫٥۹
٪۲۳٫۱۳

٪۱۰۰٫۰۰

۷۱٥,٤٥۸
٤٤۰,۱۱۳
٤۱۹,۲٤٦
۱٤۰,۰٤۰
۱۹٦,۹۹۳
٥۳۳,٦۷٦

۲,٤٤٥,٥۲٦

٪۲۹٫۲٦
٪۱۸٫۰۰
٪۱۷٫۱٤
٪٥٫۷۳
٪۸٫۰٦
٪۲۱٫۸۲

٪۱۰۰٫۰۰

۲,٤۷۸,۹۷۸
۲,۰۰۷,٥۰۲
۱,۳۷۳,۲۸٦
۷۱٥,۲۷۲
٤۱٦,۷۸٥
٤۲۳,۱۳۰

۷,٤۱٤,۹٥۳

٪۳۳٫٤۳
٪۲۷٫۰۷
٪۱۸٫٥۲
٪۹٫٦٥
٪٥٫٦۲
٪٥٫۷۱

٪۱۰۰٫۰۰

القیمة
(لایر سعودي) النسبة(یوم)

(٪)
القیمة

(لایر سعودي)
النسبة
(٪)

القیمة
(لایر سعودي)

النسبة
(٪)

كما بلغ رصید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا مبلغ (۱۱۱,۳۹۷) لایر سعودي للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م وكما في ۳۰ 
یونیو ۲۰۲۰م، والذي شكل نسبة (٤٫٤٪) و(۲٫۹٪) من إجمالي الذمم المدینة كما في كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو 
۲۰۲۰م على التوالي. وتقوم الشركة بمنح الشروط االئتمانیة لعمالئھا من المؤسسات والشركات، ویتراوح متوسط فترة االئتمان الممنوحة 
للعمالء من ۳۰ یوم إلى ٦۰ یوم، ویتم تحدید فترة االئتمان الممنوحة للعمالء بشكل أساسي وفقاً لتقییم مدى التزام العمیل بالسداد خالل الفترة 

التاریخیة مع وضع حد أعلى لكل عمیل على حده من ناحیة القیمة.
وبشكل عام یتم شطب الذمم المدینة التجاریة إذا كان موعد استحقاقھا ألكثر من عامین وال تخضع لنشاط إنفاذ إذا كان من المتوقع أن تكون 

تكفلة ھذا النشاط أعلى من فائدة القیام بذلك. وتتم مراقبة مستحقات العمالء البارزة بانتظام.
ال تستطیع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معھم في الوفاء بالتزاماتھم، وھي ال تستطیع أیضاً توقع قدرتھم المستقبلیة بااللتزام 
بشكل دقیق. وفي حالة عدم التزام المدینین بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصیل الذمم المدینة منھم، فإن ذلك سیؤثر بشكل سلبي 
النقدیة، وبالتالي سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة  وجوھري على توفر السیولة لحاجات الشركة ومصاریفھا وتدفقاتھا 

ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳ المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات أو سحب التراخیص
یتعین على الشركة الحصول على التصاریح والتراخیص والموافقات النظامیة المختلفة فیما یتعلق بأنشطتھا والمحافظة علیھا. وتشمل ھذه 
التراخیص على سبیل المثال ال الحصر: الترخیص الصناعي الوطني الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنیة والترخـیص البیئي 
السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة   (SASO) الجودة  باستعمال عالمة  ترخیص  وشھادة  البیئة  وحمایة  لألرصاد  العامة  الھیئة  عن  الصادر 
وشھادات  التجاریة  العالمات  تسجیل  وشھادات  التجارة  وزارة  الصادرة عن  الشركة  تسجیل  وشھادات  والجودة،  والمقاییس  للمواصفات 

السعودة وشھادات الزكاة وشھادة التسجیل في ضریبة القیمة المضافة وشھادات التأمینات االجتماعیة.
لم تستكمل الشركة اإلجراءات الخاصة بفرع الشركة (مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة)، حیث وكما بتاریخ 
ھذا المستند لم یتم استخراج ترخیص بیئي لفرع الشركة (مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة) من الھیئة العامة 
لألرصاد وحمایة البیئة، وبالتالي یعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام للبیئة والئحتھ التنفیذیة ولمتطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنیة والتي 
توجب على الشركات الصناعیة الحصول على موافقة بیئیة من الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة قبل بدء تشغیل منشآتھا الصناعیة وذلك 
من أجل المحافظة على الترخیص الصناعي المعطى لھا، ووفقاً للفقرة (۲) من المادة (۱۸) من النظام العام للبیئة الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/۳٤) وتاریخ ۱٤۲۲/۰۷/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۰۱/۱۰/۱٥م) یعاقب من یخالف أي حكم من أحكامھ بعقوبة مالیة ال تتجاوز عشرة 
اآلف (۱۰,۰۰۰) لایر سعودي وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ویجوز إغالق المنشأة لمدة ال تتجاوز ۹۰ یوم في حال التكرار. وفي حال 
فرض مثل ھذه العقوبات على الشركة فإن ذلك سیؤثر سلباً على أعمالھا ونتائج عملیاتھا وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
تمارس الشركة نشاطھا بموجب الترخیص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنیة رقم (٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸) 
وتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م) تعدیل للترخیص رقم (۱۹۷٤) وتاریخ ۱٤۳۸/۰٦/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۳/۱٥م)، 
ویجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعلیمات التي تفرضھا وزارة الصناعة والثروة المعدنیة على الشركات التي حصلت على تراخیص 
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صناعیة. وعلى كافة الشركات الصناعیة المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنیة التقدم بطلب تعدیل ترخیصھا تبعاً ألي تعدیالت 
في بیاناتھا ومنھا على سبیل المثال تعدیل االسم التجاري أو زیادة عدد العمالة، وإذا لم تلتزم الشركة بشروط وتعلیمات وزارة الصناعة 
الھیئـة  مـن  المتبنـاة  المواصفـات  أو  المعتمـدة  والمقاییـس  للمواصفـات  المنتجـات  بمطابقـة  االلتـزام  أبرزھا  (والتي من  المعدنیة  والثروة 
السعودیة للمواصفات والمقاییس، وااللتزام بمواد النظام العام للبیئة والئحتھ التنفیذیة للمحافظة على البیئة من التلوث (علماً أنھ كما ذكر 
السالمة واألمن  والتعلیمات ولوائح  باألنظمة  المستند)، وااللتزام  تاریخ ھذا  الشركة كما في  لفرع  بیئي  استخراج ترخیص  یتم  لم  أعاله 
الصناعي والصحة العامة وغیرھا)، فإنھا ستكون معرضة لتعلیق أو سحب الترخیص الصناعي الخاص بھا، وفي حال تعلیق أو سحب 
الترخیص من الشركة فإنھ لن یكون باستطاعتھا االستمرار في ممارسة نشاطھا. وسیكون لذلك تأثیر سلبي وجوھري على أعمال الشركة 

ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وعلى توقعاتھا المستقبلیة وسعر سھمھا في السوق.
إن عدم تمكن الشركة من تجدید رخصھا وتصاریحھا وشھاداتھا الحالیة أو الحصول على أي من التراخیص الالزمة ألعمالھا أو إذا تم تعلیق 
أو انتھاء أو سحب أي من تراخیصھا أو إذا تم تجدید أي من تلك التراخیص بشروط غیر مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة 
على الحصول على الرخص والتصاریح والشھادات اإلضافیة التي قد تُطلب منھا في المستقبل، فإن ذلك قد یعرض الشركة للتوقف واالمتناع 
عن القیام بأعمالھا كإغالق الشركة أو تجمید جمیع الخدمات التي تقدمھا الجھات الرقابیة للشركة (كتجدید التراخیص والشھادات واستخراج 
والتصاریح  بالتراخیص  العالقة  ذات  الجھات  تفرضھا  مالیة  لغرامات  تعرضھا  أو  الكفاالت...إلخ)  ونقل  اإلقامة  ورخص  التأشیرات 
والشھادات، مما سینتج عنھ تعطل عملیات الشركة وتكبدھا تكالیف إضافیة والذي بدوره سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة 

ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین الرئیسیین واإلدارة التنفیذیة  ٤-۱-۲
استقطاب  إلى  الشركة  وتھدف  الرئیسیین،  والموظفین  التنفیذیة  إدارتھا  وكفاءات  للنجاح على خبرات  المستقبلیة  الشركة وخططھا  تعتمد 
وتوظیف األشخاص المؤھلین لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغیل السلیم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زیادة 
أیاً من كبار  رواتب موظفیھا لكي تضمن بقاءھم أو الستقطاب كوادر جدیدة ذات مؤھالت وخبرات مناسبة. وعلیھ إذا خسرت الشركة 
التنفیذیین أو الموظفین المؤھلین ولم تتمكن من توظیف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤھالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسیكون لذلك تأثیراً 

سلبیاً جوھریاً على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-٥ المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفین أو سوء سلوكھم
قد تواجھ الشركة أخطاء من الموظفین أو سوء سلوك، كالغش واالختالس واالحتیال والسرقة والتزویر وإساءة استخدام ممتلكاتھا والتصرف نیابة 
عنھا دون الحصول على التفویضات اإلداریة المطلوبة. وبالتالي قد یترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤولیات تتحملھا الشركة، أو عقوبات 

نظامیة، أو مسؤولیة مالیة مما سوف یؤثر سلباً وبشكل جوھري على سمعة الشركة ووضعھا المالي أو نتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-٦ المخاطر المتعلقة بتوفر التمویل مستقبالً
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسھیالت بنكیة لتمویل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدیر بالذكر، أن الحصول على التمویل 
یعتمد على رأس مال الشركة ومركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة والضمانات المقدمة وسجلھا االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكید أو ضمان 
بشأن حصولھا على التمویل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمویل الذي تحتاجھ من جھات 
ممولة، أو تمویل بشروط تفضیلیة مقبولة تتناسب مع الشركة، سیكون لھ أثر سلبي على أداء الشركة وعملیاتھا التشغیلیة وخططھا المستقبلیة.

۲-۱-۷ المخاطر المتعلقة بالتغیرات في المعاییر المحاسبیة والمعاییر الجدیدة
تم إعداد القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر 
المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م واإلیضاحات المرفقة بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (SOCPA)، والشركة ملزمة في ھذه الحالة بتطبیق 

التعدیالت أو التغییرات التي تطرأ على ھذه المعاییر من وقت آلخر.
أعدت الشركة قوائمھا المالیة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت الصغیرة ومتوسطة 
 (IFRS) وبدایة من العام ۲۰۱۹م قررت الشركة إعداد قوائمھا المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي ،(IFRS for SMEs) الحجم
 ،(SOCPA) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
وقد نتج عن ھذا التطبیق تغییر في المعالجات المحاسبیة لعدد من البنود في القوائم المالیة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م. 
 (IFRS) ووفقاً للقوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، فإن أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي
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على عناصر قائمة المركز المالي للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م موضح في الجدول التالي:

وعلى قائمة الدخل للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م موضح في الجدول التالي:

وبناء على ماذكر أعاله، فقد أدى تطبیق الشركة لمعاییر المحاسبة الدولیة (IFRS) إلى تغییرات على قوائمھا المالیة للسنة المالیة المنتھیة 
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م، كما سیؤدي إلى تغییرات مماثلة في السنوات المالیة الالحقة أو تغییرات أخرى قد تكون جوھریة ولم یظھر أثرھا 
حالیاً أو قد ال تعلمھا الشركة. وبالتالي فإن أي تغییرات في ھذه المعاییر أو إلزامیة تطبیق بعض المعاییر الجدیدة من الممكن أن تؤثر سلباً 

على القوائم المالیة وبالتالي على النتائج المالیة للشركة ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۸ المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
الشركة،  بما في ذلك  المملكة،  العاملة في  الشركات  تلتزم بموجبھ جمیع  بالمملكة بحیث  نظامیاً  السعودة متطلباً  یعتبر االلتزام بمتطلبات 
بتوظیف نسبة معینة من الموظفین السعودیین بین مجموع موظفیھا والمحافظة على تلك النسبة. ووفقاً لبرنامج نطاقات الصادر عن وزارة 
۲۰۲۰/۱۱/۱۸م)  (الموافق  ۱٤٤۲/۰٤/۰۳ھـ  تاریخ  في  كما  الشركة  لدى  السعودة  نسبة  بلغت  االجتماعیة،  والتنمیة  البشریة  الموارد 
البشریة والتنمیة االجتماعیة فرض سیاسات  الموارد  المنخفض"، وفي حال قررت وزارة  النطاق "األخضر  (۱٥٫٤٪) وُمصنفة ضمن 
توطین أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة، فإن ذلك سیؤدي إلى 
فرض عقوبات على الشركة تفرضھا الجھات الحكومیة، كتعلیق طلبات تأشیرات العمل ونقل الكفالة للعاملین غیر السعودیین، والتي سیكون 
لھا تأثیر سلبي جوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا. (ولمزید من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي 

(۳٫۱٤) "الموظفون والسعودة" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا" في ھذا المستند).

۲-۱-۹ المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة
قد یؤدي أي ضرر من الكوارث الطبیعیة یصیب مرافق الشركة مثل الفیضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبیعیة األخرى والتي ال 
تتوفر تغطیة تأمینیة علیھا، إلى تكبد الشركة تكالیف كبیرة وطائلة. كما یؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملیاتھا وااللتزام 
بمتطلباتھا التعقادیة وبالتالي التقلیل من نتائجھا التشغیلیة. وفي حالة حدوث كوارث طبیعیة وإضرارھا بمرافق وأصول الشركة، فسیكون 

لذلك أثر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

مجموع األصول
مجموع االلتزامات

مجموع حقوق الملكیة
مجموع االلتزامات وحقوق الملكیة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲): أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) على عناصر قائمة المركز المالي كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

٥٤,۰۳۸,۰٤٥
۲۱,٤٦۰,۲٥۷
۳۲,٥۷۷,۷۸۸
٥٤,۰۳۸,۰٤٥

(۱,۲۸۹,٥۰۳)
(۲۸۰,۸۳۲)

(۱,۰۰۸,٦۷۱)
(۱,۲۸۹,٥۰۳)

٥۲,۷٤۸,٥٤۲
۲۱,۱۷۹,٤۲٥
۳۱,٥٦۹,۱۱۷
٥۲,۷٤۸,٥٤۲

المعیار الدولي للتقریر المالي للمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجمالبند
(IFRS for SMEs)المعاییر الدولیة للتقریر أثر التحول

(IFRS) المالي

المبیعات
تكلفة المبیعات
إجمالي الربح

دخل السنة من األعمال الرئیسیة
دخل السنة قبل الزكاة

دخل السنة
الدخل الشامل للسنة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳): أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي (IFRS) على عناصر قائمة الدخل كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

۲۹,۱۹۲,٦٤۹
(۲٤,۲۹۱,۳۷۰)

٤,۹۰۱,۲۷۹
۳,٦٥۹,٤۱۳
۳,٦٥۹,٤۱۳
۳,٥٦۷,۹۲۸
۳,٥٦۷,۹۲۸

-
٤۸۸,۹۳۲
٤۸۸,۹۳۲
٦٥۳,۹۷۰

(۱,۱۱۱,۳۲۰)
(۱,۱۱۱,۳۲۰)
(۱,۰۰۸,٦۷۱)

۲۹,۱۹۲,٦٤۹
(۲۳,۸۰۲,٤۳۸)

٥,۳۹۰,۲۱۱
٤,۳۱۳,۳۸۳
۲,٥٤۸,۰۹۳
۲,٤٥٦,٦۰۸
۲,٥٥۹,۲٥۷
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(IFRS for SMEs)المعاییر الدولیة للتقریر أثر التحول
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۲-۱-۱۰ المخاطر المتعلقة بالتشغیل والتوقف الدوري وغیر الدوري (المفاجئ) لألعمال
تعتمد الشركة في استمرار عملیاتھا على سیر وفعالیة خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فیھا، وتعتبر المنشآت الصناعیة عرضة لمخاطر تشغیلیة 
كبیرة نتیجة لعدة عوامل كالقوة القاھرة (مثل إجراءات حظر التجول التي فرضتھا الحكومة بسبب انتشار وباء فیروس كورونا "كوفید – 
۱۹"، حیث اضطرت المجموعة إلى تعلیق عملیاتھا التشغیلیة وقامت بغلق مكاتبھا ومصانعھا لفترة عشرین (۲۰) یوم) (فضالً راجع الخطر 
المفاجئة  األعطال  أو  الطبیعیة  والكوارث  القسم)،  ھذا  من   ""۱۹ - "كوفید  كورونا  فیروس  بجائحة  المتعلقة  "المخاطر   (۲٫۱٫۲٥) رقم 
بالمعدات الرئیسة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجھزة الحاسب اآللي، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبیر بمرافق 
المنشآت الصناعیة أو القوة العاملة بھا، أو تتسبب في تعطل عملیة اإلنتاج وقدرة الشركة على تسلیم منتجاتھا، مما یترتب علیھا تكبد الشركة 

لخسائر، وبالتالي التأثیر بشكل سلبي وجوھري على أعمالھا ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
والجدیر بالذكر أن الشركة تقوم بإیقاف خطوط اإلنتاج بشكل دوري ومتسلسل كل ثالث (۳) شھور لعمل صیانة دوریة ولمدة یوم واحد وبما 
من  مكعب  متر   ٦۰۰-٥۰۰ مابین  یتراوح  والذي  للشركة  الیومي  اإلنتاج  من   (٪۲۰) تتجاوز  ال  تعطل  بنسبة  اإلنتاج  استمرار  یضمن 
الخرسانة، أما فیما یتعلق بالتوقف غیر الدوري فھو یتعلق بما تم اإلشارة إلیھ أعاله من مخاطر ، باإلضافة إلى األعطال التي قد تحدث بشكل 

مفاجئ لخطوط اإلنتاج، ویوضح الجدول التالي التوقفات غیر الدوریة خالل األعوام ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م:

علماً أنھ خالل العام ۲۰۲۰م لم یحدث أي توقف مفاجئ لألعمال حتى تاریخ ھذا المستند، باستثناء ماتم اإلشارة إلیھ أعاله في ما یتعلق 
بتوقف األعمال نتیجة حظر التجول جراء انتشار فیروس كورونا "كوفید – ۱۹" (فضالً راجع الخطر رقم (۲-۱-۲٥) "المخاطر المتعلقة 

بجائحة فیروس كورونا "كوفید - ۱۹" من ھذا القسم).
تتسبب التوقفات لألعمال سواًء الدوریة أو غیر الدوریة في حدوث انخفاض في العملیة اإلنتاجیة وبالتالي انخفاض في المبیعات، وفي حال 
تكرار التوقفات المفاجئة وبشكل كبیر، فإن ذلك سیؤدي إلى تعطل جزئي أو كلي في عملیة اإلنتاج ویؤثر بشكل سلبي على قدرة الشركة 
على تسلیم منتجاتھا، مما یترتب علیھا تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثیر بشكل سلبي وجوھري على أعمالھا ونتائج عملیاتھا ووضعھا 

المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۱ المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى االستمرار في تقدیم نفس مستوى جودة منتجاتھا، وااللتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل عمالئھا، ولكن 
في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار بتقدیم منتجاتھا بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف یؤثر سلباً على سمعتھا لدى عمالئھا وبالتالي 

العزوف عن التعامل معھا، مما یؤثر بشكل سلبي وجوھري على مبیعات الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۲ المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعیة المحتملة والمطالبات اإلضافیة
قامت الشركة بتقدیم اإلقرار الزكوي للھیئة العامة للزكاة والدخل لجمیع السنوات السابقة من بدایة تأسیس الشركة في عام ۱۹۷۷م وحتى 
العام المالي المنتھي في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، وحصلت على شھادة زكاة من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن جمیع األعوام حتى عام ۲۰۱۹
(الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۲۸م)  وتاریخ ۱٤٤۱/۰۸/۰٤ھـ   (۱۰٤۰۹۱۸٥۷۹) برقم  العام ۲۰۱۹م  الزكاة عن  شھادة  على  م، حیث حصلت 
وتنتھي في تاریخ ۱٤٤۲/۰۹/۱۸ھـ (الموافق ۲۰۲۱/۰٤/۳۰م)، علماً بأن الشركة استلمت أول ربط زكوي لھا بتاریخ ۲۰۲۰/۰٥/۱۳م 
عن العام ۲۰۱۸م فقط، حیث  طالبت الھیئة العامة للزكاة والدخل الشركة بدفع مبلغ زكاة إضافي بقیمة (۲۳۰,۹۲۹) لایر سعودي، وقامت 
الشركة بسداد مبلغ (۹۱,٤۸٥) لایر سعودي مقابل تلك المطالبة، وبتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۱۹ھـ (۲۰۲۰/۰۹/۰۷م) قدمت الشركة اعتراضھا 

۲۰۱۸/۰٥/۰۹م

۲۰۱۸/۰۹/۱۷م

۲۰۱۹/۰۸/۲۱م

۲۰۱۹/۱۱/۱۱م

المصدر: الشركة

 الجدول رقم (٤): التوقفات غیر الدوریة لألعمال

٦ ساعات

٤ ساعات

۱۲ ساعة

۳ ساعات

كسر في ذراع خط إنتاج الخرسانة

عطل في لوحة التحكم في خط إنتاج الخرسانة

انحباس الخرسانة داخل خط اإلنتاج

إنغالق بوابة المیزان لخط إنتاج الخرسانة

انخفاض اإلنتاج في ذلك الیوم بمقدار ۸۰ متر مكعب 
خرسانة من اإلنتاج الیومي.

ال یوجد أثر نتیجة ھذا التوقف.
انخفاض اإلنتاج في ذلك الیوم بمقدار ۱٥۰ متر مكعب 

من اإلنتاج الیومي.

ال یوجد أثر نتیجة ھذا التوقف.

التأثیرسبب التوقفمدة التوقفالتاریخ
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على المبلغ المتبقي بقیمة (۱۳۹,٤٤٤) لایر سعودي، وال یزال ھذا االعتراض قید المراجعة من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل كما في 
تاریخ ھذا المستند. ولدى الشركة كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م مخصص زكاة یبلغ (۳۱۰,۳۹۱) لایر سعودي، وستقوم الشركة بإدراج المبلغ 

المتبقي من المطالبة والبالغ (۱۳۹,٤٤٤) لایر سعودي ضمن مخصص الزكاة في القوائم المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م.
ال تستطیع الشركة التنبؤ ما إذا كانت الھیئة العامة للزكاة والدخل ستقبل اعتراضھا على المبلغ المتبقي من المطالبة المذكورة أعاله، أو ستقبل 
تقدیراتھا الزكویة عن جمیع السنوات السابقة من بدایة تأسیس الشركة وحتى العام المالي المنتھي في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م (باستثناء العام 
۲۰۱۸م الذي استلمت الشركة الربط الزكوي لھ وفقاً لما ذكر أعاله) والتي لم تقم الھیئة العامة للزكاة والدخل بإصدار الربوط الزكویة لھا 
حتى تاریخ ھذا المستند، أو ستطالبھا بدفع أي فروقات زكویة مستقبالً، وإذا ما قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل فعالً بمطالبة الشركة بدفع 

مثل ھذه الفروقات، فإن ذلك سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أرباح الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۳ مخاطر تركز إیرادات الشركة
تتكون إیرادات الشركة من ثالث قطاعات رئیسیة وھي: ۱) الخرسانة الجاھزة ۲) البلك ۳) تأجیر المعدات، وتتركز إیرادات الشركة من ھذه 
القطاعات في اإلیرادات الناتجة من قطاع الخرسانة الجاھزة، حیث شكلت ما نسبتھ ۹۹٫۱۹٪ و۹۹٫٦۰٪ و۸۱٫۰٤٪ من إجمالي إیرادات 
الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. وبالتالي فإنھ في حال انخفاض إیرادات الشركة من 

قطاع الخرسانة الجاھزة، فإن ذلك سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على إیرادات الشركة وبالتالي على نتائج العملیات التشغیلیة والمالیة.
باإلضافة إلى ذلك فإن أعمال الشركة الحالیة تتركز في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة وذلك بناًء على تواجد مصنع الشركة 
في مدینة الدمام، والذي تمارس الشركة أعمالھا من خاللھ، فإنھ في حال ازدیاد المنافسة أو حدوث أي أمر طارئ في مدینة الدمام أو المنطقة 
ونتائج عملیاتھا  الشركة  أعمال  بشكل سلبي وجوھري على  ذلك سیؤثر  فإن  المثال،  الطبیعیة على سبیل  كالكوارث  بشكل عام  الشرقیة 

ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱٤ المخاطر المتعلقة بتركز موردي األسمنت والمواد الخام
تعتمد الشركة في تورید األسمنت على مورد واحد، وفي تورید المواد الخام األخرى على مجموعة من الموردین یبلغ عددھم حوالي (۳٦) 
مورد. وجمیع موردي الشركة ھم موردین محلیین وتقوم العالقة معھم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة، حیث بلغت نسبة أكبر 
۲۰۱۸م،  دیسمبر   ۳۱ في  كما   (٪۷٦٫٤٤) حوالي  الخام  المواد  من  المشتریات  إجمالي  من  األسمنت)  مورد  فیھم  (بما  منھم  خمسة 
و(٥٦٫۸۹٪) كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، و(٥۳٫۱۸٪) كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، (لمزید من المعلومات فضالً راجع القسم الفرعي 
(۳٫۳٫٤) "كبار الموردین" في ھذا المستند) وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردین، أو إیقاف العالقة 
مع أحد الموردین أو تغیر أحد الشروط أو االلتزامات سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملیاتھا وأداءھا 

المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱٥ المخاطر المتعلقة بتوفر اإلمدادات وارتفاع أسعار األسمنت والمواد الخام
نسبتھ (٥٦٫٥۷٪)  ما  اإلنتاجیة، حیث شكلت  العملیة  في  المستخدمة  الخام  والمواد  األسمنت  اإلمدادات من  استمرار  الشركة على  تعتمد 
و(٦٤٫۳۹٪) و(٦۹٫۲۹٪) من إجمالي تكلفة مبیعات الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على 
التوالي. (لمزید من المعلومات فضالً راجع القسم الفرعي (۳٫۳٫٤) "كبار الموردین" في ھذا المستند). إن توفر األسمنت والمواد الخام 
وأسعارھا عرضة للتقلبات، ویعود ذلك على سبیل المثال ال الحصر لتوقیت الحصول على المواد الخام أو القدرة التفاوضیة للشركة أو ارتفاع 
أسعار األسمنت والمواد الخام نتیجة للعوامل المرتبطة بالعرض والطلب أو ألي تأثیرات أخرى، فإذا أصبحت الشركة غیر قادرة على 
الحصول على ھذه اإلمدادات بشكل كافي وفي الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو كان ھناك زیادة في تكلفة ھذه اإلمدادات، فإن ذلك 

سیؤدي إلى التأثیر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱٦ المخاطر المتعلقة بحمایة العالمات التجاریة وحقوق الملكیة
تعتمد قدرة الشركة في تسویق منتجاتھا وتطویر أعمالھا على استخدام اسمھا وشعارھا وعالمتھا التجاریة، والتي تدعم أعمالھا ومركزھا التنافسي 
وتمنحھا تمیزاً واضحاً في السوق بین العمالء. قامت الشركة بتقدیم طلب لتسجیل عالمتھا التجاریة لدى الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة في 
المملكة ولم یتم االنتھاء من تسجیل العالمة التجاریة كما في تاریخ ھذا المستند. (فضالً راجع القسم الفرعي (۳٫۱۳) "العالمات التجاریة وحقوق 
الملكیة" في ھذا المستند) وبالتالي فإن أي إخالل بحقوق الملكیة أو استخدام غیر مشروع للعالمة التجاریة للشركة سیؤدي إلى التأثیر على سمعة 
الشركة، ورفع دعاوى قضائیة ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحمایة ھذه الحقوق، وھي عملیة مكلفة وتحتاج إلى وقت وجھد كبیر من قبل 
اإلدارة في متابعتھا، وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حمایة عالمتھا التجاریة بشكل فعال من خالل تسجیلھا لدى الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة 

في المملكة، فإن ذلك سیؤثر سلباً على قیمتھا، مما ینعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۱-۱۷ المخاطر المتعلقة بعدم وجود تغطیة تأمینیة ألنشطة الشركة وممتلكاتھا وعلى الكوارث الطبیعیة
ال یوجد لدى الشركة كما في تاریخ ھذا المستند أي وثیقة تأمین ضد المخاطر التي قد تتعرض لھا المكاتب والمنشآت الصناعیة الخاصة بھا، 
كالحریق أو السطو أو الكوارث الطبیعیة، لذا فإنھ في حال حدوث أي من ھذه المخاطر أو غیرھا من األمور الغیر مؤمن علیھا سوف تؤدي 
إلى تكبد الشركة لخسائر كبیرة. إن عدم توافر التغطیة التأمینیة الكافیة لحادث ما، قد تفقد الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات 
تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإلیرادات المستقبلیة المتوقعة من تلك الممتلكات، وقد تتعرض في بعض الحاالت اللتزامات مالیة تتعلق 
التابعة  الصناعیة  ومنشآتھا  للشركة  المستقبلیة  األعمال  سلبي وجوھري على  تأثیر  الحوادث  ھذه  من  المتضررة. وسیكون ألي  بالملكیة 
وطاقتھا اإلنتاجیة وبالتالي ال تقدم الشركة ضمانات بعدم وقوع أي من ھذه األحداث التي یمكن أن ینتج عنھا أضرار تؤدي إلى خسائر مادیة 
لن تتمكن الشركة من تعویضھا جزئیاً أو كلیاً بسبب عدم وجود أي تغطیة تأمینیة لھا مما سیؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا 
ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. وبالنسبة للتبعات القانونیة فإنھ وفي حال عدم وجود التغطیة التأمینیة وحدوث خسائر بشریة أو مادیة 
أو أي ضرر یلحق بالغیر أو بالمنشآت الخاصة بالشركة أو المجاورة لھا بسبب أي من المخاطر المبینة أعاله (كالحریق أو السطو أو 
عملیاتھا  نتائج  على  وبشكل جوھري  سلباً  سیؤثر  وبالتالي  الشركة  على  مالیة جسیمة  أضرار  إلى  سیؤدي  ذلك  فإن  الطبیعیة)  الكوارث 

ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
قامت الشركة بالتأمین الطبي على موظفیھا وأسرھم. باإلضافة إلى التأمین على المركبات التي تملكھا. وتتضمن عقود التأمین مبالغ مقتطعة 
وعوامل مستثناة من التغطیة التأمینیة، باإلضافة إلى قیود أخرى تتعلق بالغطاء التأمیني یتم التفاوض علیھا مع شركات التأمین، كما تعتمد 
إمكانیة حصول الشركة على التعویض المستحق لھا من قبل شركة التأمین ذات العالقة على المالءة المالیة لشركة التأمین وقدرتھا على 
الوفاء بقیمة ھذا التعویض، لذا قد ال یغطي التأمین جمیع الخسائر التي تكبدتھا الشركة وال یتم إعطاء أي ضمان بأن الشركة لن تتكبد خسائر 
تتجاوز حدود وثائق التأمین أو خارج نطاق التغطیة الواردة فیھا. ومن الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فیھا قیمة المطالبة قیمة التأمین الذي 
تحتفظ بھ الشركة أو أن یتم رفض مطالبة التعویض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمین ذات العالقة أو أن تطول فترة المطالبة والتعویض 

مما سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۸ المخاطر المتعلقة بالسیولة 
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة المتداولة حال استحقاقھا، وتتكون المطلوبات 
المالیة للشركة من ذمم دائنة ومصاریف مستحقة، وقد بلغ معدل السیولة للشركة (۱٫۲ مرة) و(۰٫٤ مرة) و(۰٫۸ مرة) كما في ۳۱ دیسمبر 
مواعید  في  بالتزاماتھا  الوفاء  على  الشركة  قدرة  على  یوجد ضمان  وال  التوالي.  على  یونیو ۲۰۲۰م   ۳۰ في  وكما  و۲۰۱۹م  ۲۰۱۸م 
االستحقاق. ویمكن أن تنتج مخاطر السیولة أیضاً عن عدم المقدرة على بیع الموجودات المالیة المتداولة بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة 
لھا، وقد تقع أیة أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سیولة فوریة، مما یؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا 

ووضعھا المالي وعلى توقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۹ المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساھمة المدرجة
لم یسبق للشركة إدراج أسھمھا وكانت منذ نشأتھا شركة خاصة، وعلیھ فإن كبار التنفیذیین في الشركة قد ال تتوفر لدیھم أي خبرة في إدارة 
شركة مساھمة مدرجة والتقید باألنظمة واللوائح التي تخضع لھا، وسیتوجب على كبار التنفیذیین بذل جھود إضافیة لضمان التزام الشركة 
بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد یقلل من الوقت الذي یخصصھ كبار التنفیذیین إلدارة األعمال 
الیومیة للشركة والذي بدوره قد یؤدي إلى التأثیر على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنھ في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ 
قرارات خاطئة فیما یخص أعمالھا أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سیؤدي إلى تعریض 
الشركة للعقوبات والغرامات النظامیة التي من شأنھا التأثیر بشكل سلبي وجوھري على عملیات الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا 

وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲۰ المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائیة والغرامات
ال یوجد قضایا قانونیة مرفوعة من قبل الشركة أو ضدھا كما في تاریخ ھذا المستند. إال أنھ وبحكم طبیعة عملھا وطبیعة معامالتھا مع الغیر 
فإن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى، وال تستطیع أن تتوقع بشكل دقیق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائیة التي یمكن أن تقیمھا 
أو تقام ضدھا أو النتائج النھائیة لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فیھا وما تتضمنھ من تعویضات وجزاءات، والتأثیر بشكل سلبي 
وجوھري على سمعة الشركة، وقد تشمل ھذه الدعاوى على سبیل المثال ال الحصر : المسائل الزكویة والضریبیة ونظام العمل واألضرار 
األخرى التي تنجم عن اإلھمال أو االحتیال من قبل أشخاص أو مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبیة لمثل ھذه القضایا ستؤثر بشكل سلبي 

وجوھري على عملیات الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۱-۲۱ المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة
ستخضع الشركة بعد التسجیل واإلدراج في السوق الموازیة لنظام السوق المالیة ولألنظمة واللوائح والتعامیم الصادرة من ھیئة السوق المالیة، 
وفي حال عدم مقدرة الشركة على التقید في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لھا، ستتحمل تكالیف، وعقوبات مثل إیقاف التداول على األسھم 

مؤقتاً أو إلغاء إدراج أسھم الشركة في حال عدم التزامھا؛ مما سیؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا وأدائھا المالي وربحیتھا.

۲-۱-۲۲ المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغیل وتقنیة المعلومات
تعتمد الشركة على أنظمة تقنیة المعلومات إلدارة أعمالھا ومرافقھا، مما یُعّرض الشركة لمخاطر تعطل ھذه األنظمة، كانھیار النظام أوفشل 
أنظمة الحمایة أو اختراق أنظمة الشركة أو الفیروسات اإللكترونیة أو الكوارث الطبیعیة أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة 
الماھرة الالزمة لتشغیل ھذه األنظمة وإدارتھا أو تسرب البیانات والمعلومات الخاصة بالشركة أو بعمالئھا. وإذا فشلت الشركة في الحفاظ 
على أنظمة تقنیة المعلومات وتطویرھا أو في حال وجود أي أعطال في وظائفھا أو حدوث عطل كبیر أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع 

أي من األحداث المذكورة اعاله، سیؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ومركزھا المالي نتائجھا المالیة والتشغیلیة.

۲-۱-۲۳ المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین غیر السعودیین 
كما في تاریخ ۱٤٤۲/۰٤/۰۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۱۸م) شكلت نسبة الموظفین غیر السعودیین (۸٤٫٦٪) من إجمالي الموظفین في 
الشركة، مما قد یؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائجھا التشغیلیة بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرھا من 
غیر السعودیین أو إیجاد بدالء عنھم بنفس المھارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغیر في سیاسات ولوائح ونظم وزارة الموارد 
البشریة والتنمیة االجتماعیة نتج عنھا زیادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما یصعب معھ أن تحافظ الشركة على كوادرھا من العمالة غیر 

السعودیة. مما یتسبب في زیادة التكلفة المالیة على الشركة والذي من شأنھ أن یؤثر بشكل سلبي على أعمالھا وأرباحھا ونتائج عملیاتھا. 
أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تھدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربیة السعودیة، والتي اشتملت على إقرار 
رسوم إضافیة مقابل كل موظف غیر سعودي یعمل لدى جھة سعودیة اعتباراً من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، وبواقع أربعمائة (٤۰۰) لایر سعودي 
شھریاً عن كل موظف غیر سعودي عام ۲۰۱۸م، تزید إلى ستمائة (٦۰۰) لایر سعودي شھریاً عام ۲۰۱۹م ثم ثمانمائة (۸۰۰) لایر سعودي 
شھریاً عام ۲۰۲۰م. األمر الذي سیؤدي إلى زیادة الرسوم الحكومیة التي ستدفعھا الشركة مقابل موظفیھا غیر السعودیین، وبالتالي زیادة 

في تكالیف الشركة بشكل عام، األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي على أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا. 
بلغ عدد الموظفین غیر السعودیین (۹٥) و(۷۳) و(۷۲) موظف كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على 
التوالي، وقد بلغ إجمالي قیمة رسوم المقابل المالي للموظفین غیر السعودیین (٦٦ ألف) لایر سعودي عام ۲۰۱۸م، و(۷٤ ألف) لایر سعودي 

عام ۲۰۱۹م و(۹ اآلف) لایر سعودي لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.
ومن الجدیر بالذكر، أنھ في تاریخ ۱٤٤۱/۰۱/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۲٤م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمین الشریفین، على 
أن تتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتین (۱ـ أ) و (۲ـ أ) من البند (ثانیاً) من قرار مجلس 
الوزراء رقم (۱۹۷) وتاریخ ۱٤۳۸/۰۳/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۱۲/۲۲م)، عن المنشآت الصناعیة المرخص لھا بموجب ترخیص صناعي 
وذلك اعتباراً من تاریخ ۱٤٤۱/۰۲/۰۲ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۰/۰۱م) (مع اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم الموظفین غیر السعودیین التي تكبدتھا 
الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م بلغت (۷٤) ألف لایر سعودي)، وبناًء علیھ فإن الشركة معفاة من رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة 
لدیھا لمدة خمسة أعوام، وعند انتھاء المدة المحددة لتحمل الدولة ھذه الرسوم وعدم تجدیدھا، أو في حال إلغاء ھذا القرار، فإن الشركة ستكون 
معرضة لدفع ھذه الرسوم، األمر الذي سیؤدي إلى زیادة الرسوم الحكومیة التي ستدفعھا الشركة مقابل موظفیھا غیر السعودیین، وبالتالي زیادة 

في تكالیف الشركة بشكل عام، األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي على أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أیضاً رسوم إصدار وتجدید اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفین غیر السعودیین (رسوم المرافقین) والتي 
أصبحت نافذة اعتباراً من ۲۰۱۷/۰۷/۰۱م، علماً أنھا سترتفع تدریجیاً من مائة (۱۰۰) لایر سعودي شھریاً لكل تابع في عام ۲۰۱۷م، لتصل 
إلى أربعمائة (٤۰۰) لایر سعودي شھریاً لكل تابع في عام ۲۰۲۰م، وعلیھ فإن الزیادة في رسوم إصدار وتجدید اإلقامة التي سیتحملھا 
الموظف غیر السعودي عن عائلتھ من الممكن أن تؤدي إلى زیادة تكلفة المعیشة علیھ، األمر الذي من  شأنھ أن یؤدي إلى توجھھ للعمل في 
دول أخرى تكون تكلفة المعیشة فیھا أقل، وإذا ما حدث مثل ھذا األمر فستواجھ الشركة صعوبة في المحافظة على موظفیھا غیر السعودیین، 
األمر الذي قد یضطرھا إلى تحمل تلك التكالیف عن الموظفین غیر السعودیین أو جزء منھا بشكل مباشر، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق 
رفع األجور الخاصة بموظفیھا غیر السعودیین، األمر الذي سیؤدي إلى زیادة في تكالیف الشركة، وبالتالي سیكون لھ تأثیر سلبي على 

أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
والجدیر بالذكر أیضاً أنھ في تاریخ ۱٤٤۲/۰۳/۱۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۰٤م) أطلقت وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة في 
المملكة العربیة السعودیة، مبادرة تحسین العالقة التعاقدیة، والتي تستھدف دعم رؤیة وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة في بناء 
سوق عمل جاذب وتمكین وتنمیة الكفاءات البشریة وتطویر بیئة العمل، حیث تقدم المبادرة ثالث خدمات رئیسة، ھي: خدمة التنقل الوظیفي، 
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وتطویر آلیات الخروج والعودة والخروج النھائي، وتشمل خدمات المبادرة جمیع العاملین الوافدین في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط 
محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدیة وشروط التعاقد بین صاحب العمل والعامل الوافد، على أن تدخل المبادرة حیز التنفیذ في ۱٤ 
مارس ۲۰۲۱م. وتتیح خدمة التنقل الوظیفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتھاء عقد عملھ دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما 
تحدد المبادرة آلیات االنتقال خالل سریان العقد شریطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء علیھ عند دخول ھذه المبادرة حیز 
التنفیذ ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرھا من العمالة غیر السعودیة وتجدید عقودھم بشروط مرضیة لھم، األمر الذي سیدفعھم إلى 
االنتقال إلى عمل آخر  وفق اآللیات المشار إلیھا أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرھا من العمالة غیر السعودیة أو إیجاد 
بدالء عنھم بنفس المھارات والخبرات المطلوبة، فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة التكلفة المالیة على الشركة والذي من شأنھ التأثیر سلباً وبشكل 

جوھري على أعمال الشركة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲٤ مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة
إن مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول مقام على أرض تم استئجارھا بتاریخ ۱٤۳۲/۰٤/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۱/۰۳/۲۱م) في مدینة الدمام 
من أمانة المنطقة الشرقیة لمدة (۲۳) سنة تنتھي بتاریخ ۱٤٥٤/۰۸/۳۰ھـ (الموافق ۲۰۳۲/۱۲/۰٤م)، وكما في تاریخ ھذا المستند فإن مشروع 
المجمع الصناعي جاري العمل على إنشائھ على أرض مستأجرة بتاریخ ۱٤۳۹/۰٦/۲۹ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰۳/۱٦م) في مدینة الدمام من 
القیمة اإلیجاریة وذلك بتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۲/۱۸م)  أمانة المنطقة الشرقیة ولمدة (٥) سنوات تبدأ من تاریخ سداد 
الصناعي" في ھذا  المجمع  الفرعي (۳-۸) "مشروع  القسم  راجع  (الموافق ۲۰۲۲/۰۲/۱۸م) (فضالً  تاریخ ۱٤٤۳/۰۷/۱۷ھـ  في  وتنتھي 
المستند)، یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إلغاء العقدین في حال تبین الحقاً أن المصلحة العامة بحاجة إلى الموقع إلقامة مشروع حكومي، أو في 
حال التعارض مع تخطیط الحق تدعو الحاجة إلى انساجمھ مع شوارع وطرق، أو في حال أخلت الشركة بأي من مواد وشروط العقود، (لمزید 
من المعلومات حول شروط العقود فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۱۲) "العقارات المستأجرة من الشركة" في ھذا المستند) األمر الذي إن حدث 
سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على استمراریة أعمال الشركة واستراتیجیتھا، وبالتالي على نتائج عملیاتھا وأداءھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. 
بتاریخ ۱٤٤۰/۰٥/۰۸ھـ  مستأجرة  أرض  مقام على  تابعة)،  (شركة  األسمنتیة  للصناعات  الناقول  فإن مصنع شركة  ذلك  إلى  باإلضافة 
بتاریخ ۱٤٤٥/۰۷/۰۳ھـ (الموافق ۲۰۲٤/۰۱/۱۳م)  تنتھي  العربیة ولمدة (٥) سنوات  (الموافق ۲۰۱۹/۰۱/۱٤م) في جمھوریة مصر 
(فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" في ھذا المستند)، (ولالطالع على شروط عقد اإلیجار فضالً راجع القسم الفرعي 

(۳-۱۲) "العقارات المستأجرة من الشركة" في ھذا المستند).
ومن الجدیر بالذكر أن مشروع المجمع الصناعي المشار إلیھ أعاله من المتوقع أن یتم االنتھاء من أعمال اإلنشاءات وبدء التأجیر فیھ في 
الربع الرابع من العام ۲۰۲۱م (فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۸) "مشروع المجمع الصناعي" في ھذا المستند) مع العلم أن عقد إیجار 
األرض المشار إلیھ أعاله ینتھي في تاریخ ۱٤٤۳/۰۷/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۰۲/۱۸م)، وفي حال عدم قدرة الشركة على تجدید ھذا العقد، 
لن تتمكن الشركة من االستفادة من المجمع الصناعي أو من تحصیل اإلیجار الخاص بھ، األمر الذي إن حدث سیؤثر بشكل سلبي وجوھري 

على أعمال الشركة واستراتیجیتھا، وبالتالي على نتائج عملیاتھا وأداءھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
إن عدم قدرة الشركة على االلتزام بشروط عقود اإلیجار المبرمة أو عدم القدرة على تجدید ھذه العقود، سوف یؤدي إلى دخول الشركة في 
نزاعات قضائیة وسحب األراضي وتوقف أعمال الشركة ونقل أعمالھا والبحث عن مواقع أخرى؛ مما سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على 
خطط النمو للشركة وبالتالي على نتائج عملیاتھا وأداھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. (ولمزید من المعلومات حول العقارات المستأجرة من 

الشركة فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۱۲) "العقارات المستأجرة من الشركة" في ھذا المستند).

۲-۱-۲٥ المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹) 
في أوائل العام ۲۰۲۰م انتشر مرض فیروسي ُمعدي یعرف باسم (فیروس كورونا واختصاراً "كوفید – ۱۹")، حیث بدأ باالنتشار في معظم 
دول العالم ومن ضمنھا المملكة العربیة السعودیة، وعلى أثر ذلك صنفتھ منظمة الصحة العالمیة بتاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰م بأنھ جائحة 
عالمیة ودعت جمیع الدول إلى اتخاذ اإلجراءات الوقائیة الالزمة لمواجھة ھذا الفیروس للحد من انتشاره. وعلیھ سارعت حكومة المملكة 
العربیة السعودیة إلى اتخاذ قرارات بھذا الشأن نتج عنھا على سبیل المثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن 
الغذائیة  المواد  بیع  محال  باستثناء  داخلھا  األنشطة  وجمیع  التجاریة  والمجمعات  المطارات  وإقفال  بینھا  والتنقل  المملكة  ومحافظات 
والصیدلیات، وتقلیص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضھا بالعمل عن بعد. تأثرت الشركة كغیرھا من الشركات العاملة في 
المملكة العربیة السعودیة بالقرارات االحترازیة على وجھ الخصوص بالنسبة إلى قرارات وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة حیث 
اضطرت إلى تعلیق عملیاتھا التشغیلیة وطلبت من موظفیھا البقاء في منازلھم والتزام الحجر الصحي ومتابعة العمل عن بُعد خاصة الطاقم 
لشركات  بالسماح  الملكي  للقرار  وفقاً  أنھ  بالذكر  الجدیر  یوم. ومن  لفترة عشرین (۲۰)  كلیاً  العمل  الشركة عن  توقفت  اإلداري، وعلیھ 
المقاوالت والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتھا دون قیود على الوقت حسب طبیعة أعمالھا ابتداء من یوم األربعاء ٦ رمضان ۱٤٤۱ھـ 
الموافق ۲۹ أبریل ۲۰۲۰م، عادت الشركة للعمل مع التقید بجمیع اإلجراءات االحترازیة المتبعة في المملكة للحد من انتشار فیروس كورونا 
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(كوفید - ۱۹). إن توقف الشركة عن العمل لفترة عشرین (۲۰) یوم كان لھ تأثیر على زیادة التكالیف الغیر مباشرة (كرواتب اإلدارة وتوفیر 
لوازم العنایة والصحة وجمیع الوجبات للعاملین لدیھا أثناء فترة الحظر) التي تكبدتھا الشركة نتیجة اإلجراءات االحترازیة لمواجھة ھذه 
الجائحة باإلضافة إلى قیام الشركة بدفع الرواتب واألجور كاملة لجمیع الموظفین دون أي خصم مما أدى إلى انخفاض أرباح الشركة خالل 
التقلبات  العام ۲۰۱۹م. ونظراً الستمرار  الفترة من  نفس  بنسبة (۳٦٫۸٪) مقارنة مع  یونیو ۲۰۲۰م  المنتھیة في ۳۰  أشھر  الستة  فترة 
االقتصادیة، ال یمكن تقدیر أثر ھذه األحداث بشكل موثوق بھ كما في تاریخ ھذا المستند، ویمكن أن تؤثر ھذه األحداث على النتائج المالیة 
والتدفقات النقدیة المستقبلیة والمركز المالي المستقبلي للشركة، وستستمر إدارة الشركة في تقییم التأثیر من ھذه األحداث بناًء على التطورات 
المستقبلیة، وحیث أنھ الیوجد تاریخ متوقع إلنتھاء ھذا الوباء حتى تاریخ ھذا المستند، وال تضمن الشركة وجود تبعات لذلك في المستقبل قد 

تؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲٦ المخاطر المتعلقة بالمشاریع الجدیدة
تتضمن استراتیجیات الشركة االستمرار في التوسع في أعمالھا، حیث تعمل الشركة كما في تاریخ ھذا المستند على إنشاء مجمع صناعي 
في مدینة الدمام (فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۸) "مشروع المجمع الصناعي" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا" في ھذا 
المستند)، باإلضافة إلى إنشاء مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة (شركة تابعة في جمھوریة مصر العربیة) (فضالً راجع القسم 
الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا" في ھذا المستند)، قد تواجھ الشركة تحدیات وعوائق 
عدیدة - على سبیل المثال ال الحصر – التأخر في إتمام إنشاء المشاریع وبدء التشغیل فیھا، أو عدم الحصول على التراخیص الالزمة أو 
عدم القدرة على تجدیدھا، أو تعرض المشاریع لمخاطر تشغیلیة قد تحدث بسبب عوامل مختلفة (فضالً راجع الخطر (۲-۱-۱۰) "المخاطر 
المتعلقة بالتشغیل والتوقف الدوري وغیر الدوري (المفاجئ) لألعمال" في ھذا القسم)، أو عدم التزام الشركة بعقود إیجار األراضي المقام 
علیھا المشاریع الجدیدة (فضالً راجع الخطر (۲-۱-۲۷) "مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراضي مستأجرة" في ھذا القسم) أو 
عدم وجود إقبال على المشاریع الجدیدة للشركة، مما ال یعطي أي ضمان أن توسع الشركة والدخول في أنشطة جدیدة سیحقق نجاحاً وسیكون 
لھ القدرة على تحقیق اإلیرادات وتغطیة النفقات التشغیلیة وغیرھا من التكالیف مما یؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج 

عملیاتھا وأدائھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲۷ المخاطر المتعلقة بتوثیق عقود العمل
یُلزم نظام العمل والئحتھ التنفیذیة جمیع أصحاب العمل بأن یكون عقد العمل مع أي عامل مكتوب ومن نسختین على األقل. كذلك ألزمت 
وزارة الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة أن یتم توثیق عقود العمل إلكترونیاً من خالل رفع وتحدیث المعلومات الخاصة بعقود عمل 
العاملین وإتاحة الفرصة للعاملین التحقق من صحة بیانات عقودھم من خالل توثیق العقود عبر بوابة الخدمات اإللكترونیة للمؤسسة العامة 
أنھ یجب  للقرار الوزاري رقم (۱٥٦۳۰۹) وتاریخ ۱٤٤۰/۰۸/۱۸ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٤/۲۳م) علماً  للتأمینات االجتماعیة وذلك وفقاً 
توثیق جمیع عقود العاملین الذین یتم التعاقد معھم بعد تاریخ ھذا القرار مباشرة، وأما المتعاقد معھم مسبقاً فیكون توثیق عقودھم على مراحل 
زمنیة تنتھي بنھایة الربع الرابع من العام ۲۰۲۰م. وكما بتاریخ ھذا المستند فإن الشركة عملت على توثیق جزء من عقود العاملین والجزء 
المتبقي جاري العمل على توثیقھ، وفي حال  انتھاء المدة الزمنیة المحددة ولم تنتھي الشركة من توثیق العقود فإن الشركة تعتبر مخالفة لنظام 
العمل والئحتھ التنفیذیة، وبالتالي سیعرضھا ذلك لعقوبة الغرامة ومقدارھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي تتعدد بتعدد العمال المخالفین وفق 
(الموافق  ۱٤٤۰/۰۹/۲۷ھـ  وتاریخ   (۱۷۸۷٤۳) رقم  الوزاري  القرار  بموجب  الصادر  والعقوبات  المخالفات  جدول  في  ورد  ما 

۲۰۱۹/۰٦/۰۱م) األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا.

۲-۱-۲۸ المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة 
بلغ رصید الذمم الدائنة التجاریة للشركة (۱۱,٤٥۲,٥۹۲) لایر سعودي، و(۹,۲۸۸,۸۸۳) لایر سعودي، و(۱٤,۷۳۹,۳٤۲) لایر سعودي 
كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م، وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. وتمثل نسبة الذمم الدائنة التجاریة من مجموع االلتزامات 
(٥٤٫۱٪) و(۷۷٫۱٪) و(۸۱٫۸٪) كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م، وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. مع اإلشارة إلى أن 
فترة االئتمان الممنوحة للشركة من قبل الموردین تتراوح من ۳۰ یوم إلى ٦۰ یوم. قد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممھا الدائنة التجاریة 
أو سدادھا في المدة المتفق علیھا مع الموردین، األمر الذي قد یُصعب حصول الشركة على اتفاقیات شراء بالدین بشروط مناسبة في المستقبل 

مما سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على عملیاتھا التشغیلیة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲۹ المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون
بلغ رصید المخزون في الشركة (٦۲٥,۲۹٥) لایر سعودي و(۱,۱۰۷,۷۱۱) لایر سعودي و(۸,٦۹۱,۳۳٤) لایر سعودي كما في ۳۱ 

دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، وتمثل نسبة المخزون من مجموع األصول (۱٫۲٪) و (٪۲٫٤) 
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و(۱٦٫۱٪) كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. وتتمثل سیاسة الشركة في السعي إلى المحافظة 
على المستوى األمثل من المخزون للمواد الخام الداخلة في عملیة اإلنتاج من خالل إعداد خطة إنتاج دوریة یتم من خاللھا احتساب كمیة 
المخزون الواجب توفرھا بما یتوافق مع فترات العرض والطلب بحیث تضمن الشركة عدم توقف خطوط اإلنتاج. فإذا لم تتمكن الشركة من 
مستویات  في  فائض  إلى  أو  شدید  انخفاض  إلى  ذلك  سیؤدي  دوري،  بشكل  ومراقبتھ  الخام  المواد  من  المخزون  مستویات  على  الحفاظ 
المخزون، مما قد یلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنھا من تلبیة متطلبات العمالء، في الحالة األولى، أو تصریف المخزون، في الحالة الثانیة، 

مما سیؤثر على عملیات الشركة التجاریة بشكل سلبي وجوھري وبالتالي على وضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۰ المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغیر
أبرمت الشركة عقود مع الغیر تتمثل في عقود إیجار العقارات المستأجرة من قبل الشركة، (فضالً راجع القسم الفرعي (۳٫۱۲) "العقارات 
المستأجرة من الشركة" في ھذا المستند)، حیث إن مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول مقام على أرض تم استئجارھا في مدینة الدمام 
من أمانة المنطقة الشرقیة، أیضاً وكما في تاریخ ھذا المستند فإن مشروع المجمع الصناعي جاري العمل على إنشائھ على أرض مستأجرة 
في مدینة الدمام من أمانة المنطقة الشرقیة (فضالً راجع القسم الفرعي (۳٫۸) "مشروع المجمع الصناعي" في ھذا المستند)، ویحق ألمانة 
المنطقة الشرقیة إلغاء العقدین في حال تبین الحقاً أن المصلحة العامة بحاجة إلى الموقع إلقامة مشروع حكومي، أو في حال التعارض مع 
تخطیط الحق تدعو الحاجة إلى انساجمھ مع شوارع وطرق، أو في حال أخلت الشركة بأي من مواد وشروط العقود. باإلضافة إلى ذلك فإن 
مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة (شركة تابعة)، (فضالً راجع القسم الفرعي (۳٫۹) "الشركة التابعة" في ھذا المستند)، مقام على 
أرض مستأجرة في جمھوریة مصر العربیة، ومن ضمن شروط عقد اإلیجار أن الغرض من العقد ھو إقامة مصنع الناقول للصناعات 
األسمنیتة، وإذا حدث تغییر في الغرض یعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسھ، (ولالطالع على شروط عقد اإلیجار فضالً راجع القسم الفرعي 
(۳٫۱۲) "العقارات المستأجرة من الشركة" في ھذا المستند). باإلضافة إلى ذلك تتعامل الشركة مع عمالئھا ومع الموردین على أساس أوامر 
وطلبات الشراء المباشرة، إال أن ھذه األوامر قد تتضمن شروط معینة على سبیل المثال ال الحصر؛ كموعد التسلیم، أو قیمة المنتجات، وعلیھ 
تتعرض الشركة لخطر عدم قدرتھا أو قدرة الجھات المتعاقدة معھا أو عدم رغبتھم بالوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة. وقد تخل الشركة أو الجھات 
التي تتعاقد معھا بالتزاماتھا ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتیجةً إلفالسھم أو عدم مالءتھم المالیة أو تعطل عملیاتھم، أو في حال عدم 
قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة تجاه الغیر شامالً ذلك عقود اإلیجار القائمة أو أي عقود أخرى قد یتم توقیعھا مستقبالً على 
سبیل المثال عقود التورید وعقود البیع، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع ھذه الجھات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. 
كما ال یمكن التأكید بأن تلك األطراف أو الشركة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة أو األطراف المتعاقدة معھا، وفي حال عدم قدرة 
الشركة أو األطراف المتعاقدة معھا على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلیة أو قضایا، وخسارة الشركة لتلك 

المنازعات فإن ذلك سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على مركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة ونتائجھا التشغیلیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۱ المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفیر القوى العاملة لتلبیة احتیاج الشركة للتوسع مستقبالً
تعتمد قدرة الشركة على توسیع أعمالھا وأدائھا المستقبلي على عدة عوامل من بینھا القدرة على توفیر القوى العاملة لتلبیة احتیاجات الشركة 
للقیام بخططھا المستقبیلة، وإذا لم تتمكن الشركة من توفیر القوى العاملة الكافیة بما یتناسب مع أعمالھا واحتیاجاتھا فإن ذلك سیؤثر سلباً 
وبشكل جوھري على نجاح الشركة في تنفیذ الخطط المستقبلیة للتوسع في األعمال وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على نتائج أعمالھا 

وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۲ المخاطر المتعلقة بالنقل
تقوم الشركة بنقل الخرسانة الجاھزة لعمالئھا من خالل إجراءات منظمة ومعدة مسبقاً من الشركة وباالتفاق مع العمیل وذلك لضمان وصول 
منتجاتھا للعمالء بالمدة والجودة المتفق علیھا، علماً أن اتفاقیات البیع تتضمن تكالیف النقل كاملة. وفي حال تأخر تورید شحنة الخرسانة 
الجاھزة إلى العمیل أو تعرضت إلى التلف في جزء منھا أو كلھا أثناء النقل فقد تفقد الشركة ثقة عمالئھا أو سیقوم العمالء برفض استالم 
الشحنة أو طلب تعویض من قبل الشركة عن الشحنة سواًء بإعادة إنتاجھا أو خصم من قیمتھا المالیة، وبالتالي تحمل الشركة تكالیف إضافیة. 

إن حدوث أي من ھذه األمور سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۳ المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلیة االستخدام 
تعتمد الشركة في استمرار عملیاتھا على سیر وفعالیة خطوط اإلنتاج واآلالت، والتي یبلغ معدل إھالكھا السنوي نسبة ۸٪، كما بلغت نسبة 
اإلھالك المجمع من إجمالي القیمة الدفتریة لآلالت والمعدات (٥۳٫۳٪) و(٥۸٫۲٪) و(٦۱٫۳٪) كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م 
وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. وتعد المنشآت الصناعیة عرضة لمخاطر تشغیلیة كبیرة ناتجة عن عدة عوامل منھا األعطال 
بخطوط اإلنتاج أو المعدات الرئیسیة الناتجة عن قدم اآلالت والمعدات أو سوء االستخدام أو الحوادث الغیر متوقعة كانقطاع إمداد الكھرباء 
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أو اندالع الحریق. مما سینتج عنھ تعطل عملیات الشركة وتكبدھا تكالیف إضافیة والذي بدوره سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال 
الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳٤ المخاطر المتعلقة بالعیوب التصنیعیة
یتمحور عمل الشــركة حول إنتاج وبیــع الخرسانة الجاھزة وھــذه العملیــات معرضــة لبعــض المخاطــر المتعلقــة بالعیــوب التـي قـد 
العیوب  نسبة  (تقدر  الموظفیــن  مـن  تصـرف  أو  سـلوك  سـوء  نتیجـة  أخطـاء  عـن  الناتجـة  العیـوب  أو  نقلھـا  أو  إنتاجھـا  تحـدث خالل 
التصنیعیة السنویة للشركة بـ ٤٪ من تكلفة اإلنتاج)، إن أي عیــوب فــي المنتجــات المصنعــة مــن قبــل الشــركة أو عــدم التزامھــا 
سلبي  بشكل  التأثیر  وبالتالي  عمالئھا،  قبل  من  منتجاتھا  استالم  رفض  مخاطـر  إلـى  یعرضھـا  قـد  العمالء  من  المطلوبة  بالمواصفــات 
وجوھري على سمعة الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكالیف أو تعویضات ناتجة عن إعادة تصنیع المنتج للعمیل أو صدور أي 
أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسؤولیة الشركة عن العیوب التصنیعیة، مما سیكون لھ تأثیر سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. 

۲-۱-۳٥ المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركتھا التابعة في جمھوریة مصر العربیة
لدى الشركة شركة تابعة (شركة شخص واحد محدودة المسؤولیة) مملوكة لھا بالكامل تم تأسیسھا في جمھوریة مصر العربیة ومقیدة باسم 
شركة الناقول للصناعات األسمنتیة، وجاري العمل كما في تاریخ ھذا المستند على إنشاء مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة في 
جمھوریة مصر العربیة على أرض مستأجرة (فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة وطبیعة 
أعمالھا" في ھذا المستند). قد تواجھ الشركة تحدیات ومخاطر وعوائق عدیدة في استثمارھا في جمھوریة مصر العربیة - على سبیل المثال 
ال الحصر – المخاطر المتعلقة بالمشاریع الجدیدة كالتأخر في إتمام إنشاء مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة وبدء التشغیل فیھ (فضالً 
راجع الخطر رقم (۲-۱-۲٦) "المخاطر المتعلقة بالمشاریع الجدیدة" في ھذا القسم)، أو تعرض مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة 
الدوري وغیر  والتوقف  بالتشغیل  المتعلقة  "المخاطر  الخطر (۱۰-۱-۲)  راجع  بسبب عوامل مختلفة (فضالً  قد تحدث  تشغیلیة  لمخاطر 
للصناعات  الناقول  علیھا مصنع شركة  المقام  األرض  إیجار  بعقد  الشركة  التزام  عدم  أو  القسم)،  ھذا  في  لألعمال"  (المفاجئ)  الدوري 
أو عدم  القسم)،  الشركة على أراضي مستأجرة" في ھذا  الخطر رقم (۲-۱-۲٤) "مخاطر وجود بعض أصول  راجع  األسمنتیة (فضالً 
االستقرار االقتصادي في جمھوریة مصر العربیة كركود السوق المصري أو اإلعسار وارتفاع معدالت البطالة، أو المنافسة الكبیرة وقدرة 
الناقول للصناعات األسمنتیة " على جذب العمالء، باإلضافة إلى تعرض الشركة إلى مخاطر صرف العمالت  التابعة " شركة  الشركة 
األجنبیة والذي یتعلق بشكل أساسي باألنشطة التشغیلیة لشركتھا التابعة " شركة الناقول للصناعات األسمنتیة" عندما یتم تحدید اإلیرادات 
والمصاریف بعملة الجنیھ المصري أو أي عمالت أجنبیة أخرى وفقاً لتعامالت شركتھا التابعة " شركة الناقول للصناعات األسمنتیة "، أو 
عدم تحقیق الشركة للجدوى االقتصادیة المرجوة من استثمارھا في جمھوریة مصر العربیة. إن جمیع التحدیات والمخاطر المشار إلیھا أعاله 
ال تعطي أي ضمان أن استثمار الشركة في شركتھا التابعة " شركة الناقول للصناعات األسمنتیة" في جمھوریة مصر العربیة سیحقق نجاحاً 
وسیكون لھ القدرة على تحقیق اإلیرادات وتغطیة النفقات التشغیلیة وغیرھا من التكالیف وبالتالي سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا وأدائھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳٦ المخاطر المتعلقة بدخول أعضاء مجلس اإلدارة بأعمال منافسة للشركة عند تركھم للشركة
كما في تاریخ ھذا المستند ال یوجد بین أعضاء مجلس إدارة الشركة أي اتفاق أو ترتیب یخضعون بموجبھ ألي التزام یمنعھم من الدخول 
في أعمال منافسة للشركة عند تركھم للشركة سواًء بتقدیم استقالتھم أو انتھاء عضویتھم في مجلس اإلدارة وعدم انتخابھم لدورة جدیدة أو 
عدم رغبتھم بالترشح للدورة الجدیدة. إن أعضاء مجلس اإلدارة یمكنھم االطالع على المعلومات الداخلیة للشركة، باإلضافة إلى اطالعھم 
ومعرفتھم بآلیة العمل في الشركة وفي القطاع الذي تعمل فیھ بشكل عام، وفي حال ترك أعضاء مجلس اإلدارة أو أیاً منھم الشركة سواًء 
بتقدیم استقالتھم أو انتھاء عضویتھم في مجلس اإلدارة وعدم انتخابھم لدورة جدیدة أو عدم رغبتھم بالترشح للدورة الجدیدة، قد یشغلون 
عضویات مجالس أو یتملكون في شركات تشترك في أعمال منافسة ألعمال الشركة، وبالتالي یستخدمون تلك المعلومات لمصالحھم الخاصة 
وبشكل قد یضر بمصالح الشركة، األمر الذي قد یترتب علیھ تأثیر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي 

وتوقعاتھا المستقبلیة. 

۲-۱-۳۷ المخاطر المتعلقة بنقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك إلى مصنع الشركة التابعة في جمھوریة مصر العربیة
في بدایة العام ۲۰۲۰م قررت الشركة إیقاف خط إنتاج البلك، وذلك نظراً لعدم تحقیق األرباح  المستھدفة  ورغبة الشركة بتركیز العمل 
على إنتاج الخرسانة الجاھزة، حیث بلغت نسبة المبیعات من البلك من إجمالي مبیعات الشركة (۰٫٥۷٪) و(۰٫۰۲٪) كما في ۳۱ دیسمبر 
۲۰۱۸م و۲۰۱۹م على التوالي. وستقوم الشركة بنقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك إلى مصنع شركتھا التابعة (شركة الناقول للصناعات 
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۲-۲-۱ المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة ولجمھوریة مصر العربیة
یعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادیة في المملكة وجمھوریة مصر العربیة بشكل عام 
وتشمل، على سبیل المثال ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ویعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي 
بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطیة والتي ال تزال تسیطر على حصة كبیرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعلیھ فإن أي تقلبات غیر مواتیة 
تحدث في أسعار النفط سیكون لھا أثرھا المباشر والجوھري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي 
من شأنھ التأثیر سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعملھا ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرھا بمعدالت اإلنفاق الحكومي. باإلضافة إلى ذلك 
یعتمد اقتصاد جمھوریة مصر العربیة على عوامل عدة منھا على سبیل المثال ال الحصر السیاحة والزراعة والغاز، وفي حال حدوث أي تقلبات 
أو عدم استقرار في اقتصاد جمھوریة مصر العربیة من شأنھ التأثیر سلباً على األداء المالي لشركة الناقول للصناعات األسمنتیة (شركة تابعة) 

وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أداء الشركة ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
كما یعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة وجمھوریة مصر العربیة على عدة عوامل أخرى بما فیھا استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعین 
الحكومي والخاص في البنیة التحتیة، لذا فإن أي تغییر سلبي في أي من ھذه العوامل سیكون لھ تأثیر كبیر على االقتصاد وبالتالي سیؤثر بشكل 

سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۲ المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
یعتمد  األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادیة والسیاسیة السائدة في المملكة باإلضافة للظروف اإلقتصادیة العالمیة التي تؤثر بدورھا على 
اقتصاد المملكة.  وال یزال قطاع النفط یحتل النصیب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد یؤثر بشكل 
سلبي على اقتصاد المملكة. والجدیر بالذكر أن معدل النمو األقتصادي في المملكة شھد تباطؤ خالل األعوام األخیرة. كما تواجھ المملكة تحدیات تتعلق 
سلبي  تأثیر  علیھ  سیترتب  الذي  األمر  المملكة،  اقتصاد  على  سلبي  تأثیر  العوامل  ھذه  لجمیع  یكون  وقد  السكاني.  النمو  معدالت  في  النسبي  باالرتفاع 

وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
ولیس ھناك ما یضمن أن التطورات السلبیة في العالقات مع ھذه الدول، أو الظروف االقتصادیة والسیاسیة في تلك الدول، أو في دول أخرى لن تؤثر 
سلباً وبشكل جوھري على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فیھا أو على أسواق المال في المملكة بوجھ عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل 

سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
إن من شأن أي تغییرات كبرى غیر متوقعة في البیئة السیاسیة أو االقتصادیة أو القانونیة في المملكة و / أو أیة دول أخرى في الشرق األوسط، بما في 
التكنولوجیة  والتحوالت  البطالة  معدالت  وارتفاع  واإلعسار  االقتصادي  والركود  األسواق  في  العادیة  التقلبات  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ذلك، 

وغیرھا من التطورات، أن تؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فیھ الشركة

األسمنتیة) في جمھوریة مصر العربیة لإلستفادة منھا،(فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة 
وطبیعة أعمالھا" في ھذا المستند)، ومن المتوقع أن تتم عملیة النقل خالل الربع األول من عام ۲۰۲۱م. إن عملیة نقل المعدات سیترتب علیھا 
تكالیف للتفكیك والنقل والتركیب، باإلضافة إلى أن المعدات معرضة أثناء عملیة النقل إلى سوء في التحمیل والتنزیل والشحن أو وقوع 
حوادث أو غیرھا من األمور التي في حال حدوثھا قد تؤدي إلى تلف جزء أو كامل المعدات، وبالتالي إلى تحمل الشركة تكالیف إضافیة، 

األمر الذي سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۸ المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بتكوین مخصص التفكیك
لم تقم الشركة منذ تطبیقھا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي في عام ۲۰۱۸م وحتى تاریخ ھذا المستند بااللتزام بتكوین مخصص التفكیك وفقاً 
قیام  یستدعي ضرورة  والذي  المحتملة"  والموجودات  المحتملة  والمطلوبات  "المخصصات   (۳۷) رقم  الدولي  المحاسبة  معیار  لمتطلبات 
الشركة المقام أصولھا على أراضي مستأجرة تكوین مخصص بتفكیك ھذه األصول. إن الشركة معرضة لتحمل تكالیف التفكیك عند إزالة 
أو نقل المصنع والمعدات واآلالت الخاصة بھا ألي سبب كان (مثل في حالة انتھاء عقود اإلیجار ولم یتم تجدیدھا، أو الحاجة إلى نقل األصول 
إلى موقع آخر) حیث أن جمیع أصول الشركة مقامة على أراٍض مستأجرة (فضالً راجع القسم الفرعي (۳-۱۲) "العقارات المستأجرة من 
الشركة" في ھذا المستند)، وفي حال عدم التزام الشركة بتكوین مخصص التفكیك أو في حال كان مبلغ المخصص ال یغطي التكالیف التي 
قد تحتاجھا الشركة عند الحاجة إلى تفكیك أصولھا، فإن الشركة ستكون معرضة لتحمل تكالیف إضافیة، األمر الذي من شأنھ أن یؤثر بشكل 

سلبي وجوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۲-۳ المخاطر المتعلقة بالبیئة المنافسة
تعمل الشركة في بیئة تنافسیة قویة، ویعتمد الوضع التنافسي للشركة على العدید من العوامل التي تشمل قوة مركزھا المالي والنطاق الجغرافي ألعمالھا 
والعالقة مع العمالء وسمعة الشركة، وال یوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعّال مع الشركات األخرى في السوق، كما تؤثر 
سیاسات تسعیر منافسي الشركة بشكل كبیر على أدائھا المالي، وقد تكون الشركة غیر قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما یؤدي إلى خفض 

حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وعلى توقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-٤ المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 
یفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامیة التي یتوجب على الشركة االلتزام بھا. وسیستلزم ذلك قیام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابیر 
لاللتزام بمثل ھذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالھا أو تستغرق وقت طویل. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة 
على مخالفة أحكامھ وقواعده والتي تعتبر إلزامیة على جمیع الشركات، وبالتالي فإنھ من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا أو 
إدارتھا التنفیذیة إلى مثل ھذه العقوبات من غرامات مالیة أو السجن أو كالھما (على سبیل المثال نص نظام الشركات على أن كل مدیر أو مسؤول 
أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بیانات كاذبة أو مضللة فإنھ یعاقب بالسجن مدة ال تزید عن ٥ سنوات وبغرامة ال تزید 
على خمسة مالیین لایر سعودي، كما نصت المادة (۲۱٤) من نظام الشركات على تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات) في حال عدم 

التزامھا بأحكام وقواعد نظام الشركات، األمر الذي من شأنھ التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا.

۲-۲-٥ المخاطر المرتبطة بتطبیق الئحة حوكمة الشركات 
أصدر مجلس الھیئة الئحة حوكمة الشركات جدیدة بموجب القرار رقم (۲۰۱۷-۱٦-۸) وتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م)، 
بناءاً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳ وتاریخ ۱٤۳۷/۰۱/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۱۱م)، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة 

السوق المالیة رقم (۳-٥۷-۲۰۱۹) وتاریخ ۱٤٤۰/۰۹/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٥/۲۰م).
وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادیة للشركات المدرجة في السوق الموازیة كما في تاریخ ھذا المستند، إال أنھ في حال 
تطبیقھا بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبیق الحوكمة بشكل صحیح یعتمد على مدى استیعاب وفھم مجلس اإلدارة ولجان الشركة واإلدارة 
التنفیذیة والعاملین في الشركة لھذه القواعد واإلجراءات، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنھا ستكون عرضة للمخالفات الجزائیة من قِبل ھیئة 

السوق المالیة، فإن ھذه األمور سیكون لھا تأثیر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا.

۲-۲-٦ المخاطر المتعلقة بعدم التقید باألنظمة والقوانین الحالیة و/أو صدور أنظمة وقوانین جدیدة
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجھات الحكومیة في المملكة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنیة والھیئة 
العامة لألرصاد وحمایة البیئة ووزارة التجارة، وھیئة السوق المالیة (بعد اإلدراج المباشر في السوق الموازیة)، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر 
التغییرات في األنظمة واللوائح والتعامیم والسیاسات في المملكة. وتشھد البیئة التشریعیة والتنظیمیة في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، 
أي أنھا أكثر عرضة للتغییر والتطویر. وتعتبر تكالیف االلتزام لھذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغییرات على األنظمة أو اللوائح الحالیة 
أو إصدار قوانین أو لوائح جدیدة فإن ذلك سیؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالیة إضافیة غیر متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح 
وتلبیة اشتراطات ھذه القوانین، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضھا السلطات اإلشرافیة المختصة في حال عدم التزامھا لھذه اللوائح 

واألنظمة بشكل مستمر، مما سیؤثر سلباً على أعمالھا ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۷ المخاطر المتعلقة بضریبة القیمة المضافة
قامت المملكة بإصدار نظام ضریبة القیمة المضافة والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ ۱ ینایر ۲۰۱۸م. ویفرض ھذا النظام قیمة مضافة بنسبة ٥٪ على 
عدد من المنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة المملكة زیادة نسبة ضریبة القیمة المضافة من ٥٪ إلى ۱٥٪ ودخل ھذا القرار حیز التنفیذ ابتداًء 
من تاریخ ۱ یولیو ۲۰۲۰م، وبناًء على ذلك، یتعین على الشركة التكیف مع التغییرات الناتجة عن تطبیق ضریبة القیمة المضافة والزیادة التي 
طرأت علیھا. إن أي انتھاك أو تطبیق خاطئ لنظام الضریبة من قبل إدارة الشركة، سوف یُعرضھا لغرامات أو عقوبات أو یؤدي إلى اإلضرار 
بسمعتھا مما سیزید أیضاً من التكالیف والمصاریف التشغیلیة، وھو ما یمكن أن یقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على خدماتھا، 

مما سیكون لھ تأثیر سلبي وجوھري على الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۸ المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكھرباء
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (۹٥) وتاریخ ۱٤۳۷/۰۳/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۲۸م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استھالك الكھرباء 
وتسعیرة بیع المیاه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السیاسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في 
المملكة. كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) بیاناً في تاریخ ۱٤۳۹/۰۳/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۱۲م) حول 
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خطة برنامج التوازن المالي لتصحیح أسعار منتجات الطاقة مثل البنزین والكیروسین وذلك ابتداًء من یوم ۱٤۳۹/۰٤/۱٤ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰۱/۰۱
م)، مع اإلشارة إلى أن أسعار منتجات الطاقة یتم تعدیلھا بشكل شھري وفقاً إلجراءات حوكمة تعدیل أسعار منتجات الطاقة والمیاه. 

تعتمد عملیات الشركة التشغیلیة على توفر منتجات الطاقة والكھرباء، وقد بلغت تكالیف الطاقة والكھرباء حوالي (۱٫٤) ملیون لایر سعودي و(۱٫۱) 
ملیون لایر سعودي و(۰٫٥) ملیون لایر سعودي، كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، والتي شكلت 
نسبة (۱۳٫۸٪) و(۱۱٫۳٪) و(۱۰٫۳٪) من إجمالي تكالیف اإلنتاج كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على 
التوالي، لذا فإن أي انقطاع أو تقلیص في اإلمدادات من ھذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارھا من شأنھ أن یؤثر على العملیات التشغیلیة للشركة، 
مما سیؤدي إلى تقلیص ھوامش أرباحھا وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۹ المخاطر المتعلقة بخضوع عملیات الشركة ألنظمة ولوائح البیئة والصحة والسالمة
تخضع عملیات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحمایة البیئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزایدة 
معاییر صارمة یتوجب على الشركة االلتزام بھا بصورة مستمرة. وقد تكون تكالیف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنھا كبیرة، 
كما یتطلب االلتزام بمعاییر جدیدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافیة من رأس المال أو نشوء تعدیالت في الممارسات التشغیلیة. وقد تنشأ 
الحوادث المتعلقة بالبیئة والصحة والسالمة، فعلى سبیل المثال یمكن أن ینتج عن عملیات الشركة عدد من مواد النفایات والمواد الملوثة المنبعثة 
التي یمكن أن تؤدي، في حال لم یتم السیطرة علیھا وإدارتھا بالشكل الصحیح أو في حال تُركت من دون عالج أو إدارة سلیمة، إلى خطر تلوث 
البیئة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشریعات واألنظمة البیئیة یمكن أن یؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعیة التابعة للشركة كما سوف یعرض 
الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضھا الجھات الرقابیة علیھا (وفقاً للفقرة (۲) من المادة (۱۸) من النظام العام للبیئة الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (م/۳٤) وتاریخ ۱٤۲۲/۰۷/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۰۱/۱۰/۱٥م) یعاقب من یخالف أي حكم من أحكامھ بعقوبة مالیة ال تتجاوز 
عشرة اآلف (۱۰,۰۰۰) لایر سعودي وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ویجوز إغالق المنشأة لمدة ال تتجاوز ۹۰ یوم في حال التكرار)، والتي 
ستؤثر سلباً على عملیاتھا بحیث تحد من نمو إیراداتھا أو تعلیق عملھا أو ترخیصھا وسوف یؤثر ذلك على مقدرتھا على مزاولة أعمالھا وبالتالي 

التأثیر سلباً وبشكل جوھري على وضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۱۰ المخاطر المتعلقة بتغییر آلیة احتساب الزكاة وضریبة الدخل
أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل التعمیم رقم ۱٤۳۸/۱٦/٦۷٦۸ه بتاریخ ۱٤۳۸/۰۳/۰٥ه (الموافق ۲۰۱٦/۱۲/۰٥م) الذي یُلزم الشركات 
السعودیة المدرجة في السوق المالیة بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسیة المساھمین والملكیة الفعلیة بین المواطنین السعودیین والخلیجیین 
وغیرھم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نھایة العام. وقبل إصدار ھذا التعمیم، كانت الشركات المدرجة في السوق المالیة خاضعة بوجھ 
عام لدفع الزكاة أو الضریبة على أساس ملكیة مؤسسیھا وفقاً لنظامھا األساسي، ولم یتم األخذ باالعتبار أثر األسھم المدرجة في تحدید وعاء الزكاة. 
وكان من المقرر تطبیق ھذا التعمیم في السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦م والسنوات الالحقة لذلك. ولكن أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل 
خطابھا رقم ۱٤۳۸/۱٦/۱۲۰۹۷ه بتاریخ ۱٤۳۸/۰٤/۱۹ه (الموافق ۲۰۱۷/۰۱/۱۷م) الذي یقتضي تأجیل تنفیذ التعمیم للسنة المالیة المنتھیة في 
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷م والسنوات التي تلیھا. وإلى أن تُصدر الھیئة العامة للزكاة والدخل توجیھاتھا فیما یتعلق بآلیات وإجراءات تنفیذ ھذا التعمیم، 
فإن تنفیذ ھذا التعمیم بما في ذلك المتطلبات النھائیة التي یجب الوفاء بھا ال یزال قید النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضریبة الدخل على جمیع 
المقیمین غیر الخلیجیین المساھمین في الشركات السعودیة المدرجة والتي تطبق ضریبة االستقطاع على توزیعات األرباح الخاصة بالمساھمین 
الغیر مقیمین بغض النظر عن جنسیاتھم. ولم تقم الشركة بتقییم األثر المالي لھذا التعمیم واتخاذ الخطوات الكافیة لضمان االلتزام بھ حیث أنھا شركة 
مساھمة مقفلة مملوكة من مساھمین سعودیین، وفي حال كان األثر المالي لھذا التعمیم حال تطبیقھ كبیراً أو في حال تكبدت الشركة تكالیف إضافیة 
التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام بھ فسیؤثر ذلك سلباً وبشكل جوھري على أعمالھا ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۱۱ المخاطر المتعلقة بإنفاق المستھلك بسبب سوء األوضاع االقتصادیة
قد تؤثر التقلبات في العناصر االقتصادیة الخارجة عن سیطرة الشركة، بما في ذلك قدرة المستھلكین على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت 
البطالة ومستویات الرواتب ومستویات الضرائب (كضریبة القیمة المضافة، التي تم زیادتھا من ٥٪ إلى ۱٥٪، ابتداًء من ۱ یولیو ۲۰۲۰م) وتكالیف 
استھالك المیاه والكھرباء، وإلغاء دعم الحكومة السعودیة - سواًء بشكل كامل أو جزئي - لبعض المواد والذي بدورھا تؤثر بشكل سلبي على مستوى 
الدخل المتاح لإلنفاق وعلى مستویات انفاق المستھلكین (بما في ذلك اإلنفاق االختیاري على مختلف المنتجات) وبالتالي التأثیر بشكل سلبي على 
الطلب على  منتجات الشركة. إن أي تراجع في أعداد المستھلكین أو مستویات إنفاقھم، سیؤثر ذلك سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج 

عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۳-۱ المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السھم
قد ال یكون السعر السوقي ألسھم الشركة مستقراً بعد اإلدراج، وقد یتأثر بشكل كبیر بسبب العدید من العوامل منھا دون الحصر: ظروف سوق 
األسھم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفیذ خطط الشركة المستقبلیة، دخول منافسین جدد للسوق، التغیر في رؤیة أو تقدیرات الخبراء 

والمحللین لسوق األوراق المالیة، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسیھا یتعلق بعملیات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتیجیة.

۲-۳-۲ المخاطر المتعلقة بالبیانات المستقبلیة
إن النتائج المستقبلیة وبیانات األداء للشركة ال یمكن توقعھا فعلیاً وقد تختلف عن الموجودة في ھذا المستند. إذ أن انجازات وقدرة الشركة على 
التطور ھي من تحدد النتائج الفعلیة والتي ال یمكن توقعھا أو تحدیدھا. إن عدم دقة البیانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي یجب على المساھم 

التعرف علیھا حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

۲-۳-۳ المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسھم جدیدة
 في حال قررت الشركة إصدار أسھم جدیدة في المستقبل، فمن المحتمل أن یؤدي ذلك إلى التأثیر سلباً على سعر السھم في السوق أو تدني نسبة 

ملكیّة المساھمین في الشركة في حال عدم استثمارھم في األسھم الجدیدة في ذلك الحین.

۲-۳-٤ المخاطر المتعلقة بتوزیع أرباح لحاملي األسھم
المالي الجید واالحتیاجات الرأسمالیة  العوامل من بینھا ربحیة الشركة والمحافظة على مركزھا  تعتمد أرباح السھم في المستقبل على عدد من 
واحتیاطاتھا القابلة للتوزیع والقوة االئتمانیة المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادیة العامة. قد تؤدي زیادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحیة 
السھم في المستقبل على خلفیة أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسھم نتیجةً لزیادة رأس مالھا. ال تضمن الشركة بأن أیة أرباح 
على األسھم سوف توزع فعلیاً، كما ال تضمن المبلغ الذي سیوزع في أي سنة معینة. یخضع توزیع األرباح لقیود وشروط معینة ینص علیھا النظام 

األساسي للشركة. (فضًال راجع القسم (٥) "سیاسة توزیع األرباح" في ھذا المستند).

۲-۳-٥ المخاطر المرتبطة بالسیطرة الفعلیة من قبل المساھمین الحالیین بعد اإلدراج
بعد االنتھاء من عملیة اإلدراج، قد یتمكن المساھمون الحالیون معاً أو مع مساھمین آخرین من السیطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب 
موافقة المساھمین - بما في ذلك دون حصر - عملیات االندماج واالستحواذ وبیع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزیادة رأس المال أو 
تخفیضھ، وإصدار أو عدم إصدار أسھم إضافیة، أو توزیع األرباح، أو أي تغییر في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فیھا مصالح 
المساھمین الحالیین مع مصالح مساھمي األقلیة، فإن ذلك قد یضع مساھمي األقلیة في وضع لیس في صالحھم، وقد یمارس المساھمون الحالیون 

سیطرتھم على الشركة بطریقة تؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي أو نتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۳-٦ المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسھم الشركة
ال یوجد حالیاً ولم یسبق وجود سوق مالي لتداول أسھم الشركة، وال یوجد أي تأكیدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسھم الشركة بعد 
إدراج الشركة، وقد یترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سیؤثر ذلك على سعر السھم، وإذا لم یتطور سوق نشط لتداول 

أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۷ المخاطر المرتبطة ببیع عدد كبیر من األسھم في السوق بعد عملیة اإلدراج
قد یؤثر بیع عدد كبیر من األسھم في السوق المالیة بعد اكتمال عملیة اإلدراج، أو احتمالیة حدوث عملیة البیع ھذه، بصورة سلبیة على سعر األسھم 
في السوق. وقد یؤدي بیع المساھمین الحالیین أو أي منھم (السیما المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة ویحق لھم التصرف 

بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر) لعدد كبیر من األسھم إلى التأثیر سلباً على أسھم الشركة، وبالتالي انخفاض سعرھا في السوق.

۲-۳-۸ مخاطر عدم تمكن الشركة من استیفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئیسیة الحالیة أو أي متطلبات تنظیمیة مستقبلیة
قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئیسیة، وعلیھ، یجب علیھا استیفاء جمیع المتطلبات النظامیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة 
وعن السوق المالیة السعودیة (تداول) بناًء على قواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقال الشركات المدرجة في السوق الموازیة إلى السوق الرئیسیة، 
وبالتالي فإنھ في حال عدم تمكن الشركة من استیفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامیة إضافیة مستقبلیة قد تفرضھا الجھات الرقابیة على الشركة 

۲-۳ المخاطر المتعلقة باألسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة
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أو السوق ، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئیسیة. وبما أن السوق الموازیة حتى تاریخ مستند التسجیل ھي سوق یقتصر فیھا 
التداول على المستثمرین المؤھلین فقط، فإن حجم التداول الیومي والسیولة سیكون أقل منھ في السوق الرئیسیة وبالتالي التأثیر سلباً على سیولة سھم 

الشركة وقیمتھا السوقیة.

۲-۳-۹ المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع
یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حیث عدم وجود تحدید مسبق لألسھم 
(باستثناء  للبیع  یملكونھا  التي  األسھم  المباشر عرض  اإلدراج  بعد  لھم  یحق  الشركة  في  الحالیین  المساھمین  أن جمیع  للبیع، حیث  المخصصة 
المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والذین یحق لھم التصرف بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر). وقد یترتب على عدم 
وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع وجود عرض أو طلب محدود مما سیؤثر ذلك على سعر السھم، وإذا لم یكن ھناك سوق نشط لتداول 

أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۱۰ مخاطر عدم وجود عالقة قویة أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على 
أسھم الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة

لم یسبق وجود سوق مالي لتداول أسھم الشركة، كما أنھ ال توجد عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على 
أسھم الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة، وال یوجد أي تأكیدات بشأن وجود سوق فعالة 
ومستمرة لتداول أسھم الشركة بعد إدراج أسھم الشركة، وقد یترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سیؤثر ذلك على سعر 

السھم، وإذا لم یكن ھناك سوق نشط لتداول أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۱۱ مخاطر حدوث تقلبات في سعر سھم الشـركة مقـارنة مع أسعـار أسھم الشركــات المطروحة طرحاً أولیاً لعدم وجود سعر محدد 
للطرح

یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة بشكل كبیر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حیث عدم وجود سعر 
محدد للطرح، حیث أنھ ال یوجد سعر محدد عند اإلدراج وتكون آلیة تحدید السعر االسترشادي موضحة في ھذا المستند (للمزید من المعلومات 
فضالً راجع قسم رقم (۸-۲) "سعر السھم اإلسترشادي عند اإلدراج والقیمة اإلسمیة لكل سھم" في ھذا المستند) ، ویتم تحدید السعر االفتتاحي بناًء 
على العرض والطلب على السھم وال یكون السعر محدد مسبقاً. األمر الذي قد یؤدي إلى حدوث تقلبات كبیرة في سعر سھم الشركة ال سیما أن 
نسبة التذبذب الیومیة المسموح بھا في السوق الموازیة ھي (۳۰٪ ارتفاعاً وھبوطاً)، وعلیھ؛ فإنھ لیس ھناك ما یضمن أن المساھم سوف یتمكن من 

بیع أسھمھ بسعر یساوي سعر الشراء أو یزید عنھ في المستقبل.

۲-۳-۱۲ مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة بشكل كبیر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، من حیث عدم وجود طرح 
لعدد معین من أسھم الشركة للبیع قبل اإلدراج وعدم وجود متعھد للتغطیة، وعدم وجود عملیة بناء سجل األوامر لتحدید سعر السھم، وعدم وجود 
آلیة استقرار سعري، حیث أن المساھمین الحالیین في الشركة (باستثناء المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والذین یحق 
لھم التصرف بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر) والمستثمرین المؤھلین سیتمكنوا من بیع وشراء أسھم الشركة بعد إدراجھا في السوق الموازیة، وال 
یوجد أي تأكیدات بشأن وجود طلب على أسھم الشركة بعد إدراجھا في السوق الموازیة، كما الیوجد ضمان ببیع األسھم عند سعر محدد عند 
اإلدراج، وال یوجد ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق، وعلیھ، فقد ال یتمكن أي مساھم من بیع كل او جزء من أسھمھ في حال رغبتھ 

بالبیع، وقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر بعد اإلدراج.

۲-۳-۱۳ مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازیة
بعد اإلدراج في السوق الموازیة، وبعد مضي الفترة النظامیة بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفیة للشروط الخاصة باالنتقال إلى 
السوق الرئیسیة، ولكنھا ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازیة وعدم االنتقال للسوق الرئیسیة. وبما أن السوق الموازیة حتى 
تاریخ ھذا المستند ھي سوق یقتصر فیھا التداول على المستثمرین المؤھلین فقط، فإن حجم التداول الیومي والسیولة سیكون أقل منھ في السوق 

الرئیسیة وبالتالي التأثیر سلباً على سیولة سھم الشركة وقیمتھ السوقیة.
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۳-۱ نبذة عن الشركة 
شركة أبناء محمد حسن الناقول ("الشركة" أو "المصدر") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/۲۲۹) وتاریخ 
۲۰۱۷/۰٤/۱۹م)  (الموافق  ۱٤۳۸/۰۷/۲۳ھـ  وتاریخ  (ق/۲٤۱)  رقم  الوزاري  والقرار  ۲۰۱۷/۰٤/۰٥م)  (الموافق  ۱٤۳۸/۰۷/۰۸ھـ 
وبموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) وتاریخ ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م) الصادر بمدینة الدمام، ویبلغ رأس 
مال الشركة الحالي تسعة وعشرون ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي 
مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة. ویتمثل عنوان الشركة الرئیسي كما ھو مذكور في السجل التجاري 

في الدمام، حي الصناعیة الثانیة، ص.ب ۳۱۱۲ الرمز الدمام ۳۲۲۷۳، المملكة العربیة السعودیة. 

۳-۲ تاریخ الشركة وأھم التطورات في ھیكل رأس مالھا
• تأسست شركة أبناء محمد حسن الناقول في البدایة كمؤسسة فردیة، حیث أسس السید/ محمد حسن مجري الناقول السبیعي (رحمھ هللا) مؤسسة 
فردیة بإسم "مؤسسة الناقول للمقاوالت"، وتم قیدھا في السجل التجاري بمدینة رأس تنورة (رحیمة سابقاً) بالرقم (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤) بتاریخ 

۱۳۹۷/۰٤/۲۹ھـ (الموافق ۱۹۷۷/۰٤/۱۸م) وبرأس مال قدره خمسة وعشرین ألف (۲٥,۰۰۰) لایر سعودي.
• وفي تاریخ ۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م) قرر مالك المؤسسة نقل المقر الرئیس إلى بلدة أم الساھك بمحافظة القطیف، 
بتاریخ   (۲۰٦۳۰۱٥۳٦۳) رقم  التجاري  السجل  في  المؤسسة  وقید   (۲۰٥٤۰۰۰۲۷٤) رقم  التجاري  السجل  شطب  تم  وعلیھ 
۱٤۲٤/۱۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۰٤/۰۲/۱۰م)، تحت االسم التجاري "مؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ محمد حسن السبیعي".
• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰۱/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۱۰/۱۲/۱٤م) تم تحویل الكیان القانوني لمؤسسة الناقول للمقاوالت العامة لصاحبھا/ محمد حسن 
السبیعي إلى شركة ذات مسؤولیة محدودة وتغییر اسمھا لتصبح باسم "شركة محمد حسن الناقول المحدودة للصناعة والتجارة والمقاوالت" 
ألف  وخمسمائة  ملیون  بمبلغ  المؤسسة  أصول  تقییم صافي  تم  وقد  السبیعي،  الناقول  حسن  محمد  ماجد  السید/  الشریك  بدخول  وذلك 
(۱,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي لتحدید رأس مال الشركة والمقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة نقدیة متساویة القیمة، قیمة كل منھا 
مائة وخمسین (۱٥۰) لایر سعودي، وقام الشریك السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي بدفع قیمة حصتھ في رأس مال الشركة والبالغة 

خمسة وسبعین ألف (۷٥,۰۰۰) لایر سعودي نقداً إلى الشریك السید/ محمد حسن مجري الناقول السبیعي (رحمھ هللا).
• وبتاریخ ۱٤۳۲/۰٦/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۱۱/۰٥/۱٥م) قرر الشركاء زیادة رأس مال الشركة من ملیون وخمسمائة ألف (٥۰۰,۰۰۰,۱) 
لایر سعودي إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) حصة  نقدیة متساویة القیمة، 
قیمة كل منھا مائتین وتسعین (۲۹۰) لایر سعودي، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ملیون وأربعمائة ألف (۱,٤۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، 

عن طریق إیداعات نقدیة بموجب الشھادة الصادرة من المحاسب القانوني للشركة بھذا الخصوص.
• وبتاریخ ۱٤۳٥/۰٥/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱٤/۰۳/۲٤م) قرر الشركاء نقل المقر الرئیس للشركة من بلدة أم الساھك بمحافظة القطیف إلى مدینة 

الخبر، وتم قیدھا بمدینة الخبر بموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۱۰٥۰۹۱۰) وتاریخ ۱٤۳٤/۰۱/۲۰ھـ (الموافق ۲۰۱۲/۱۲/۰۳م).
• وبتاریخ ۱٤۳٦/۰۹/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۰٦/۱۷م) حل الورثة محل الشریك المتوفي (محمد حسن مجري الناقول السبیعي) بحیث أصبح عدد 
الشركاء ثالثة عشر (۱۳) شریكاً، كما تم تعدیل اسم الشركة لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول المحدودة للصناعة والتجارة والمقاوالت".

• وبتاریخ ۱٤۳۷/۰۳/۰٥ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۱٦م) قرر الشركاء نقل المركز الرئیس للشركة من مدینة الخبر إلى مدینة الدمام، وتم 
قیدھا بمدینة الدمام بموجب السجل التجاري رقم (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) وتاریخ ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م).

• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰۳م) قرر الشركاء تحویل الشركة من ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة، 
وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۰٤م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲۲۹) بالموافقة على الترخیص بتحول الشركة من 

ذات مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة.
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۳م) وافقت الجمعیة العامة للمساھمین (الجمعیة التحویلیة) على تحول الشركة من 

شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۱۹م) صدر القرار الوزاري رقم (ق/۲٤۱) بالموافقة على إعالن تحول الشركة من 

ذات مسؤولیة محدودة إلى مساھمة مقفلة وتعدیل االسم التجاري لیصبح "شركة أبناء محمد حسن الناقول".
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۰۷/۲۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰٤/۲۳م) تم قید الشركة بسجل الشركات المساھمة بمدینة الدمام، وتسجیلھا بموجب شھادة 
بتاریخ  صالحیتھا  تنتھي  والتي  ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)  (الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل 

۱٤٤٤/۰۱/۲۰ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۰۸/۱۸م).
• وبتاریخ ۱٤۳۸/۱۰/۲۹ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۷/۲۳م) وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة من ملیونین وتسعمائة ألف 
(۲,۹۰۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى اثنین وعشرین ملیون وتسعمائة وخمسین ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى اثنین ملیون ومائتین 
وخمسة وتسعین ألف (۲,۲۹٥,۰۰۰) سھم، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة وجمیعھا أسھم عادیة، وذلك عن طریق منح (۲,۰۰٥) سھم 

مجاني مقابل كل (۲۹۰) سھم یمتلكھا المقیدون بسجالت الشركة یوم انعقاد الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة عشرین ملیون وخمسین ألف 

۳. خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا
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(۲۰,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي بتحویل مبلغ ستة عشر ملیون وتسعمائة وثالثة عشر ألف وأربعمائة وثمانیة وسبعین (۱٦,۹۱۳,٤۷۸) لایر سعودي 
من حساب جاري الشركاء، وتحویل مبلغ ملیون وثالثمائة وتسعة وستون ألف وستة عشر (۱,۳٦۹,۰۱٦) لایر سعودي من حساب االحتیاطي 

النظامي، وتحویل مبلغ ملیون وسبعمائة وسبعة وستین ألف وخمسمائة وستة (۱,۷٦۷,٥۰٦) لایر سعودي من حساب األرباح المبقاة.
• وبتاریخ ۱٤۳۹/۱۰/۱۰ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰٦/۲٤م) وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على زیادة رأس مال الشركة من اثنین وعشرین ملیون 
وتسعمائة وخمسین ألف (۲۲,۹٥۰,۰۰۰) لایر سعودي إلى تسعة وعشرین ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى ملیونین وتسعمائة 
ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة، وقد تمت الزیادة عن طریق منح ستمائة 
وخمسة (٦۰٥) سھم مجاني مقابل كل ألفان ومائتان وخمسة وتسعون (۲,۲۹٥) سھم یمتلكھا المساھمون المقیدون بسجالت الشركة یوم انعقاد 
الجمعیة، وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ستة مالیین وخمسین ألف (٦,۰٥۰,۰۰۰) لایر سعودي، عن طریق تحویل مبلغ اثنین ملیون ومائتین 
وثمانیة وعشرین ألفاً وثمانمائة وتسعین (۲,۲۲۸,۸۹۰) لایر سعودي من حساب جاري الشركاء، وتحویل مبلغ ملیون وستمائة وعشرة آالف 
وخمسمائة وأربعة وثمانون (۱,٦۱۰,٥۸٤) لایر سعودي من حساب االحتیاطي النظامي، باإلضافة إلى تحویل مبلغ اثنین ملیون ومائتین وعشرة 

آالف وخمسمائة وستة وعشرین (۲,۲۱۰,٥۲٦) لایر سعودي من حساب األرباح المبقاة.
 یبلغ رأس مال الشركة الحالي تسعة وعشرون ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) 

سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة.

۳-۳ الطبیعة العامة ألعمال الشركة
۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)،  (الموافق  ۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ  وتاریخ   (۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطھا  الشركة  تمارس 
المعدنیة رقم (٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸) وتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ  والثروة  الصناعة  قبل وزارة  الصادر من  الوطني  الصناعي  والترخیص 

(الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م) تعدیل للترخیص رقم (۱۹۷٤) وتاریخ ۱٤۳۸/۰٦/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۳/۱٥م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر، إنتاج خرسانة جاھزة الخلط. 

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:
• إنتاج البلوك اإلسمنتي والخرسانة الجاھزة.

• أعمال األلمنیوم والحدادة والنجارة.
• شراء األراضي وإقامة المباني علیھا واستثمارھا بالبیع أو اإلیجار لصالح الشركة.

• خدمات االستیراد والتصدیر والوكاالت التجاریة ووكالء التوزیع.
• النقلیات والكسارات.

وتمارس الشركة أنشطتھا وفقاً لألنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت.
وقد حصلت الشركة على جمیع التراخیص النظامیة الالزمة لألنشطة الحالیة، والزالت جمیع تلك التراخیص ساریة المفعول حتى تاریخ 
ھذا المستند. باستثناء ماذكر في الخطر رقم (۲-۱-۳) "المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات 

أو سحب التراخیص" في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند.
والشھادات  "التراخیص   (۱۱-۳) القسم  راجع  فضالً  بموجبھا  أنشطتھا  الشركة  تمارس  التي  التراخیص  حول  المعلومات  من  (ولمزید 

الحكومیة" في ھذا المستند).
ال یوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جدیدة مھمة حتى تاریخ نشر ھذا المستند، باستثناء ما تم ذكره في القسم الفرعي (۳-۸) "مشروع 

المجمع الصناعي" والقسم الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" في ھذا المستند.

۳-۳-۱ قطاعات األعمال
لدى الشركة ثالث قطاعات أعمال رئیسیة تتمثل في:

۱. قطاع الخرسانة الجاھزة
۲. قطاع البلك

۳. قطاع تأجیر المعدات
تقوم الشركة بتصنیع وإنتاج الخرسانة والبلك عن طریق مصنعھا والموضحة بیاناتھ في الجدول التالي : 

الدمام، 
الصناعیة 

الثانیة
٥,۰٦۷

۱٦۰,۰۰۰
(متر مربع)
۱۸۰,۰۰۰
(متر مكعب)

مصنع شركة أبناء 
محمد حسن الناقول 

المحدودة للبلك 
والخرسانة الجاھزة

الجدول رقم (٥): مصنع الشركة

المصدر: الشركة

 ٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸
(تعدیل للترخیص 

رقم ۱۹۷٤)

۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ 
(الموافق 

۲۰۲۰/۰۹/۱۳م)

۱٤٤٥/۰۱/۲٤ھـ
(الموافق 

۲۰۲۳/۰۸/۱۱م)

۷,۷۹۰,۳۷٤
لایر سعودي

المساحة م۲الموقعالمصنع

البلك

الخرسانة 
الجاھزة

الطاقة اإلنتاجیة المنتجات
القیمة الدفتریةتاریخ االنتھاءتاریخ اإلصداررقم الترخیصالقصوى (سنویاً)
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• قطاع الخرسانة الجاھزة
یتمثل عمل القطاع في إنتاج الخرسانة الجاھزة حسب طلب العمالء (والتي تقوم العالقة معھم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة) 
ونقلھا إلى مواقعھم في الوقت والمكان المحددین، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة القصوى من الخرسانة الجاھزة ۱۸۰,۰۰۰ متر مكعب سنویاً، 

وتتمثل عملیة إنتاج الخرسانة الجاھزة في مایلي:
• یتم استالم المواد األولیة الخاصة باإلنتاج من قبل الموردین.

• ثم یتم فحص المواد بمجرد وصولھا واختبارھا في مختبر المصنع للتحقق من جودتھا ومالءمتھا لعملیة اإلنتاج.
• ثم یتم إدخال الخلطة الخاصة بالخرسانة الجاھزة على جھاز الكمبیوتر المخصص لذلك وإضافة المواد األولیة كاألسمنت والرمل والبحص والماء.
• وعند االنتھاء من عملیة اإلنتاج یتم تحمیل الخرسانة الجاھزة في الخالطة إلرسالھا للعمیل في الوقت والمكان المحددین. باإلضافة 

إلى إخراج مضخة الخرسانة مع الخالطة إذا كانت عملیة البیع تشمل تكلفة إخراجھا.

• قطاع البلك
یتمثل عمل القطاع في إنتاج البلك بجمیع أنواعھ (كالمصمت والمفرغ والمعزول) ثم تخزینھ في المصنع، وبیعھ إلى العمالء حسب الطلب 
(والتي تقوم العالقة معھم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة)، وتبلغ الطاقة اإلنتاجیة القصوى من البلك ۱٦۰,۰۰۰ متر مربع 

سنویاً، وتتمثل عملیة إنتاج البلك بأنواعھ في مایلي:
• یتم استالم المواد األولیة الخاصة باإلنتاج من قبل الموردین.

• ثم یتم فحص المواد بمجرد وصولھا واختبارھا في مختبر المصنع للتحقق من جودتھا ومالءمتھا لعملیة اإلنتاج.
• ثم یتم إدخال الخلطة الخاصة بكل نوع من أنواع البلك على جھاز الكمبیوتر المخصص لذلك وإضافة المواد األولیة كاألسمنت والرمل والبحص والماء.

• وعند االنتھاء من عملیة اإلنتاج یترك البلك في أماكن مخصصة لیجف ثم یتم تخزینھ، وبیعھ إلى العمالء حسب الطلب.
والجدیر بالذكر بأن الشركة في بدایة العام ۲۰۲۰م قررت إیقاف إنتاج البلك، وذلك نظراً لعدم تحقیق األرباح المرجوة منھ ولرؤیة الشركة 
بتركیز العمل على إنتاج الخرسانة الجاھزة، حیث بلغت نسبة المبیعات من البلك من إجمالي مبیعات الشركة (۰٫٥۷٪) و(۰٫۰۲٪) كما في 
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م على التوالي. وستقوم الشركة بنقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك إلى مصنع شركتھا التابعة (شركة 
الناقول للصناعات األسمنتیة) في جمھوریة مصر العربیة لإلستفادة منھا (لمزید من المعلومات حول الشركة التابعة فضالً راجع القسم 
الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" في ھذا المستند)، ومن المتوقع أن تتم عملیة نقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك خالل الربع األول من 
عام ۲۰۲۱م. (فضالً راجع الخطر رقم (۲-۱-۳۸) "المخاطر المتعلقة بنقل المعدات الخاصة بخط إنتاج البلك إلى مصنع الشركة التابعة في 

جمھوریة مصر العربیة" في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند).

• قطاع تأجیر المعدات
یتمثل ھذا القطاع بتأجیر  مضخات الخرسانة إلى العمالء حسب الطلب وبشكل فوري لیتم استخدامھا مع خالطات نقل الخرسانة في مشاریع 

العمل الخاصة بالعمالء، وذلك في حال كانت عملیة بیع الخرسانة ال تشملھا تكلفة إخراج مضخة الخرسانة مع خالطات نقل الخرسانة.
باإلضافة إلى قطاعات العمل الثالث المذكورة أعاله، لدى الشركة مبیعات أخرى عبارة عن مخزون من البحص، حیث تقوم الشركة بشراء 
كمیات من البحص بشكل یومي كونھ من ضمن المواد األولیة الخاصة بعملیات اإلنتاج، وذلك للحفاظ على مخزون من البحص یكفي الشركة 
لمدة ستة (٦) أشھر، وتقوم الشركة بتخزینھ في المصنع الستخدام ما تحتاج منھ لعمیلة إنتاج الخرسانة الجاھزة والبلك (علماً أن الشركة 

تقوم بتحدید احتیاجات المصنع من المواد األولیة بما فیھا البحص بشكل أسبوعي)، وبیع الجزء المتبقي إلى العمالء حسب الطلب.
بلغ إجمالي أصول الشركة غیر المتداولة (ممتلكات وآالت ومعدات ومشاریع رأسمالیة تحت التنفیذ) كما في تاریخ ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م (٤۰,۳٤۱,۰٥۹) لایر 

سعودي، تشكل أصول الشركة غیر المتداولة داخل المملكة منھا مبلغ (۳۲,٥۱٥,۰٤۹) لایر سعودي، وخارج المملكة مبلغ (۷,۸۲٦,۰۱۰) لایر سعودي.
ویوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي للشركة من الخرسانة والبلك ونسبتھا من إجمالي الطاقة اإلنتاجیة القصوى كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م 

و۲۰۱۹م ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م:

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

۱۷۲,۱۲٥

۹,۷٦۳

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

۱۷۷,۰٤۲

٤۲۲

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

۸٥,٦٦۹

ال یوجد

المنتج

الخرسانة الجاھزة
(متر مكعب)

البلك
(متر مربع) *

الجدول رقم (٦): تفاصیل اإلنتاج الفعلي لمصنع الشركة

المصدر: الشركة
*  في بدایة العام ۲۰۲۰م قررت الشركة إیقاف إنتاج البلك، وذلك نظراً لعدم تحقیق األرباح المرجوة منھ ولرؤیة الشركة بتركیز العمل على إنتاج الخرسانة الجاھزة.

** تم احتسابھا على أساس نصف الطاقة اإلنتاجیة القصوى السنویة للخرسانة الجاھزة وھي ۹۰,۰۰۰ متر مكعب.

نسبة من إجمالي الطاقة اإلنتاجیة القصوىاإلنتاج الفعلي
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

٪۹٥٫٦۳

٪٦٫۱۰

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

٪۹۸٫۳٦

٪۰٫۲٦

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

** ٪۹٥٫۱۹

٪۰٫۰۰
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۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ۳۰ یونیو ۲۰۲۰مالقطاع ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

۱٥,۲۳٥,۸۱٦
-

٥۱,٥۷۹
۳,٥٥٤,۱۸۰
(٤۰,٥۹۲)

۱۸,۸۰۰,۹۸۳

الخرسانة الجاھزة
البلك

تأجیر المعدات
مبیعات أخرى*

خصم مسموح بھ **
اإلجمالي

الجدول رقم (۷): تفاصیل إیرادات الشركة

المصدر: الشركة
* تتعلق المبیعات األخرى في مبیعات مخزون البحص فقط.

** ھو خصم یتم منحھ للعمالء في حال السداد المبكر وتحفیز للعمالء للتعامل مع الشركة.

٪۸۱٫۰٤
-

٪۰٫۲۷
٪۱۸٫۹۰
(٪۰٫۲۲)
٪۱۰۰

۳٤,۲۱۳,۹۲۳
۷,۹۲٦

۱٥۱,۰۲۱
-

(۲۳,۲۰۲)
۳٤,۳٤۹,٦٦۸

٪۹۹٫٦۰
٪۰٫۰۲
٪۰٫٤٤

-
(٪۰٫۰۷)
٪۱۰۰

۲۸,۹٥۷,٥٤۸
۱٦٦,٤۱٥
۲۲,۸۱۷
٤٥,۸٦۹

-
۲۹,۱۹۲,٦٤۹

٪۹۹٫۱۹
٪۰٫٥۷
٪۰٫۰۸
٪۰٫۱٦

-
٪۱۰۰

اإلیرادات
(لایر سعودي) النسبة(یوم)

(٪)
اإلیرادات

(لایر سعودي)
النسبة
(٪)

اإلیرادات
(لایر سعودي)

النسبة
(٪)

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

۹٤۷,۰۹٤

٥٤۱,٥۰٦

٤۱۸,۳۱٥

٤۲۹,٤۰۳

۳٥۹,۳۱٥

۲,٦۹٥,٦۳۳

الجدول رقم (۸): أكبر خمسة عمالء للشركة

المصدر: الشركة

٪٥٫۰٤

٪۲٫۸۸

٪۲٫۲۲

٪۲٫۲۸

٪۱٫۹۱

٪۱٤٫۳۳

مؤسسة وسائل 
التعمیر

فیصل مرضي 
المطیري

مؤسسة بیات 
العقاریھ

نقاء سمیر

سواعد الشرق 
لالسثمار والتنمیة

اإلجمالي

۱,٦٥٥,۸٥۰

۱,۲٥۰,۰۰۰

۹۷۹,۸۳٤

۷۷۳,۲۳۳

۷۷۸,۰۱۳

٥,٤۳٦,۹۳۰

٪٤٫۸۲

٪۳٫٦٤

٪۲٫۸٥

٪۲٫۲٥

٪۲٫۲٦

٪۱٥٫۸۲

شركة درر
التمام

مؤسسة أبراج 
العزیزیھ

مؤسسة وسائل 
التعمیر

مؤسسة تقنیة 
االستشارات الھندسیة

عالء الیوسف

اإلجمالي

۲,۳۱۲,٦۳۲

۱,۱۲٤,۳٦۷

۱,۰۳۲,۲۲۲

۸٦٤,٥۰۰

۸٤۱,۳٤۰

٦,۱۷٥,۰٦۱

٪۷٫۹۲

٪۳٫۸٥

٪۳٫٥٤

٪۲٫۹٦

٪۲٫۸۸

٪۲۱٫۱٥

شركة درر 
التمام

شركة المبنى 
العالمي

مؤسسة صالبھ 
المشاریع

شركة سین 
للمقاوالت العامھ

مؤسسة عبدالرحمن 
صالح العوضھ

اإلجمالي

النسبة من 
إجمالي 

المبیعات (٪)

القیمة من إجمالي 
المبیعات

(لایر سعودي)
العمیل

النسبة من 
إجمالي 

المبیعات (٪)

القیمة من إجمالي 
المبیعات

(لایر سعودي)
العمیل

النسبة من 
إجمالي 

المبیعات (٪)

القیمة من إجمالي 
المبیعات

(لایر سعودي)
العمیل

۳-۳-۲ تفاصیل اإلیرادات
ویوضح الجدول التالي تفاصیل إیرادات الشركة حسب القطاعات كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ 

یونیو ۲۰۲۰م: 

۳-۳-۳ كبار العمالء
ویوضح الجدول التالي أكبر خمسة عمالء للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، 

والذین جمیعھم أطراف مستقلین وتقوم العالقة معھم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة:

۳-۳-٤ كبار الموردین
العملیة اإلنتاجیة (۱۳,٤٦٤,٤۰٤) لایر سعوي، و(۱۷,۰٤۲,٥۷٦) لایر سعودي،  المستخدمة في  الخام  المواد  المشتریات من  بلغ إجمالي 
و(۱۱,۰۷۲,۱٤۹) لایر سعودي، كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، والتي 
شكلت ما نسبتھ (٥٦٫٥۷٪) و(٦٤٫۳۹٪) و(٦۹٫۲۹٪) من إجمالي تكلفة مبیعات الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وكما في ۳۰ 
یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. وویوضح الجدول التالي أكبر خمسة موردین للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م ولفترة الستة أشھر 
الشراء  أوامر وطلبات  أساس  العالقة معھم على  تقوم  والذین جمیعھم موردین محلیین وأطراف مستقلین  یونیو ۲۰۲۰م،  في ۳۰  المنتھیة 

المباشرة:
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۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م
المورد

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

أسمنت
بحص
بحص
رمل
رمل

شركة مشید للتجارة والنقل
مؤسسة جبال الذھب

شركة الراشد لألسمنت
مؤسسة سند

مؤسسة السمو المثالي

الجدول رقم (۹): أكبر خمسة موردین للشركة

المصدر: الشركة

٦,۸۱۹,۹۲۱
۲,۷۰٥,۳۷٦
۷٦۷,۳۲۷

۰
۰

۱۰,۲۹۲,٦۲٤

٪۲۸٫٦٥
٪۱۱٫۳۷
٪۳٫۲۲

-
-

٪٤۳٫۲٤

القیمة
(لایر سعودي)

نسبة من تكلفة المواد
المبیعات (٪)

۸,٥۱۹,۲٥۷
۷٦۷,۲٦۰

۰
۲۸٥,۰٦۳
۱۲۳,۸۸۳

۹,٦۹٥,٤٦۳

٪۳۲٫۱۹
٪۲٫۹۰

-
٪۱٫۰۸
٪۰٫٤۷

٪۳٦٫٦۳

القیمة
(لایر سعودي)

نسبة من تكلفة 
المبیعات (٪)

۳,۸۰۲,۱۲۹
۷۲٦,۲۱٤
۹۲٦,۱۱۸
۲۰۲,۸٦۰
۲۳۰,٦۹۰

٥,۸۸۸,۰۱۱

٪۲۳٫۷۹
٪٤٫٥٤
٪٥٫۸۰
٪۱٫۲۷
٪۱٫٤٤

٪۳٦٫۸٥

القیمة
(لایر سعودي)

نسبة من تكلفة 
المبیعات (٪)

اإلجمالي

۳-٤ رؤیة الشركة
أن تكون الشركة الرائدة والمفضلة لحلول البناء في المملكة العربیة السعودیة.

۳-٥ رسالة الشركة 
أن نقدم لعمالئنا حلول بناء مبتكرة ذات جودة عالیة، وتوفیر بیئة عمل جذابة بأعلى معاییر السالمة لموظفینا وخلق قیمة مضافة لمساھمي الشركة.

۳-٦ استراتیجیة الشركة 
تتضمن استراتیجیة الشركة ما یلي:

• النمو: زیادة الحصة السوقیة من خالل نمو أعمال الشركة.
• الكفاءة: تعزیز الكفاءة التشغیلیة.

• اإلبداع: تطویر حلول البناء المبتكرة.
• الثقافة: بناء ثقافة عمل جاذبة لتكون الشركة االختیار المفضل للتوظیف في مجال عملھا.

• زیادة الحصة السوقیة من خالل نمو أعمال الشركة، بالعمل على مایلي:
• بناء مصانع جدیدة للخرسانة الجاھزة في مواقع جغرافیة مختلفة لزیادة الطاقة اإلنتاجیة والتغطیة الجغرافیة لقاعدة عمالء أكبر.

• زیادة إمكانیات التوصیل المستمر لعدة مواقع/عمالء عن طریق زیادة المعدات المتاحة (مضخات وخالطات).
• إنشاء شركة خدمات لوجستیة لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات لتوفیر وسائل نقل للمیاه العذبة والبحص بغرض االستخدام 

الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.
• إنشاء مصنع إلنتاج الثلج لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات بغرض االستخدام الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.

• تحسین وتطویر معمل الجودة عن طریق زیادة عدد ونوعیة المعدات المستخدمة الختبارات الجودة الخاصة بمنتجات الشركة.

• تعزیز الكفاءة التشغیلیة، بالعمل على مایلي:
• االستحواذ على محجر للبحص لتحقیق التكامل في سلسلة اإلمدادات وذلك لالستخدام الذاتي للشركة والتجاري لزیادة الدخل.

• تطویر نظام إدارة عالقة العمالء وإدارة المخزون لتمكین اإلدارة من اتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق الفائدة للشركة.
• عقد اجتماعات مراجعة األداء التشغیلي واإلنجاز في تنفیذ االستراتیجیة والتدخل حسب الحاجة.

• تطویر حلول البناء المبتكرة، بالعمل على مایلي:
• حضور المعارض المحلیة والدولیة المختصة بالبناء، والخرسانة، وتقنیة البناء الحدیث وكل ما یتعلق بنشاط الشركة لالطالع 

على كافة التطورات في القطاع الذي تعمل فیھ الشركة.
• الحصول على التصنیف/االعتمادات الحكومیة الالزمة لتورید واعتماد التقنیات الحدیثة.

• بناء ثقافة عمل جاذبة لتكون الشركة االختیار المفضل للتوظیف في مجال عملھا، بالعمل على مایلي:
• العمل المستمر على تطویر الھیكل اإلداري للشركة وتحدید المھام والمسؤولیات بما یتناسب مع االستراتیجیة.

• تطویر المھام الرئیسیة للموارد البشریة مثل خدمات الموظفین والحفاظ على الموظفین ذوي الخبرة واختیار الكوادر البشریة 
أصحاب الكفاءة بما یخدم مصلحة الشركة.
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الجدول رقم (۱۰): الخطة الزمنیة ومراحل العمل إلنشاء مشروع المجمع الصناعي

 المصدر: الشركة
*التراخیص الالزمة للمشروع ھي رخص الدفاع المدني والبلدیة.

تاریخ البدء
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع الثاني ۲۰۱۷م
الربع الثالث ۲۰۲۱م
الربع الرابع ۲۰۲۱م
الربع الرابع ۲۰۲۱م

تاریخ اإلنتھاء
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع األول ۲۰۱۷م
الربع الثالث ۲۰۲۱م
الربع الرابع ۲۰۲۱م
الربع الرابع ۲۰۲۱م
الربع الرابع ۲۰۲۱م

المرحلة
استئجار الموقع وتجھیزه إلقامة المشروع

تجھیز المخططات اإلنشائیة
تجھیز العقود مع المقاولین

األعمال اإلنشائیة
الحصول على التراخیص*

الحملة التسویقة
تجھیز العقود وتعیین مكتب عقاري للتأجیر

• العمل المستمر باطالع الموظفین على خطة الشركة وأھدافھا لغرض اندماج الموظفین مع أھداف االستراتیجیة والعمل على 
تحقیقھا.

• تطویر خطط التحفیز لجمیع أنواع الوظائف في الشركة وربط المحفزات باألداء.
• التوعیة والتدریب الداخلي للموظفین على السالمة المھنیة.

• االجتماعات السنویة مع الموظفین لمراجعة المنجزات والتطلعات للسنة القادمة.

۳-۷ نواحي القوة والمیزات التنافسیة للشركة
• توفر الشركة منتجات متنوعة من الخرسانة الجاھزة والقوالب والبلك األسمنتي بجودة عالیة واستخدام أفضل المواد األولیة في التصنیع و ضمن نطاق 

سعري وتنافسي مناسب.
• اكتساب الشھرة في السوق من خالل اسم الشركة وسمعتھا الممتازة.

• تركز الشركة في المقام األول على احتیاجات العمالء وااللتزام بتسلیم المنتجات في الوقت والمكان المحددین من قبل العمالء.
• عملت الشركة على عدة مشاریع كبرى منھا على سبیل المثال (مشروع اإلسكان بالدمام ومشروع إسكان الدفاع الجوي ومشروع إسكان الحرس 

الوطني ومشروع إنشاء مستشفى الدمام المركزي).
• خبرة الشركة في مجال الخرسانة الجاھزة التي تزید من قدرتھا على النمو في مبیعاتھا واالستحواذ على حصة أكبر من نصیب السوق المحلي.

• تتمتع اإلدارة العلیا للشركة بموظفین من أصحاب المؤھالت والكفاءة العالیة.
• تبلغ الطاقة اإلنتاجیة القصوى السنویة لمصنع الشركة ۱۸۰,۰۰۰ متر مكعب من الخرسانة الجاھزة. 

۳-۸ مشروع المجمع الصناعي
قامت الشركة خالل العام ۲۰۱۷م باستئجار أرض بمدینة الدمام في منطقة دلة، من أمانة المنطقة الشرقیة بمساحة إجمالیة ۱۳,۳۸۷٫۷ متر 
مربع، ولمدة (٥) سنوات تبدأ من تاریخ سداد القیمة اإلیجاریة وذلك بتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۲/۱۸م) وتنتھي في تاریخ 
۱٤٤۳/۰۷/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۲۲/۰۲/۱۸م) وقابلة للتجدید بموافقة أمانة المنطقة الشرقیة، وبقیمة إیجار سنویة تبلغ مائتین ألف وثمانمائة 
وخمسة عشر (۲۰۰,۸۱٥) لایر سعودي، كما یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إعادة النظر في تقدیر اإلیجار، وال یجوز للشركة تأجیر األرض 
للغیر (من الباطن)، ویحق ألمانة المنطقة الشرقیة بعد انتھاء العالقة التعاقدیة مع الشركة التصرف بالمنشآت المقامة على األرض من قبل 
الشركة دون أي تعویض عنھا، ویحق أیضاً ألمانة المنطقة الشرقیة إلغاء العقد إذا أخلت الشركة بأي من مواد العقد وشروطھ ولم تقوم 

الشركة بتصحیح الوضع خالل خمسة عشر (۱٥) یوماً من تاریخ اإلنذار. 
إن غرض الشركة من اسئتجار األرض ھو االستثمار من خالل إنشاء مجمع صناعي متكامل یشمل مصنع حدادة ونجارة وألمنیوم وزجاج، 
ومن ثم تأجیره على الشركات أو الفنیین الراغبین من االستفادة من ھذا المجمع الصناعي، وقد بلغت نسبة اإلنجاز في المشروع ٦۰٪ تقریباً 
كما في تاریخ ھذا المستند ومن المتوقع اإلنتھاء من أعمال اإلنشاءات وبدء التأجیر في الربع الرابع من العام ۲۰۲۱م، علماً أنھ ستعتمد 
الشركة على تمویل األعمال المتبقیة في المشروع من خالل حساب األرباح المبقاة (المتضمن رصید األرباح الحالیة باإلضافة إلى أرباح 
الشركة من عام ۲۰۲۰م و۲۰۲۱م) أو عن طریق الحصول على تمویل بنكي، وتقدر التكلفة الكلیة المتوقعة للمشروع بـثمانیة عشر ملیون 
وثمانیة وستین ألف وثمانمائة وستة وستین (۱۸,۰٦۸,۸٦٦) لایر سعودي، وتبلغ قیمة التكلفة المدفوعة إلنشاء المشروع (القیمة الدفتریة) 
كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م عشرة ملیون وثمانیة وستین ألف وثمانمائة وستة وستین (۱۰,۰٦۸,۸٦٦) لایر سعودي. ویوضح الجدول أدناه 

الخطة الزمنیة ومراحل العمل إلنشاء المشروع.
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۳-۹ الشركة التابعة
لدى الشركة شركة تابعة (شركة شخص واحد محدودة المسؤولیة) مملوكة لھا بالكامل تم تأسیسھا في جمھوریة مصر العربیة ومقیدة باسم 
۲۰۲۰/۰۱/۰۱م)  (الموافق  ۱٤٤۱/۰٥/۰٦ھـ  بتاریخ  الصادر   (۱٤٤٥۸۱) رقم  التجاري  بالسجل  األسمنتیة  للصناعات  الناقول  شركة 

وبرأسمال یبلغ (٥۰,۰۰۰) خمسین ألف جنیھ مصري ما یعادل (۱۱,۷۷۱) أحد عشر ألف وسبعمائة وواحد وسبعین لایر سعودي.
یتمثل نشاط الشركة كما في سجلھا التجاري في إقامة وتشغیل مصنع لتصنیع المنتجات األسمنتیة والخرسانة الجاھزة. وتستھدف الشركة 
من خالل إنشاء شركة الناقول للصناعات األسمنتیة استكشاف واستغالل الفرص المتاحة في جمھوریة مصر العربیة في مجال الصناعات 

األسمنتیة لالستفادة من خبرة الشركة في السوق السعودیة.
تم اختیار منطقة العلمین في جمھوریة مصر العربیة لتكون مقراً ألول مصانع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة في جمھوریة مصر 
العربیة وذلك لالستفادة من المشاریع الكبیرة في منطقة العلمین، وتم إنشاء المصنع على أرض صناعیة مستأجرة مساحتھا ۲۰ ألف متر 
مربع، وتبلغ قیمة التكلفة المدفوعة إلنشاء المصنع (القیمة الدفتریة) كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م سبعة ملیون وثمانمائة وستة وعشرین ألف 
وعشرة (۷,۸۲٦,۰۱۰) لایر سعودي. وتقدر التكلفة الكلیة المتوقعة للمشروع بـ عشرین ملیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي. كما أن 
الشركة قامت بإنھاء جمیع أعمال اإلنشاءات الخرسانیة للمصنع والمبنى اإلداري والمستودع، وإنھاء إجراءات التعاقد والتورید للمكائن 

والمعدات المكونة من اآلتي:
۱- محطة خلط مركزیة بحجم ۱,٥۰۰ لتر.

۲- غرفة تشغیل وتحكم.
۳- خط إلنتاج البلك بقدرة إنتاجیة ۱۰۰ ألف قطعة بلك یومیاً.

٤- خط النتاج بالط اإلنترلوك وبلك البردورة بقدرة إنتاجیة ۱٥ ألف متر مربع یومیاً.

والجدیر بالذكر أن نسبة اإلنجاز في المشروع بلغت ۸۰٪ كما في تاریخ ھذا المستند. وسیتم تمویل األعمال المتبقیة في المشروع من حساب 
األرباح المبقاة لشركة أبناء محمد حسن الناقول، باإلضافة إلى أن شركة الناقول للصناعات األسمنتیة لدیھا تسھیالت من قبل الجھة الموردة 
لمعدات المصنع تمنحھا الحق في سداد المبالغ المترتبة علیھا بعد سنة من تشغیل المصنع، وبالتالي سداد جزء أو كامل المبالغ من األرباح 

الناتجة من تشغیل المصنع.

یوضح الجدول أدناه الخطة الزمنیة ومراحل العمل إلنشاء مصنع الناقول للصناعات األسمنتیة وبدء التشغیل. 

۳-۱۰ الفروع
لدى الشركة فرع واحد باسم مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة والواقع في مدینة الدمام – حي الصناعیة 
الثانیة والمقید في السجل التجاري بالرقم (۲۰٥۰۰۷۷۳۳۲) وتاریخ ۱٤۳۲/۰۸/۲٦ھـ (الموافق ۲۰۱۱/۰۷/۲۷م) وذلك لممارسة نشاط 
صناعة البلك األسمنتي المفرغ واآلجر، وإنتاج خرسانة جاھزة الخلط، بموجب الترخیص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة 
والثروة المعدنیة رقم (٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸) وتاریخ ۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م) تعدیل للترخیص رقم (۱۹۷٤) وتاریخ 

۱٤۳۸/۰٦/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۳/۱٥م).

الجدول رقم (۱۱): الخطة الزمنیة ومراحل العمل إلنشاء مصنع الناقول للصناعات األسمنتیة وبدء التشغیل

 المصدر: الشركة

تاریخ البدء
الربع الثالث ۲۰۱۸م
الربع الرابع ۲۰۱۸م
الربع األول ۲۰۱۹م
الربع الثالث ۲۰۱۹م

الربع الثالث ۲۰۱۹م
فور انتھاء أزمة كورونا والسماح للموردین بعملیة التركیب والتشغیل

فور انتھاء أزمة كورونا
سیتم تحدیدھا فور انتھاء أزمة كورونا

تاریخ اإلنتھاء
الربع الثالث ۲۰۱۸م
الربع الثاني ۲۰۱۹م
الربع األول ۲۰۱۹م
الربع الرابع ۲۰۱۹م

الربع الثالث ۲۰۱۹م

استئجار الموقع وتجھیزه إلقامة المشروع
أعمال اإلنشاء الخرسانیة

التعاقد مع الشركات الموردة للمكن والمعدات (شركات إیطالیة وألمانیة)
تورید المكن والمعدات

بدء أعمال التركیب والتشغیل
تعیین الكادر اإلداري

تعیین الكادر التشغیلي وبدء العمل
الحملة التسویقیة

المرحلة
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۳-۱۲ العقارات المستأجرة من الشركة
أبرمت الشركة عدد من عقود اإلیجار بصفتھا مستأجر، وفیما یلي نبذة عن عقود اإلیجار:

شركة أبناء محمد حسن الناقول

مصنع شركة أبناء محمد حسن 
الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة
مصنع شركة أبناء محمد حسن 
الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة

شركة أبناء محمد حسن الناقول

مصنع شركة أبناء محمد حسن 
الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة

شركة أبناء محمد حسن الناقول

شركة أبناء محمد حسن الناقول

مصنع شركة أبناء محمد حسن 
الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة

شركة أبناء محمد حسن الناقول

مصنع شركة أبناء محمد حسن 
الناقول للبلك والخرسانة الجاھزة

شركة أبناء محمد
حسن الناقول وفرعھا

شركة أبناء محمد حسن الناقول

شركة أبناء محمد حسن الناقول

شركة أبناء محمد حسن الناقول   

السجل التجاري

السجل التجاري

ترخیص صناعي - 
وطني

شھادة عضویة في 
الغرفة التجاریة

شھادة عضویة في 
الغرفة التجاریة
رخصة مھنیة 

إلكترونیة (البلدیة)

شھادة سعودة

شھادة سعودة

شھادة اشتراك في 
التأمینات االجتماعیة 

تصریح الدفاع المدني 
– سالمة

شھادة الزكاة والدخل

شھادة تسجیل بضریبة 
القیمة المضافة

شھادة اعتماد الئحة 
تنظیم العمل

شھادة ترخیص 
باستعمال عالمة 
(SASO) الجودة

۱

۲

۳

٤

٥

٦

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱٤

۲۰٥۰۱۰۸۲۲۰

۲۰٥۰۰۷۷۳۳۲

٤۲۱۱۰۲۱۰٦۷۱۸
(تعدیل للترخیص رقم ۱۹۷٤)

۱۹۸٤۹۰

۱٦۷۲٥۷

۲٦۷۷٥

۲۰۰۰۲۰۱۲۰۱۰۲٦٥

۲۰۰۰۲۰۱۲۰۱۰۲٦۰

۳٥٦۷۹۰٤۹

۱۰۰۰٦٦۹٤۹٤٤۲

۱۰٤۰۹۱۸٥۷۹

۳۰۰٥۹۷٤٥۹٤۰۰۰۰۳

۹۳٥۷۳۳

  ۲۰۲۱۰۲۲۰۱۲۱

۱٤۳۷/۰٤/۲٤ھـ 
(الموافق ۲۰۱٦/۰۲/۰۳م)

۱٤۳۲/۰۸/۲٦ھـ
(الموافق ۲۰۱۱/۰۷/۲۷م)

۱٤٤۲/۰۱/۲٥ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۱۳م)

۱٤٤۱/۱۱/۰٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۲٥م)

۱٤٤۲/۰۱/۱٥ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۳م)

۱٤۳۸/۰۸/۱٤ھـ  
(الموافق ۲۰۱۷/۰٥/۱۰م)

۱٤٤۲/۰٤/۲٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۰۹م)

۱٤٤۲/۰٤/۲٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۰۹م)

۱٤٤۲/۰٤/۲٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۰۹م)

۱٤٤۲/۰٦/۲۱ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰۳م)

۱٤٤۱/۰۸/۰٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۲۸م)

۱٤۳۹/۰۲/۲۲ھـ  
(الموافق ۲۰۱۷/۱۱/۱۱م)

۱٤٤۲/۰۲/۱۸ھـ  
(الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۰٥م)

 ۱٤٤۲/۰۸/۲٦ ھـ 
(الموافق ۲۰۲۱/۰٤/۰۸م)

۱٤٤٤/۰۱/۲۰ھـ
(الموافق ۲۰۲۲/۰۸/۱۸م)

۱٤٤٤/۱۱/۲٦ھـ
(الموافق ۲۰۲۳/۰٦/۱٥م)

۱٤٤٥/۰۱/۲٤ھـ
(الموافق ۲۰۲۳/۰۸/۱۱م)

۱٤٤٤/۰۱/۲۰ھـ  
(الموافق ۲۰۲۲/۰۸/۱۸م)

۱٤٤٤/۱۱/۲٦ھـ  
(الموافق ۲۰۲۳/۰٦/۱٥م)

۱٤٤۳/۰۳/۱٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۲۰م)

۱٤٤۲/۰۷/۲٥ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۰۳/۰۹م)

۱٤٤۲/۰۷/۲٥ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۰۳/۰۹م)

۱٤٤۲/۰٥/۲٤ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۰۸م)

۱٤٤۳/۰٦/۲۱ھـ  
(الموافق ۲۰۲۲/۰۱/۲٤م)

۱٤٤۲/۰۹/۱۸ھـ  
(الموافق ۲۰۲۱/۰٤/۳۰م)

بدون

بدون

 ۱٤٤٥/۰۹/۲۸ ھـ 
(الموافق ۲۰۲٤/۰٤/۰۷م)

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدینة الدمام

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدینة الدمام
وزارة الصناعة والثروة 

المعدنیة

غرفة الشرقیة

غرفة الشرقیة

أمانة المنطقة الشرقیة - بلدیة 
غرب الدمام

وزارة الموارد البشریة 
والتنمیة االجتماعیة

وزارة الموارد البشریة 
والتنمیة االجتماعیة

المؤسسة العامة للتأمینات 
االجتماعیة

وزارة الداخلیة المدیریة العامة 
للدفاع المدني مركز السالمة 

المیدانیة بشرق الدمام

الھیئة العامة للزكاة والدخل

الھیئة العامة للزكاة والدخل

وزارة الموارد البشریة 
والتنمیة االجتماعیة

الھیئة السعودیة للمواصفات 
والمقاییس والجودة

تاریخ انتھاءتاریخ اإلصدار/التجدیدالجھة المصدرةرقم الترخیصصاحب الترخیص/الشھادةالترخیص/الشھادة#

الجدول رقم (۱۲): التراخیص والشھادات الحكومیة

المصدر: الشركة

مصنع شركة 
أبناء محمد حسن 

الناقول
ومبنى إدارة 

الشركة الرئیسي

۱
۱٤٥٤/۰۸/۳۰ھـ 

(الموافق 
۲۰۳۲/۱۲/۰٤م)

۱٤۳۱/۰۹/۰۱ھـ 
(الموافق 

۲۰۱۰/۸/۱۱م)

مدة العقد ۲۳ سنة (متبقیة من العقد 
األساسي) حیث تم التنازل من 

مؤسسة سالم ناصر باجبع التجاریة 
عن عقد اإلیجار رقم (۹/۷۰) 

وتاریخ ۱٤۲۹/۰۷/۲٤ھـ (الموافق 
۲۰۰۸/۰۷/۲۷م) وعقد التنازل 

رقم (۷۷٤/٦۰۷) وتاریخ 
۱٤۳۱/۱۱/۰٥ھـ (الموافق 

۲۰۱۰/۱۰/۱۲م) لصالح الشركة

۷,۷۹۰,۳۷٤
لایر سعودي

۲٦۰,۰۰۰
لایر 

سعودي
أرض الدمام

أمانة 
المنطقة 
الشرقیة

تاریخ بدایة #
العقد

تاریخ نھایة 
العقد موقع المؤجر

العقار
نوع 
قیمة العقداالستخدامالعقار

القیمةمالحظات(سنویاً)
الدفتریة

الجدول رقم (۱۳): قائمة العقارات المستأجرة من الشركة

۳-۱۱ التراخیص والشھادات الحكومیة
یوضح الجدول التالي التراخیص والشھادات الحكومیة التي حصلت علیھا الشركة وفرعھا لتمكینھم من القیام بعملیاتھم، وھي كما یلي:
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وفي ما یلي توضیح لشروط عقود إیجار العقارات المذكورة في الجدول أعاله:
۱. عقد إیجار أرض مصنع شركة أبناء محمد حسن الناقول ومبنى إدارة الشركة الرئیسي

یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إلغاء العقد في حال تبین الحقاً أن المصلحة العامة بحاجة إلى الموقع إلقامة مشروع حكومي، أو في 
حال تعارض الموقع مع تخطیط الحق تدعو الحاجة إلى انسجامھ مع شوارع وطرق غیرھا.

یجب على الشركة االلتزام بجمیع الشروط وااللتزامات المحددة في العقد وإال یعتبر العقد الغي ویحق ألمانة المنطقة الشرقیة سحب 
األرض دون أي تعویض عما خسرتھ  الشركة على األرض من منشآت، ومن ھذه االلتزامات الحصول على التراخیص الالزمة 
من البلدیة ومن الجھات ا ألخرى ذات العالقة وتأمین وسائل ا ألمن و السالمة الالزمة لحمایة االشخاص والمنشآت داخل العقار.

یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إقفال موقع األرض من قبلھا دون اعتراض الشركة في حالة عدم القیام بسداد اإلیجار خالل شھرین 
من تاریخ استحقاقھ.

عقد إیجار أرض مشروع المجمع الصناعي
یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إعادة النظر في تقدیر اإلیجار متى ما رأت ذلك.

ال یجوز للشركة تأجیر األرض للغیر (من الباطن).
یحق ألمانة المنطقة الشرقیة بعد انتھاء العالقة التعاقدیة مع الشركة التصرف بالمنشآت المقامة على األرض من قبل الشركة دون 

أي تعویض عنھا.
یجب على الشركة االلتزام بالحصول على التراخیص الالزمة من البلدیة ومن الجھات ا ألخرى ذات العالقة وتأمین وسائل ا 

ألمن و السالمة الالزمة لحمایة االشخاص والمنشآت داخل العقار.
یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إلغاء العقد إذا أخلت الشركة بأي من مواد العقد وشروطھ ولم تقوم الشركة بتصحیح الوضع خالل 

خمسة عشر (۱٥) یوماً من تاریخ اإلنذار.
یحق ألمانة المنطقة الشرقیة إلغاء العقد لدواعي التخطیط أو للمصلحة العامة وفي ھذه الحالة یتم تعویض الشركة حسب األنظمة 

المالیة المتبعة.

۲. عقد إیجار أرض مصنع شركة الناقول للصناعات األسمنتیة
الغرض من العقد ھو إقامة مصنع الناقول للصناعات األسمنیتة، وإذا حدث تغییر في الغرض یعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسھ.
التأمین المدفوع من الشركة إلى المؤجر (إبراھیم سیف فھد األسعد) مبلغ مائة ألف (۱۰۰,۰۰۰) جنیھ مصري ما یعادل ثالثة 
وعشرین ألف وسبعمائة وأربعة وتسعین (۲۳,۷۹٤) لایر سعودي، وال یحق للشركة أن تسترد مبلغ التأمین إال بعد انتھاء مدة 

اإلیجار وبعد تسلیم األرض.

مصنع شركة 
الناقول 

للصناعات 
األسمنتیة

۳
۱٤٤٥/۰۷/۰۳ھـ 

(الموافق 
۲۰۲٤/۰۱/۱۳م)

۱٤٤۰/۰٥/۰۸ھـ 
(الموافق 

۲۰۱۹/۰۱/۱٤م)

مدة العقد ٥ سنوات قابل للتجدید 
لمدد أخرى مماثلة مالم یخطر أحد 

الطرفین اآلخر برغبتھ بعدم 
التجدید قبل انتھاء مدة العقد 

بشھرین على األقل

۷,۸۲٦,۰۱۰
لایر سعودي

۱۰۰,۰۰۰
جنیھ مصري
(ما یعادل 
 ۲۳,۷۹٤

لایر سعودي)

أرض مصر

إبراھیم 
سیف 
فھد 
األسعد

تاریخ بدایة #
العقد

تاریخ نھایة 
العقد موقع المؤجر

العقار
نوع 
قیمة العقداالستخدامالعقار

القیمةمالحظات(سنویاً)
الدفتریة

المصدر: الشركة

مشروع المجمع 
الصناعي ۲

۱٤٤٤/۰٦/۲۹ھـ 
(الموافق 

۲۰۲۳/۰۱/۲۲م)

۱٤۳۹/۰٦/۲۹ھـ 
(الموافق 

۲۰۱۸/۰۳/۱٦م)

مدة العقد ٥ سنوات یجدد بعد 
موافقة أمانة المنطقة الشرقیة، وھو 
تجدید للعقد األساسي والمنتھي في 
تاریخ ۱٤۳۹/۰٦/۲۹ه (الموافق 

۲۰۱۸/۰۳/۱٦م)

۱۰,۰٦۸,۸٦٦
لایر سعودي

۲۰۰,۸۱٥
لایر 

سعودي
أرض الدمام

أمانة 
المنطقة 
الشرقیة
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۳-۱۳ العالمات التجاریة وحقوق الملكیة
تعتمد الشركة في تسویق منتجاتھا على عالمتھا التجاریة، والتي تدعم أعمالھا ومركزھا التنافسي، وتمنحھا تمیزاً واضحاً في السوق بین العمالء، 
قامت الشركة بتقدیم طلب لتسجیل عالمتھا التجاریة لدى الھیئة السعودیة للملكیة الفكریة في المملكة العربیة السعودیة. ولم یتم اإلنتھاء من تسجیل 
العالمة التجاریة كما في تاریخ ھذا المستند، (فضالً راجع الخطر رقم (۲-۱-۱٦) "المخاطر المتعلقة بحمایة العالمات التجاریة وحقوق الملكیة" 

في القسم (۲) "عوامل المخاطرة في ھذا المستند)، ویوضح الجدول أدناه العالمة التجاریة ورقم طلب التسجیل:

شركة أبناء محمد 
۲٤۰۲۹٦حسن الناقول

رقم طلب التسجیلاسم المالكالعالمة التجاریة
۱٤٤۲/۰۳/۰۹ھـ 

(الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۲٦م)

تاریخ تقدیم الطلب

 المصدر: الشركة

الجدول رقم (۱٤): العالمة التجاریة للشركة

۳-۱٤ الموظفون والسعودة
كما في تاریخ ۱٤٤۲/۰٤/۰۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۱۸م)، بلغ عدد موظفي الشركة (۷۸) موظف منھم (۱۲) موظف سعودي و(٦٦) 
موظف غیر سعودي، وبنسبة سعودة قدرھا حوالي (۱٥٫٤٪)، وتندرج الشركة حالیاً تحت النطاق "األخضر المنخفض" من برنامج نطاقات 

للسعودة.
وتوضح الجداول التالیة أعداد الموظفین ونسبة السعودة وتوزیعھم على إدارات الشركة خالل األعوام ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م، وحتى ۱۸ نوفمبر 

۲۰۲۰م.
الجدول رقم (۱٥): أعداد العاملین بالشركة 

المصدر: الشركة

۱۲
٦٦

٤۳۸

السعودیون
غیر السعودیین

المجموع

٪۱٥٫٤
٪۸٤٫٦

 ٪ ۱۰۰

۱۲
۷۳
۸٥

٪۱٤٫۱
٪۸٥٫۹
٪۱۰۰

۱٥
۹٥

۱۱۰

٪۱۳٫٦
٪۸٦٫٤
٪۱۰۰

۱۸ نوفمبر ۲۰۲۰م ۲۰۱۹م ۲۰۱۸م
النسبةالعدد العدد العددالنسبة النسبة

الجدول رقم (۱٦): توزیع الموظفین على اإلدارات 

المصدر: الشركة

۰
۰
۱۲
۰
۰

۱۲

اإلدارة

اإلدارة المالیة 
إدارة العملیات

إدارة الموارد البشریة والشؤون اإلداریة
إدارة التمیز المؤسسي

إدارة المبیعات
المجموع

٤
٥٤
۰
۱
۷

٦٦

۰
۰
۱۲
۰
۰

۱۲

٥
٦۰
۰
۱
۷

۷۳

۰
۰
۱٥
۰
۰

۱٥

٦
۷۷
۰
۱
۱۱
۹٥

۱۸ نوفمبر ۲۰۲۰م ۲۰۱۹م ۲۰۱۸م
غیر السعودیونالسعودیون السعودیون السعودیونغیر السعودیون غیر السعودیون

باستثناء ماتم ذكره في القسم الفرعي (۳-۹) "الشركة التابعة" في ھذا المستند، فإنھ ال یوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أیة أصول 
خارجھا حتى تاریخ نشر ھذا المستند.

تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجھا للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجدیدة في مجال عمل 
الشركة، وباستثناء ذلك فإنھ ال یوجد لدى الشركة أي سیاسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطویر للمنتجات الجدیدة.

ویقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ لم یحدث أي انقطاع في أعمالھا یمكن أن یؤثر أو یكون أثر تأثیراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل (۱۲) شھراً 
األخیرة من تاریخ ھذا المستند، باستثناء ما ذكر في الخطر رقم (۲-۱-۲٥) " المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹)" في القسم (۲) 

"عوامل المخاطرة" في ھذا المستند.

كما یقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نیة إلجراء أي تغییر جوھري في طبیعة عمل الشركة.
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الجدول رقم (۱۷): ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج 

المصدر: الشركة
* ال یوجد أي ملكیة غیر مباشرة في الشركة كما في تاریخ ھذا المستند.

الشكل رقم (۱): الھیكل التنظیمي للشركة 

المصدر: الشركة

لجنة المراجعة الجمعیة العامة

مجلس اإلدارة

الرئیس التنفیذي

إدارة 
العملیات

إدارة الموارد البشریة
إدارة التمیز اإلدارة المالیةوالشؤون اإلداریة

المؤسسي
إدارة 
المبیعات

المراجعة
الداخلیة

التسویق والمبیعات خدمة العمالء المصنع مراقبة الجودة دعم العملیات

التوزیع سلسلة اإلمداد

٤-۲ الھیكل التنظیمي 

االسم

ماجد محمد حسن الناقول السبیعي
تركي محمد حسن الناقول السبیعي
نایف محمد حسن الناقول السبیعي

حصة مفرح ظافر السبیعي
عبدهللا محمد حسن الناقول السبیعي

مساھمون آخرون یمتلكون أقل من ٥٪ (٥۹ مساھم)
المجموع

عدد األسھم

۳۷۷,۰۰۰
۲۳۲٫۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰
۱۷٤,۰۰۰
۱٤٥,۰۰۰

۱,۷٦۹,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰

القیمة االسمیة
(لایر السعودي)
۳,۷۷۰,۰۰۰
۲,۳۲۰,۰۰۰
۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۷٤۰,۰۰۰
۱,٤٥۰,۰۰۰
۱۷,٦۹۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰

م

۱
۲
۳
٤
٥
٦

النسبة *

٪۱۳٫۰۰
٪۸٫۰۰
٪۷٫۰۰
٪٦٫۰۰
٪٥٫۰۰
٪٦۱٫۰۰

٪۱۰۰٫۰۰

٤. ھیكل الملكیة والھیكل التنظیمي

٤-۱ ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج
یوضح الجدول التالي ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج:



۳۳مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

تاريخ انتهاء
صالحية الترخيص

الجدول رقم (۱۸): مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس
یوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس: 

٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس*

ماجد محمد حسن الناقول السبیعي**
محمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي**

تركي محمد حسن الناقول السبیعي**

مبارك عایض محمد الناقول السبیعي***
محمد ھزاع محمد النعیس المطیري***

مطلق عبدهللا مطلق السبیعي

رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب
والرئیس التنفیذي

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

أمین سر مجلس اإلدارة

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

تنفیذي

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

-

غیر مستقل
غیر مستقل

غیر مستقل

مستقل
مستقل

-

سعودي
سعودي

سعودي

سعودي
سعودي

سعودي

٤۲
٤۹

۳۲

۳۰
٥۲

۳٥

۳۷۷,۰۰۰
۱۳۷,۷٥۰

۲۳۲,۰۰۰

-
۲۹

۱۳۰٫٥۰۰

٪۱۳٫۰۰
٪٤٫۷٥

٪۸٫۰۰

-
٪۰٫۰۰۱

٪٤٫٥۰

٪-
٪-

٪-

٪-
٪-

٪-

٪-
٪-

٪-

٪-
٪-

٪-

المنصب األسم

أعضاء مجلس اإلدارة *

صفة
العمرالجنسیةاالستقاللیة***العضویة

األسھم المملوكةاألسھم المملوكة
"مباشرة"

النسبةالعدد
"غیر مباشرة"

النسبةالعدد

أمین سر مجلس اإلدارة **

المصدر: الشركة
    * وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۰٤/۱۸ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۲/۱٥م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله وذلك لمدة 

ثالث سنوات من تاریخ الجمعیة.
  ** قرر مجلس اإلدارة كما في تاریخ ۱٤٤۱/۰٤/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۲/۱٦م) تعیین السید/ ماجد محمد حسن الناقول السبیعي كرئیس لمجلس اإلدارة، وتعیین 
السید/ محمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي كنائب لرئیس مجلس اإلدارة، وتعیین السید/ تركي محمد حسن الناقول السبیعي كعضو منتدب ورئیس تنفیذي 
للشركة، وتعیین السید/ مطلق عبدهللا مطلق السبیعي كأمین سر مجلس اإلدارة، وذلك لدورة المجلس الحالیة والتي تنتھي بتاریخ ۱٤٤٤/۰٥/۲۲ھـ (الموافق 

۲۰۲۲/۱۲/۱٥م).
 *** وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۱۷م) على انتخاب عضو مجلس اإلدارة السید/ مبارك عایض محمد 
الناقول السبیعي لیحل محل عضو مجلس اإلدارة المستقیل السیدة/ عائشة محمد حسن الناقول السبیعي والتي قدمت استقالتھا بتاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۰۹ھـ (الموافق 

۲۰۲۰/۰٦/۰۱م)، وعلى انتخاب عضو مجلس اإلدارة السید/ محمد ھزاع محمد النعیس المطیري كعضو خامس في المركز الشاغر في مجلس اإلدارة.
**** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في تحدید عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل 

ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من :
- أن یكون مالكاً أو لھ مصلحة فیما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من أسھم الشركة أو من أسھم شركة أخرى من مجموعتھا أو لھ صلة قرابة مع من یملك ھذه النسبة. 

- أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتھا.
- أن تكون لھ صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتھا.



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۳٤

فیما یلي ملخص السیرة الذاتیة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۱۹): السیرة الذاتیة لماجد محمد حسن الناقول السبیعي 

٤۲ سنة
سعودي

رئیس مجلس اإلدارة 
• حاصل على درجة الماجستیر في إدارة األعمال للتنفیذیین (EMBA) من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة 

السعودیة عام ۲۰۱٥م.
• حاصل على درجة الماجستیر في تقنیة المعلومات من جامعة لیفربول في المملكة المتحدة عام ۲۰۰٦م.

• حاصل على درجة البكالوریس في ھندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة السعودیة عام 
۲۰۰۰م.

• یشغل منصب رئیس مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱۹م 
وحتى اآلن.

• شغل منصب المدیر التنفیذي في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱٥م 
وحتى عام ۲۰۱۹م.

• شغل منصب مدیر منطقة في الشركة السعودیة للخرسانة (تعمل في مجال إنتاج وتورید الخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱٤م وحتى 
عام ۲۰۱٥م.

• شغل منصب المدیر التنفیذي في شركة محمد حسن الناقول المحدودة للصناعة والتجارة والمقاوالت (تعمل في مجال صناعة البلك 
والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱۱م وحتى عام ۲۰۱٤م.

• شغل منصب مھندس كمبیوتر صناعي في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۰۰م 
وحتى عام ۲۰۱۱م.

الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في 
مجالس إدارة أخرى

ماجد محمد حسن الناقول السبیعي 

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۰): السیرة الذاتیة لمحمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي 

٤۹ سنة
سعودي

نائب رئیس مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریس في أدب اللغة اإلنجلیزیة من جامعة الملك سعود في المملكة العربیة السعودیة عام ۲۰۰۱م.

• یشغل منصب نائب رئیس مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۱۹م وحتى اآلن.

• شغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۱٦م وحتى عام ۲۰۱۹م.

• شغل منصب مستشار إداري وقانوني في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۰۱م وحتى عام ۲۰۱٥م.

الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في 
مجالس إدارة أخرى

محمد مطلق دریمیح الناقول السبیعي



۳٥مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۱): السیرة الذاتیة لتركي محمد حسن الناقول السبیعي

۳۰ سنة
سعودي

العضو المنتدب والرئیس التنفیذي
• حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة الكھربائیة من جامعة فیریس ستیت میتشغن في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۱۷م.
• یشغل منصب العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) 

من عام ۲۰۱۹م وحتى اآلن.
• شغل منصب أمین سر مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 

۲۰۱۸م وحتى عام ۲۰۱۹م.
• شغل منصب مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة 

الجاھزة) من عام ۲۰۱۷م وحتى عام ۲۰۱۹م.

الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في 
مجالس إدارة أخرى

تركي محمد حسن الناقول السبیعي 

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۳): السیرة الذاتیة لمحمد ھزاع محمد النعیس المطیري

٥۲ سنة
سعودي

عضو مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة السعودیة عام ۱۹۹۷م.

• یشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۲۰م 
وحتى اآلن.

• یشغل منصب الرئیس التنفیذي في شركة وتد للطاقة (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۱٥م وحتى اآلن.
• شغل منصب محلل نظم في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۰۱م وحتى عام 

۲۰۱۳م.
• شغل منصب محلل نظم في الشركة السعودیة للكھرباء (تعمل في مجال تولید ونقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة في المملكة العربیة) من 

عام ۱۹۹۷م وحتى عام ۲۰۰۰م.

• یشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة وتد للطاقة (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۱٥م وحتى اآلن.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في 
مجالس إدارة أخرى

محمد ھزاع محمد النعیس المطیري

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۲): السیرة الذاتیة لمبارك عایض محمد الناقول السبیعي

۳۰ سنة
سعودي

عضو مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة السعودیة عام ۲۰۱٥م.

• یشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۲۰م 
وحتى اآلن.

• یشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر مشاریع في شركة التمیمي للمقاوالت (تعمل في مجال المقاوالت) من عام ۲۰۱٥م وحتى عام ۲۰۲۰م.

الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في 
مجالس إدارة أخرى

مبارك عایض محمد الناقول السبیعي 
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وفیما یلي نبذة عن ملخص السیرة الذاتیة ألعضاء اإلدارة التنفیذیة

فضالً راجع القسم رقم ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

تركي محمد حسن الناقول السبیعي

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲٦): السیرة الذاتیة لتركي محمد حسن الناقول السبیعي 

٤-٤ اإلدارة التنفیذیة

المصدر: الشركة
* الیوجد أي ملكیة غیر مباشرة في أسھم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفیذیة كما بتاریخ ھذا المستند.

الجدول رقم (۲٥): أعضاء اإلدارة التنفیذیة

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷

تركي محمد حسن الناقول السبیعي
حسین أحمد سالم محمد

مؤید تیسیر عبدالقادر أبو عریشة
منیرة محمد حسن الناقول السبیعي

لؤي عبدالرحمن محمد طھ
كریم تشیالبا

حماده صبحي عمر الرفاعي

العضو المنتدب والرئیس التنفیذي
مدیر اإلدارة المالیة
مدیر إدارة العملیات

مدیر إدارة الموارد البشریة والشؤون اإلداریة
مدیر إدارة التمیز المؤسسي
مدیر إدارة المراجعة الداخلیة

مدیر إدارة المبیعات

سعودي
مصري
أردني
سعودیة
سوداني
ھندي

مصري 

۳۲
۳۱
٤۷
٥٦
٤۲
٥٦
۳٦

۲۳۲,۰۰۰
-
-

۱۰۱,٥۰۰
-
-
-

٪۸٫۰
-
-

٪۳٫٥
-
-
-

االسم العمرالجنسیةالمنصبم

۲۰۱۹/۰۹/۰۱م
۲۰۱۹/۰۹/۰۱م
۲۰۱۹/۰۳/۰٥م
۲۰۱۹/۰۹/۰۱م
۲۰۱۸/۰۷/۰۱م
۲۰۲۰/۱۰/۰۱م
۲۰۱۹/۰۷/۰۱م

 تاریخ التعیین
في المنصب

األسھم المملوكة*
"مباشرة"

النسبةالعدد

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲٤): السیرة الذاتیة لمطلق عبدهللا مطلق السبیعي

۳٥ سنة
سعودي

أمین سر مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریوس في ھندسة الكمبیوتر من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة السعودیة عام ۲۰۰۸م.

• حاصل على درجة الماجستیر في ھندسة علوم الكمبیوتر من جامعة جورج مایسن بالوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۱۳م.
• یشغل منصب أمین سر مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 

۲۰۱۹م وحتى اآلن.
• یشغل منصب مھندس تطویر تقنیة في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۱٦م 

وحتى اآلن.
• شغل منصب مھندس تحلیل معلومات في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۰۸م 

وحتى عام ۲۰۱٦م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

مطلق عبدهللا مطلق السبیعي 



۳۷مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۷): السیرة الذاتیة لحسین أحمد سالم محمد 

۳۱ سنة
مصري

مدیر اإلدارة المالیة
• حاصل على شھادة المحاسب اإلداري  (CMA)من معھد المحاسبین اإلداریین المعتمدین في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۱۹م.
• حاصل على شھادة معاییر المحاسبة الدولیة (CertIFR) من جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین في المملكة المتحدة عام ۲۰۱۸م.

• حاصل على درجة البكالوریوس في التجارة من جامعة المنصورة في جمھوریة مصر العربیة عام ۲۰۱۰م.
• یشغل منصب مدیر االدارة المالیة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 

۲۰۱۹م وحتى اآلن.
• شغل منصب مراجع داخلي في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱٥م 

وحتى عام ۲۰۱۹م .
• شغل منصب مراجع حسابات في شركة مصنع الخیالة للخرسانة (تعمل في مجال صناعة الخرسانة) من عام ۲۰۱۲م وحتى عام ۲۰۱٥م.

• شغل منصب محاسب في شركة عیاد لإلنتاج الداجني في مصر (تعمل في مجال الدواجن) من عام ۲۰۱۰م وحتى عام ۲۰۱۲م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

حسین أحمد سالم محمد 

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۸): السیرة الذاتیة لمؤید تیسیر عبدالقادر أبو عریشة

٤۷ سنة
أردني

مدیر إدارة العملیات
• حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من كلیة المجتمع في المملكة األردنیة الھاشمیة عام ۱۹۹۳م.

• یشغل منصب مدیر إدارة العملیات في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۱۹م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر الصیانة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱٦م 
وحتى عام ۲۰۱۹م.

• شغل منصب مدیر الصیانة في الشركة النمساویة السعودیة (تعمل في مجال صیانة المعدات) من عام ۲۰۱۲م وحتى عام ۲۰۱٦م.
• شغل منصب مشرف الصیانة في مجموعة المناصیر في األردن (تعمل في مجاالت عدة منھا صیانة المعدات) من عام ۲۰۰۹م وحتى 

عام ۲۰۱۲م. 
• شغل منصب مشرف الصیانة واإلنتاج في شركة جمعة الماجد في اإلمارات (تعمل في مجال صیانة المعدات) من عام ۱۹۹٥م وحتى 

عام ۲۰۰۹م. 

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

مؤید تیسیر عبدالقادر أبو عریشة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۹): السیرة الذاتیة لمنیرة محمد حسن الناقول السبیعي

٥٦ سنة
سعودیة

مدیر إدارة الموارد البشریة والشؤون اإلداریة
• حاصلة على الثانویة العامة في المملكة العربیة السعودیة عام ۱۹۸٤م.

• تشغل منصب مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة 
الجاھزة) من عام ۲۰۱۹م وحتى اآلن.

• شغلت منصب مساعد مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك 
والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱٤م وحتى عام ۲۰۱۹م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

منیرة محمد حسن الناقول السبیعي



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۳۸

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۰): السیرة الذاتیة للؤي عبدالرحمن محمد طھ

٤۲ سنة
سوداني

مدیر إدارة التمیز المؤسسي
• حاصل على درجة الدبلوم في إدارة الشبكات من معھد الكبیوتر في جمھوریة السودان عام ۱۹۹٤م.

• یشغل منصب مدیر إدارة التمیز المؤسسي في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من 
عام ۲۰۱۸م وحتى اآلن.

• شغل منصب مسؤول تقنیة المعلومات في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۱٥م وحتى عام ۲۰۱۸م.

• شغل منصب مدیر تقنیة المعلومات والتطویر اإلداري في مجموعة بادغیش (تعمل في مجال الخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۰۱م 
وحتى عام ۲۰۱٥م.

• شغل منصب مھندس تقنیة معلومات فى شركة أبناء مھیوب لتقنیة المعلومات (تعمل في مجال تقنیة المعلومات) من عام ۱۹۹۸م 
وحتى عام ۲۰۰۱م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

لؤي عبدالرحمن محمد طھ 

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۱): السیرة الذاتیة لكریم تشیالبا

٥٦ سنة
ھندي

مدیر إدارة المراجعة الداخلیة
• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة كالكوتا في جمھوریة الھند عام ۱۹۸٦م.

• یشغل منصب مدیر إدارة المراجعة الداخلیة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) 
من عام ۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب رئیس حسابات في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱۳م 
وحتى عام ۲۰۲۰م.

• شغل منصب محاسب في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۱۹۸۷م وحتى 
عام ۲۰۱۰م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

كریم تشیالبا

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۲): السیرة الذاتیة لحماده صبحي عمر الرفاعي

۳٦ سنة
مصري

مدیر إدارة المبیعات 
• حاصل على درجة البكالوریوس في التجارة من جامعة الزقازیق في جمھوریة مصر عام ۲۰۰٥م.

• یشغل منصب مدیر إدارة المبیعات في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۱۹م وحتى اآلن.

• شغل منصب مسؤول تشغیل في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱۳م 
وحتى عام ۲۰۱۹م.

• شغل منصب مدیر المبیعات في شركھ بناء (تعمل في مجال الخرسانة الجاھزة) من عام ۲۰۱۱م وحتى عام ۲۰۱۳م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

حماده صبحي عمر الرفاعي



۳۹مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

٤-٥ لجان الشركة
تبني معاییر متقدمة في حوكمة  الشركة في  الشركات، وتتمثل سیاسة  الواردة في نظام  اإللزامیة  الحوكمة  بكافة متطلبات  الشركة  تلتزم 
الشركات بما في ذلك من فصل لمسؤولیات ومھام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والسیاسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما 

یحقق مصالح المساھمین. 
قامت الشركة بإعداد الئحة حوكمة خاصة بھا تتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، حیث قامت الجمعیة 

العامة غیر العادیة للشركة باعتماد الئحة الحوكمة الداخلیة الخاصة بالشركة بتاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۰۳م). 
وفیما یلي وصف للجان الشركة ومسؤولیاتھا:

٤-٥-۱ لجنة المراجعة
وافقت الجمعیة العامة العادیة في اجتماعھا المنعقد في تاریخ ۱٤٤۱/۰٦/۰٥ه (الموافق ۲۰۲۰/۰۱/۳۰م) على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید 

مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا ومدة عضویتھم للدورة الحالیة والتي بدأت من تاریخ الجمعیة ولمدة ثالث (۳) سنوات.

اختصاصات لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا ووثائقھا وطلب أي إیضاح أو بیان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، ویجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 

اإلدارة عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة.

وتتلخص مھام ومسؤولیات لجنة المراجعة في ما یلي:
۱ ) اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي حددھا لھا 

مجلس اإلدارة.
۲ ) دراسة أي قیود على أعمال إدارة المراجعة الداخلیة من شأنھا التأثیر في قدرتھا على أداء أعمالھا ومھامھا، وتقدیم المقترحات 

والتوصیات ومعالجتھا .
۳ ) دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة فیھا .

٤ ) التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیین وتحدید أتعابھم، والتأكد من استقاللیتھم .
٥ ) تقدیم المشورة إلى مجلس اإلدارة حیال فاعلیة مدیر المراجعة الداخلیة والتوصیة بخصوص تقییم أدائھ .

٦ ) التأكد من مالئمة وكفایة الترتیبات في الشركة فیما یخص قیام الموظفین باالبالغ عما یقلقھم حیال أي ممارسات مخالفة أو نظامیة 
داخل الشركة .

۷ ) متابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة.
۸ ) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتھا علیھا.

۹ ) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم في شأنھا.
۱۰) دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة في شأنھا.

۱۱) دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھا.

ویوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۳): أعضاء لجنة المراجعة
االسم

محمد عایض محمد الناقول السبیعي 
نایف محمد حسن الناقول السبیعي 

مبارك عایض محمد الناقول السبیعي 

الوظیفة
رئیس
عضو
عضو



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٤۰

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳٤): السیرة الذاتیة لمحمد عایض محمد الناقول السبیعي

۳۹ سنة
سعودي

رئیس لجنة المراجعة
• حاصل على درجة البكالوریوس في التسویق من جامعة جراند فالي في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۱٤م.

• یشغل منصب رئیس لجنة المراجعة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 
۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• یشغل منصب مدیر الموارد البشریة في شركة مراكب (تعمل في مجال صیانة السیارات) من عام ۲۰۱٤م وحتى اآلن.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

محمد عایض محمد الناقول السبیعي

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳٥): السیرة الذاتیة لنایف محمد حسن الناقول السبیعي

٤۱ سنة
سعودي

عضو لجنة المراجعة
• حاصل على شھادة مدیر مشاریع محترف (PMP) من معھد إدارة المشاریع في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۱۳م.

• حاصل على درجة الماجستیر في الھندسة اإلنشائیة واالدارة من جامعة واشنطن في سیاتل في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ۲۰۰۷م.
• حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن في المملكة العربیة السعودیة عام ۲۰۰۳م.
• یشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة أبناء محمد حسن الناقول (تعمل في مجال صناعة البلك والخرسانة الجاھزة) من عام 

۲۰۲۰م وحتى اآلن.
• یشغل منصب مستشار في إدارة مشاریع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة (جھة حكومیة تعمل في مجال إدارة واستغالل النفط والغاز 

والموارد المعدنیة) من عام ۲۰۱٦م وحتى اآلن.
• شغل منصب مھندس مشاریع في شركة وورلیبار سینز (تعمل في مجال الطاقة) في لوس أنجلوس في الوالیات المتحدة األمریكیة من 

عام ۲۰۱٥م وحتى عام ۲۰۱٦م.
• شغل منصب مھندس مشاریع في مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولیة (یعمل في مجال األبحاث) من عام ۲۰۱۳م وحتى 

عام ۲۰۱٥م.
• شغل منصب مھندس تخطیط لمشاریع تابعة لشركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) في الریاض 

من عام ۲۰۱۰م وحتى عام ۲۰۱۳م. 
• شغل منصب مھندس مشاریع في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۰۸م وحتى 

عام ۲۰۱۰م. 
• شغل منصب أخصائي مشاریع في شركة بیكتیل األمریكیة (تعمل في مجال الصناعة) من عام ۲۰۰۷م وحتى عام ۲۰۰۸م.

• شغل منصب مھندس مشاریع في شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" (تعمل في مجال الطاقة) من عام ۲۰۰٤م وحتى 
عام ۲۰۰۷م. 

• شغل منصب مھندس مشاریع في الھیئة الملكیة بالجبیل (جھة حكومیة مسؤولة عن تطویر مدینة الجبیل الصناعیة) من عام ۲۰۰۳م 
وحتى عام ۲۰۰٤م. 

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

نایف محمد حسن الناقول السبیعي

فضالً راجع القسم رقم ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

مبارك عایض محمد الناقول السبیعي 

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳٦): السیرة الذاتیة لمبارك عایض محمد الناقول السبیعي 

وفیما یلي السیرة الذاتیة ألعضاء لجنة المراجعة:



٤۱مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول

٥. سیاسة توزیع األرباح

وفق النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ اآلتي:
یجنب (۱۰٪) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى   .۱

بلغ االحتیاطي المذكور (۳۰٪) من رأس المال المدفوع.
بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب (۱٥٪) من صافي األرباح لتكوین احتیاطي إضافي یخصص  العادیة  العامة  للجمعیة   .۲

لغرض أو أغراض معینة.
للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر   .۳
اإلمكان على المساھمین، وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو 

لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.
یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة ال تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.  .٤

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (۲۰) من النظام األساسي للشركة، والمادة (۷٦) من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم   .٥
نسبة (۱۰٪) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو.

یوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزیعھا خالل السنوات المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وفترة الستة 
أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، مع اإلشارة إلى أنھ لم یتم اإلعالن أو توزیع أرباح أخرى حتى تاریخ ھذا المستند:

البیان
صافي الربح

توزیعات األرباح المعلنة
توزیعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

ربحیة السھم **
نسبة توزیعات األرباح إلى صافي الربح

۲۰۱۸م
۲,٤٥٦,٦۰۸

-
-

۰٫۸٥
-

۲۰۱۹م
٦,۲٥٤,۰۸٤
۳,۲۱۱,۱۳٥

* ۳,۲۱۱,۱۳٥
۲٫۱٦

٪٥۱٫۳٤

۳۰ یونیو ۲۰۲۰م
۱,٥۱۸,٦۱٤

-
-

۰٫٥۲
-

المصدر: الشركة 
* وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة بتاریخ ۱٤٤۰/۰۸/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٤/۱٦م) على توزیع أرباح عن العام ۲۰۱۸م بمبلغ ثالثة ملیون ومائتین وأحد عشر ألف 

ومائة وخمسة وثالثین (۳,۲۱۱,۱۳٥) لایر سعودي، توزع على المساھمین في الشركة وفقاً لنسبة ملكیة كل مساھم في رأس مال الشركة.
** تم احتساب القیمة على أساس أن عدد األسھم ۲,۹۰۰,۰۰۰ سھم كما في السنوات المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م وفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو 

۲۰۲۰م.

وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزیع أرباح عن العام ۲۰۱۸م وذلك خالل السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، إال أنھا ال 
تقدم أي ضمانات بتوزیع أرباح في المستقبل.

الجدول رقم (۳۷): توزیع األرباح
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٦. تكالیف اإلدراج المباشر

من المتوقع أن تبلغ إجمالي تكالیف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة مبلغ ملیون ومائة وخمسین ألف (۱,۱٥۰,۰۰۰) 
لایر سعودي، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، والمستشار القانوني، والمصاریف والتكالیف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في 
السوق الموازیة. وستتحمل الشركة جمیع تكالیف اإلدراج، وسیتم تضمین تكالیف اإلدراج المباشر ضمن مصاریف الشركة، علماً بأن ھناك 

دفعات قد تم سدادھا ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة ھیئة السوق المالیة وبعد اإلدراج.
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یقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما یلي: 
۱- باستثناء ما ذكر في الخطر رقم (۲-۱-۲٥) " المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹)" في القسم (۲) "عوامل 
المخاطرة" في ھذا المستند، لم یكن ھناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر یمكن أن یؤثر أو یكون قد أثر تأثیراً ملحوظاً في الوضع 

المالي خالل الـ (۱۲) شھراً من تاریخ ھذا المستند.
۲- لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غیر نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاریخ 

طلب التسجیل فیما یتعلق بإصدار أو طرح أي سھم.
۳- لم یكن ھناك أّي تغیر سلبي جوھري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل.
٤- بخالف ما ورد في الصفحات (ج، ۳۳) في ھذا المستند، لیس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائھم أّي سھم أو مصلحة من 

أي نوع في الُمصدر.
٥- أن الشركة لیست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونیة قد تؤثر بمفردھا أو بمجملھا جوھریاً في أعمال الشركة أو في وضعھا 

المالي كما بتاریخ ھذا المستند.
٦- ال یشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة.

۷- أنھ ال توجد أي وقائع أخرى یمكن أن تؤثر على طلب تسجیل األوراق المالیة لم یتم تضمینھا في ھذا المستند.
۸- أن الشركة قد حصلت على جمیع الموافقات الالزمة إلدراج أسھمھا في السوق الموازیة. 

۹- باستثناء ما ورد في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند، فإن أعضاء مجلس اإلدارة لیسوا على علم بأي مخاطر جوھریة 
أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرین المحتملین في االستثمار في أسھم الشركة.

۱۰- ال یخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونیة قد تؤثر بمفردھا أو بمجملھا جوھریاً في أعمال الشركة أو في 
وضعھا المالي.

۱۱- ال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئیس التنفیذي حق التصویت على مكافآت تمنح لھما.
۱۲- ال توجد أي صالحیة تجیز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین حق االقتراض من المصدر.

۱۳- أنھ لم یتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أیا من أعضاء اإلدارة التنفیذیة بالشركة أو أمین سر 
مجلس اإلدارة ولم یخضعوا ألي إجراءات إفالس.

۱٤- باستثناء ماذكر في الخطر رقم (۲-۱-۳) "المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات أو 
التراخیص والموافقات  التراخیص" في القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند، فإن الشركة حاصلة على جمیع  سحب 

األساسیة لممارسة أنشطتھا.
۱٥- أن الشركة ملتزمة بجمیع أحكام نظام الشركات ولم یسبق لھا مخالفة أحكام نظام الشركات في السنة السابقة لتقدیم الطلب.

۱٦- باستثناء ماذكر في الخطر رقم (۲-۱-۱۲) "المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعیة المحتملة والمطالبات اإلضافیة" في 
القسم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند، أن الشركة ال تخضع ألي نزاعات أو مطالبات قائمة من قبل الھیئة العامة للزكاة 

والدخل كما في تاریخ ھذا المستند.
۱۷- أن الشركة ال یوجد لدیھا تعامالت مع أطراف ذات عالقة كما في تاریخ ھذا المستند، وأنھ في حال حدوث تعامالت مع أطراف 

ذات عالقة في المستقبل سیتم التصویت علیھا في الجمعیة العامة لمساھمي الشركة.
۱۸- أن الشركة ستلتزم بتكوین مخصص التفكیك (بقیمة تقدر بـ ۱٤۰,۰۰۰ لایر سعودي) وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم 
(۳۷) "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة"، وذلك ابتداًء من القوائم المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۰م.

۷. اإلقرارات
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۸. المعلومات المتعلقة باألسھم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطھ

۸-۲ سعر السھم اإلسترشادي عند اإلدراج والقیمة االسمیة لكل سھم
ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخراً على أسھم الشركة، وفي حال حدثت مثل ھذه الصفقات فإنھ یتم نقل الملكیة بموجب عقد بیع بین 

الطرفین ولیس للشركة عالقة في معرفة سعر البیع الذي تم بینھم . 
تم تحدید السعر االسترشادي من خالل تحدید القیمة السوقیة العادلة للشركة والتي قامت بھا شركة فالكم للخدمات المالیة. وفقاً لذلك، یبلغ السعر 
االسترشادي للسھم واحد وعشرون (۲۱) لایر سعودي، وتبلغ القیمة االسمیة للسھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة، ومما تجدر اإلشارة إلیھ بأن 

رأس مال الشركة یبلغ تسعة وعشرین ملیون (۲۹,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى ملیونین وتسعمائة ألف (۲,۹۰۰,۰۰۰) سھم عادي.

 یتم تحدید سعر االفتتاح للسھم بناًء على العرض والطلب على السھم عن طریق آلیة مزاد االفتتاح وھي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة 
۹:۳۰ صباحاً إلى الساعة ۱۰:۰۰ صباحاً)، ویمكن للمستثمرین خالل ھذه الفترة إدخال أوامر البیع والشراء، ومن ثم یقوم نظام التداول 
بإیجاد السعر العادل الذي یتم عنده تنفیذ األوامر بعد مطابقتھا في فترة المزاد، ویكون سعر التنفیذ ھو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب یومیة 
مسموح بھا تبلغ (٪۳۰ ارتفاعاً وھبوطاً). ویعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقیمة السوقیة العادلة وھو سعر اإلدراج للیوم األول فقط، 
كما سیتم تطبیق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالیة إلى ۱۰٪، سواًء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما یؤدي إلى تفعیل 
مزاد التذبذب السعري، لتحدید حد ثابت جدید للورقة المالیة بناًء على السعر المرجعي الجدید الناتج من مزاد التذبذب السعري. ویفعل مزاد 
التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالیة إلى ۱۰٪، سواًء ارتفاعاً أو انخفاضاً،  وھو مزاد یبدأ عندما یصل سعر 
الورقة المالیة إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ویمكن أن یتكرر عدة مرات خالل جلسة التداول و ینتج عنھ سعر مرجعي جدید تُبنى علیھ 

حدود سعریة ثابتة.
یتم تمدید مزادي االفتتاح واإلغالق عند وصول سعر الورقة المالیة الحد األعلى أو األدنى  (+/- ۱۰) من السعر االفتراضي، أو حین لم 

یتم بعد تكوین سعر االفتتاح و/أو اإلغالق االفتراضي. وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:
۱. یحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمیة التي یمكن تداولھا من األوراق المالیة.

۲. إذا كان ھناك سعران أو أكثر قد یتداوالن الكمیة نفسھا، یحدد نظام التداول السعر الذي یترك أقل حد األدنى المتبقي، وھو عدد 
األوراق المالیة غیر المطابقة بھذا السعر.

۳. إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، یحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي: 
  أ. األعلى سعراً عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقة في طرف الشراء فقط. 

 ب. األقل سعراً عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقة في طرف البیع فقط. 
 ج. (ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقة في الطرفین (البیع والشراء). یقرب متوسط السعرین إلى 

أقرب وحدة تغیر السعر عند اإلمكان. 
یكون تداول األسھم من یوم األحد إلى یوم الخمیس، باستثناء العطالت الرسمیة في المملكة. و یتبع یوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:

• یتاح تمریر وتعدیل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانیة والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ویتاح تعدیل صالحیة األمر 
وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ویتاح تعطیل األوامر غیر المنفذة خالل یوم التداول. 

• تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة
• تُطابق األوامر في نھایة الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانیة والجلسة الرابعة. 

یحدد وقت إنتھاء الجلستین األولى والثالثة بشكل متغیر یومیاً خالل ۳۰ ثانیة وفق األوقات المحددة للجلستین في الجدول أعاله. 

الجدول رقم (۳۸): تسلسل الجلسات 

الجلسة
الجلسة األولى: مزاد االفتتاح 

الجلسة الثانیة: السوق مفتوح - تنفیذ
الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 
الجلسة الخامسة: السوق مغلق

الجدول الزمني 
۱۰:۰۰ – ۹:۳۰
۱٥:۰۰- ۱۰:۰۰
۱٥:۱۰- ۱٥:۰۰
۱٥:۲۰ – ۱٥:۱۰
۱٦:۰۰ – ۱٥:۰۰

المصدر: إجراءات التداول والعضویة - تداول 

۸-۱ تقدیم طلب إلى الھیئة لتسجیل األسھم في السوق الموازیة
إلى  المطلوبة  المستندات  تقدیم جمیع  المالیة السعودیة، وتم  إلى ھیئة السوق  المستند  تقدمت الشركة بطلب تسجیل األسھم الخاضعة لھذا 
الجھات ذات العالقة واستیفاء جمیع المتطلبات، وتم الحصول على جمیع الموافقات المتعلقة بعملیة التسجیل واإلدراج المباشر ألسھم الشركة 

في السوق الموازیة، بما في ذلك موافقة الھیئة على مستند التسجیل ھذا.
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۸-۳ األوقات والظروف التي یجوز فیھا تعلیق أسھم الشركة
۸-۳-۱ تعلیق اإلدراج أو إلغائھ

 أ) یجوز للھیئة تعلیق تداول األوراق المالیة المدرجة أو إلغاء إدراجھا في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت اآلتیة:
۱- إذا رأت ضرورة ذلك حمایةً للمستثمرین أو للمحافظة على سوق منتظمة.

۲- إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الھیئة جوھریاً في االلتزام بنظام السوق المالیة أو لوائحھ التنفیذیة أو قواعد السوق.
۳- إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للھیئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للھیئة في مواعیدھا.

٤- إذا رأت أن الشركة أو أعمالھا أو مستوى عملیاتھا أو أصولھا لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسھم في السوق.
٥- عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال یتضمن معلومات كافیة بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات 
كافیة تتعلق بالكیان المستھدف، واقتنعت الھیئة، بعد إعالن الشركة، بأنھ ستتوافر معلومات كافیة متاحة للجمھور حول الصفقة 

المقترحة لالستحواذ العكسي، فللھیئة اتخاذ قرار بعدم تعلیق التداول في ھذه المرحلة.
٦- عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ویتعذر على الشركة تقییم وضعھ المالي بدقة ویتعذر إبالغ 

السوق وفقاً لذلك.
۷- إذا لم تُستوَف متطلبات السیولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادیة واألربعین من قواعد اإلدراج بعد مضي المدة المحددة 

في الفقرة الفرعیة (۱) من الفقرة (د) من المادة الثانیة واألربعین من قواعد اإلدراج.
۸- عند قید طلب افتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة ٥۰٪ فأكثر من رأس مالھ لدى المحكمة 

بموجب نظام اإلفالس.
۹- عند قید طلب افتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر لدى المحكمة بموحب نظام اإلفالس.

۱۰- عند صدور حكم المحكمة النھائي بإنھاء إجراء إعادة التنظیم المالي وافتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر 
بموجب نظام اإلفالس.

۱۱- عند صدور حكم المحكمة النھائي بافتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 ب) یخضع رفع تعلیق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتیة:

۱- معالجة األوضاع التي أدت إلى التعلیق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعلیق حمایةً للمستثمرین.
۲- أن رفع التعلیق من المرجح عدم تأثیره في النشاط العادي للسوق.

۳- التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراھا الھیئة.
٤- عند صدور حكم المحكمة النھائي بافتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم یكن ُموقفاً عن مزاولة 
نشاطاتھ من قبل الجھة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعلیق وفق الفقرة الفرعیة (۱۳) من الفقرة (أ) من المادة 

السادسة والثالثین لقواعد اإلدراج.
٥- عند صدور حكم المحكمة النھائي برفض افتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة بموجب نظام اإلفالس ما لم یكن 
ُموقفاً عن مزاولة نشاطاتھ من قبل الجھة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعلیق وفق الفقرة الفرعیة (۱٤) من الفقرة 

(أ) من المادة السادسة والثالثین لقواعد اإلدراج.
 ج) تعلق السوق تداول األوراق المالیة للشركة في أي من الحاالت اآلتیة:

۱- عند عدم التزام الشركة بالمواعید المحددة لإلفصاح عن معلوماتھا المالیة الدوریة وفق اللّوائح التنفیذیة ذات العالقة.
۲- عند تضمن تقریر مراجع الحسابات على القوائم المالیة للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حین إزالة الرأي 

المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
۳- إذا لم تستوف متطلبات السیولة المحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المھلة التي تحددھا السوق المالیة للشركة 

لتصحیح أوضاعھا ما لم توافق الھیئة على خالف ذلك. 
٤- عند صدور قرار عن الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بتخفیض رأس مالھ وذلك لیومي التداول التالیین لصدور القرار.

 د) ترفع السوق التعلیق المشار إلیھ في الفقرات (۱) و(۲) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج، بعد مضي جلسة 
تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعلیق، وفي حالة إتاحة تداول أسھم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعلیق خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعلیق.
 ھـ) یجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الھیئة تعلیق تداول أي أوراق مالیة مدرجة أو إلغاء إدراجھا إدا رأت من المرجح حدوث 

أيٍ من الحاالت الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
 و) یجب على الشركة التي ُعلق تداول أسھمھا االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة وقواعد السوق.

 ز) إذا استمر تعلیق تداول األسھم مدة (٦) أشھر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحیح ذلك التعلیق، فیجوز للھیئة إلغاء 
إدراج أسھم الشركة.
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 ح) عند إكمال الشركة لعملیة استحواذ عكسي، یلغى إدراج أسھم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسھمھا، فعلیھا تقدیم طلب 
المالیة  األوراق  طرح  قواعد  في  علیھا  المنصوص  العالقة  ذات  المتطلبات  واستیفاء  اإلدراج  لقواعد  وفقاً  أسھمھا  إلدراج  جدید 

وااللتزامات المستمرة.
 ط) ال تخّل ھذه المادة بتعلیق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفیذیة وقواعد السوق ذات العالقة.

۸-۳-۲ اإللغاء االختیاري لإلدراج
 أ) ال یجوز لُمصدر أُدرجت أوراقھ المالیة في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الھیئة. وللحصول على موافقة الھیئة، یجب على 

الُمصدر تقدیم طلب اإللغاء إلى الھیئة مع تقدیم إشعار متزامن للسوق بذلك، وأن یشمل الطلب المعلومات اآلتیة:
۱- األسباب المحددة لطلب اإللغاء.

۲- نسخة من اإلفصاح المشار إلیھ في الفقرة (د) أدناه.
۳- نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثیقة مرسلة إلى المساھمین، إذا كان إلغاء اإلدراج نتیجة عملیة استحواذ أو 

أي إجراء آخر یتخذه الُمصدر.
٤- أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعینین بموجب اللوائح التنفیذیة ذات العالقة.

 ب) یجوز للھیئة -بناًء على تقدیرھا - قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.
 ج) یجب على الُمصدر الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على إلغاء اإلدراج بعد حصولھ على موافقة الھیئة.

 د) عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الُمصدر، یجب على الُمصدر أن یفصح للجمھور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ویجب أن یتضمن 
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبیعة الحدث الذي أدى إلیھ ومدى تأثیره في نشاطات الُمصدر.

 
۸-۳-۳ تعلیق التداول المؤقت بطلب من المصدر

 أ) یجوز للُمصدر أن یطلب من السوق تعلیق تداول أوراقھ المالیة مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول یجب اإلفصاح عنھ من دون 
تأخیر بموجب نظام السوق المالیة أو لوائحھ التنفیذیة أو قواعد السوق وال یستطیع الُمصدر تأمین سریتھ حتى نھایة فترة التداول، وتقوم 

السوق بتعلیق تداول األوراق المالیة لذلك الُمصدر فور تلقیھا للطلب.
 ب) عند تعلیق التداول مؤقتاً بناًء على طلب الُمصدر، یجب على الُمصدر أن یفصح للجمھور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعلیق 

والمدة المتوقعة لھ وطبیعة الحدث الذي أدى إلیھ ومدى تأثیره في نشاطات الُمصدر.
 ج) یجوز للھیئة أّن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الُمصدر عندما یكون لدیھا معلومات أو تكون ھناك ظروف قد تؤثر في نشاطات 
الُمصدر وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحمایة المستثمرین. ویجب على الُمصدر الذي تخضع أوراقھ 

المالیة للتعلیق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة وقواعد السوق.
 د) للسوق أن تقترح على الھیئة ممارسة صالحیاتھا وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبین لھا معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات 

الُمصدر، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حمایة المستثمرین.
 ھـ) یُرفع التعلیق المؤقت للتداول عند انتھاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إلیھا في الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الھیئة أو السوق خالف 

ذلك.

۸-۳-٤ إعادة تسجیل وقبول إدراج أوراق مالیة سبق إلغاء إدراجھا
إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالیة سبق إلغاء طلب إدراجھا، یجب علیھ تقدیم طلب جدید وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في قواعد 

طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسھم الشركة بموجبھا فیما یلي:
الشركة  لمساھمي  العادیة  غیر  العامة  الجمعیة  إلى  ۲۰۲۰/۰٦/۱۸م)  (الموافق  ۱٤٤۱/۱۰/۲٦ھـ  بتاریخ  اإلدارة  مجلس  توصیة   (۱

بالتسجیل واإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة.
۲) موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لمساھمي الشركة بتاریخ ۱٤٤۱/۱۲/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م) على توصیة مجلس اإلدارة 

بالتسجیل واإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة، وذلك بعد الحصول على جمیع الموافقات النظامیة الالزمة.
بتاریخ  وذلك  الموازیة  السوق  في  الشركة  ألسھم  المباشر  اإلدراج  طلب  على  (تداول)  السعودیة  المالیة  السوق  شركة  موافقة   (۳

۱٤٤۲/۰۲/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۰٤م).
٤) موافقة ھیئة السوق المالیة على طلب تسجیل أسھم الشركة في السوق الموازیة، وقد تم اإلعالن عن ھذه الموافقة في موقع ھیئة السوق 

المالیة بتاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م).

۸-٤ القرارات والموافقات التي ستدرج األسھم بموجبھا

یحظر على كبار المساھمین المذكورین في الصفحة (ز) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني عشر (۱۲) شھراً من تاریخ بدء 
تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم بعد انتھاء ھذه الفترة دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.

۸-٥ الترتیبات القائمة لمنع التصرف في أسھم معینة (فترة الحظر):

تم تأسیس نظام تداول في عام ۲۰۰۱م كنظام بدیل لنظام معلومات األوراق المالیة اإللكتروني، وبدأ تداول األسھم اإللكتروني في المملكة 
عام ۱۹۹۰م. تتم عملیة التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفیذ الصفقة وانتھاًء بتسویتھا. ویتم التداول كل یوم عمل من 
أیام األسبوع من یوم األحد حتى یوم الخمیس على فترة واحدة من الساعة ۱۰ صباحاً وحتى الساعة ۳ عصراً، ویتم خاللھا تنفیذ األوامر. 

أما خارج ھذه األوقات فیسمح بإدخال األوامر وتعدیلھا وإلغائھا من الساعة ۹:۳۰ صباحاً وحتى الساعة ۱۰ صباحاً.

ویتم تنفیذ الصفقات من خالل مطابقة آلیة لألوامر، ویتم استقبال وتحدید أولویة األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وھي 
األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتلیھا األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنھ یتم تنفیذھا وفقاً لتوقیت 

اإلدخال.

یقوم نظام تداول بتوزیع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزھا موقع تداول على اإلنترنت، ویتم توفیر بیانات السوق 
.(T+2) بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفین مثل "رویترز". وتتم تسویة الصفقات آلیاً خالل یومي عمل حسب

وینبغي على الشركة اإلفصاح عن جمیع القرارات والمعلومات المھمة بالنسبة للمستثمرین عبر نظام "تداول". ویتولى نظام تداول مسؤولیة 
مراقبة السوق، بھدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عملیات السوق.

۸-٦ نبذة عن السوق المالیة السعودیة (تداول)
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 ۹. المستندات المتاحة للمعاینة

ستكون المستندات التالیة متاحة للمعاینة في المقر الرئیس للشركة خالل أیام العمل (من األحد إلى الخمیس) بین الساعة ۹ صباحاً إلى الساعة 
٤ مساًء، أو من خالل غرفة بیانات افتراضیة سیتیحھا المستشار المالي "شركة فالكم للخدمات المالیة" للمستثمرین المؤھلین عند طلبھم من 
الموافق  ۱٤٤۲/۰۹/۲۰ھـ  تاریخ  من  ابتداًء  وذلك   ،(Info@falcom.com.sa) المالي:  للمستشار  اإللكتروني  البرید  خالل 

(۲۰۲۱/۰٥/۰۲م) وحتى تاریخ ۱٤٤۲/۱۰/۱٥ھـ الموافق (۲۰۲۱/۰٥/۲۷م) (على أال تقل تلك الفترة عن (۷) أیام قبل اإلدراج): 
• النظام األساسي للشركة وعقد التأسیس والتعدیالت التي طرأت علیھ.

• السجل التجاري للشركة.
• موافقة ھیئة السوق المالیة على تسجیل أسھم الشركة في السوق الموازیة (كنسخة مطبوعة من موقع ھیئة السوق المالیة).

• موافقة شركة السوق المالیة السعودیة (تداول) على اإلدراج. 
• موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة

• اآللیة التي ُحدد بناًء علیھا السعر االسترشادي لتداول أسھم الشركة في السوق الموازیة (تقریر التقییم للُمصدر المعد من قبل المستشار 
المالي).

• القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر 
المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

• خطابات الموافقة من:
 أ. المستشار المالي (شركة فالكم للخدمات المالیة) على إدراج اسمھ وشعاره وإفاداتھ ضمن ھذا المستند.

 ب. المستشار القانوني (شركة الصالح والسھلي للمحاماة واالستشارات القانونیة) على إدراج اسمھ وشعاره وإفاداتھ ضمن ھذا المستند.

 ج. المحاسب القانوني (شركة طالل أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونیون) على إدراج اسمھ وشعاره وإفاداتھ ضمن ھذا المستند.



۱۰. تقریر المحاسب القانوني

القوائم المالیة المراجعة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م  ۱-۱۰
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٥۷مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٥۸



٥۹مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٦۰



٦۱مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٦۲



٦۳مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٦٤



٦٥مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٦٦



٦۷مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ٦۸



٦۹مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۷۰



۷۱مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۷۲



۷۳مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۷٤



۷٥مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۷٦



۷۷مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۷۸



۷۹مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۸۰



۸۱مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۸۲



القوائم المالیة األولیة (المفحوصة) لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م  ۲-۱۰

۸۳مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۸٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠ - ١٠١



۸٥مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۸٦



۸۷مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۸۸



۸۹مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۹۰



۹۱مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۹۲



۹۳مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۹٤



۹٥مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۹۹



۱۰۰مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول



مستند تسجيل أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول ۱۰۱



شركة أبناء محمد حسن الناقول 
الدمام - حي الصناعیة الثانیة

ص.ب. ۳۱۱۲ الدمام ۳۲۲۷۳
المملكة العربیة السعودیة 

ھاتف: ۹٦٦۱۳۸٤۱٤۱٥٤+
فاكس: ۹٦٦۱۳۸٤۱۳٥٥۳+
info@alnaqool.com
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