مستند تسجيل أسهم الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق) الصادر بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م) ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ
1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ (املوافق 1986/10/28م) الصادر بمدينة الرياض.

السعراالسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق املوازية ( )32ريال سعودي
ُ
تأسست الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية ("الشركة" أو "املصدر") في البداية كمؤسسة فردية تحت اسم "مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة" لصاحبها برجس محمد برجس الناصر ،بترخيص صناعي رقم ( )8وتاريخ
1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،ومسجلة في السجل التجاري ملدينة الرياض برقم ( )42273وتاريخ 1402/02/26ه (املوافق 1981/12/23م) ،وبرأس مال قدره أربعة ماليين وأربعمائة ألف ( )4,400,000ريال سعودي .وبتاريخ
1407/02/09ه (املوافق 1986/10/12م) تم تحويل الكيان القانوني ملؤسسة مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير اسمها لتصبح باسم "الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية" وتم
رفع رأس مال الشركة إلى ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة ( )100حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ثمانين ألف ( )80,000ريال سعودي ذلك بدخول شريك وهو السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا
ً
الفرهود وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة ،وقد قام الشريك السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود بدفع قيمة حصته في رأس مال الشركة والبالغة ثالثة مليون وستمائة ألف ( )3,600,000ريال سعودي عينيا ،وتم قيدها في
السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24ه (املوافق 1986/10/28م) الصادر في مدينة الرياض .وبتاريخ 1410/11/22ه (املوافق 1990/06/17م) تم دخول شركاء جدد عن طريق شراء حصص من الشركاء املؤسسين
وتم زيادة رأس مال الشركة إلى تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي مقسمة إلى أربعة وتسعين ألف ( )94,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون
ً
وأربعمائة ألف ( )1,400,000ريال سعودي نقدا من قبل الشركاء .وبتاريخ 1412/01/26ه (املوافق 1991/08/06م) تم تخفيض رأس مال الشركة إلى ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي مقسمة إلى ثالثين ألف ( )30,000حصة
ً
ً
نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وذلك استنادا لقرار وزير الصناعة والكهرباء (الصناعة والثروة املعدنية حاليا) رقم (/111ص) باملوافقة على تخفيض رأس املال ،وتم تخفيض رأس املال لزيادته عن حاجة
الشركة .وبتاريخ 1429/08/03ه (املوافق 2008/08/02م) قرر الشركاء تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم زيادة رأس مال الشركة إلى خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين
( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة وأربعين مليون ( )47,000,000ريال سعودي من حقوق الشركاء الدائنة .وتم قيد الشركة بسجل
الشركات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق) الصادر بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م( ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ 1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م) ،وبتاريخ 1441/11/15ه
(املوافق 2020/07/05م) وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية .جميع أسهم الشركة أسهم عادية
ً
من فئة واحدة ،وال يعطى أي مساهم ("املساهم") أي حقوق تفضيلية ،ويحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ("الجمعية العامة") والتصويت فيها .تستحق األسهم محل اإلدراج املباشر
ً
ً
حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات املالية التي تليها( .فضال راجع قسم رقم (" )5سياسة توزيع األرباح" في هذا املستند).
وكما في تاريخ هذا املستند ،فإن املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( (%5أو أكثر من رأس مالها هم :شركة جرير لالستثمارات التجارية بنسبة ملكية ( ،)%16.00وبرجس محمد برجس الناصر بنسبة ملكية ( ،(%10.31وعبدهللا
محمد برجس الناصر بنسبة ملكية ( ،)%10.31وفهد محمد برجس الناصر بنسبة ملكية ( ،)%10.00وعبدالعزيز محمد برجس الناصر بنسبة ملكية ( ،)%10.00وعجالن إبراهيم سعد العجالن بنسبة ملكية (( .)%9.35وملزيد من
ً
ً
التفاصيل حول املساهمين فضال راجع القسم الفرعي (" )4.1هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج" في هذا املستند) .ويحظر على كبار املساهمين املذكورين أعاله التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم
السوق
الحصول
دون
ويجوز
املالية ("الهيئة") املسبقة.
على موافقة هيئة
لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة
الشركة في السوق املوازية ("فترة الحظر")،
ويقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية على املساهمين الحاليين (باستثناء املساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون ( )%5أو أكثر من رأس مالها املذكورين أعاله والذين تنطبق عليهم فترة الحظر) ،باإلضافة
إلى فئات املستثمرين املؤهلين وهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
أ)
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن
ب)
العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.
ج)
الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
د)
الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ه)
صناديق االستثمار.
و)
األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
ز)
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
ح)
ط) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
ي)
ً
 .1أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
 .2أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
 .3أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
 .4أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
صال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
 .5أن يكون حا
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
ك)
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في السوق املوازية .وقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا املستند إلى هيئة السوق املالية
السعودية ("الهيئة") وبطلب إدراجها إلى شركة السوق املالية السعودية ("تداول") ،وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذات العالقة واستيفاء جميع املتطلبات ،وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية التسجيل
واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية ،بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا.
ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج املباشر في السوق املوازية على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة قسمي "إشعار مهم" و"عوامل املخاطرة" الواردين في مستند التسجيل هذا بعناية من ِق َبل املستثمرين
ً
ً
ً
املؤهلين املحتملين قبل أن يتخذوا قرارا باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.

املستشاراملالي

ُ
يحتوي هذا املستند على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية (املشار إليها بـ "الهيئة") .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة
الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة (ج) مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد
أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في املستند إلى جعل أي إفادة واردة فيه مضللة .وال تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا املستند ،وال تعطيان َ
أي تأكيدات تتعلق
أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا املستند أو االعتماد على ّ
بدقة هذا املستند أو اكتماله ،وتخليان أنفسهما صراحة من ً
أي جزء منه .ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا املستند تحري مدى
ﺃ
صحة املعلومات املتعلقة باألسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية .وفي حال تعذر فهم محتويات هذا املستند ،يجب استشارة مستشار مالي مرخص له.
صدر هذا املستند بتاريخ 1442/08/18هـ (املوافق 2021/03/31م)

إشعار مهم
يقدم هذا املستند معلومات تفصيلية كاملة عن الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية واألسهم محل اإلدراج املباشر .وسيعامل املستثمرون املؤهلون
املحتملون الذين يرغبون باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق املوازية على أساس أن قرار
االستثمار يستند إلى املعلومات التي يحتويها هذا املستند ،والتي يمكن اإلطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة على اإلنترنت ( (www.nafkal.comأو موقع
املستشار املالي شركة فالكم للخدمات املالية ( )www.falcom.com.saأو موقع هيئة السوق املالية ).(www.cma.org.sa
يحتوي مستند التسجيل هذا على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئة ،ويتحمل أعضاء
مجلس اإلدارة الواردة أسمائهم في صفحة (ج) مجتمعين ومنفردين ،كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذا املستند ،ويؤكدون حسب علمهم
واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول ،أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا املستند إلى جعل أي إفادة
واردة فيها مضللة.
وقد تم تعيين شركة فالكم للخدمات املالية كمستشار مالي ("املستشار املالي") فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق
املوازية.
إن املعلومات الواردة في هذا املستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير ،وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم محل اإلدراج
املباشر بشكل سلبي بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق
ً
سيطرة الشركة (فضال راجع قسم رقم (" )2عوامل املخاطرة" في هذا املستند) ،وال يجب اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذا املستند وال على أي
اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم اإلدراج أو تفسيرها كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث املستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذا املستند بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو املستشار املالي باملشاركة في عملية االستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر.
وتعتبر املعلومات التي يحتوي عليها هذا املستند ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعداد هذا املستند دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو الوضع
املالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر .وقبل اتخاذ أي قرار باالستثمار ،على كل مستلم لهذا
املستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد بدء تداولها من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل
الهيئة ،وذلك لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار واملعلومات املدرجة في هذا املستند لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصة به ،بما في ذلك
ً
املزايا واملخاطر املتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر ،قد يكون االستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر مناسبا لبعض املستثمرين دون غيرهم،
ويجب على املستثمرين املحتملين عدم االعتماد على قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة املفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم
لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك املستثمرين.
وتطلب الشركة واملستشار املالي من متلقي هذا املستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد بها.

ﺃ

املعلومات املالية
تم إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة
ً
التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م ،واإليضاحات املرفقة بها وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ،)SOCPAوقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات املالية للشركة عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم األولية املمختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م من قبل شركة سليمان
عبدهللا الخراش ي (الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) .هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها املالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا املستند على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذا املستند .وقد تختلف ظروف الشركة في املستقبل عن االفتراضات
املستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.
وتمثل بعض التوقعات الواردة في هذا املستند "إفادات مستقبلية" ،والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات الداللة
املستقبلية مثل "يخطط"" ،يعتزم"" ،ينوي"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،من املتوقع"" ،يمكن"" ،من املمكن"" ،يحتمل"" ،من املحتمل"" ،سوف"" ،قد"،
والصيغ النافية لها وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى .وتعكس هذه اإلفادات وجهة النظر الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية،
ً
ً
لكنها ال تشكل ضمانا أو تأكيدا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة ،إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها
ً
ً
وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحة أو ضمنا .وقد تم استعراض أهم املخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر
ً
بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى في هذا املستند (راجع قسم رقم (" )2عوامل املخاطرة") .وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل ،أو لو ثبت عدم
صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الواردة في هذا املستند ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في هذا
املستند.
ً
ومراعاة ملتطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،ستقوم الشركة بتقديم مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد اعتماد
هذا املستند من الهيئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي )1( :وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في مستند التسجيل ،أو ( )2ظهور أي مسائل مهمة كان
يجب تضمينها في مستند التسجيل .وباستثناء هاتين الحالتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها هذا املستندً ،
سواء كان ذلك نتيجة
معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر واألمور غير املؤكدة والتقديرات ،فإن األحداث والظروف والتوقعات املستقبلية التي
ً
يتناولها هذا املستند قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقا .وعليه ،يتعين على املستثمرين املؤهلين املحتملين فحص جميع اإلفادات
املستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساس ي.

ﺏ

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة *
االسم

املنصب

صفة
العضوية

االستقاللية
*****

الجنسية

العمر

األسهم اململوكة
"مباشرة"
النسبة
العدد

األسهم اململوكة
"غير مباشرة"
العدد النسبة

برجس محمد برجس الناصر

رئيس مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

81

515,738

%10.31

-

-

نايف عبدالعزيز محمد الفرهود **

نائب رئيس
مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

37

45,574

%0.91

-

-

عبدهللا محمد برجس الناصر

عضو مجلس
اإلدارة
والرئيس
التنفيذي

تنفيذي

فهد محمد برجس الناصر

غير مستقل

سعودي

65

515,738

%10.31

-

-

عضو مجلس
اإلدارة ونائب
الرئيس
التنفيذي

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

500,000

%10.00

-

-

عجالن إبراهيم سعد العجالن

عضو مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

67

467,322

%9.35

-

-

بندر سليمان محمد البحيري***

عضو مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

45

-

-

-

-

مسلم خالد صالح املسلم****

أمين سر
مجلس اإلدارة

-

أمين سر مجلس اإلدارة
سعودي

-

28

-

-

-

-

املصدر :الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة في تاريخ 1440/01/28ه (املوافق 2018/10/08م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله وذلك ملدة ثالث سنوات من تاريخ
الجمعية.
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1441/05/03ه (املوافق 2019/12/29م) قبول استقالة السيد /عبدهللا عبدالعزيز محمد الفرهود وتعيين السيد /نايف عبدالعزيز محمد الفرهود
للمدة املتبقية لدورة مجلس اإلدارة الحالية .ووافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد /نايف
عبدالعزيز محمد الفرهود كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.
*** وافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين عضو مجلس اإلدارة السيد /بندر سليمان محمد
البحيري كعضو مستقل على أن تبدأ عضويته من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية.
**** وافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد /مسلم خالد صالح املسلم كأمين سر ملجلس
اإلدارة.
***** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة
ً
– على سبيل املثال ال الحصر -وفقا لالئحة حوكمة الشركات فيما يلي:
ً
 )1أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
 )2أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
 )3أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 )4أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 )5أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
 )6أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار املوردين ،أو أن
ً
يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
 )7أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
 )8أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف ( )200,000ريال سعودي أو  50%من مكافآته في العام
السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
 )9أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
ً
 )10أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة (أصبحت إلزامية ابتداءا من دورة مجلس إدارة الشركة املساهمة املدرجة
التي تكون بعد تاريخ 2019/01/01م).

ﺝ

عنوان الشركة املسجل
الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية
الرياض – املنطقة الصناعية الجديدة
ص.ب 1239 .الرمز البريدي 11431
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 11 2652266 :
فاكس+966 11 2651327 :
البريد اإللكترونيinfo@nafkal.com :
املوقع اإللكترونيwww.nafkal.com :

ممثال الشركة
البيان
االسم
الصفة
العنوان
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد اإللكتروني

املمثل األول
فهد محمد برجس الناصر
عضو مجلس اإلدارة ونائب الرئيس التنفيذي
الرياض – املنطقة الصناعية الجديدة
ص.ب 1239 .الرمز البريدي 11431
اململكة العربية السعودية
تحويلة رقم114 :
+966 11 2652266
+966 11 2651327
fahdbarjas@nafkal.com

املصدر :الشركة

سوق األسهم
شركة السوق املالية السعودية (تداول)
طريق امللك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 - 12211
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 920001919 :
فاكس+966 11 2189133 :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

ﺩ

املمثل الثاني
عجالن إبراهيم سعد العجالن
عضو مجلس اإلدارة
الرياض – املنطقة الصناعية الجديدة
ص.ب 1239 .الرمز البريدي 11431
اململكة العربية السعودية
+966 11 4563859
+966 11 2651327
ajlan@nafkal.com

املستشاراملالي
شركة فالكم للخدمات املالية
الرياض – حي الورود – شارع العليا
ص.ب  884الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 8004298888 :
فاكس+966 11 2054827 :
البريد اإللكترونيInfo@falcom.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.falcom.com.sa :

املحاسب القانوني
شركة سليمان عبدهللا الخراش ي (الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)
 7425برج سحاب – شارع التخصص ي
ص.ب  8306الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
هاتف+966 920028229 :
فاكس+966 11 4774924 :
البريد اإللكترونيgeneral@alkharashicaa.com :
املوقع اإللكترونيwww.alkharashicaa.com :

تنويه
املستشار املالي واملحاسب القانوني املذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا املستند وفق الشكل
والسياق الظاهر فيها ،ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذا املستند .وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من
ً
أقاربهم ال يملكون أسهما أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذا املستند.

ﻩ

امللخص
يهدف هذا امللخص إلى تقديم خلفية موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند .وعليه فإن هذا امللخص ال يحتوي على كافة املعلومات التي قد تكون
مهمة بالنسبة للمستثمرين املحتملين .لذلك ،فإنه يجب قراءة هذا امللخص كمقدمة لهذا املستند ،وينبغي على املستثمرين املحتملين قراءة ومراجعة
هذا املستند بالكامل ،ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج املباشر من قبل املستثمرين املحتملين على مراعاة هذا املستند
ككل .وعلى وجه الخصوص ،فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة (أ) والقسم رقم (( )2عوامل املخاطرة) قبل اتخاذ أي
قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج املباشر الخاضعة لهذا املستند.
الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية،شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم
(/196ق) الصادر بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م) ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ
1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م) ،والسجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ
(املوافق 1986/10/28م) الصادر بمدينة الرياض ،ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون ()50,000,000
ريال سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها
عشرة ( )10رياالت سعودية ،ويتمثل عنوان املركز الرئيس للشركة كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض،
املنطقة الصناعية الجديدة ،ص.ب  ،1239الرمز البريدي  ،11431اململكة العربية السعودية.
• تأسست في البداية كمؤسسة فردية تحت اسم "مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة" لصاحبها برجس
محمد برجس الناصر ،بترخيص صناعي رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،ومسجلة
في السجل التجاري ملدينة الرياض برقم ( )42273وتاريخ 1402/02/26ه (املوافق 1981/12/23م) ،وبرأس
مال قدره أربعة ماليين وأربعمائة ألف ( )4,400,000ريال سعودي.

اسم الشركة ووصفها وتأسيسها

• وبتاريخ 1407/02/09ه (املوافق 1986/10/12م) تم تحويل الكيان القانوني ملؤسسة مصنع البرجس
لألسمدة الكيماوية املركبة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير اسمها لتصبح باسم "الشركة الوطنية
لصناعة األسمدة الكيماوية" وتم رفع رأس مال الشركة إلى ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي مقسم
إلى مائة ( )100حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ثمانين ألف ( )80,000ريال سعودي وذلك
بدخول شريك وهو السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة ،وقد
قام الشريك السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود بدفع قيمة حصته في رأس مال الشركة والبالغة
ً
ثالثة مليون وستمائة ألف ( )3,600,000ريال سعودي عينيا ،وتم قيدها في السجل التجاري رقم
( )1010063903وتاريخ 1407/02/24ه (املوافق 1986/10/28م) الصادر في مدينة الرياض.
• وبتاريخ 1410/11/22ه (املوافق 1990/06/17م) تم دخول شركاء جدد عن طريق شراء حصص من
الشركاء املؤسسين وتم زيادة رأس مال الشركة إلى تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي
مقسمة إلى أربعة وتسعين ألف ( )94,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال
ً
سعودي ،وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون وأربعمائة ألف ( )1,400,000ريال سعودي نقدا من قبل الشركاء.
• وبتاريخ 1412/01/26ه (املوافق 1991/08/06م) تم تخفيض رأس مال الشركة إلى ثالثة ماليين
( )3,000,000ريال سعودي مقسمة إلى ثالثين ألف ( )30,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها
ً
ً
مائة ( )100ريال سعودي ،وذلك استنادا لقرار وزير الصناعة والكهرباء (الصناعة والثروة املعدنية حاليا)
رقم (/111ص) باملوافقة على تخفيض رأس املال ،وتم تخفيض رأس املال لزيادته عن حاجة الشركة.
• وبتاريخ 1429/08/03ه (املوافق 2008/08/02م) قرر الشركاء تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة
مساهمة مقفلة وتم زيادة رأس مال الشركة إلى خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى
خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت
سعودية ،وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة وأربعين مليون ( )47,000,000ريال سعودي من حقوق
الشركاء الدائنة .وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق) الصادر
بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م( ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ
1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م).

ملخص أنشطة الشركة

• وبتاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على
توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ (املوافق
1986/10/28م) ،والترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ()1462

ﻭ

وتاريخ 1440/06/07ه (املوافق 2019/02/12م) تعديل للترخيص رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق
1981/11/22م) ،وينتهي الترخيص الصناعي بتاريخ 1443/06/05ه (املوافق2022/01/08م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صنع األسمدة واملركبات األزوتية ،صناعة البالستيك (اللدائن)
في أشكالها األولية ،صناعة الصابون بجميع أشكاله ،يشمل (املعجون ،السائل ،الجاف) ،صناعة املنظفات
الصناعية ،صناعة مواد ومسحضرات الغسيل والتنظيف.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
• إنتاج األسمدة الكيماوية املركبة ألغرض الزراعة وأسمدة سائلة ومعلقة وعبوات مبيدات حشرية
ومحضرات تثبيت كي املالبس ومحضرات التعطير وإزالة روائح الغرف ومحضرات تلميع األثاث الخشبي
ومحضرات تلميع املعادن ومحضرات تلميع الزجاج واملرايا وغواسل األيدي واالستحمام ومطهرات وملطف
أقمشة ومناشف وسائل جلي الصحون ومحضرات غواسل سائلة ومطهرات سائلة وأوعية بالستيكية
وأغطية بالستيكية غير نافثة وسفرة طعام وأكياس نفايات.
• الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
• الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.
ى
• خدمات املال واألعمال والخدمات األخر .
• خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
• النقل والتخزين والتبريد.
• التشييد والبناء.
• الزراعة والصيد.
• التجارة.
• تقنية املعلومات.
• املناجم والبترول وفروعها.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن
ً
وجدت( .وملزيد من املعلومات حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم الفرعي
(" )3.12التراخيص والتصاريح الحكومية" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند).
يتمثل نشاط الشركة الحالي في تصنيع وإنتاج املنظفات واألسمدة الكيماوية والبالستيك ،باإلضافة إلى اإلنتاج
الزراعي عن طريق شركتها التابعة "شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي"( ،ملزيد من املعلومات حول الشركة
ً
التابعة فضال راجع القسم (" )3.9الشركة التابعة" في هذا املستند).
ً
(وملزيد من املعلومات حول نشاط الشركة فضال راجع القسم (" )3.3الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم
(" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند).
ً
إن املساهمين الكبار الذين يملك كال منهم خمسة باملائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة هم:
قبل اإلدراج
االسم
النسبة
عدد األسهم
املساهمون الكبار ،وعدد أسهمهم ،ونسب
ملكيتهم قبل اإلدراج

شركة جرير لالستثمارات التجارية
برجس محمد برجس الناصر

800,000
515,738

%16.00
%10.31

عبدهللا محمد برجس الناصر

515,738

%10.31

عبدالعزيز محمد برجس الناصر

500,000

%10.00

فهد محمد برجس الناصر
عجالن إبراهيم سعد العجالن
اإلجمالي

500,000
467,322
3,298,798

%10.00
%9.35
%65.98

املصدر :الشركة

املساهمون الكبار الذين يجوز للشخص
املرخص له ّ
املعين بموجب قواعد اإلدراج
ً
بيع أسهمهم وفقا لتقديره ،وعدد أسهمهم،
ونسبة ملكيتهم قبل اإلدراج وبعد تطبيق
خطة استيفاء متطلبات السيولة املقدمة
ً
إلى السوق وفقا لقواعد اإلدراج

ً
ال يوجد شخص مرخص له ّ
معين لبيع أي من أسهم املساهمين الكبار في الشركة ،وذلك نظرا الستيفاء الشركة
متطلبات السيولة الواردة في املادة الحادية واألربعون من قواعد اإلدراج ،حيث أن عدد املساهمين في الشركة
والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور يبلغ ( )63مساهم يملكون مانسبته ( )%31.94من رأس مال الشركة كما في
تاريخ مستند التسجيل.

ﺯ

ُ
رأس مال املصدر

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

ُ
إجمالي عدد أسهم املصدر

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

القيمة االسمية للسهم

عشرة ( )10رياالت سعودية.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

( )32ريال سعودي للسهم الواحد.
َ
تستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا
ً
وعن السنوات املالية التي تليها (فضال راجع قسم رقم (" )5سياسة توزيع األرباح" في هذا املستند).
إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية .ويعطي كل
سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين
( ً
سواء العادية أو غير العادية) والتصويت فيه.
يحظر على كبار املساهمين املذكور أسمائهم في الصفحة (ز) في هذا املستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر
ً
( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ("فترة الحظر") ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم
بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم ً
سواء داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها
بشكل مباشر في السوق املوازية.
يقتصر التداول في األسهم محل اإلدراج املباشر في السوق املوازية على املساهمين الحاليين (باستثناء املساهمين
الكبار في الشركة الذين يملكون ( (%5أو أكثر من رأس مالها املذكورين في الصفحة (ز) والذين تنطبق عليهم فترة
الحظر) ،باإلضافة إلى فئات املستثمرين املؤهلين وهم:
• أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.

األحقية في األرباح
حقوق التصويت

القيود املفروضة على األسهم
األسهم التي سبق لل ُمصدر إدراجها

•

عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد تم
تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق
املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية
أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركز اإليداع.

•

الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة
أعمال اإلدارة.
الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

•

صناديق االستثمار.

•

األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في السوق املوازية والذين يستوفون املتطلبات
املنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.

•

املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع،
ويستوفون أي من املعايير اآلتية:
 -1أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال
ً
سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
 -2أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
 -3أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
 -4أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
 -5أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة
معترف بها ً
دوليا.

•

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

•

•
فئات املستثمرين الذين يحق لهم تداول
أسهم الشركة

•
•

ﺡ

ملخص املعلومات األساسية
تنويه للمستثمرين

ً
يقدم هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة في هذا املستند؛ ونظرا ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة
للمستثمرين املؤهلين ،ويجب على مستلمي هذا املستند قراءته بالكامل قبل اتخاذ قرارهم باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها وإدراجها
ً
ً
إدراجا مباشرا في السوق املوازية .وقد تم تعريف بعض املصطلحات والعبارات املختصرة الواردة في هذا املستند في القسم (" )1التعريفات واملصطلحات"
في هذا املستند.

نبذة عن الشركة
• تأسست الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية في البداية كمؤسسة فردية تحت اسم "مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة"
لصاحبها برجس محمد برجس الناصر ،بترخيص صناعي رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،ومسجلة في السجل التجاري
ملدينة الرياض برقم ( )42273وتاريخ 1402/02/26ه (املوافق 1981/12/23م) ،وبرأس مال قدره أربعة ماليين وأربعمائة ألف ()4,400,000
ريال سعودي.
• وبتاريخ 1407/02/09ه (املوافق 1986/10/12م) تم تحويل الكيان القانوني ملؤسسة مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة إلى شركة ذات
مسؤولية محدودة وتغيير اسمها لتصبح باسم "الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية" وتم رفع رأس مال الشركة إلى ثمانية ماليين
( )8,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة ( )100حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ثمانين ألف ( )80,000ريال سعودي وذلك بدخول
شريك وهو السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة ،وقد قام الشريك السيد /عبدالعزيز محمد
ً
العبدهللا الفرهود بدفع قيمة حصته في رأس مال الشركة والبالغة ثالثة مليون وستمائة ألف ( )3,600,000ريال سعودي عينيا ،وتم قيدها في
السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24ه (املوافق 1986/10/28م) الصادر في مدينة الرياض.
• وبتاريخ 1410/11/22ه (املوافق 1990/06/17م) تم دخول شركاء جدد عن طريق شراء حصص من الشركاء املؤسسين وتم زيادة رأس مال
الشركة إلى تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي مقسمة إلى أربعة وتسعين ألف ( )94,000حصة نقدية متساوية القيمة،
ً
قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون وأربعمائة ألف ( )1,400,000ريال سعودي نقدا من قبل الشركاء.
• وبتاريخ 1412/01/26ه (املوافق 1991/08/06م) تم تخفيض رأس مال الشركة إلى ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي مقسمة إلى ثالثين
ً
ألف ( )30,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وذلك استنادا لقرار وزير الصناعة والكهرباء (الصناعة
ً
والثروة املعدنية حاليا) رقم (/111ص) باملوافقة على تخفيض رأس املال ،وتم تخفيض رأس املال لزيادته عن حاجة الشركة.
• وبتاريخ 1429/08/03ه (املوافق 2008/08/02م) قرر الشركاء تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم زيادة رأس مال
الشركة إلى خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل
سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية ،وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة وأربعين مليون ( )47,000,000ريال سعودي من حقوق الشركاء
الدائنة .وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق) الصادر بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق
2009/06/08م( ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ 1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م).
• وبتاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج
املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل،
قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية.

ﻁ

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

القيمة االسمية
(ريال السعودي)

النسبة *

1

شركة جرير لالستثمارات التجارية

800,000

8,000,000

%16.00

2
3

برجس محمد برجس الناصر
عبدهللا محمد برجس الناصر

515,738
515,738

5,157,380
5,157,380

%10.31
%10.31

4

عبدالعزيز محمد برجس الناصر

500,000

5,000,000

%10.00

5

فهد محمد برجس الناصر

500,000

5,000,000

%10.00

6
7

عجالن إبراهيم سعد العجالن
مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  70( %5مساهم)

467,322
1,701,202

4,673,220
17,012,020

%9.35
%34.02

5,000,000

50,000,000

%100

االسم

م

اإلجمالي
املصدر :الشركة
* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة كما بتاريخ هذا املستند.

أنشطة الشركة الرئيسية
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ (املوافق 1986/10/28م) ،والترخيص الصناعي الوطني
الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ( )1462وتاريخ 1440/06/07ه (املوافق 2019/02/12م) تعديل للترخيص رقم ( )8وتاريخ
1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،وينتهي الترخيص الصناعي بتاريخ 1443/06/05ه (املوافق2022/01/08م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صنع األسمدة واملركبات األزوتية ،صناعة البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة الصابون
بجميع أشكاله ،يشمل (املعجون ،السائل ،الجاف) ،صناعة املنظفات الصناعية ،صناعة مواد ومسحضرات الغسيل والتنظيف.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•

إنتاج األسمدة الكيماوية املركبة ألغرض الزراعة وأسمدة سائلة ومعلقة وعبوات مبيدات حشرية ومحضرات تثبيت كي املالبس ومحضرات
التعطير وإزالة روائح الغرف ومحضرات تلميع األثاث الخشبي ومحضرات تلميع املعادن ومحضرات تلميع الزجاج واملرايا وغواسل األيدي
واالستحمام ومطهرات وملطف أقمشة ومناشف وسائل جلي الصحون ومحضرات غواسل سائلة ومطهرات سائلة وأوعية بالستيكية وأغطية
بالستيكية غير نافثة وسفرة طعام وأكياس نفايات.

•

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

•

الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.

•

خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى.

•

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.

•

النقل والتخزين والتبريد.

•

التشييد والبناء.

•

الزراعة والصيد.

•

التجارة.

•

تقنية املعلومات.

• املناجم والبترول وفروعها.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت( .وملزيد من املعلومات حول
ً
التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم الفرعي (" )3.12التراخيص والتصاريح الحكومية" من القسم (" )3خلفية عن الشركة
وطبيعة أعمالها" في هذا املستند).
يتمثل نشاط الشركة الحالي في تصنيع وإنتاج املنظفات واألسمدة الكيماوية والبالستيك ،باإلضافة إلى اإلنتاج الزراعي عن طريق شركتها التابعة "شركة
ً
جال الصحراء لإلنتاج الزراعي"( ،ملزيد من املعلومات حول الشركة التابعة فضال راجع القسم (" )3.9الشركة التابعة" في هذا املستند).
ً
(وملزيد من املعلومات حول نشاط الشركة فضال راجع القسم (" )3.3الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة
أعمالها" في هذا املستند).

ﻱ

رسالة املصدر واستراتيجيته العامة
 )1رؤية الشركة
تتطلع الشركة إلى أن تكون رائدة في تصنيع وإنتاج املنظفات واألسمدة الكيماوية في اململكة وزيادة حصتها السوقية في هذه القطاعات.

 )2رسالة الشركة
توفير منتجاتها بجودة عالية وأسعار منافسة ،لتحقيق رضا عمالئها ،وتحقيق أعلى املستويات من النمو والربحية.

 )3استراتيجية الشركة العامة
عملت الشركة منذ التأسيس على أن تكون من الشركات الرائدة في اململكة ،وذلك من خالل تصنيع منتجات ذات جودة عالية وزيادة حصتها السوقية،
ً
حيث بدأت الشركة عملها بخط إنتاج األسمدة الكيماوية الحبيبية البسيطة ،وتزامنا مع النهضة الزراعية التي شهدتها اململكة والحاجة املاسة الستخدام
األسمدة الكيماوية قامت الشركة بتطوير نشاطها وإضافة خطوط إنتاج لصناعة األسمدة السائلة والبودرة ،ومع النمو والتطور الصناعي في اململكة
عملت الشركة على توسعة نشاطها الصناعي ليشمل تصنيع وإنتاج املنظفات املنزلية ومبيدات الحشرات وكافة منتجات العناية باملنزل ،األمر الذي أدى
ً
سواء األسمدة
إلى انتشار منتجات الشركة في السوق وبالتالي أدى إلى زيادة حصتها السوقية في اململكة .ومع النمو املتزايد ملنتجات الشركة املختلفة
الكيماوية أو منتجات العناية املنزلية رأت إدارة الشركة إنشاء مصنع إلنتاج العبوات البالستيكية بأحجامها املختلفة ليتم بشكل أساس ي تغطية
احتياجات مصنع املنظفات من العبوات البالستيكية وإنتاج وبيع منتجات أخرى كمفارش السفرة وأكياس القمامة ،باإلضافة إلى ذلك عملت الشركة
ً
خالل السنوات املاضية على تطوير خطوط اإلنتاج لديها تماشيا مع سعيها منذ البداية على أن تكون من الشركات الرائدة في اململكة وتحقيق أعلى
املستويات من النمو والربحية ،وستواصل الشركة جهودها باالستمرار بالعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض التكاليف وتحسين
هوامش الربحية واالستمرار في املنافسة وتوسيع حصتها في السوق املحلي.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة
•

من الشركات الرائدة في صناعة األسمدة الكيماوية واملنظفات في اململكة.

•

الجودة العالية للمنتجات واملقرونة بالسعر التنافس ي.

•

شبكة الفروع ،حيث لدى الشركة عدد ثمانية ( )8فروع تعمل على توزيع منتجاتها في مختلف مناطق اململكة (جدة ،الدمام ،بريدة ،وادي
الدواسر ،حائل ،طبرجل ،خميس مشيط ،جازان) ،باإلضافة لفرعي شركتها التابعة (شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي) في محافظة
الخرج.

•

العالمات التجارية الخاصة بمنتجات الشركة والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافس ي وأشهرها العالمة التجارية "موبي" الخاصة باملنظفات
ً
املنزلية( ،وملزيد من املعلومات حول العالمات التجارية فضال راجع القسم الفرعي (" )3.11العالمات التجارية وحقوق امللكية" في هذا
املستند).

•

حصلت الشركة على شهادة الجودة "األيزو"  9001:2015الخاصة بالتزام الشركة باملعايير الدولية إلنتاج وتصنيع األسمدة واملبيدات
الحشرية واملنظفات واملطهرات ومواد التلميع.

•

الخبرة الكبيرة لدى الشركة في صناعة األسمدة الكيماوية واملنظفات والتي تصل إلى  40سنة.

ﻙ

ملخص املعلومات املالية
إن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م (التي تتضمن
أرقام املقارنة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م) ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30
سبتمبر 2020م (التي تتضمن أرقام املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2019م) ،واإليضاحات املرفقة بهم.

قائمة الدخل (ريال سعودي)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

املبيعات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح
صافي دخل السنة قبل الزكاة
صافي دخل السنة
صافي الدخل الشامل

138,516,110
)(102,424,334
36,091,776
7,833,826
6,466,849
6,647,089

154,295,659
)(107,375,883
46,919,776
12,498,823
10,861,630
10,953,028

فترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر2019م
(املفحوصة)
114,936,978
)(75,528,065
39,408,913
13,258,460
12,222,482
12,222,482

فترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر2020م
(املفحوصة)
138,589,902
)(87,992,711
50,597,191
14,093,226
13,065,068
13,065,068

املصدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30
سبتمبر 2020م.

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)
86,324,454

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
84,623,310

فترة التسعة أشهراملنتهية في
 30سبتمبر2020م
(املفحوصة)
102,299,755

إجمالي األصول غير املتداولة
إجمالي األصول

23,177,276

25,266,634

22,561,392

109,501,730

109,889,944

124,861,147

إجمالي االلتزامات املتداولة
إجمالي االلتزامات غير املتداولة

30,072,701
2,928,181

28,479,837
7,608,627

36,694,396
10,103,623

إجمالي االلتتزامات
إجمالي حقوق امللكية

33,000,882

36,088,464

46,798,019

76,500,848
109,501,730

73,801,480
109,889,944

78,063,128
124,861,147

قائمة املركزاملالي (ريال سعودي)
إجمالي األصول املتداولة

إجمالي االلتزامات وحقوق امللكية

املصدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30
سبتمبر 2020م.

ﻝ

التدفقات النقدية (ريال سعودي)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)

فترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر2019م
(املفحوصة)

فترة التسعة أشهر
املنتهية في
 30سبتمبر2020م
(املفحوصة)

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات
تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار

7,677,847
)(5,623,919

22,752,990
)(1,699,002

15,979,764
)(3,232,237

16,415,734
)(1,189,653

تدفقات نقدية من أنشطة تمويلية

)(5,775,411

)(22,628,706

)(13,381,041

)(3,287,894

املصدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 30
سبتمبر 2020م.

معدل النمو في املبيعات

%

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2018م
(مراجعة)
الينطبق

السنة املالية املنتهية
في  31ديسمبر 2019م
(مراجعة)
%11.4

فترة التسعة أشهراملنتهية في
 30سبتمبر2020م
(املفحوصة)
20.6%

معدل النمو في صافي الدخل الشامل

%

الينطبق

%64.8

6.9%

هامش مجمل الربح
هامش صافي الربح
نسبة التداول

%
%

%26.1
%4.7

%30.4
%7.0

36.5%
9.4%

مرة

2.9

3.0

2.8

مرة
%

3.3
%126.5

3.0
%140.4

2.7
%111.0

%

%19.0

%12.6

%15.5

%

%27.2

%18.7

%24.8

%
%

%5.9
%8.5

%9.9
%14.7

%10.5
%16.7

مؤشرات األداء الرئيسية

إجمالي األصول  /إجمالي االلتزامات
املبيعات  /إجمالي األصول
نسبة الدين  /إجمالي األصول
نسبة الدين  /حقوق امللكية
العائد على األصول
العائد على حقوق امللكية

وحدة
املؤشر

املصدر :معلومات اإلدارة.

ﻡ

ملخص عوامل املخاطرة
• املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
•

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذالخطة االستراتيجية

•

املخاطر املتعلقة باالئتمان

•

املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

•

املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

•

املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم
ً
املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

•

املخاطر املتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة

•

املخاطر املتعلقة بمتطلبات السعودة

•

املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

•

املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال

•

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء

•

املخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية

•

املخاطر املتعلقة بتركز العمالء

•

املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة

•

املخاطر املتعلقة باملواد الخام

•

املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية

•

املخاطر املرتبطة باتفاقيات التمويل

•

املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية

•

املخاطر املتعلقة بالذمم املدينة

•

املخاطر املتعلقة بكفاية التغطية التأمينية

•

املخاطر املتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت

•

املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة

•

املخاطر املتعلقة بإدارة رأس املال العامل

•

املخاطر املتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
ّ
املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية

•

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية

•

املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات

•

املخاطر املتعلقة بتركز موردي املواد الخام

•

املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غير السعوديين

•

املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين

•

املخاطر املرتبطة بوجود مصانع وفروع ومستودعات ومعارض للشركة على أراض مستأجرة

•

املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير

•

املخاطر املتعلقة بتصنيع منتج مسحوق بودرة الغسيل

•

املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر لجائحة فيروس

•

•

كورونا (كوفيد )19 -
•

املخاطر املتعلقة بالذمم الدائنة التجارية

ﻥ

•

املخاطر املتعلقة باستبدال وتقادم آالت املصانع التابعة للشركة

•

املخاطر املتعلقة بتوزيع منتجات الشركة

•

املخاطر املتعلقة بتسويق منتجات الشركة

•

املخاطر املتعلقة بإدارة املخزون

•

املخاطر املتعلقة بانخفاض معدالت تشغيل املصانع

•

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير برنامج املركز السعودي لكفاءة الطاقة

• املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.
•

املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

•

املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

•

املخاطر املتعلقة بنظام الشركات

•

املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

•

املخاطر املتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة

•

املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة

•

املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

•

املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه

•

املخاطر املتعلقة بسحب الترخيص الصناعي

•

املخاطر املتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

•

املخاطر املتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

•

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم

•

املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية

•

املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة

•

املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

•

املخاطر املرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج

•

املخاطر املرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

•

املخاطر املرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

•

املخاطر املتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

•

املخاطر املتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

•

املخاطر املتعلقة بعدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت

•

على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.
ً ً
املخاطر املتعلقة بحدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعر

ً
ً
• املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.

محدد للطرح.
•

املخاطر املتعلقة باختالف اإلدراج املباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي

•

املخاطر املتعلقة برغبة الشركة في االستمرار في السوق املوازية
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التعريفات واملصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات املستخدمة في مستند التسجيل هذا:
املصطلح أو االختصاراملعرف

ُ
الشركة  /املصدر
اإلدارة أو اإلدارة العليا
املجلس أو مجلس اإلدارة
الجمعية العامة
الجمعية العامة العادية
الجمعية العامة غيرالعادية
النظام األساس ي
نظام السوق املالية
هيئة السوق املالية أو الهيئة

شركة السوق املالية السعودية
السوق املالية السعودية أو السوق املالية
أو سوق األسهم أو السوق
نظام تداول  /التداول
السوق املوازية
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة
قواعد اإلدراج
مستند التسجيل  /املستند
وزارة التجارة
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
وزارة الصناعة والثروة املعدنية
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن)
تسجيل األسهم
اإلدراج املباشر
سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج
أسهم املساهمين الحاليين قبل اإلدراج
السهم
القيمة االسمية
الشخص
املساهمون الكبار
املساهمون الحاليون
التوطين  /السعودة
يوم عمل
نظام العمل

التعريف
الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية – شركة مساهمة سعودية مقفلة.
إدارة الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية.
مجلس إدارة الشركة.
الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.
النظام األساس ي للشركة.
نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه (املوافق 2003/07/31م) .وما يطرأ عليه من تعديالت.
هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.
ً
ً
شركة السوق املالية السعودية ،املؤسسة وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29ه (املوافق 2007/03/19م) ،وذلك تنفيذا
لنظام السوق املالية ،وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية ،والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة
العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.
السوق املالية السعودية لتداول األسهم.
النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.
ُ
وقبول
إدراجها بموجب "قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة" و "قواعد
السوق التي تتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها
اإلدراج".
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  2017-123-3وتاريخ
 1439 /4 /9هـ (املوافق 2017/12/27م) ً
بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م 30 /وتاريخ 1424/6/2هـ،
واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  2021 - 07 -1وتاريخ 1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م).
قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق املالية السعودية (تداول) واملوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 2017-
 123-3وتاريخ 1439/04/09هـ (املوافق 2017/12/27م) ،واملعدلة بموجب قراره رقم ) (2019-104-1بتاريخ 1441/02/01ه
(املوافق 2019/09/30م) ،واملعدلة بموجب قراره رقم ( )2021-22-1بتاريخ 1442/07/12ه (املوافق 2021/02/24م).
مستند التسجيل هذا ،وهو الوثيقة املطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية ،وذلك بموجب
قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
ً
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقا) باململكة العربية السعودية.
ً
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا) باململكة العربية السعودية.
ً
وزارة الصناعة والثروة املعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) باململكة العربية السعودية.
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة باململكة العربية السعودية .وهي جهة حكومية مسؤولة عن البيئة في اململكة العربية السعودية
إلى جانب دورها في مجال األرصاد الجوية.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ،هي الجهة املسؤولة عن تطوير األراض ي الصناعية واإلشراف عليها وعلى
مناطق التقنية في اململكة العربية السعودية.
تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج املباشر في السوق املوازية.
اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات املدرجة في السوق املوازية واملوافقة على تداولها.
( )32اثنان وثالثون ريال سعودي لكل سهم.
 %100من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي.
سهم عادي بقيمة اسمية ( )10رياالت سعودية.
 10رياالت سعودية للسهم الواحد.
الشخص الطبيعي أو االعتباري.
مساهمو الشركة الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة (ز) في هذا املستند.
املساهمون املبين أسمائهم في القسم رقم ( )4.1في هذا املستند (هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج).
لوائح العمل في اململكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في اململكة توظيف نسبة معينة من السعوديين.
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه
املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.
نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م 51/وتاريخ 1426/08/23هـ( .املوافق 2005/09/27م) .وما يطرأ عليه من
تعديالت.
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القوائم املالية
هـ
م
املستشاراملالي
الحكومة

فئات املستثمرون املؤهلون

الجمهور

القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة
ً
املفحوصة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م واإليضاحات املرفقة بها والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير
املالي ( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (.)SOCPA
التقويم الهجري
التقويم امليالدي
شركة فالكم للخدمات املالية.
حكومة اململكة العربية السعودية.
املستثمرون املؤهلون هم أي من األشخاص املذكورين أدناه:
أ .أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
ب .عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص املرخص له قد تم تعيينه بشروط
تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول املشاركة في الطرح واالستثمار في السوق املوازية نيابة عن العميل ودون الحاجة
إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
ج .حكومة اململكة ،أو أي جهة حكومية ،أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،وأي سوق مالية أخرى تعترف بها
الهيئة ،أو مركز اإليداع.
د .الشركات اململوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.
ه .الشركات والصناديق املؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و .صناديق االستثمار.
يستوفون
السوق
املتطلبات املنصوص عليها في الدليل
املوازية والذين
ز .األجانب غير املقيمين املسموح لهم باالستثمار في
االسترشادي الستثمار األجانب غير املقيمين في السوق املوازية.
ح .املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة.
ط .أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع.
ي .أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في اململكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من املعايير
اآلتية:
 أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق املالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن
ً
عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرا املاضية.
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع املالي.
ً
 أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق املالية املعتمدة من قبل الهيئة.
ً
حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق املالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
 أن يكون
ك .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
يعنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
أ) تابعي املصدر.
ُ
ب) املساهمين الكبار في املصدر.
ج) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُ
للمصدر.
ُ
د) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي املصدر.
ُ
ه) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في املصدر.

و)
ز) أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.
َ
ح) األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم املراد إدراجها.
أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

فترة الحظر

ً
يحظر على كبار املساهمين املذكورين في الصفحة (ز) في هذا املستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء
تداول أسهم الشركة في السوق املوازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة
املسبقة.

املساهم أو املساهمون

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.

املستثمر

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج املباشر بعد إدراجها في السوق املوازية.

اململكة

اململكة العربية السعودية.

عوامل املخاطرة

هي مجموعة املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج املباشر
في السوق املوازية.
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املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقرير
املالي ()IFRS

املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم ( IFRS for
)SMEs

السنة املالية  /السنوات املالية
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
)(SOCPA
نظام الشركات
الئحة حوكمة الشركات

نطاقات

الهيئة العامة للزكاة والدخل
جائحة أو الوباء أو الفيروس أو فيروس
كورونا "كوفيد "19 -
ريال  /الريال السعودي  /الريال
الدوالر
اليورو

ضريبة القيمة املضافة ()VAT

شركة تابعة

شركة تابعة جوهرية

مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.
).(International Financial Reporting Standards
املعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ) ،)SOCPAوالتي تضم املعايير الدولية باإلضافة
إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من املعايير والتصريحات التي
أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،والتي تشمل املعايير واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل التي التغطيها املعايير
الدولية ،مثل مسألة الزكاة
مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ،املعتمدة في اململكة العربية السعودية
واملعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
()International Financial Reporting Standards For Small and medium-sized enterprises
وتعتمد هذه املعايير على متطلبات إفصاح أقل ،ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من املعايير الدولية
للتقرير املالي ( ،)IFRSويتم تطبيق هذه املعايير من املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحجم والتي ّ
تعرف لغرض تطبيق معايير املحاسبة
بأنها تلك املنشآت التي ال تخضع للمسائلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني( .يقصد بالشركات التي تخضع
للمساءلة العامة مثل الشركات املالية والشركات املدرجة في السوق املالية).
ً
هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط املنشأة واملحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساس ي للشركة املعنية .علما
بأن السنة املالية للشركة تنتهي في  31ديسمبر من كل عام.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.
نظام الشركات في اململكة العربية السعودية ،الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم (م )3/بتاريخ 1437/01/28ه (املوافق
2015/11/10م) والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25ه(املوافق 2016/05/02م) واملعدل باملرسوم امللكي رقم (م)79/
وتاريخ 1439/07/25ه (املوافق 2018/04/11م).
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (املوافق
2017/02/13م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم( )2021-07-1وتاريخ 1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م) .
تم اعتماد برنامج السعودة (نطاقات) بموجب القرار رقم  4040بتاريخ 1432/10/12هـ (املوافق 2011/09/10م) القائم على قرار
مجلس الوزراء رقم  50بتاريخ 1415/05/12هـ (املوافق 1994/10/27م) ،وقد أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
ً
(وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقا) باململكة برنامج (نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف املواطنين
السعوديينّ ،
ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر واألحمر.
ً
ً
الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا) ،وهي إحدى الجهات الحكومية التي ترتبط تنظيميا بوزير املالية ،وهي
الجهة املوكلة بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب.
ً
هو مرض فيروس ي ُمعدي ُ
يعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا "كوفيد  ،"19 -حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها
اململكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 2020م ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه جائحة.
العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.
هي العملة املوحدة لدول االتحاد األوروبي.
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02ه (املوافق 2017/01/30م) املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة القيمة املضافة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب
والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في اململكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .مقدار هذه
الضريبة ( ،)%5وقد تم استثناء عدد من املنتجات منها (كاألغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .وقررت
ً
ابتداء من تاريخ  1يوليو 2020م.
حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  %15ودخل هذا القرار حيز التنفيذ
ً
الشركة التابعة للشركة( .فضال راجع القسم الفرعي (" )3.9الشركة التابعة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"
في هذا املستند) .ويقصد بالشركات التابعة :الشركات التي تسيطر عليها الشركة من خالل قدرتها على التأثير في أفعال شخص آخر
ُ
ً
أو قراراته من خالل أي مما يليً ،
وسواء قام به الطرف املسيطر بمفرده أم باالشتراك
سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة،
مع قريب أو طرف تابع له )1( :امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق التصويت في شركة ،أو ( )2امتالك حق تعيين  %30أو
أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري لشركة.
أصول ُ
املصدر أو خصومه أو إيراداته أو أرباحه أو االلتزامات
تعتبر الشركة التابعة جوهرية إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي
ً
ُ
املحتملة على املصدر .يوجد شركة تابعة للشركة "شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي" وهي تعتبر شركة تابعة جوهرية( .فضال
راجع القسم الفرعي (" )3.9الشركة التابعة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند).
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عوامل املخاطرة

ً
ً
ً
إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئما إال للمستثمرين القادرين
على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل ّ
أي خسارة قد تنجم عنه.
ً
ً
يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا وسيتم تداولها في السوق املوازية دراسة كافة املعلومات التي يحتويها هذا املستند
ً
بعناية بما فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار ،علما بأن املخاطر املوضحة أدناه قد ال تشمل جميع املخاطر التي يمكن أن تواجهها
الشركة ،بل إنه من املمكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها.
ً
إن نشاط الشركة ،والظروف املالية ،والتوقعات املستقبلية ،ونتائج العمليات ،والتدفقات النقدية ،قد تتأثر سلبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي
ً
ً
من املخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليا أنها جوهرية .باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس اإلدارة أو يصنفها حاليا بأنها
غير جوهرية ،لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.
وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل املخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية ،أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى إلدارة الشركة
أن تحددها ،أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية ،فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على
املساهمين وقد يخسر املستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.
ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم ،فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا املستند بخالف تلك املذكورة في هذا
ً
ً
القسم ،يمكن أن تؤثر على قرارات املستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.
ً
إن املخاطر والشكوك املبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها .كما أن املخاطر والشكوك اإلضافية ،بما في ذلك تلك املخاطر الغير معلومة حاليا أو
التي تعتبر غير جوهرية ،قد يكون لها التأثيرات املبينة أعاله.

2.1
2.1.1

املخاطراملتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.
املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذالخطة االستراتيجية للشركة

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ ّ
الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح وتحسين خطوط اإلنتاج
الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة .إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في املستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم
ً
املعلومات التشغيلية واملالية واإلدارية بكفاءة وفي الوقت املناسب ،وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها .عالوة على ذلك ،فإن
أي خطط توسع في األعمال تعتزم الشركة القيام بها في املستقبل سوف تخضع للتكاليف املقدرة وجدول التنفيذ الزمني املحدد لها ،وقد تحتاج الشركة إلى
ً
الحصول على تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع ،وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقا للجدول الزمني املحدد لها ووفق التكاليف املقدرة للمشروع أو
في حال عدم تحقيق الربحية املرجوة من هذه املشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه املشاريع أو في حال وجود خلل
ً
في دراسة الجدوى ،فإن ذلك سيؤثر سلبا على الوضع التنافس ي للشركة ،وبالتالي على وضعها املالي ونتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.2

املخاطراملتعلقة باالئتمان

تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر .وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة
منها وجود أرصدة مدينة من العمالء ،وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة ،وغيرها.
ن
بلغ رصيد الذمم املدينة التجارية للشركة اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة واثنان وأربعو ( )22,498,742ريال سعودي تمثل
( )%20.5من مجموع األصول كما في  31ديسمبر 2018م ،وبلغ خمسة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وستة وستون ()25,928,966
ريال سعودي تمثل ( )%23.6من مجموع األصول كما في  31ديسمبر 2019م ،وبلغ اثنان وثالثون مليون وسبعمائة وستة آالف وثالثمائة وثالثة ()32,706,303
ريال سعودي ( )%26.2من مجموع األصول كما في  30سبتمبر 2020م.
ً
وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  60يوما حوالي ( (%27.0و( )%29.4و( (30.4%من إجمالي الذمم املدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2018م و2019م
وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي .ويوضح الجدول التالي أعمار الذمم املدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م:
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الجدول رقم ( :)1تحليل أعمار الذمم املدينة

أعمار الذمم املدينة
(يوم)

كمافي  31ديسمبر 2018م

كمافي  31ديسمبر 2019م

كما في  30سبتمبر2020م

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة
()%

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة
()%

القيمة
(ريال سعودي)

النسبة
()%

60-0

16,953,496

73.0%

18,617,773

%70.6

21,601,269

%69.6

180-60

4,557,797

19.6%

5,326,178

%20.2

6,872,435

%22.2

365-180

252,925

1.1%

732,961

%2.8

1,168,103

%3.8

أكثر من 365

1,450,176

6.2%

1,700,674

%6.4

1,379,773

%4.4

23,214,394

100%

26,377,586

%100

31,021,580

%100

اإلجمالي
املصدر :الشركة

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قامت بتكوين مخصص هبوط الذمم املدينة (مخصص ديون مشكوك في تحصيلها) ومخصص هبوط ذمم موظفين بمبلغ
( )715,652ريال سعودي ومبلغ ( )500,000ريال سعودي على التوالي كما في  31ديسمبر 2018م ومبلغ ( )448,620ريال سعودي ومبلغ ( )4,826,541ريال سعودي
على التوالي كما في  31ديسمبر 2019م ،وقد قامت الشركة في عام 2020م بدمج املخصصين في مخصص هبوط الذمم املدينة (مخصص ديون مشكوك في
ُ
تحصيلها) حيث بلغ ( )2,786,436كما في  30سبتمبر 2020م ،والتي شكلت نسبة ( (%5.40و( (%20.34و ( )%8.52من إجمالي الذمم املدينة كما في  31ديسمبر
2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي .وتقوم الشركة بمنح الشروط االئتمانية لعمالئها من املؤسسات والشركات ،وتبلغ فترة االئتمان لدى
ً
الشركة  90يوما ،ويعتبر الحسابات التجارية املدينة متأخرة السداد بعد هذه املدة ،وتعتمد شروط االئتمان حسب كل عميل على حدة ومدى قدرة العميل على
توفير قدرته على توفير السيولة.
ً
ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم ،وهي ال تستطيع أيضا توقع قدرتهم املستقبلية بااللتزام بشكل دقيق .وفي
حالة عدم التزام الدائنين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم املدينة منهم ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على توفر السيولة لحاجات
الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية ،وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.3

املخاطراملتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات

يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها .وتشمل هذه التراخيص على سبيل
املثال ال الحصر :الترخيص الصناعي الوطني الصادر عن وزارة الصناعة والثروة املعدنية والترخـيص البيئي الصادر عن الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
وشهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العالمات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة
املضافة وشهادات التأمينات االجتماعية.
لم يتم استخراج ترخيص بيئي ملنطقة مصنع األسمدة الكيماوية ومصنع البالستيك من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة كما بتاريخ هذا املستند  ،وبالتالي
ً
يعتبر ذلك مخالفا للنظام العام للبيئة والئحته التنفيذية وملتطلبات وزارة الصناعة والثروة املعدنية والتي توجب على الشركة الحصول على موافقة بيئية من
ً
الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة قبل البدء في تنفيذ املشروع وذلك من أجل املحافظة على الترخيص الصناعي املعطى لها ،ووفقا للفقرة ( )2من املادة ()18
من النظام العام للبيئة الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )34/وتاريخ 1422/07/28هـ (املوافق 2001/10/15م) يعاقب من يخالف أي حكم من أحكامه بعقوبة
مالية ال تتجاوز عشرة اآلف ( )10,000ريال سعودي وإلزام املخالف بإزالة املخالفة ،ويجوز إغالق املنشأة ملدة ال تتجاوز  90يوم في حال التكرار .وفي حال فرض
ً
مثل هذه العقوبات على الشركة فإن ذلك سيؤثر سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من
تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة ،أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات
ُ
اإلضافية التي قد تطلب منها في املستقبل ،فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي
تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها
الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات ،وفي حال تعرضت الشركة لذلك فإنه قد ينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية
والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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2.1.4

املخاطراملتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية

تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين ،وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص
املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم .كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو
ً
الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة .وعليه إذا خسرت الشركة أيا من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل
ً
ً
ً
بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا سلبيا وجوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.5

املخاطر املتعلقة بأخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة أخطاء من املوظفين أو سوء سلوك ،كالغش واألخطاء املتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف
نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية املطلوبة .وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة ،أو عقوبات نظامية ،أو
ً
مسؤولية مالية مما سوف يؤثر سلبا على سمعة الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.6

ً
املخاطراملتعلقة بتوفرالتمويل مستقبال

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في املستقبل ،ومن الجدير بالذكر ،أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس
مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني .وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل املناسب
إذا استدعت الحاجة ،لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة ،أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع
الشركة ،سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية.

2.1.7

املخاطراملتعلقة بالتغيرات في املعايير املحاسبية واملعايير الجديدة

تم إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة
ً
أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م واإليضاحات املرفقة بها وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير
واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ،)SOCPAوالشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ
ً
على هذه املعايير من وقت آلخر .أعدت الشركة قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة
ً
ومتوسطة الحجم ( ،)IFRS for SMEsوبداية من العام 2019م قررت الشركة إعداد قوائمها املالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSاملعتمدة في اململكة
العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( ،)SOCPAوقد نتج عن هذا التطبيق تغيير في املعالجات
ً
املحاسبية لعدد من البنود في القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م .ووفقا للقوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في
 31ديسمبر 2019م ،فإن أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSعلى عناصر قائمة املركز املالي للشركة كما في  31ديسمبر 2018م موضح في الجدول
التالي:
الجدول رقم ( :)2أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSعلى عناصر قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2018م

املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم
()IFRS for SMEs

أثر التحول وإعادة
التبويب

املعايير الدولية للتقرير املالي
()IFRS

إجمالي األصول

109,851,604

()349,874

109,501,730

إجمالي االلتزامات
إجمالي حقوق املساهمين
إجمالي االلتزامات وحقوق املساهمين

32,981,775

19,107

33,000,882

76,869,829
109,851,604

()368,981
()349,874

76,500,848
109,501,730

البند

املصدر :الشركة
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وعلى قائمة الدخل للشركة كما في  31ديسمبر 2018م موضح في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)3أثر تطبيق املعايير الدولية للتقرير املالي ( )IFRSعلى عناصر قائمة الدخل كما في  31ديسمبر 2018م

املعيار الدولي للتقرير املالي للمنشآت
الصغيرة ومتوسطة الحجم
()IFRS for SMEs

أثر التحول وإعادة
التبويب

املعايير الدولية للتقرير املالي
()IFRS

املبيعات

138,516,087

23

138,516,110

تكلفة املبيعات
مجمل الربح

()102,522,044
35,994,043

97,710
97,733

()102,424,334
36,091,776

صافي الدخل من األنشطة الرئيسية

8,904,781

()344,488

8,560,293

صافي دخل السنة

6,830,443

()363,594

6,466,849

صافي الدخل الشامل

6,672,849

()25,760

6,647,089

البند

املصدر :الشركة

وبناء على ماذكر أعاله ،فقد أدى تطبيق الشركة ملعايير املحاسبة الدولية ( )IFRSإلى تغييرات على قوائمها املالية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م ،كما
ً
سيؤدي إلى تغييرات مماثلة في السنوات املالية الالحقة أو تغييرات أخرى قد تكون جوهرية ولم يظهر أثرها حاليا أو قد ال تعلمها الشركة .وبالتالي فإن أي تغييرات
ً
ً
في هذه املعايير أو إلزامية تطبيق بعض املعايير الجديدة من املمكن أن تؤثر سلبا على القوائم املالية مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على وضعها املالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.8

املخاطراملتعلقة بمتطلبات السعودة

2.1.9

املخاطراملتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

ً
ً
يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبا نظاميا باململكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في اململكة ،بما في ذلك الشركة ،بتوظيف نسبة معينة من
ً
املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك النسبة .ووفقا لبرنامج نطاقات الصادر عن وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،بلغت نسبة
السعودة لدى الشركة كما في تاريخ  28يناير 2021م (ُ )22.75%ومصنفة ضمن النطاق "األخضر املتوسط" ،إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه
النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة
املوارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية ،كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة
ً
للعاملين غير السعوديين ،والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها( .وملزيد من املعلومات ،فضال راجع
القسم الفرعي (" )3.15املوظفون والسعودة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند).

قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر تغطية تأمينية كافيها
ً
عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجاريا ،إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة .وفي حال تكبدت الشركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعية فإنه قد يؤثر
بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملياتها واإللتزام بمتطلباتها التعاقدية ،وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية .وفي حالة حدوث كوارث طبيعية
وإضرارها بمرافق وأصول الشركة ،فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.10املخاطراملتعلقة بالتشغيل والتوقف غيراملتوقع لألعمال
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فيها ،وتعتبر املنشآت الصناعية عرضة ملخاطر تشغيلية كبيرة نتيجة لعدة
عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية واألعطال املفاجئة باملعدات الرئيسة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجهزة الحاسب اآللي أو توقف إمداد الطاقة
والكهرباء ،وقد تتسبب تلك املخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق املنشآت الصناعية أو القوة العاملة بها ،أو تتسبب في تعطل عملية اإلنتاج وقدرة الشركة على
تسليم منتجاتها ،وفي حال وقعت تلك املخاطر فإنه قد يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر ،وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.11املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها ،ولكن في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار بتقديم
ً
منتجاتها بنفس مستوى الجودة ،فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها ،مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على
مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية.

2.1.12

املخاطراملتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية

 الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (الشركة)
قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي للهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات السابقة من بداية تأسيس الشركة في عام 1981م وحتى العام املنتهي في 31
ديسمبر 2019م ،وحصلت على شهادة زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع السنوات وحتى عام 2019م ،حيث حصلت على شهادة الزكاة عن
ُ
العام2019م برقم ( )1110827498وتاريخ 1441/08/03ه (املوافق 2020/03/27م) وتنتهي بتاريخ 1442/09/18ه (املوافق 2021/04/30م) حيث قامت
الشركة بتسديد مبلغ ( )1,404,341ريال سعودي ،والجدير بالذكر أنه تمت املوافقة على الربوط الزكوية للشركة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جميع
األعوام حتى تاريخ  31يوليو 2009م ،بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية من ذلك التاريخ وحتى عام 2019م قيد املراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في
تاريخ هذا املستند.
 شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي (شركة تابعة)
قامت شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي بتقديم اإلقرار الزكوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م ،وتسديد مبلغ
ً
( )232,851ريال سعودي وحصلت على شهادة زكاة من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالرياض تنتهي في 1442/09/18ه (املوافق 2021/04/30م) ،علما بأن شركة
جال الصحراء لإلنتاج الزراعي لم تحصل على أية ربوط زكوية نهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل كما في تاريخ هذا املستند.
ً
وبناء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة وشركتها التابعة ،ال تستطيع الشركة وال شركتها التابعة التنبؤ ما إذا كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل
ستقبل تقديراتهم الزكوية عن السنوات املالية السابقة والتي لم تقم الهيئة العامة للزكاة والدخل حتى تاريخ هذا املستند بإصدار الربوط الزكوية لها ،أو ستطالبها
ُ
ً
بدفع أي فروقات زكوية مستقبال عن هذه األعوام ،وحيث لم تقم الشركة بتكوين مخصص عن الفروقات الزكوية عن السنوات التي لم تحصل على الربط النهائي
ً
ً
عنها وإذا ما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل مستقبال بمطالبة الشركة وشركتها التابعة بدفع مبالغ إضافية ،فإن ذلك سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أرباح
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.13املخاطراملتعلقة بتركزالعمالء
تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين والتي تقوم العالقة معهم على أساس أوامر وطلبات الشراء املباشرة ،حيث أن أكبر خمسة ( )5عمالء
رئيسين للشركة شكلت نسبتهم حوالي ( (%11.29و( )%8.42و( )%7.09من إجمالي مبيعات الشركة من القطاعات الرئيسية (املنظفات ،واألسمدة الكيماوية،
ً
والبالستيك) كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي (فضال راجع الجدول رقم (" )012أكبر خمسة عمالء للشركة من
القطاعات الرئيسية" في هذا املستند) ،وعليه فإنه في حال عدم االستمرار مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسين ،وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة
مع عمالء جدد ،فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي.

 2.1.14املخاطر املتعلقة بتركز مبيعات الشركة
تتكون مبيعات الشركة من ثالثة قطاعات رئيسية وهي قطاع املنظفات ،وقطاع األسمدة الكيماوية ،وقطاع البالستيك ،باإلضافة إلى مبيعاتها من قطاع اإلنتاج
ً
فضال راجع القسم (" )3.9الشركة التابعة" في هذا املستند)( ،وملزيد من املعلومات حول
الزراعي من خالل شركتها التابعة (شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي،
ً
قطاعات أعمال الشركة فضال راجع القسم (" )3.3الطبيعة العامة ألعمال الشركة" في هذا املستند) ،وتتركز مبيعات الشركة من هذه القطاعات في املبيعاتالناتجة
من منتجات قطاع املنظفات حيث شكلت ما نسبته ( )%64.12و( (%69.81و( (%75.58من إجمالي مبيعات الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في
ً
 30سبتمبر 2020م على التوالي( ،فضال راجع الجدول رقم (" )11تفاصيل مبيعات الشركة" في هذا املستند) وبالتالي فإنه في حال انخفاض املبيعات من قطاعات
الشركة بشكل عام ومن قطاع املنظفات بشكل خاص ،فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية
واملالية.

 2.1.15املخاطراملتعلقة باملواد الخام
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على اإلمدادات من املواد األولية املستخدمة في عملية إنتاج األسمدة الكيماوية واملنظفات والبالستيك التي تحصل عليها
الشركة من مورديها ،حيث شكلت ما نسبته ( (%77و( )77%و( )86%من إجمالي تكلفة مبيعات الشركة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30يونيو
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2020م على التوالي ،والتي يعتبر توفيرها وتكاليفها عرضة للتفاوت ،فإذا أصبحت الشركة غير قادرة على الحصول على إمدادات كافية من املواد الخام في الوقت
املناسب أو بشروط مقبولة ،أو كان هناك زيادة كبيرة في تكلفة هذه املواد ،فإن ذلك سيؤدي إلى توقف مصانع الشركة عن اإلنتاج ،باإلضافة إلى أنه قد يؤدي إلى
انخفاض املبيعات لدى الشركة .وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة تعتمد مع مورديها على أوامر طلبات الشراء املباشرة ،باستثناء عقد توريد واحد تم إبرامه مع
الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بتاريخ 1441/07/17ه (املوافق 2020/03/11م) لتوريد حامض الفوسفوريك (مادة تستخدم في صناعة األسمدة)
ً
(فضال راجع الخطر (" )2.1.32املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير" من هذا القسم) .وفي حال لم تستطيع الشركة تجديد عقد التوريد الحالي ،أو عدم حصول
الشركة على املواد الخام عن طريق طلبات أوامر شراء مباشرة بالشروط والقيمة املالئمة لها فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج
عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.16املخاطراملتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية
تعتمد قدرة الشركة وشركتها التابعة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية .وقد قامت الشركة وشركتها التابعة
ً
بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى الجهات املختصة( .فضال راجع القسم الفرعي (" )3.11العالمات التجارية وحقوق امللكية" من القسم (" )3خلفية عن
الشركة وطبيعة أعمالها" في هذا املستند) .إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخدام غير مشروع للعالمات التجارية للشركة أو لشركتها التابعة سيؤدي إلى التأثير
على سمعتهم ،ورفع دعاوى قضائية ومطالبات أمام املحاكم املختصة لحماية هذه الحقوق .وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في
متابعتها .وفي حال ما إذا فشلت الشركة وشركتها التابعة في حماية عالماتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة ،فإن
ً
ذلك سيؤثر سلبا على قيمتها ،مما ينعكس بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.17املخاطراملرتبطة باتفاقيات التمويل
• اتفاقية مصرف اإلنماء
أبرمت الشركة مع مصرف اإلنماء بتاريخ 1441/03/07ه (املوافق 2019/11/04م) اتفاقية تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة إجمالية
عشرين مليون ( )20,000,000ريال سعودي .وبتاريخ 1442/03/29ه (املوافق 2020/11/15م) قامت الشركة بتجديد التسهيالت االئتمانية ورفع سقف
التسهيالت االئتمانية إلى ثالثون مليون ( )30,000,000ريال سعودي ،منها مبلغ ( )10,413,108ريال سعودي تم استخدامه حتى تاريخ  31ديسمبر 2020م،
ً
ومستحقة السداد بدفعات وتواريخ محددة مسبقا في االتفاقية ،والتي تنتهي في تاريخ 2021/10/31م وقابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
الضمانات :كفالة غرم وأداء بإجمالي مبلغ االتفاقية ثالثين مليون ( )30,000,000ريال سعودي من قبل بعض املساهمين وهم برجس محمد برجس الناصر،
وعبدهللا محمد برجس الناصر ،وعبدالعزيز محمد برجس الناصر ،وفهد محمد برجس الناصر ،وعجالن إبراهيم سعد العجالن ،وعبدهللا عبدالعزيز محمد
الفرهود ،ولم تقم الشركة بطلب إلغاء الضمانات الشخصية ،وقد قدمت الشركة خطاب إلى املصرف للحصول على عدم ممانعته بتسجيل وإدراج الشركة وقد
حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك فيما يتعلق بتسجيل وإدراج الشركة.
وعلى الرغم من أن االتفاقية املذكورة أعاله مضمونة بضمانات موضحة أعاله بقيمة التسهيالت املقدمة من مصرف اإلنماء ،إال أن مصرف اإلنماء قد يطلب
ضمانات أخرى مقابل اتفاقية التسهيالت االئتمانية وال تتمكن الشركة من تقديمها ،األمر الذي سيجعل الشركة في حالة إخالل لبنود االتفاقية؛ وإذا لم تتمكن
الشركة من الوفاء بالتزامات السداد املترتبة عليها بموجب اتفاقيات التسهيالت االئتمانية ،أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد تطلبها الجهات املمولة،
أو أخلت في املستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالدين املترتب عليها ،فقد تطلب الجهات املمولة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات
املقدمة من الشركة .وفي هذه الحالة ،قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد الدين .وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.18املخاطر املتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصية
قامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف اإلنماء مضمونة بكفالة غرم وأداء تضامنية على كامل التسهيالت البالغ حدها االئتماني ثالثون مليون
( )30,000,000ريال سعودي من قبل بعض املساهمين وهم برجس محمد برجس الناصر ،وعبدهللا محمد برجس الناصر ،وعبدالعزيز محمد برجس الناصر،
وفهد محمد برجس الناصر ،وعجالن إبراهيم سعد العجالن ،وعبدهللا عبدالعزيز محمد الفرهود.
وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على الضمانات من كل من املساهمين املذكورين أعاله ،فإنه سيكون من الصعب على الشركة الحصول على
التسهيالت البنكية املطلوبة ،أو ستضطر مقابل الحصول على التسهيالت البنكية إلى تقديم ضمانات أخرى -على سبيل املثال ال الحصر -رهن جزء أو جميع
أصول الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.19املخاطراملتعلقة بالذمم املدينة

ً
بلغ إجمالي الذمم املدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2018م مبلغ ( )23,214,394ريال سعودي ،وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  60يوما حوالي ()27%
من صافي الذمم املدينة وبقيمة ( )6,260,898ريال سعودي.
ً
وبلغ إجمالي الذمم املدينة للشركة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ ( )26,377,586ريال سعودي ،وتمثل الذمم املدينة غير املسددة ألكثر من  60يوما حوالي
( (%29من الذمم املدينة وبقيمة ( )7,759,813ريال سعودي.
كما بلغ إجمالي الذمم املدينة للشركة لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م مبلغ ( )32,706,303ريال سعودي ،وتمثل الذمم املدينة غير املسددة
ً
ألكثر من  60يوما حوالي ( )30%من الذمم املدينة وبقيمة ( )9,420,311ريال سعودي.
إن التأخر في تحصيل الذمم املدينة سيكون له األثر السلبي والجوهري على توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية ،وبالتالي التأثير السلبي
والجوهري على نتائج عمليات الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.20املخاطراملتعلقة بكفاية التغطية التأمينية
تحتفظ الشركة بعدد أربعة ( )4عقود تأمين وذلك لتغطية أعمالها وأصولها ،وهي التأمين اإللزامي على املركبات والتأمين الطبي للموظفين وتأمين على املمتلكات
وتأمين ضد توقف األعمال (حماية ضد الحوادث واملخاطر غير املتوقعة) ،غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية املهمة ألعمالها وأصولها ،أو
ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي في كل الحاالت ،أو أنه ال يغطي جميع املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل املخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية .كما
أنه من املمكن أن تقع أحداث في املستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر املحتملة ،أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق .وال يوجد أي
ً
ً
ضمان أن عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاريا ،أو ستظل متاحة على اإلطالق .إن أيا من هذه األحداث أو الظروف أو وقوع حدث
غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها املالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.21

املخاطراملتعلقة بتذبذب أسعارصرف العمالت

تخضع بعض معامالت الشركة لعمالت غير الريال السعودي ،ال سيما الدوالر األمريكي واليورو األوروبي ،وذلك فيما يتعلق بشراء املواد الخام املستخدمة في
عملية إنتاج األسمدة الكيماوية واملنظفات والبالستيك .حيث بلغت نسبة مشتريات املواد الخام بالدوالر األمريكي ( )%7و( )%4و( )%21من تكاليف املبيعات
كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي ،وبلغت نسبة املشتريات من املواد الخام باليورو األوروبي ( )%0.1و( )%0.01و()%4
من تكاليف املبيعات كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي ،لذا فإن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف
العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها املرتبطة بعملة غير عملة اململكة .وكجزء من سياسة اململكة ،فإن الريال السعودي ،حتى تاريخ هذا املستند،
مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر ب  3.75ريال سعودي مقابل  1دوالر أمريكي ،إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل
الدوالر األمريكي ،وفي املقابل فإن سعر صرف الريال السعودي أمام اليورو األوروبي يخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض للتقلبات في أي وقت ،وعليه قد
تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العمالت األجنبية (ال سيما الدوالر األمريكي واليورو األوروبي) التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما
سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.22املخاطر املتعلقة بالبيئة املنافسة
تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية ،وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل ّ
فعال مع الشركات األخرى في السوق ،كما تؤثر سياسات تسعير
منافس ي الشركة بشكل كبير على أدائها املالي ،وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات ،مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق
ً
وبالتالي التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.23املخاطراملتعلقة بإدارة رأس املال العامل
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها ،وتتكون املطلوبات املالية للشركة من قروض وذمم
دائنة ومصاريف مستحقة ،وقد بلغ معدل التداول للشركة ( 2.9مرة) و( 3.0مرة) و(2.8مرة) كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على
ً
التوالي .وال يوجد ضمان على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق .ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيضا عن عدم املقدرة على بيع موجودات
ً
مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها ،وقد تقع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية ،مما يؤثر سلبا على أعمال الشركة وبالتالي على
نتائج العمليات التشغيلية واملالية.
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 2.1.24املخاطراملتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات املساهمة املدرجة
لم يسبق للشركة إدراج أسهمها وكانت منذ نشأتها شركة خاصة ،وعليه فإن كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة
مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها ،وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى
التأثير على نتائج أعمال الشركة .باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة
باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على
عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

ّ
 2.1.25املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية
ال يوجد قضايا قانونية مرفوعة من قبل الشركة أو ضدها كما في تاريخ هذا املستند .إال أنه وبحكم طبيعة عملها وطبيعة معامالتها مع الغير فإن الشركة معرضة
للدعاوى القضائية ً
سواء بصفتها مدعي أو مدعى عليه ،وال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو االجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو
تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات والتي قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على سمعة
الشركة ،وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل املثال ال الحصر :املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من
قبل أشخاص أو مؤسسات .وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل هذه القضايا ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.26املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق املوازية لنظام السوق املالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق املالية ،وفي حال عدم
ً
مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها ،ستتحمل تكاليف ،وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقتا أو إلغاء إدراج أسهم
الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها املالي وربحيتها.

 2.1.27املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها ،مما ُي ّ
عرض الشركة ملخاطر تعطل هذه األنظمة ،كانهيار النظام أوفشل أنظمة الحماية أو
اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات اإللكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لتشغيل هذه األنظمة
وإدارتها ،وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية املعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر،
سيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائجها املالية والتشغيلية.

 2.1.28املخاطراملتعلقة بتركزموردي املواد الخام
تعتمد الشركة في توريد املواد الخام املستخدمة في عملية إنتاج األسمدة الكيماوية واملنظفات والبالستيك على مجموعة من املوردين بلغت نسبة أكبر خمسة
منهم ( )38.27%و( )%30.50و( )%25.21من إجمالي املشتريات من املواد الخام كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م ،على التوالي،
وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل املوردين ،أو إيقاف العالقة مع أحد املوردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات سيؤثر بشكل
سلبي وجوهري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها املالي.

 2.1.29املخاطراملتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على املوظفين غيرالسعوديين

ً
أقرت الحكومة عددا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في اململكة العربية السعودية ،والتي اشتملت على إقرار رسوم إضافية مقابل
ً
ً
كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/01/01م ،وبواقع أربعمائة ( )400ريال سعودي شهريا عن كل موظف غير سعودي عام
ً
ً
2018م ،تزيد إلى ستمائة ( )600ريال سعودي شهريا عام 2019م ثم ثمانمائة ( )800ريال سعودي شهريا عام 2020م .األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم
الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على
أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.
ومن الجدير بالذكر ،أنه في تاريخ 1441/01/25ه (املوافق 2019/09/24م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،على أن تتحمل الدولة ملدة
ً
ً
خمسة أعوام املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1ـ أ) و (2ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )197وتاريخ 1438/03/23ه
ً
(املوافق 2016/12/22م) ،عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من تاريخ 1441/02/02ه (املوافق 2019/10/01م) (مع
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اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم املوظفين غير السعوديين التي تكبدتها الشركة كما في  31ديسمبر 2019م بلغت ( )1.5مليون ريال سعودي)ً ،
وبناء عليه فإن الشركة
معفاة من رسوم املقابل املالي على العمالة الوافدة لديها ملدة خمسة أعوام ،وعند انتهاء املدة املحددة لتحمل الدولة هذه الرسوم وعدم تجديدها ،أو في حال
إلغاء هذا القرار ،فإن الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير
السعوديين ،وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام ،األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.
ً
ً
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين (رسوم املرافقين) والتي أصبحت نافذة اعتبارا
ً
ً
ً
ً
من 2017/07/01م ،علما أنها سترتفع تدريجيا من مائتي ( )200ريال سعودي شهريا لكل تابع في عام 2017م ،لتصل إلى أربعمائة ( )400ريال سعودي شهريا لكل
تابع في عام 2020م ،وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها املوظف غير السعودي عن عائلته من املمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة
املعيشة عليه ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها أقل ،وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة
في املحافظة على موظفيها غير السعوديين ،األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن املوظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر ،أو بطريقة
غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين ،األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة ،وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها.

 2.1.30املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين
كما في تاريخ هذا املستند شكلت نسبة املوظفين غير السعوديين ( )%79.77من إجمالي املوظفين في الشركة ،مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها املالي
ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي وجوهري إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة أو
في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ
الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية .مما يتسبب في زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها
وأرباحها ونتائج عملياتها وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم املقابل املالي للموظفين غير السعوديين ( 0.7مليون) ريال سعودي عام 2018م ،و( 1.5مليون ) ريال سعودي
عام 2019م وولم تسجل الشركة أي رسوم مقابل مالي للموظفين غير السعوديين لفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م.
ً
والجدير بالذكر أيضا أنه في تاريخ 1442/03/18ه (املوافق 2020/11/04م) أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية في اململكة العربية السعودية،
مبادرة تحسين العالقة التعاقدية ،والتي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ 1442/08/01ه (املوافق 2021/03/14م) و تستهدف هذه املبادرة دعم رؤية وزارة املوارد
البشرية والتنمية االجتماعية في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل وإلغاء نظام الكفيل  ،حيث تقدم املبادرة ثالث
خدمات رئيسة ،هي :خدمة التنقل الوظيفي ،وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي ،وتشمل خدمات املبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع
الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد .وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل
الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة ملوافقة صاحب العمل ،كما تحدد املبادرة آليات االنتقال خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة
اإلشعار والضوابط املحددةً .
وبناء عليه ال تضمن الشركة أن تحافظ على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لهم ،األمر الذي
سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر وفق اآلليات املشار إليها أعاله ،وإذا لم تتمكن الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء
ً
عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة ،فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة
ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.31املخاطراملرتبطة بوجود مصانع وفروع ومستودعات ومعارض للشركة على أراض مستأجرة
إن مصانع الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية ،ومقر إدارة الشركة الرئيس مقامة على أراض ي مستأجرة مملوكة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن) تقع في املدينة الصناعية الثانية في منطقة الرياض ،يوضح الجدول التالي تفاصيل األراض ي املستأجرة والتي يتم استخدامها كمصانع
للشركة:
الجدول رقم ( :)4مصانع الشركة

#

املؤجر

موقع العقار

نوع العقار

االستخدام

تاريخ
العقد/التجديد

1

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية (مدن)

الرياض  -املدينة
الصناعية الثانية

أرض
صناعية

2

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية (مدن)

الرياض  -املدينة
الصناعية الثانية

أرض
صناعية

تاريخ نهاية العقد

قيمة العقد
ً
(سنويا)

مصنع
األسمدة
ومصنع
البالستيك-
ومقر اإلدارة
الرئيس

1435/09/20ه
(املوافق
2014/07/17م)

1456/09/20ه
(املوافق
2034/11/30م)

135,000
ريال سعودي

مصنع
املنظفات

1441/11/16م
(املوافق
2020/07/06م)

1442/11/15ه
(املوافق
2021/06/24م)

45,168
ريال سعودي

املصدر :الشركة

باإلضافة إلى ذلك لدى الشركة ثمانية ( )8فروع مقامة على أراض ي مستأجرة في مدن جدة ،والدمام ،وبريدة ،ووادي الدواسر ،وحائل ،وطبرجل ،وخميس مشيط،
وجازان ،باإلضافة إلى أن الشركة لديها ثالثة مستودعات مقامة على أراض ي مستأجرة في مدن األحساء ،واملدينة املنورة ،وتبوك ،ولدى الشركة معرض مقام على
ً
أرض مستأجرة في مدينة تبوك (ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي (" )3.14العقارات املستأجرة من الشركة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة
وطبيعة أعمالها" في هذا املستند) .إن عدم قدرة الشركة على االلتزام بشروط العقود املبرمة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أو
عدم القدرة على تجديد هذه العقود ،سوف يؤدي إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية وسحب األرض؛ مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على خطط النمو
للشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية.

2.1.32

املخاطراملتعلقة بالعقود مع الغير

2.1.33

املخاطراملتعلقة بتصنيع منتج مسحوق بودرة الغسيل

ً
أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات ،وتشمل هذه العقود عقود اإليجار (فضال راجع القسم (" )3.14العقارات املستأجرة من الشركة" في هذا املستند)،
وعقد توريد تم إبرامه مع الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بتاريخ 1441/07/17ه (املوافق 2020/03/11م) لتوريد حامض الفوسفوريك (مادة
ً
تستخدم في صناعة األسمدة) ووفقا للعقد تقوم الشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" بمنح الشركة تسهيالت ائتمانية بقيمة مليون ( )1,000,000ريال
سعودي كحد أقص ى إلجمالي املسحوبات طيلة مدة العقد والذي ينتهي بتاريخ 1444/08/08ه (املوافق 2023/02/28م) ومضمونة بسند ألمر بإجمالي قيمة
العقد.
وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات املتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية .وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها
ً
نتيجة إلفالسها أو عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها ،وتصبح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر ّ
حدة في
ألي سبب من األسباب بما في ذلك
ظل ظروف السوق الصعبة .كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة ،وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة
معها على االلتزام ببنود تلك العقود ،أو في حال عدم القدرة على تجديد العقود ،أو عدم قدرة الشركة على إبرام عقود جديدة ،أو في حال وقوع أي منازعات
مستقبلية أو قضايا ،وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية وتوقعاتها
املستقبلية.

ً
لدى الشركة منتج "مسحوق بودرة لغسيل املالبس" تحت اسم العالمة التجارية "موبي" والذي يتم تصنيعة في دولة الصين( ،ملزيد من املعلومات فضال راجع
"قطاع املنظفات"من القسم الفرعي (" )3.4نموذج عمل الشركة" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة) تجدر اإلشارة إلى أن
الشركة لم تبرم عقود مع املصانع في دولة الصين وإنما تتم التعامالت مع عدد من املصانع عن طريق طلب عروض أسعار واختيار العرض املناسب من حيث
األسعار والكميات والوقت.
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وعليه في حال عدم حصول الشركة على عروض مناسبة أو في حال أخلت أي من هذه املصانع بالتزامها مع الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على
عمليات الشركة ونتائج أعمالها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.34املخاطر املتعلقة بتفش ي األمراض املعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العاملي املستمر لجائحة فيروس
كورونا (كوفيد )19 -

ً
في أوائل العام 2020م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم (فيروس كورونا واختصارا "كوفيد –  ،)"19حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها
اململكة العربية السعودية ،وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ  11مارس 2020م بأنه جائحة عاملية ودعت جميع الدول إلى اتخاذ اإلجراءات
الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس للحد من انتشاره .وعليه سارعت حكومة اململكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات بهذا الشأن نتج عنها على سبيل املثال
ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات اململكة والتنقل بينها وإقفال املطارات واملجمعات التجارية وجميع األنشطة داخلها
ً
باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات ،وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها بالعمل عن بعد .ونظرا لطبيعة نشاط الشركة
الصناعي حيث أنها من األنشطة املعفاة من التوقف عن العمل خالل فترة الحظر التي حصلت.
إن تفش ي أي مرض من األمراض املعدية على سبيل املثال ال الحصر؛ فيروس كورونا "كوفيد –  )COVID-19( "19ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية "ميرس"
( )MERSومتالزمة العدوى التنفسية الحادة "سارس" ( )SARSفي منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى ،سيترتب عليه أثر سلبي وجوهري على اقتصاد
اململكة وبالتالي على عمليات الشركة.
اليمكن ضمان أن اإلجراءات املوضحة أعاله سوف تنجح في إيقاف أو الحد من إنتشار فيروس كورونا ( )COVID-19في اململكة .كما سيكون لهذه اإلجراءات آثار
سلبية وجوهرية على االقتصاد السعودي وعلى ثقة املستثمرين واألعمال لفترة يصعب التنبؤ بها ،مما سيؤثر بدوره وبشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
كما أنه وفي ظل إنتشار فيروس كورونا ( )COVID-19أو في حال تفش ي أي أمراض معدية أخرى في اململكة وفي باقي دول العالم ،فإن الشركة ستكون معرضة
ً
ملخاطر انقطاع األعمال ،وبشكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير سلبيا على بعض املواد األولية التي تشتريها الشركة من موردين خارجيين في دول
ً
ً
متأثرة بالفيروس ،مما سيؤثر سلبيا وجوهريا على استمرار العمليات اإلنتاجية ملصنع الشركة.
كما أنه وفي حال إنتشار العدوى وإصابة موظفي الشركة بأي من هذه األمراض ،فسيؤدي ذلك نقص في عدد املوظفين في كافة إدارات الشركة بما في ذلك في
إدارات اإلنتاج أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل ،مما مـن شـأنه أن يعطـل إنتـاج الشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى إنتـاج كميـات كافيـة مـن
املنتجــات بصــورة مســتمرة أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية.
وحيث أنه اليوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذا املستند فإن الشركة اليمكنها ضمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخسائر الناجمة عن هذه
ً
الجائحة وتبعاتها في املستقبل مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.

 2.1.35املخاطراملتعلقة بالذمم الدائنة التجارية
بلغ إجمالي الذمم الدائنة التجارية للشركة ( )5.06مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2018م ،و ( )9.29مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م ،وكما
بلغت في فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م ( )12.94مليون ريال سعودي .وتمثل نسبة الذمم الذائنة التجارية من إجمالي املطلوبات ( )%15.3لعام
2018م و( )%25.7لعام 2019م ،و( )%27.7لفترة التسعة أشهر املنتهية في سبتمبر 2020م .مع اإلشارة إلى أن فترة االئتمان املمنوحة للشركة من قبل املوردين
تتراوح بين 30يوم إلى  60يوم.
ُ
وقد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة التجارية أو السداد في املدة املتفق عليها ،األمر الذي قد يصعب حصول الشركة على اتفاقيات شراء بالدين
بشروط مناسبة في املستقبل مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها املستقبلية.

 2.1.36املخاطراملتعلقة باستبدال وتقادم آالت املصانع التابعة للشركة
إن لــدى الشــركة اآلت متخصصــة تســتخدمها فــي إنتــاج منتجاتهــا ،وهــي مهمــة للغايــة لنجــاح عملياتها .لذلــك تعتمــد الشـركة علـى التشـغيل لهـذه اآلالت مـن أجـل
تحقيـق أهدافهـا وتوقعاتهـا املاليـة .إن أي عطـل غيـر متوقـع يطـرأ علـى اآلالت أو أي صيانـة مطولـة لهـا مـن شـأنه أن يعطـل إنتـاج الشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى إنتـاج
كميـات كافيـة مـن املنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة املنتجــات بالشــكل الــذي يلبــي مطالــب عمالئهــا أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية ،أو في حال أرادت
ً
الشركة استبدال اآلالت واملعدات نظير تقادمها أو عدم القدرة على استغاللها نظرا لعدم االنتفاع منها فإن الشركة التضمن إحالل اآلالت القديمة بآالت بنفس
الكفاءة وبتكلفة تناسب الشركة ،االمر الذي من شأنه التأثير بشكل ســلبي وجوهري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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 2.1.37املخاطراملتعلقة بتوزيع منتجات الشركة
تقوم الش ــركة بتخزين املنتجات النهائية في املس ــتودع الرئيسـ ـ ي في مدينة الرياض ،ويتم منه تغذية جميع فروع الش ــركة ،والتي من خاللها يتم توزيع املنتجات إلى
ً
العمالء بالتجزئة أو بالجملة س ـ ً
ـواء بتوص ــيل املنتجات إلى العمالء أو باس ــتالم العمالء للمنتجات من فروع الش ــركة وفقا لالتفاق املس ــبق معهم .إن أي تعطل أو
تأخير في عمليات توزيع املنتجات إلى العمالء أو تعرض املنتجات إلى التلف أثناء عمليات التوزيع ،سـ ــيؤدي إلى تحمل الشـ ــركة لتكاليف إضـ ــافية وفقدانها لثقة
ً
عمالئها ،مما سيؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.1.38

املخاطراملتعلقة بتسويق منتجات الشركة

بلغت مصـ ــاريف التسـ ــويق من إجمالي مبيعات الشـ ــركة ( (15.2%و( (14.9%كما في  31ديسـ ــمبر 2018م و2019م على التوالي و( (10.9%لفترة التسـ ــعة أشـ ــهر
املنتهية في  30ســبتمبر 2020م .إن أســاليب التســويق متطورة بشــكل مســتمر ،والتضــمن الشــركة أن يتم مواكبة هذا التطور باســتمرار أو بشــكل صــحيح ،أو أن
تؤدي الوســائل التســويقية املســتخدمة الفائدة املرجوة لزيادة املبيعات .وفي حال لم تقوم الشــركة بمواكبة التطور في مجال تســويق املنتجات ،أو عدم حصــولها
على الفائدة املرجوة من الوسائل التسويقية املستخدمة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية.

 2.1.39املخاطراملتعلقة بإدارة املخزون
بلغ رص ــيد املخزون ( )35.4مليون ريال س ــعودي و( )35.6مليون ريال س ــعودي كما في  31ديس ــمبر 2018م و2019م على التوالي ،و( )40.1مليون ريال س ــعودي
لفترة التس ــعة أش ــهر املنتهية في  30س ــبتمبر 2020م .وتمثل نسـ ــبة املخزون من مجموع األص ــول ( (%32.4و( (%32.4كما في  31ديس ــمبر 2018م و2019م على
التوالي و( (%32.1لفترة التس ــعة أش ــهر املنتهية في  30س ــبتمبر 2020م .وفي حال لم تتمكن الش ــركة من الحفاظ على مس ــتويات املخزون املثلى ومراقبة املخزون
بشــكل دوري ،ســيؤدي ذلك إلى انخفاض شــديد أو إلى فائض في مســتويات املخزون ،مما قد يلحق الشــركة بخســائر لعدم تمكنها من تلبية متطلبات العمالء ،أو
تصريف املخزون ،مما سيؤثر على عمليات الشركة التجارية بصورة سلبية وجوهرية ،ووضعها املالي ،ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.40املخاطراملتعلقة بانخفاض معدالت تشغيل املصانع
تعتمد الش ــركة في نش ــاطها على اس ــتمرار العمل في مص ــانعها بكفاءة تش ــغيلية تمكنها من تحقيق أهدافها املخطط لها من املنتجات ،وتعد املنش ــآت الص ــناعية
عرضــة ملخاطر تشــغيلية كبيرة ناتجة عن عدة عوامل منها األعطال بخطوط اإلنتاج أو املعدات الرئيســية الناتجة عن قدم اآلالت واملعدات أو ســوء االســتخدام
أو الحوادث الغير متوقعة كانقطاع إمداد الكهرباء أو اندالع الحريق .مما سـ ــينتج عنه تعطل عمليات الشـ ــركة وتكبدها تكاليف إضـ ــافية والذي بدوره سـ ــيؤثر
بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 2.1.41املخاطراملتعلقة بعدم االلتزام بمعاييربرنامج املركزالسعودي لكفاءة الطاقة
صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )363وتاريخ 1431/11/24هـ بإنشاء املركز السعودي لكفاءة الطاقة يهدف املركز إلى ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة ،وتوحيد
الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا املجال .وبدأت نشاطات املركز منذ إنشاءه بوضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة بمسمى
"البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة" وذلك فـي شـهر رجـب لعـام 1433ه ،بهدف تحسين ورفع كفاءة استهالك الطاقة في ثالثة قطاعات رئيسة ،تستحوذ على ما
يزيد عن  %90من االستهالك املحلي للطاقة في اململكة العربية السعودية ،وهي املباني والصناعة والنقل البري.
يسعى املركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن تكون هناك استراتيجية لتعديل ورفع كفاءة استهالك الطاقة في املصانع ،وذلك باستخدام النظم واإلجراءات وهو
ما يعرف بمفهوم التدقيق وإدارة الطاقة فيها ،بهدف تخفيض متطلبات استهالك الطاقة لكل وحدة من وحدات اإلنتاج داخل املصانع .ويقوم املركز السعودي
لكفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام املصانع بمعايير كفاءة الطاقة املقرة من قبله ،وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب
اختصاصه اإلشرافي على تلك املصانع.
ً
ونظرا لطبيعة نشاط الشركة الصناعي فقد قام املركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الشركة وتوجيهها وتقديم خطة عمل لكيفية رفع كفاءة استهالك
الطاقة في مصانعها .وفي حال عدم استمرار الشركة في املستقبل بااللتزام ببرنامج املركز السعودي لكفاءة الطاقة ،أو في حال فرض املركز السعودي لكفاءة
الطاقة التزامات إضافية على القطاع الصناعي ،ولم تتمكن الشركة من االلتزام بها ،فإن ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات على الشركة من قبل الجهات
ً
الحكومية ،باإلضافة أنه سيؤدي إلى تحمل الشركة تكاليف إضافية نظرا ألن عدم االلتزام بمعايير برنامج املركز السعودي لكفاءة الطاقة ستؤدي إلى زيادة
ً
استهالك الطاقة في مصانع الشركة مما سينعكس سلبا وبشكل جوهري على عمليات الشركة التشغيلية ونتائج أعمالها وأدائها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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2.2
2.2.1

املخاطراملتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة.
املخاطراملتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة

يعتمد األداء املستقبلي املتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في اململكة بشكل عام وتشمل ،على سبيل املثال ال الحصر،
عوامل التضخم ونمو الناتج املحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك .ويعتمد اقتصاد اململكة الكلي والجزئي بشكل أساس ي على النفط والصناعات النفطية
والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج املحلي اإلجمالي ،وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها املباشر والجوهري
ً
ً
على خطط ونمو اقتصاد اململكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي ،والذي من شأنه التأثير سلبا على أداء الشركة املالي ،نظرا لعملها ضمن منظومة
اقتصاد اململكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
ى
كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد اململكة على عدة عوامل أخر بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية،
لذا فإن أي تغيير سلبي وجوهري في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها
املالية وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.2

املخاطراملتعلقة بعدم االستقرارالسياس ي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط

يعتمد األداء املالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في اململكة باإلضافة للظروف اإلقتصادية العاملية التي تؤثر بدورها على اقتصاد اململكة .
وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج املحلي للمملكة .وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط ،مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على اقتصاد
اململكة .والجدير بالذكر أن معدل النمو األقتصادي في اململكة شهد تباطؤ خالل األعوام األخيرة .كما تواجه اململكة تحديات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت
النمو السكاني .وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي وجوهري على اقتصاد اململكة ،األمر أي الذي سيترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة
ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
وإضافة إلى ذلك تعاني العديد من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سياس ي وأمني في الوقت الراهن ،وليس هناك ما يضمن أن الظروف
األقتصادية والسياسية في تلك الدول ،أو في دول أخرى لن تؤثر سلبا على اقتصاد اململكة أو األستثمار األجنبي املباشر فيها أو على أسواق املال في اململكة بوجه
عام ،وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو األقتصادية أو القانونية في اململكة و  /أو أية دول أخرى في الشرق األوسط ،بما في ذلك ،على سبيل
املثال ال الحصر ،التقلبات العادية في األسواق والركود األقتصادي واألعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات ،أن تؤثر
سلبي وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.3

املخاطراملتعلقة بنظام الشركات

يفرض نظام الشركات بعض املتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها .وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابير لاللتزام بمثل
هذه املتطلبات والتي من املمكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقت طويل.
كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات ،وفي حال مخالفة الشركة لنظام الشركات،
فإنه من املمكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما (على سبيل املثال
نص نظام الشركات (املادة  )213على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب
بالسجن مدة ال تزيد عن  5سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي ،كما نصت املادة ( )214من نظام الشركات على تضاعف العقوبات في حال
ً
تكرار املخالفات) ،في حال عدم التزامها بأحكام وقواعد نظام الشركات ،األمر الذي من شأنه التأثير سلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج
عملياتها.

2.2.4

املخاطر املرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات

ً
أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم ( )2017-16-8وتاريخ 1438/05/16ه (املوافق 2017/02/13م) ،بناءا على نظام
الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1437/01/28ه (املوافق 2015/11/11م) ،واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم ( )2021-07-1وتاريخ
1442/06/01ه (املوافق 2021/01/14م).
وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات املدرجة في السوق املوازية كما في تاريخ هذا املستند ،إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي
فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لهذه القواعد
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واإلجراءات ،وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق املالية ،األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها.

2.2.5

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

تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة املعدنية والهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة وهيئة السوق املالية ووزارة التجارة ،بالتالي تخضع الشركة ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم والسياسات في اململكة .وتشهد البيئة
التشريعية والتنظيمية في اململكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح ،والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر .وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة.
وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة ملصروفات مالية إضافية غير
متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين ،أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في
ً
حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر ،مما سيؤثر سلبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.6

املخاطراملتعلقة بضريبة القيمة املضافة

قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  %5على عدد من
ً
ابتداء من تاريخ  1يوليو
املنتجات والخدمات ،وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من  %5إلى  %15ودخل هذا القرار حيز التنفيذ
2020م ،وبالتالي ،فإنه يتعين على املنشآت الخاضعة لنظام ضريبة القيمة املضافة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها .كما
سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقةً .
وبناء على ذلك ،يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة
القيمة املضافة ،والتي تشمل تحصيلها وتسليمها ،وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة على أعمال الشركة ،وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضافة في
اململكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة .وتقوم الشركة برفع قيمة ضريبة القيمة املضافة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل
ً
شهريا ً
بناء على املشتريات واملبيعات ،ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة أو من شركاتها التابعة ،سوف ُيعرضهم
ً
لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهم مما سيزيد أيضا من التكاليف واملصاريف التشغيلية ،وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشركة
وشركاتها التابعة ومستوى الطلب على خدماتهم ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.7

املخاطر املتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

يتأثر قطاع الشركة ،كغيره من القطاعات ،بتقلبات العرض والطلب في السوق .لذلك ،فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع أي انخفاض حاد في الطلب على
منتجات الشركة ،سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها ،والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل عام ،وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة ونتائج
عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.8

املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء واملياه

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( )95وتاريخ 1437/03/17ه (املوافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء وتسعيرة بيع املياه
وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي ،كجزء من السياسات املتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في اململكة .كما أصدرت وزارة الطاقة
ً
ً
(الطاقة والصناعة والثروة املعدنية سابقا) بيانا في تاريخ 1439/03/24هـ (املوافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن املالي لتصحيح أسعار منتجات
ً
ابتداء من يوم 1439/04/14هـ (املوافق 2018/01/01م) ،مع اإلشارة إلى أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل
الطاقة مثل البنزين والكيروسين وذلك
ً
شهري وفقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة واملياه.
تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء واملياه ،وبلغت تكاليف الكهرباء واملياه والوقود حوالي ( )1.2مليون ريال سعودي و()1.5
مليون ريال سعودي و( )1.04مليون ريال سعودي ،كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي ،والتي شكلت نسبة ((%6.4
و( (%7.1و( )%2%من إجمالي تكاليف اإلنتاج كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م على التوالي ،لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في
ً
ً
اإلمدادات من هذه املنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها (علما أن أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات
ً
الطاقة واملياه) من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة ،مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلبا على أعمالها ووضعها املالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.
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2.2.9

املخاطراملتعلقة بسحب الترخيص الصناعي

تمارس الشركة نشاطها بموجب الترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ( )1462وتاريخ 1440/06/07ه (املوافق
2019/02/12م) تعديل للترخيص رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،وينتهي الترخيص الصناعي بتاريخ 1443/06/05ه
(املوافق2022/01/08م).
يجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة الصناعة والثروة املعدنية على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية .وعلى كافة
ً
الشركات الصناعية املرخصة من وزارة الصناعة والثروة املعدنية التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعا ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل املثال تعديل االسم
ً
التجاري أو زيادة عدد العمالة ،وإذا لم تلتزم الشركة بشروط وتعليمات وزارة الصناعة والثروة املعدنية ومن هذه الشروط التقدم بتعديل ترخيصها وفقا لتعديل
االسم التجاري أو عدد العمالة ،باإلضافة إلى االلتزام بمواد النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية ،فإنها ستكون معرضة لسحب أو تعليق الترخيص الصناعي
الخاص بها ،وفي حال سحب أو تعليق الترخيص الصناعي من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها .وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وعلى توقعاتها املستقبلية وسعر سهمها في السوق.

 2.2.10املخاطراملتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في اململكة ،والتي تفرض بصورة متزايدة معايير صارمة
يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة .وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة ،كما يتطلب االلتزام بمعايير
جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس املال أو نشوء تعديالت في املمارسات التشغيلية .وقد تنشأ الحوادث املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة،
فعلى سبيل املثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات واملواد امللوثة املنبعثة التي يمكن أن تؤدي ،في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها
ُ
بالشكل الصحيح أو في حال تركت من دون عالج أو إدارة سليمة ،إلى خطر تلوث البيئة .إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات واألنظمة البيئية يمكن أن
يؤدي إلى إغالق املنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها (على سبيل
ً
املثال؛ وفقا للفقرة ( )2من املادة ( )18من النظام العام للبيئة الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )34/وتاريخ 1422/07/28هـ (املوافق 2001/10/15م) يعاقب من
يخالف أي حكم من أحكامه بعقوبة مالية ال تتجاوز عشرة اآلف ( )10,000ريال سعودي وإلزام املخالف بإزالة املخالفة ،ويجوز إغالق املنشأة ملدة ال تتجاوز 90
ً
يوم في حال التكرار) ،والتي ستؤثر سلبا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها
ً
وبالتالي التأثير سلبا وبشكل جوهري على وضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

2.2.11

املخاطراملتعلقة بوقف الحو افزالحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

اسـتفادت الشـركة وشـركتها التابعـة مـن الحوافـز التـي تقدمهـا الحكومـة للمسـتثمرين مـن أجـل دعـم التصنيـع فـي اململكة ،ودعـم البنيـة التحتيـة وتوفيـر األراض ي
والطاقـة واملياه بأسـعار مخفضـة فـي املدن الصناعيـة ،ومن خالل اعفاء الشركات الصناعية عن دفع املقابل املالي عن العمالة الوافدة وذلك بتاريخ
ُ
1441/01/25ه (املوافق 2019/09/24م) حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين ،على أن تتحمل الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املالي
ً
ً
املقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1ـ أ) و (2ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم ( )197وتاريخ 1438/03/23ه (املوافق 2016/12/22م) ،عن
ً
املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا من تاريخ 1441/02/02ه (املوافق 2019/10/01م)  .وكان لهـذه الحوافـز دور هـام فـي نجـاح
أعمـال الشـركة وشركتها التابعـة ،وسـيؤدي أي وقـف أو تعليـق لهـذه الحوافـز إلـى تأثيـر سـلبي وجوهري علـى أعمـال الشـركة وشـركاتها التابعـة ووضعهـا اماللـي ونتائـج
عملياتهـا وتوقعاتهـا املستقبلية.
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2.3

ً
ً
املخاطراملتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراجا مباشرا في السوق املوازية.

2.3.1

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم

2.3.2

املخاطراملتعلقة بالبيانات املستقبلية

2.3.3

املخاطراملتعلقة باحتمال إصدارأسهم جديدة

2.3.4

املخاطراملتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم

ً
قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقرا بعد اإلدراج ،وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر :ظروف سوق األسهم ،ضعف
أداء الشركة ،عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة املستقبلية ،دخول منافسين جدد للسوق ،التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء واملحللين لسوق األوراق املالية،
وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

ً
إن النتائج املستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا وقد تختلف عن املوجودة في هذا املستند .إذ أن انجازات وقدرة الشركة على التطور هي من
تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها .إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي يجب على املساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر
على قراره االستثماري.
ً
سلبا على سعر السهم في السوق أو تدني نسبة ّ
ملكية
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة في املستقبل ،فمن املحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير
املساهمين في الشركة في حال عدم استثمارهم في األسهم الجديدة في ذلك الحين.

تعتمد أرباح السهم في املستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة واملحافظة على مركزها املالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية واحتياطاتها القابلة
للتوزيع والقوة االئتمانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة .قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في املستقبل على خلفية أن
ً
ً
أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة لزيادة رأس مالها .ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم سوف توزع فعليا ،كما ال تضمن املبلغ
ً
الذي سيوزع في أي سنة معينة .يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساس ي للشركة( .فضال راجع القسم (" )5سياسة توزيع األرباح" في
هذا املستند).

2.3.5

املخاطراملرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل املساهمين الحاليين بعد اإلدراج

2.3.6

املخاطراملرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة

2.3.7

املخاطراملرتبطة ببيع عدد كبيرمن األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج

ً
بعد االنتهاء من عملية اإلدراج ،قد يتمكن املساهمون الحاليون معا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب موافقة املساهمين
 بما في ذلك دون حصر  -عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول ،وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وزيادة رأس املال أو تخفيضه ،وإصدار أو عدم إصدارأسهم إضافية ،أو توزيع األرباح ،أو أي تغيير في الشركة .وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح املساهمين الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية ،فإن ذلك
ً
قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم ،وقد يمارس املساهمون الحاليون سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر سلبا وبشكل جوهري على أعمال
الشركة ووضعها املالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

ً
ال يوجد حاليا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد إدراج
الشركة ،وقد يترتب على اإلدراج املباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم ،وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد
تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وجوهري.

قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق املالية بعد اكتمال عملية اإلدراج ،أو احتمالية حدوث عملية البيع هذه ،بصورة سلبية وجوهرية على سعر األسهم
في السوق .وقد يؤدي بيع املساهمين الحاليين أو أي منهم (السيما املساهمين الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة ويحق لهم التصرف بأسهمهم
ً
بعد انتهاء فترة الحظر) لعدد كبير من األسهم إلى التأثير سلبا على أسهم الشركة ،وبالتالي انخفاض سعرها في السوق.
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2.3.8

املخاطراملتعلقة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية

قد ترغب الشـ ــركة في املسـ ــتقبل باالنتقال إلى السـ ــوق الرئيسـ ــية ،وعليه ،يجب عليها اسـ ــتيفاء جميع املتطلبات النظامية الصـ ــادرة عن هيئة السـ ــوق املالية وعن
الس ـ ـ ــوق املالية الس ـ ـ ــعودية (تداول) ً
بناء على قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املس ـ ـ ــتمرة وقواعد اإلدراج ،واملتعلقة بانتقال الش ـ ـ ــركات املدرجة في الس ـ ـ ــوق
املوازية إلى السوق الرئيسية ،وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك املتطلبات أو أي متطلبات نظامية إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات
الرقابية على الشركة أو السوق  ،فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية .وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ مستند التسجيل هي سوق يقتصر
ً
فيها التداول على املس ــتثمرين املؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والس ــيولة س ــيكون أقل منه في الس ــوق الرئيس ــية وبالتالي التأثير س ــلبا على س ــيولة س ــهم
الشركة وقيمتها السوقية.

2.3.9

املخاطراملتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع

يختلف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود تحديد مسبق لألسهم املخصصة للبيع،
حيث أن جميع املساهمين الحاليين في الشركة يحق لهم بعد اإلدراج املباشر عرض األسهم التي يملكونها للبيع (باستثناء املساهمين الكبار الذين يملكون  %5أو
أكثر من أسهم الشركة والذين يحق لهم التصرف بأسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر) .وقد يترتب على عدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع وجود
عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم ،وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة
بشكل سلبي وجوهري.

 2.3.10املخاطر املتعلقة بعدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعارالتاريخية لصفقات البيع والشراء التي
تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعراالفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية.
لم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة ،كما أنه ال توجد عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على أسهم الشركة
في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق املوازية ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة
بعد إدراج أسهم الشركة ،وقد يترتب على اإلدراج املباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم ،وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول
أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وجوهري.

ً ً
 2.3.11املخاطر املتعلقة بحدوث تقلبات في سعرسهم الشركة مقارنة مع أسعارأسهم الشركات املطروحة طرحا أوليا لعدم وجود سعر
محدد للطرح.
يختلف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود سعر محدد للطرح،
ً
حيث أنه ال يوجد سعر محدد عند اإلدراج وتكون آلية تحديد السعر االسترشادي موضحة في هذا املستند (للمزيد من املعلومات فضال راجع القسم (" )8.2سعر
السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم" في هذا املستند) ،ويتم تحديد السعر االفتتاحي ً
بناء على العرض والطلب على السهم وال يكون السعر
ً
محدد مسبقا .األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة التذبذب اليومية املسموح بها في السوق املوازية هي (30%
ً
ً
ارتفاعا وهبوطا) ،وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في املستقبل.

 2.3.12املخاطراملتعلقة باختالف اإلدراج املباشرمقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
يختلف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي ،من حيث عدم وجود طرح لعدد معين من
أسهم الشركة للبيع قبل اإلدراج وعدم وجود متعهد للتغطية ،وعدم وجود عملية بناء سجل األوامر لتحديد سعر السهم ،وعدم وجود آلية استقرار سعري،
حيث أن املساهمين الحاليين في الشركة (باستثناء املساهمين الكبار الذين يملكون  %5أو أكثر من أسهم الشركة والذين يحق لهم التصرف بأسهمهم بعد انتهاء
فترة الحظر) واملستثمرين املؤهلين سيتمكنوا من بيع وشراء أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق املوازية ،وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود طلب على أسهم
الشركة بعد إدراجها في السوق املوازية ،كما اليوجد ضمان ببيع األسهم عند سعر محدد عند اإلدراج ،وال يوجد ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق،
وعليه ،فقد ال يتمكن أي مساهم من بيع كل او جزء من أسهمه في حال رغبته بالبيع ،وقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وجوهري بعد
اإلدراج.

 2.3.13املخاطراملتعلقة برغبة الشركة في االستمرارفي السوق املوازية
بعد اإلدراج في السوق املوازية ،وبعد مض ي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى السوق
الرئيسية ،ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق املوازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية .وبما أن السوق املوازية حتى تاريخ مستند التسجيل هي
ً
سوق يقتصر فيها التداول على املستثمرين املؤهلين فقط ،فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبا وبشكل
جوهري على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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3
3.1

خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
نبذة عن الشركة

الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية ("الشركة" أو "املصدر") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق) الصادر بتاريخ
1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م( ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ 1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م) ،والسجل التجاري رقم
( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ (املوافق 1986/10/28م) الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون ( )50,000,000ريال
سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية .ويتمثل عنوان املركز
الرئيس للشركة كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض  -املنطقة الصناعية الجديدة  -ص.ب  1239الرمز البريدي  - 11431اململكة العربية السعودية.

3.2

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

•

تأسست الشركة في البداية كمؤسسة فردية تحت اسم "مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة" لصاحبها برجس محمد برجس الناصر ،بترخيص
صناعي رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق 1981/11/22م) ،ومسجلة في السجل التجاري ملدينة الرياض برقم ( )42273وتاريخ 1402/02/26ه
(املوافق 1981/12/23م) ،وبرأس مال قدره أربعة ماليين وأربعمائة ألف ( )4,400,000ريال سعودي.

•

وبتاريخ 1407/02/09ه (املوافق 1986/10/12م) تم تحويل الكيان القانوني ملؤسسة مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة وتغيير اسمها لتصبح باسم "الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية" وتم رفع رأس مال الشركة إلى ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي
مقسم إلى مائة ( )100حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها ثمانين ألف ( )80,000ريال سعودي وذلك بدخول شريك وهو السيد /عبدالعزيز محمد
العبدهللا الفرهود وقد تم تقييم صافي أصول املؤسسة ،وقد قام الشريك السيد /عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود بدفع قيمة حصته في رأس مال
ً
الشركة والبالغة ثالثة مليون وستمائة ألف ( )3,600,000ريال سعودي عينيا ،وتم قيدها في السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24ه
(املوافق 1986/10/28م) الصادر في مدينة الرياض وبرأس مال ثمانية ماليين ( )8,000,000ريال سعودي مقسم إلى مائة ( )100حصة عينية متساوية
القيمة ،قيمة كل منها ثمانين ألف ( )80,000ريال سعودي.
وبتاريخ 1410/11/22ه (املوافق 1990/06/17م) تم دخول شركاء جدد عن طريق شراء حصص من الشركاء املؤسسين وتم زيادة رأس مال الشركة إلى
تسعة ماليين وأربعمائة ألف ( )9,400,000ريال سعودي مقسمة إلى أربعة وتسعين ألف ( )94,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ()100
ً
ريال سعودي ،وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون وأربعمائة ألف ( )1,400,000ريال سعودي نقدا من قبل الشركاء.

•

وبتاريخ 1412/01/26ه (املوافق 1991/08/06م) تم تخفيض رأس مال الشركة إلى ثالثة ماليين ( )3,000,000ريال سعودي مقسمة إلى ثالثين ألف
ً
( )30,000حصة نقدية متساوية القيمة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وذلك استنادا لقرار وزير الصناعة والكهرباء (الصناعة والثروة املعدنية
ً
حاليا) رقم (/111ص) باملوافقة على تخفيض رأس املال ،وتم تخفيض رأس املال لزيادته عن حاجة الشركة.

•

وبتاريخ 1426/03/07ه (املوافق 2005/04/15م) انتقل إلى رحمة هللا الشريك عبدالعزيز محمد العبدهللا الفرهود ،وصدر الصك رقم ( )2/22وتاريخ
1426/05/18ه (املوافق 2005/06/24م) عن محكمة الزلفي العامة بحصر إرثه في الشركة عند وفاته لزوجتيه وأبنائه والبالغ ثالثة اآلف وسبعمائة
وخمسين ( )3,750حصة ،قيمة كل منها مائة ( )100ريال سعودي ،وبقيمة إجمالية ثالثمائة وخمسة وسبعين ألف ( )375,000ريال سعودي ،واتفق الورثة
على الدخول كشركاء في الشركة وفق األنصبة الشرعية لكل منهم.
وبتاريخ 1429/08/03ه (املوافق 2008/08/02م) قرر الشركاء تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وتم زيادة رأس مال الشركة إلى
خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة كل سهم منها عشرة ()10
ً
رياالت سعودية ،وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة وأربعين مليون ( )47,000,000ريال سعودي من حقوق الشركاء الدائنة وذلك طبقا لشهادة مراقب
الحسابات الصادرة بتاريخ 1429/08/26ه (املوافق 2008/08/28م) .وتم قيد الشركة بسجل الشركات املساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (/196ق)
الصادر بتاريخ 1430/06/15ه (املوافق 2009/06/08م( ،والقرار الوزاري رقم (/254ق) الصادر بتاريخ 1430/08/06ه (املوافق 2009/07/28م).

•

وبتاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر ألسهم
الشركة في السوق املوازية

•

•

يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،قيمة
كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
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الطبيعة العامة ألعمال الشركة

3.3

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم ( )1010063903وتاريخ 1407/02/24هـ (املوافق 1986/10/28م) ،والترخيص الصناعي الوطني الصادر
من قبل وزارة الصناعة والثروة املعدنية رقم ( )1462وتاريخ 1440/06/07ه (املوافق 2019/02/12م) تعديل للترخيص رقم ( )8وتاريخ 1402/01/25ه (املوافق
1981/11/22م .،وينتهي الترخيص الصناعي بتاريخ 1443/06/05ه (املوافق2022/01/08م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صنع األسمدة واملركبات األزوتية ،صناعة البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة الصابون بجميع
أشكاله ،يشمل (املعجون ،السائل ،الجاف) ،صناعة املنظفات الصناعية ،صناعة مواد ومسحضرات الغسيل والتنظيف.
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
•

إنتاج األسمدة الكيماوية املركبة ألغرض الزراعة وأسمدة سائلة ومعلقة وعبوات مبيدات حشرية ومحضرات تثبيت كي املالبس ومحضرات التعطير
وإزالة روائح الغرف ومحضرات تلميع األثاث الخشبي ومحضرات تلميع املعادن ومحضرات تلميع الزجاج واملرايا وغواسل األيدي واالستحمام ومطهرات
وملطف أقمشة ومناشف وسائل جلي الصحون ومحضرات غواسل سائلة ومطهرات سائلة وأوعية بالستيكية وأغطية بالستيكية غير نافثة وسفرة
طعام وأكياس نفايات.

•

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

•

الكهرباء والغاز واملاء وفروعها.

•

خدمات املال واألعمال والخدمات األخرى.

•

خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.

•

النقل والتخزين والتبريد.

•

التشييد والبناء.

•

الزراعة والصيد.

•

التجارة.

•

تقنية املعلومات.

• املناجم والبترول وفروعها.
وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت( .وملزيد من املعلومات حول التراخيص التي
ً
تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضال راجع القسم الفرعي (" )3.12التراخيص والتصاريح الحكومية" من القسم (" )3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في
هذا املستند).
ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا املستند.
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نموذج عمل الشركة

3.4

لدى الشركة أربع قطاعات عمل رئيسية وهي قطاع املنظفات ،وقطاع األسمدة الكيماوية ،وقطاع البالستيك ،باإلضافة إلى قطاع اإلنتاج الزراعي في شركة جال
الصحراء لإلنتاج الزراعي (شركة تابعة) ،ويتم تصنيع وإنتاج منتجات كل قطاع من خالل مصانع الشركة وشركتها التابعة والبالغة عددها أربعة مصانع ،واملوضحة
بياناتها في الجدول التالي أدناه:
الجدول رقم ( :)5مصانع الشركة وشركتها التابعة

املوقع

املصنع

الرياض  -املدينة

املنظفات

الصناعية الثانية

األسمدة

الرياض  -املدينة

الكيماوية

الصناعية الثانية
الرياض  -املدينة

البالستيك

الصناعية الثانية

الطاقة اإلنتاجية

املساحة

القصوى

املنتجات

م2

ً
(طن/سنويا)

املنظفات املنزلية
11,292

26,400

واملبيدات الحشرية

اإلصدار/التجديد

للترخيص رقم
()8

األسمدة الكيماوية

18,000

(الحبيبية والسائلة)

وتاريخ
1402/01/25ه
(املوافق

العبوات البالستيكية

9,787

تاريخ االنتهاء

رقم ( )1462تعديل

بأنواعها املختلفة

11,750

رقم الترخيص

تاريخ

4,600

بأحجام مختلفة

1440/06/07ه

1443/06/05ه

(املوافق

(املوافق

2019/02/12م)

2022/01/08م)

1981/11/22م)
رقم ( )1721تجديد
للترخيص رقم ()1

جال
الصحراء

الخرج

لإلنتاج

أصابع البطاطس

15,210

6,500

املجمدة واآليس كريم

الزراعي

وتاريخ
1437/01/01ه
(املوافق

1440/06/30ه
(املوافق

1443/06/28ه
(املوافق

2019/03/07م)

2022/01/31م)

2015/10/14م)
املصدر :الشركة

ً
ويوضح الشكل التالي قطاعات األعمال الرئيسية وفقا للمصانع وخطوط اإلنتاج:
الشكل رقم ( :)1قطاعات األعمال الرئيسية وخطوط اإلنتاج

قطاع املنظفات

املنتجات
السائلة

منتجات
العبوات
املضغوطة

قطاع األسمدة الكيماوية

األسمدة
املركبة
الحبيبية

األسمدة
املركبة
السائلة

قطاع البالستيك

األسمدة
البودرة
القابلة
للذوبان

املصدر :الشركة
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عبوات
بالستيكية

مفارش
سفرة

قطاع اإلنتاج الزراعي

أكياس
قمامة

زراعة
وإنتاج
البطاطس

أصابع
البطاطس
املجمدة
واآليس كريم

-

قطاع املنظفات

يشمل قطاع املنظفات تصنيع وإنتاج املنظفات املنزلية بأنواعها املختلفة (تحت العالمة التجارية "موبي") واملبيدات الحشرية (تحت العالمة التجارية "شوت").
وفيما يلي توضيح لخطوط اإلنتاج في مصنع املنظفات:
الجدول رقم ( :)6خطوط اإلنتاج في مصنع املنظفات

خطوط منتجات العبوات املضغوطة
املنتج

االسم التجاري

الطاقة اإلنتاجية القصوى
عبوة  12 /ساعة

طن  12 /ساعة

خط اإلنتاج رقم ()1
نشاء الكوي

موبي

8

21,000

ملمع اإلستيل

موبي

8

24,000

منظف األفران
خط اإلنتاج رقم ()2

موبي

8

21,000

مبيد حشري

شوت

2.3

22,000

خط اإلنتاج رقم ()3
موبي

ملمع األثاث

16,000

3.5

خطوط املنتجات السائلة
املنتج

االسم التجاري

الطاقة اإلنتاجية
طن  12 /ساعة

طن  12 /ساعة

خط اإلنتاج رقم ()1
صابون الصحون ( 1لتر)

12

موبي

12,000

خط اإلنتاج رقم ()2
صابون اليدين ( 3لتر)
صابون اليدين ( 450مللتر)

موبي

12

4,000

موبي

6

13,000

خط اإلنتاج رقم ()3
منظف ومطهر األرضيات ( 3لتر)
شامبو مالبس ( 1لتر)

موبي
موبي

12
9

4,000
9,000

شامبو مالبس ( 3لتر)

موبي

12

4,000

خط اإلنتاج رقم ()4
منعم مالبس ( 3لتر)

موبي

15

5,000

منعم مالبس ( 2لتر)
شامبو للعبايات ( 2لتر)

موبي
موبي

12
12

6,000
6,000

خط اإلنتاج رقم ()5
منظف ومطهر األرضيات ( 20لتر)

موبي

16

800

منعم مالبس ( 20لتر)

موبي

16

800

خط اإلنتاج رقم ()6
منظف املراحيض ( 600مللتر)
خط اإلنتاج رقم ()7

موبي

1.5

2,500

شامبو مالبس ( 20لتر)
صابون الصحون ( 20لتر)
صابون اليدين ( 20لتر)

موبي
موبي

24
18

1,200
900

موبي

12

600

املصدر :الشركة
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باإلضافة إلى ذلك لدى الشركة منتج "مسحوق بودرة لغسيل املالبس" تحت اسم العالمة التجارية "موبي" بدأ تصنيعه في العام 2019م في دولة الصين ،حيث
تقوم الشركة بتزويد املصانع في دولة الصين بالتركيبة الكيميائية الخاصة باملنتج ويتم تصنيعه وتعبئته من قبلهم ثم توريده إلى اململكة ،وتجدر اإلشارة إلى أنه ال
يوجد عقد محدد مع شركة معينة للقيام بتصنيع هذا املنتج ،وذلك بسبب أن الشركة تتعامل مع أكثر من مصنع في دولة الصين ويتم التعامل معها على أساس
طلب عروض أسعار واختيار العرض األنسب من حيث السعر والكميات والوقت ،حيث يتم ذلك عن طريق أوامر شراء واتفاقيات لكل شحنة بشكل منفصل.
يوضح الشكل التالي مراحل وخطوات اإلنتاج في مصنع املنظفات
الشكل رقم ( :)2مراحل وخطوات اإلنتاج في مصنع املنظفات

املصدر :الشركة

-

قطاع األسمدة الكيماوية

يشمل قطاع األسمدة الكيماوية تصنيع وإنتاج األسمدة الكيماوية (الحبيبية والسائلة)واألسمدة البودرة القابلة للذوبان ،للمحاصيل الزراعية في مختلف مراحلها
(تحت العالمة التجارية "نافكال") .وفيما يلي توضيح لخطوط اإلنتاج في مصنع األسمدة الكيماوية:
الجدول رقم ( :)7خطوط اإلنتاج في مصنع األسمدة الكيماوية

خط اإلنتاج
األسمدة الكيماوية املركبة الحبيبية
األسمدة البودرة القابلة للذوبان
األسمدة الكيماوية املركبة السائلة

االسم التجاري
نافكال
نافكال
نافكال

الطاقة اإلنتاجية القصوى
طن  /ساعة
4
2
4

املصدر :الشركة
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آلية اإلنتاج والتعبئة
يتم خلط املواد األولية وتعبئتها في أكياس بحجم  50كيلو جرام
يتم خلط املواد األولية وتعبئتها في أكياس بحجم  25كيلو جرام
يتم خلط املواد األولية وتعبئتها في عبوات بحجم  15لتر و  20لتر

-

قطاع البالستيك

يشمل قطاع البالستيك تصنيع وإنتاج العبوات البالستيكية بأحجام مختلفة باإلضافة إلى مفارش السفرة وأكياس القمامة .وفيما يلي توضيح لخطوط اإلنتاج
في مصنع البالستيك:
الجدول رقم ( :)8خطوط اإلنتاج في مصنع البالستيك

الطاقة اإلنتاجية القصوى

خط اإلنتاج

آلية اإلنتاج والتعبئة
خلط املواد الخام ،ثم ضخها إلى املكائن الخاصة بكل منتج ،ثم الفحص
والتأكد من سالمة املنتج النهائي ،ثم تحول املنتجات إلى مصنع املنظفات.

عبوات بالستيكية ( 300مللتر 450 ،مللتر 600 ،مللتر،
 1لتر 1.5 ،لتر 2 ،لتر 20 ،3 ،لتر)

6,604

عبوة/ساعة

مفارش سفرة "موبي"*

4,000

مفرش/ساعة

أكياس قمامة "موبي" ( 30جالون 55 ،جالون)**

2,500

كرتون/ساعة

خلط املواد الخام ،ثم ضخها إلى املكائن الخاصة بكل منتج ،ثم الفحص
والتأكد من سالمة املنتج النهائي ،ثم تحول إلى املستودع الرئيس ي للشركة
وثم إلى منافذ البيع.

املصدر :الشركة
* ( )400سفرة لكل مفرش.
** ( )100كيس قمامة في كل كرتون.

-

قطاع اإلنتاج الزراعي

يتم إدارة قطاع اإلنتاج الزراعي بواسطة شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي (شركة تابعة) والتي تملك الشركة نسبة  %50من رأس مالها (ملزيد من املعلومات
ً
فضال راجع القسم (" )3.9الشركة التابعة" في هذا املستند).
يشمل قطاع اإلنتاج الزراعي ،زراعة وإنتاج البطاطس الخام وبيعها بالجملة إلى العمالء ،حيث تقوم شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي باستئجار أراض ي زراعية
وتعمل على زراعة البطاطس فيها ،ويبلغ املحصول السنوي من البطاطس بين  18 – 16ألف طن ،والذي يتم بيع الجزء األكبر منه إلى العمالء من الشركات،
والجزء املتبقي يتم تحويله إلى مصنع شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي لصناعة أصابع البطاطس املجمدة .باإلضافة إلى زراعة البطاطس فإن لدى شركة جال
الصحراء لإلنتاج الزراعي مصنع لتصنيع وإنتاج أصابع البطاطس املجمدة ،واآليس كريم (تحت العالمة التجارية "جال" و"آيس تايم") ،وفيما يلي توضيح لخطوط
اإلنتاج في مصنع شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي:
الجدول رقم ( :)9خطوط اإلنتاج في مصنع شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي

الطاقة اإلنتاجية القصوى
ً
طن  /سنويا

آلية اإلنتاج والتعبئة

أصابع البطاطس املجمدة

5,000

يتم استالم البطاطس الخام من املحصول الزراعي لشركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي ،ويتم
إدخالها إلى اآلالت لغسلها وتقشيرها وتقطيعها ،ومن ثم تقلى بالزيت ،ثم يتم الفحص والتأكد
من سالمة املنتج النهائي ،ثم يتم تعبئة املنتج النهائي وتجميده وحفظه في الثالجة الرئيسية في
املصنع ،ومن ثم يتم توزيعه على العمالء من املحال التجارية واملطاعم والشركات.

اآليس كريم

1,500

يتم استالم املواد الخام من املوردين وخلطها باملكائن ،ثم الفحص والتأكد من سالمة املنتج
النهائي ،ثم تعبئة املنتج النهائي وتجميده وحفظه بالثالجة الرئيسية في املصنع ثم يتم توزيعه إلى
العمالء من املحال التجارية.

خط اإلنتاج

املصدر :الشركة

ويوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي ملصانع الشركة وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر 2018م و2019م ولفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م:
الجدول رقم ( :)10تفاصبل اإلنتاج الفعلي ملصانع الشركة وشركتها التابعة

املصنع

اإلنتاج الفعلي (طن)
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2019م

 30سبتمبر 2019م

 30سبتمبر 2020م

املنظفات

15,828

18,917

13,985

16,841

األسمدة الكيماوية

7,512

5,538

5,341

5,936

البالستيك

1,954

1,702

1,174

1,438

جال الصحراء

1,200

3,189

2,200

1,900

املصدر :الشركة
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ويوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات الشركة حسب القطاعات كما في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م:
الجدول رقم ( :)11تفاصبل مبيعات الشركة

 31ديسمبر 2018م
القطاع

 31ديسمبر 2019م

 30سبتمبر 2020م

 30سبتمبر 2019م

املبيعات
(ريال السعودي)

النسبة ()%

املبيعات
(ريال السعودي)

النسبة ()%

املبيعات
(ريال السعودي)

النسبة ()%

املبيعات
(ريال السعودي)

النسبة ()%

املنظفات

88,818,451

%64.12

108,116,212

%69.81

81,035,815

%70.45

104,858,245

%75.58

األسمدة الكيماوية
البالستيك

24,979,088
1,437,309

%18.03
%1.04

18,523,642
908,737

%11.96
%0.59

14,560,240
615,438

%12.66
%0.54

16,765,705
622,422

%12.08
%0.45

اإلنتاج الزراعي
اإلجمالي

23,281,262
138,516,110

%16.81
%100

27,329,411
154,878,002

%17.65
%100

18,815,185
115,026,678

%16.33
%100

16,490,433
138,736,805

%11.89
%100

املصدر :الشركة

ويوضح الجدول التالي قائمة بأكبر خمسة عمالء للشركة من القطاعات التشغيلية الرئيسية (املنظفات ،واألسمدة الكيماوية ،والبالستيك ،واإلنتاج الزراعي) كما
في  31ديسمبر 2018م و2019م وكما في  30سبتمبر 2020م:
الجدول رقم ( :)12أكبر خمسة عمالء للشركة من القطاعات الرئيسية

 31ديسمبر 2018م
طبيعة
العالقة

 31ديسمبر 2019م

 30سبتمبر 2019م

 30سبتمبر 2020م

املبيعات
(ريال
سعودي)

نسبة
من
املبيعات

املبيعات
(ريال
سعودي)

نسبة
من
املبيعات

املبيعات
(ريال
سعودي)

نسبة
من
املبيعات

املبيعات
(ريال
سعودي)

نسبة
من
املبيعات

شركة لحاء للخدمات الزراعية

طرف
مستقل

4,138,455

%3.59

3,070,000

%2.41

2,071,658

%1.80

1,817,868

%1.31

شركة مصنع طايع عبدهللا باوزير
وشريكه للمنتجات البالستيكية

طرف
مستقل

2,937,821

%2.55

3,447,370

%2.70

2,744,156

%2.39

2,909,469

%2.10

1,768,753

%1.53

2,332,110

%1.83

1,886,910

%1.64

2,142,252

%1.55

2,279,471

%1.98

1,220,949

%0.96

1,220,949

%1.06

2,497,619

%1.80

1,890,791

%1.64

662,913

%0.52

208,478

%0.18

463,834

%0.33

13,015,291

%11.29

10,733,342

%8.42

8,132,151

%7.08

9,831,043

%7.09

اسم العميل

شركة الخزيم للبالستيك
شركة الجوف للتنمية الزراعية
الشركة الوطنية للتمنية الزراعية
(نادك)
اإلجمالي

طرف
مستقل
طرف
مستقل
طرف
مستقل

املصدر :الشركة

3.5

رؤية الشركة

تتطلع الشركة إلى أن تكون رائدةفي تصنيع وإنتاج املنظفات واألسمدة الكيماوية في اململكة وزيادة حصتها السوقية في هذه القطاعات.

3.6

رسالة الشركة

توفير منتجاتها بجودة عالية وأسعار منافسة ،لتحقيق رضا عمالئها ،وتحقيق أعلى املستويات من النمو والربحية.
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استراتيجية الشركة العامة

3.7

عملت الشركة منذ التأسيس على أن تكون من الشركات الرائدة في اململكة ،وذلك من خالل تصنيع منتجات ذات جودة عالية وزيادة حصتها السوقية ،حيث
ً
بدأت الشركة عملها بخط إنتاج األسمدة الكيماوية الحبيبية البسيطة ،وتزامنا مع النهضة الزراعية التي شهدتها اململكة والحاجة املاسة الستخدام األسمدة
الكيماوية قامت الشركة بتطوير نشاطها وإضافة خطوط إنتاج لصناعة األسمدة السائلة والبودرة ،ومع النمو والتطور الصناعي في اململكة عملت الشركة على
توسعة نشاطها الصناعي ليشمل تصنيع وإنتاج املنظفات املنزلية ومبيدات الحشرات وكافة منتجات العناية باملنزل ،األمر الذي أدى إلى انتشار منتجات الشركة
في السوق وبالتالي أدى إلى زيادة حصتها السوقية في اململكة .ومع النمو املتزايد ملنتجات الشركة املختلفة ً
سواء األسمدة الكيماوية أو منتجات العناية املنزلية رأت
إدارة الشركة إنشاء مصنع إلنتاج العبوات البالستيكية بأحجامها املختلفة ليتم بشكل أساس ي تغطية احتياجات مصنع املنظفات من العبوات البالستيكية
ً
وإنتاج وبيع منتجات أخرى كمفارش السفرة وأكياس القمامة ،باإلضافة إلى ذلك عملت الشركة خالل السنوات املاضية على تطوير خطوط اإلنتاج لديها تماشيا
مع سعيها منذ البداية على أن تكون من الشركات الرائدة في اململكة وتحقيق أعلى املستويات من النمو والربحية ،وستواصل الشركة جهودها باالستمرار بالعمل
على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض التكاليف وتحسين هوامش الربحية واالستمرار في املنافسة وتوسيع حصتها في السوق املحلي.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة

3.8
•

من الشركات الرائدة في صناعة األسمدة الكيماوية واملنظفات في اململكة.

•

الجودة العالية للمنتجات واملقرونة بالسعر التنافس ي.

•

شبكة الفروع ،حيث لدى الشركة عدد ثمانية ( )8فروع تعمل على توزيع منتجاتها في مختلف مناطق اململكة (جدة ،الدمام ،بريدة ،وادي الدواسر،
حائل ،طبرجل ،خميس مشيط ،جازان) ،باإلضافة لفرعي شركتها التابعة (شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي) في محافظة الخرج.
العالمات التجارية الخاصة بمنتجات الشركة والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافس ي وأشهرها العالمة التجارية "موبي" الخاصة باملنظفات املنزلية،
ً
(وملزيد من املعلومات حول العالمات التجارية فضال راجع القسم الفرعي (" )3.11العالمات التجارية وحقوق امللكية" في هذا املستند).
حصلت الشركة على شهادة الجودة "األيزو"  9001:2015الخاصة بالتزام الشركة باملعايير الدولية إلنتاج وتصنيع األسمدة واملبيدات الحشرية
واملنظفات واملطهرات ومواد التلميع.

•

الخبرة الكبيرة لدى الشركة في صناعة األسمدة الكيماوية واملنظفات والتي تصل إلى  40سنة.

•
•

3.9

الشركة التابعة

لدى الشركة شركة تابعة وهي شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي (تعتبر شركة تابعة جوهرية) ،تملك الشركة نسبة  %50من رأس مالها ،ويوضح الجدول أدناه
بيانات الشركة التابعة:
الجدول رقم ( :)13الشركة التابعة

اسم الشركة
العنوان
الكيان القانوني
النشاط

شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي
الرياض ،حي املصيف ،شارع الحسين بن علي ،عمارة رقم  3908مكتب رقم  ،6اململكة العربية السعودية
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة ،زراعة خضار متنوعة مكشوفة ،البيع بالجملة والتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة
واملحفوظة والتمور .باإلضافة إلى صناعة أصابع البطاطس املجمدة واآليس كريم.
مليونان ( )2,000,000ريال سعودي

رأس مال الشركة
عدد الحصص وقيمة كل حصة

مائتان ألف ( )200,000حصة عينية متساوية القيمة ،قيمة كل منها عشرة ( )10رياالت سعودية.

املدير العام
رقم شهادة السجل التجاري

محمد عبدالرحمن محمد الجاسر
1010148818

تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري
تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1418/10/21ه (املوافق 1998/02/18م)
1443/05/28ه (املوافق 2022/01/01م)
عدد
الحصص

قيمة
الحصة

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)

النسبة

الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية

100,000

10

1,000,000

%50

محمد عبدالرحمن محمد الجاسر
اإلجمالي

100,000
200,000

10
-

1,000,000
2,000,000

%50
%100

االسم
املساهمين

املصدر :الشركة
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 3.10فروع الشركة وشركتها التابعة
لدى الشركة عدد ( )8فروع في اململكة عبارة عن منافذ لتسويق وبيع منتجاتها ،ولدى الشركة التابعة (شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي) عدد ( )2فرعين في
اململكة أحدهما مصنع إلنتاج أصابع البطاطس املجمدة واآليس كريم واآلخر عبارة عن منفذ بيع لتسويق وبيع منتجاتها ،ويوضح الجدول أدناه فروع الشركة
وشركتها التابعة:
الجدول رقم ( :)14فروع الشركة وشركتها التابعة

#

الفرع

املدينة

رقم السجل التجاري

1

فرع الشركة

جدة

4030221203

2

فرع الشركة

الدمام

2050032592

3

فرع الشركة

بريدة

1131007549

4

فرع الشركة

وادي
الدواسر

1185000617

5

فرع الشركة

حائل

3350007289

6

فرع الشركة

طبرجل

3402004797

7

فرع الشركة

8

فرع الشركة

9

فرع شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي
"مصنع إنتاج أصابع البطاطس املجمدة واآليس كريم"

10

فرع شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي

خميس
مشيط

5855016815

جازان

5900027472

الخرج

1011023871

الخرج

1011018573

املصدر :الشركة
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تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

1433/02/20ه

1444/02/20ه

(املوافق 2012/01/14م)

(املوافق 2022/09/16م)

1418/03/22ه

1444/03/21ه

(املوافق 1997/07/27م)

(املوافق 2022/10/16م)

1409/03/16ه

1444/03/15ه

(املوافق 1988/10/26م)

(املوافق 2022/10/10م)

1409/02/07ه

1444/02/07ه

(املوافق 1988/09/18م)

(املوافق 2022/09/03م)

1411/07/15ه

1443/07/24ه

(املوافق 1991/01/30م)

(املوافق 2022/02/25م)

1428/04/26ه

1444/04/25ه

(املوافق 2007/05/13م)

(املوافق 2022/11/19م)

1417/08/28ه

1444/08/27ه

(املوافق 1997/01/07م)

(املوافق 2023/03/19م)

1435/04/12ه

1447/04/12ه

(املوافق 2014/02/12م)

(املوافق 2025/10/04م)

1437/05/15ه

1445/12/04ه

(املوافق 2016/02/23م)

(املوافق 2024/06/10م)

1434/01/11ه

1445/08/12ه

(املوافق 2012/11/24م)

(املوافق 2024/02/21م)

 3.11العالمات التجارية وحقوق امللكية

ً
ً
تعتمد الشركة وشركتها التابعة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على عالماتها التجارية ،والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافس ي ،وتمنحها تميزا واضحا في السوق بين
العمالء .ويوضح الجدول أدناه العالمات التجارية للشركة وشركتها التابعة.
الجدول رقم (:)15العالمات التجارية للشركة وشركتها التابعة

العالمة التجارية

اسم املالك

رقم التسجيل

الشركة الوطنية
لصناعة األسمدة

تاريخ التسجيل
1426/06/25ه

142505019

(املوافق

الكيماوية

2005/07/31م)

الشركة الوطنية

1426/06/25ه

لصناعة األسمدة

142505020

(املوافق

الكيماوية

2005/07/31م)

الشركة الوطنية

1426/06/25ه

لصناعة األسمدة

142505023

(املوافق

الكيماوية

2005/07/31م)

الشركة الوطنية

1426/06/25ه

لصناعة األسمدة

142505024

(املوافق

الكيماوية

2005/07/31م)

شركة جال

1437/02/21ه

الصحراء لإلنتاج

1437004120

(املوافق

الزراعي

2015/12/03م)

شركة جال

1439/09/21ه

الصحراء لإلنتاج
الزراعي

1439015215

(املوافق
2018/06/04م)

املصدر :الشركة
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بلد التسجيل
اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

اململكة العربية
السعودية

تاريخ بداية الحماية

تاريخ نهاية الحماية

1435/08/12ه

1445/08/11ه

(املوافق

(املوافق

2014/06/10م)

2024/02/20م)

1435/08/12ه

1445/08/11ه

(املوافق

(املوافق

2014/06/10م)

2024/02/20م)

1435/08/12ه

1445/08/11ه

(املوافق

(املوافق

2014/06/10م)

2024/02/20م)

1435/08/12ه

1445/08/11ه

(املوافق

(املوافق

2014/06/10م)

2024/02/20م)

1437/02/21ه

1447/02/20ه

(املوافق

(املوافق

2015/12/03م)

2025/08/14م)

1439/07/03ه

1449/07/02ه

(املوافق

(املوافق

2018/03/19م)

2027/11/30م)

 3.12التراخيص والتصاريح الحكومية
حصلت الشركة على عدة تراخيص وتصاريح تشغيلية من الجهات الحكومية املختصة لتمكينها من القيام بعملياتها ،وهي كما يلي:
الجدول رقم ( :)16التراخيص والتصاريح الحكومية

#

مالك الترخيص

الترخيص/التصريح

رقم الترخيص

الجهة املرخصة

تاريخ
اإلصدار/التجديد

تاريخ االنتهاء

1

الشركة

ترخيص صناعي  -وطني

رقم ()1462
تعديل للترخيص رقم ()8
وتاريخ 1402/01/25ه
(املوافق 1981/11/22م)

وزارة الصناعة
والثروة املعدنية

1440/06/07ه
(املوافق
2019/02/12م)

1443/06/05ه
(املوافق
2022/01/08م)

2

الشركة

رخصة تشغيل
(مصنع املنظفات)

57814411117012402

الهيئة السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
(مدن)

بدون

3

الشركة

رخصة تشغيل
(مصنع األسمدة الكيماوية
ومصنع البالستيك)

5781442720016402

4

الشركة

تصريح بيئي
(مصنع املنظفات)

3880

5

6

7

شركة جال
الصحراء
لإلنتاج الزراعي
شركة جال
الصحراء
لإلنتاج الزراعي
شركة جال
الصحراء
لإلنتاج الزراعي

الهيئة السعودية
للمدن الصناعية
ومناطق التقنية
(مدن)
الهيئة العامة
لألرصاد وحماية
البيئة

ترخيص صناعي  -وطني

رقم ( )1721تجديد للترخيص رقم ()1
وتاريخ 1437/01/01ه (املوافق
2015/10/14م)

وزارة الصناعة
والثروة املعدنية

شهادة تسجيل موقع
زراعي

3010026122

وزارة البيئة واملياه
والزراعة

ترخيص منشأة غذائية

00316

الهيئة العامة للغذاء
والدواء

1442/11/28ه
(املوافق
2021/07/07م)

بدون

1443/08/01ه
(املوافق
2022/03/04م)

1441/02/09ه
(املوافق
2019/10/08م)

1443/02/03ه
(املوافق
2021/09/10م)

1440/06/30ه
(املوافق
2019/03/07م)
1440/07/21ه
(املوافق
2019/03/27م)

1443/06/28ه
(املوافق
2022/01/31م)
1443/07/21ه
(املوافق
2022/02/22م)

1439/09/23ه
(املوافق
2018/06/06م)

1442/09/23ه
(املوافق
2021/05/04م)

املصدر :الشركة

 3.13العقارات اململوكة من الشركة وشركتها التابعة
تمتلك الشركة عدد من العقارات ،موضحة في الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)17العقارات اململوكة من الشركة وشركتها التابعة

#

نوع العقار

املساحة م2

املوقع

االستخدام

املالك

1

أرض

5,000

الزلفي

أرض خام

الشركة الوطنية لصناعة
األسمدة الكيماوية

2

أرض – قطعة رقم 5209

598

الرياض – حي املصفاة

أرض مقام عليها فيال  -سكن
عمال

الشركة الوطنية لصناعة
األسمدة الكيماوية

3

أرض – قطعة رقم 5210

598

الرياض – حي املصفاة

أرض مقام عليها فيال  -سكن
عمال

الشركة الوطنية لصناعة
األسمدة الكيماوية

4

أرض – قطعة رقم  18مخطط
رقم 74102

15,120

طريق الرياض-الخرج

أرض مقام عليها مصنع شركة
جال الصحراء لإلنتاج الزراعي

الشركة التابعة شركة جال
الصحراء لإلنتاج الزراعي

املصدر :الشركة
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 3.14العقارات املستأجرة من الشركة
أبرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر وهي عبارة عن أراض ي صناعية ومحال تجارية ومستودعات .وفيما يلي نبذة عن عقود اإليجار:
الجدول رقم ( :)18قائمة العقارات املستأجرة من الشركة

قيمة العقد
ً
(سنويا)

االستخدام

تاريخ
العقد/التجديد

تاريخ نهاية العقد

135,000
ريال سعودي

1435/09/20ه
(املوافق
2014/07/17م)

1456/09/20ه
(املوافق
2034/11/30م)

1441/11/16م
(املوافق
2020/07/06م)
1441/05/06ه
(املوافق
2020/01/01م)

1442/11/15ه
(املوافق
2021/06/24م)
1442/05/17ه
(املوافق
2020/12/31م)

1437/10/04ه
(املوافق
2016/07/09م)
1442/01/01ه
(املوافق
2020/08/19م)

1442/10/04ه
(املوافق
2021/05/15م)
1443/01/01ه
(املوافق
2021/08/09م)

1441/11/14ه
(املوافق
2020/07/04م)
1441/07/01ه
(املوافق
2020/02/24م)

1446/11/13ه
(املوافق
2025/05/10م)
1442/06/30ه
(املوافق
2021/02/12م)
1442/09/01ه
(املوافق
2021/04/12م)

50,000
ريال سعودي
60,000
ريال سعودي

#

املؤجر

موقع العقار

نوع العقار

1

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

الرياض  -املدينة
الصناعية الثانية

أرض صناعية

مصنع األسمدة
ومصنع
البالستيك ،ومقر
اإلدارة الرئيس

2

الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية
(مدن)

الرياض  -املدينة
الصناعية الثانية

أرض صناعية

مصنع املنظفات

3

مؤسسة عبدهللا سالم أحمد
باسالمة العقارية

جدة

مستودع

فرع الشركة

4

مؤسسة الحميض ي

الدمام

محل تجاري

فرع الشركة

5

يزيد حمود عبدهللا الشعبي

بريدة

مستودع

فرع الشركة

6

بلدية محافظة وادي الدواسر

وادي الدواسر

محل تجاري

فرع الشركة

7

ساره محمد مشعان الدخيل

حائل

محل تجاري

فرع الشركة

8

محمد سلمان الشواري

طبرجل

مستودع

فرع الشركة

1441/09/01ه
(املوافق
2020/04/23م)

9

مبارك سعيد مبارك زعمور

خميس مشيط

مستودع

فرع الشركة

1439/07/16ه
(املوافق
2018/04/01م)

1444/09/11ه
(املوافق
2023/04/01م)

10

الهيئة العامة لألوقاف

جازان

محل تجاري

فرع الشركة

1442/01/02ه
(املوافق
2020/08/20م)

1445/02/03ه
(املوافق
2023/08/19م)

24,000
ريال سعودي

11

صالح بن عبدهللا الودعاني

األحساء

مستودع

مستودع

1441/05/01ه
(املوافق
2019/12/27م)

1444/05/01ه
(املوافق
2022/11/24م)

40,000
ريال سعودي

12

بندر ظاهر التميمي

املدينة املنورة

مستودع

مستودع

1441/11/15ه
(املوافق
2020/07/06م)

1442/11/15ه
(املوافق
2021/06/24م)

35,000
ريال سعودي

13

حمد محمد حمد القحطاني

تبوك

مستودع

مستودع

1441/08/15ه
(املوافق
2020/04/08م)

1442/08/15ه
(املوافق
2021/03/28م)

25,000
ريال سعودي
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45,168
ريال سعودي
50,000
ريال سعودي
60,000
ريال سعودي
45,000
ريال سعودي
6,400
ريال سعودي
35,000
ريال سعودي

14

غرفة الرياض – مركز الرياض
الدولي للمؤتمرات واملعارض

معرض

الرياض

1441/08/27ه
(املوافق
2020/04/20م)

معرض

1442/09/09ه
(املوافق
2021/04/20م)

63,393.75
ريال سعودي

املصدر :الشركة

 3.15املوظفون والسعودة
كما في تاريخ  28يناير 2021م ،بلغ عدد موظفي الشركة ( )347موظف منهم ( )71موظف سعودي و( )276موظف غير سعودي ،وبنسبة سعودة قدرها حوالي
ً
( ،)%22.75وتندرج الشركة حاليا تحت النطاق "األخضر املتوسط" من برنامج نطاقات للسعودة.
وتوضح الجداول التالية أعداد املوظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة خالل األعوام 2018م ،و2019م ،وحتى  06يوليو 2020م.
الجدول رقم ( :)19أعداد العاملين بالشركة

الفئة
السعوديون
غير السعوديين
اإلجمالي

2018م
العدد
60
220
280

2019م
العدد
70
250
320

النسبة
%21
%79
%100

 06يوليو 2020م
النسبة
العدد
%20.23
71
%79.77
276
%100
347

النسبة
%22
%78
%100

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)20توزيع املوظفين على اإلدارات

اإلدارة

2018
السعوديون
غير السعوديين

2019م
السعوديون
غير السعوديين

 06يوليو 2020م
السعوديون
غير السعوديين

املبيعات

43

55

54

58

53

57

اإلدارة املالية

6

5

8

10

7

8

اإلنتاج
املراجعة الداخلية

10
-

157
1

7
-

180
1

10
-

209
1

الدعم الفني واملراجع

-

1

-

1

-

1

املشتريات
التطوير والتسويق
اإلجمالي

1
60

1
220

1
70

250

1
71

276

املصدر :الشركة

ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج اململكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذا املستند.
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم ً
سواء داخل اململكة أو خارجها للتعرف على املستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل الشركة،
وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة.
ً
ً
ً
ُ
و ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمال املصدر يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل ( )12شهرا األخيرة من
تاريخ هذا املستند.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة.
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4

هيكل امللكية والهيكل التنظيمي

4.1

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:
الجدول رقم ( :)21هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج

القيمة االسمية
(ريال السعودي)
8,000,000

%16.00

2

برجس محمد برجس الناصر

515,738

5,157,380

%10.31

3
4

عبدهللا محمد برجس الناصر
عبدالعزيز محمد برجس الناصر

515,738
500,000

5,157,380
5,000,000

%10.31
%10.00

5

فهد محمد برجس الناصر

500,000

5,000,000

%10.00

6
7

عجالن إبراهيم سعد العجالن
مساهمون آخرون يمتلكون أقل من  70( %5مساهم)

467,322
1,701,202

4,673,220
17,012,020

%9.35
%34.02

اإلجمالي

5,000,000

50,000,000

%100

عدد األسهم

م

االسم

1

شركة جرير لالستثمارات التجارية

800,000

املصدر :الشركة
* اليوجد أي ملكية غير مباشرة في أسهم الشركة كما بتاريخ هذا املستند.

ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج وشركتها التابعة:
الشكل رقم ( :)3هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج وشركتها التابعة

املصدر :الشركة
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النسبة *

 4.1.1شركة جريرلالستثمارات التجارية
شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010067839وتاريخ 1408/04/14ه (املوافق 1987/12/05م) ،الصادر في مدينة الرياض،
ويبلغ رأس مالها خمسة ماليين ( )5,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000سهم عادي ،قيمة كل سهم منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء األراض ي إلقامة مباني عليها واستثمار هذه املباني بالبيع والتأجير لصالح الشركة ،ومقاوالت عامة للمباني ،وصيانة
املباني والطرق والسدود واملياه والصرف الصحي واألعمال الكهربائية وامليكانيكية وصيانة وإصالح األجهزة اإللكترونية والكهربائية واملعدات واألجهزة املكتبية
وصيانة أجهزة الحاسب اآللي واالستيراد والتصدير والتسويق للغير .ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة جرير لالستثمارات التجارية:
الجدول رقم ( :)22هيكل ملكية شركة جرير لالستثمارات التجارية.

االسم
شركة حرمة الدولية
شركة حرمة الوطنية
شركة مشاريع حرمة
شركة لبب حرمة
شركة نورة الوطنية
اإلجمالي

عدد األسهم

قيمة السهم

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
500,000

10
10
10
10
10
-

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000

النسبة
%20
%20
%20
%20
%20
%100

املصدر :الشركة

4.1.1.1

شركة حرمة الدولية

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم ( )1010391668وتاريخ 1434/12/23ه (املوافق 2013/10/27م)،
الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان وأربعمائة ألف ( )2,400,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين وأربعين ألف ( )240,000حصة نقدية ،قيمة
كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة
(سكنية) ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة حرمة الدولية:
الجدول رقم ( :)23هيكل ملكية شركة حرمة الدولية.

االسم
محمد عبدالرحمن ناصر العقيل
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

240,000
240,000

10
-

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)
2,400,000
2,400,000

النسبة
%100
%100

املصدر :الشركة

4.1.1.2

شركة حرمة الوطنية

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم ( )1010392044وتاريخ 1434/12/25ه (املوافق 2013/10/29م)،
الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان وأربعمائة ألف ( )2,400,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين وأربعين ألف ( )240,000حصة نقدية ،قيمة
كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة
(سكنية) ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة حرمة الوطنية:
الجدول رقم ( :)24هيكل ملكية شركة حرمة الوطنية.

االسم
عبدالسالم عبدالرحمن ناصر العقيل
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)

النسبة

240,000
240,000

10
-

2,400,000
2,400,000

%100
%100

املصدر :الشركة
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4.1.1.3

شركة مشاريع حرمة

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم ( )1010391707وتاريخ 1434/12/23ه (املوافق 2013/10/27م)،
الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان وأربعمائة ألف ( )2,400,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين وأربعين ألف ( )240,000حصة نقدية ،قيمة
كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة
(سكنية) ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة مشاريع حرمة:
الجدول رقم ( :)25هيكل ملكية شركة مشاريع حرمة.

االسم
ناصر عبدالرحمن ناصر العقيل
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)

النسبة

240,000
240,000

10
-

2,400,000
2,400,000

%100
%100

املصدر :الشركة

4.1.1.4

شركة لبب حرمة

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم ( )1010391693وتاريخ 1434/12/23ه (املوافق 2013/10/27م)،
الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان وأربعمائة ألف ( )2,400,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين وأربعين ألف ( )240,000حصة نقدية ،قيمة
كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة
(سكنية) ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة لبب حرمة:
الجدول رقم ( :)26هيكل ملكية شركة لبب حرمة.

االسم
عبدهللا عبدالرحمن ناصر العقيل
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)

النسبة

240,000
240,000

10
-

2,400,000
2,400,000

%100
%100

املصدر :الشركة

4.1.1.5

شركة نورة الوطنية

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة (شركة شخص واحد) بموجب السجل التجاري رقم ( )1010391702وتاريخ 1434/12/23ه (املوافق 2013/10/27م)،
الصادر في مدينة الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان وأربعمائة ألف ( )2,400,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين وأربعين ألف ( )240,000حصة نقدية ،قيمة
كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراض ي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة
(سكنية) ،إدارة وتأجير العقارات اململوكة أو املؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة أخرى خاصة باألنشطة العقارية في املمتلكات اململوكة أو املؤجرة.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة نورة الوطنية:
الجدول رقم ( :)27هيكل ملكية شركة نورة الوطنية.

االسم
عبدالكريم عبدالرحمن ناصر العقيل
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)

النسبة

240,000
240,000

10
-

2,400,000
2,400,000

%100
%100

املصدر :الشركة
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 4.1.2شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي (شركة تابعة)
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ( )1010148818وتاريخ 1418/10/21ه (املوافق 1998/02/18م) ،الصادر في مدينة
الرياض ،ويبلغ رأس مالها مليونان ( )2,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى مائتين ألف ( )200,000حصة عينية ،قيمة كل حصة منها عشرة ( )10رياالت سعودية.
ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة ،زراعة خضار متنوعة مكشوفة ،البيع بالجملة والتجزئة للفواكه والخضروات
الطازجة واملحفوظة والتمور .باإلضافة إلى صناعة أصابع البطاطس املجمدة واآليس كريم.
ويوضح الجدول أدناه بيانات املالك في شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي:
الجدول رقم ( :)28هيكل ملكية شركة جال الصحراء لإلنتاج الزراعي.

االسم
الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية
محمد عبدالرحمن محمد الجاسر
اإلجمالي

عدد الحصص

قيمة الحصة

100,000
100,000
200,000

10
10
-

املصدر :الشركة
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القيمة اإلجمالية
(ريال سعودي)
1,000,000
1,000,000
2,000,000

النسبة
%50
%50
%100

4.2

الهيكل التنظيمي

الشكل رقم ( :)4الهيكل التنظيمي للشركة

لجنة املراجعة

الجمعية العامة
مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

اإلدارة املالية

إدارة املبيعات

إدارة املشتريات

إدارة التطوير
والتسويق

إدارة اإلنتاج

إدارة املراجعة
الداخلية

إدارة الدعم
الفني والبرامج

إدارة عالقات
العمالء

مدير اإلدارة املالية

مدير إدارة املبيعات

مدير إدارة املشتريات

مدير إدارة التسويق

مدير إدارة اإلنتاج

مدير املراجعة
الداخلية

مديرإدارة الدعم
الفني والبرامج

مديرة إدارة
عالقات العمالء

املحاسبة املالية

مبيعات األسمدة
الكيماوية

مشتريات خارجية

التسويق الداخلي
والخارجي

الجودة

إدارة التكاليف

مبيعات املنظفات

مشتريات داخلية

العالقات العامة

تطوير املنتجات

الشؤون اإلدارية

مبيعات البالستيك

إدارة املخازن
واملشتريات

التسويق اإللكتروني

املوارد البشرية

املصدر :الشركة
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4.3

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس:
الجدول رقم ( :)29أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

أعضاء مجلس اإلدارة *
االسم

املنصب

صفة
العضوية

االستقاللية
*****

الجنسية

العمر

األسهم اململوكة
"مباشرة"

األسهم اململوكة
"غيرمباشرة"

العدد

النسبة

العدد

النسبة

برجس محمد برجس الناصر

رئيس مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

81

515,738

%10.31

-

-

نايف عبدالعزيز محمد الفرهود**

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

37

45,574

%0.91

-

-

عبدهللا محمد برجس الناصر

عضو مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

65

515,738

%10.31

-

-

فهد محمد برجس الناصر

عضو مجلس اإلدارة
ونائب الرئيس
التنفيذي

تنفيذي

غير مستقل

سعودي

51

500,000

%10.00

-

-

عجالن إبراهيم سعد العجالن

عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

غير مستقل

سعودي

67

467,322

%9.35

-

-

بندر سليمان محمد البحيري***

عضو مجلس اإلدارة

غير
تنفيذي

مستقل

سعودي

45

-

-

-

-

مسلم خالد صالح املسلم****

أمين سر مجلس
اإلدارة

-

أمين سر مجلس اإلدارة
-

سعودي

28

-

-

-

-

املصدر :الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة في تاريخ 1440/01/28ه (املوافق 2018/10/08م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املذكورين أعاله وذلك ملدة ثالث سنوات من تاريخ الجمعية.
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاريخ 1441/05/03ه (املوافق 2019/12/29م) قبول استقالة السيد /عبدهللا عبدالعزيز محمد الفرهود وتعيين السيد /نايف عبدالعزيز محمد الفرهود للمدة
املتبقية لدورة مجلس اإلدارة الحالية .ووافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد /نايف عبدالعزيز محمد
الفرهود كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.
*** وافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين عضو مجلس اإلدارة السيد /بندر سليمان محمد البحيري كعضو
مستقل على أن تبدأ عضويته من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية.
**** وافقت الجمعية العامة غير العادية كما في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على توصية مجلس اإلدارة بتعيين السيد /مسلم خالد صالح املسلم كأمين سر ملجلس اإلدارة.
***** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة ،وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة – على سبيل
ً
املثال ال الحصر  -وفقا لالئحة حوكمة الشركات فيما يلي:
ً
 )1أن يكون مالكا ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها او له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
ً
 )2أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.
 )3أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 )4أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
 )5أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
ً
ً
 )6أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو بشركة أخرى من مجموعتها ،كمراجعي الحسابات وكبار املوردين ،أو أن يكون مالكا
لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
 )7أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
 )8أن يتقاض ى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه تزيد عن مائتين ألف ( )200,000ريال سعودي أو  50%من مكافآته في العام السابق التي
تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
 )9أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
ً
 )10أن يكون قد أمض ى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة (أصبحت إلزامية ابتداءا من دورة مجلس إدارة الشركة املساهمة املدرجة التي تكون
بعد تاريخ 2019/01/01م).
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فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سراملجلس
الجدول رقم ( :)30السيرة الذاتية لبرجس محمد برجس الناصر

برجس محمد برجس الناصر
العمر

 81سنة

الجنسية
املنصب

سعودي
رئيس مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•

حاصل على دبلوم معلمين في اإلدارة من معهد املعلمين في اململكة العربية السعودية عام 1959م.

•

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال صناعة
األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2009م وحتى اآلن.

•

شغل منصب رئيس مجلس املديرين في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،و تعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 1986م وحتى عام 2009م.

•

شغل منصب املالك واملدير العام ملؤسسة مصنع البرجس لألسمدة الكيماوية املركبة (وهي مؤسسة فردية ،وتعمل في مجال صناعة
األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 1981م وحتى عام 1986م.

الخبرات العملية

العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى

اليوجد

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)31السيرة الذاتية لنايف عبدالعزيز محمد الفرهود

نايف عبدالعزيزمحمد الفرهود
العمر
الجنسية

 37سنة
سعودي

املنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•

حاصل على دبلوم تقنية املعلومات في البرمجة من معهد التقنية في اململكة العربية السعودية عام 2010م.

•

يشغل منصب املدير العام في شركة أبناء عبالعزيز الفرهود للتجارة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في مجال تجارة قطع
غيار السيارات) من عام 2013م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى

اليوجد

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)32السيرة الذاتية لعبدهللا محمد برجس الناصر

عبدهللا محمد برجس الناصر
العمر

 65سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة اإللكترونية من جامعة كاليفورنيا في الواليات املتحدة األمريكية عام 1981م.

•

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 1986م وحتى اآلن.
شغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال صناعة اآليس
كريم) من عام 1993م وحتى عام 2015م.

الخبرات العملية

العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى

•

اليوجد

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)33السيرة الذاتية لفهد محمد برجس الناصر

فهد محمد برجس الناصر
العمر

 51سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة ونائب الرئيس التنفيذي

املؤهالت العلمية

•

املرحلة املتوسطة من متوسطة الرياض في اململكة العربية السعودية عام 1987م.

•

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 1990م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى

اليوجد

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)34السيرة الذاتية لعجالن إبراهيم سعد العجالن

عجالن إبراهيم سعد العجالن
العمر

 67سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام 1982م.

•

يشغل منصب املدير العام في شركة آسيا للبالستيك (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في مجال إنتاج البالستيك) من عام
1996م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال صناعة اآليس
كريم) من عام 1993م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى
املصدر :الشركة

الجدول رقم ( :)35السيرة الذاتية لبندر سليمان محمد البحيري

بندرسليمان محمد البحيري
العمر

 45سنة

الجنسية
املنصب

سعودي
عضو مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام 2001م.

•

شغل منصب مدير إدارة املراجعة الداخلية في شركة أسواق عبدهللا العثيم (وهي شركة مساهمة عامة ،وتعمل في مجال تجارة الجملة
والتجزئة في املواد الغذائية وغير الغذائية) من عام 2004م وحتى عام 2008م.

•

يشغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم (وهي شركة مساهمة عامة ،وتعمل في مجال تجارة الجملة
والتجزئة في املواد الغذائية وغير الغذائية) من عام 2008م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو لجنة املكافآت والترشيحات في شركة أسواق عبد هللا العثيم (وهي شركة مساهمة عامة ،وتعمل في مجال تجارة
الجملة والتجزئة في املواد الغذائية وغير الغذائية) من عام 2012م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية في شركة إجمال املحدودة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في مجال االستثمار
العقاري) من عام 2013م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب رئيس لجنة املراجعة في شركة الرياض للصناعات الغذائية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال صناعة املواد
الغذائية واملشروبات) من عام 2015م وحتى اآلن.

•

شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في شركة معين للموارد البشرية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال استقدام العمالة)
من عام 2017م وحتى عام 2020م.

•

شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة عبدهللا العثيم لالستثمار (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال االستثمار والتطوير
العقاري) من عام 2015م وحتى عام 2019م.

الخبرات العملية
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العضويات في مجالس
إدارات شركات أخرى

•

يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات الغذائية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،تعمل في مجال صناعة املواد
الغذائية واملشروبات) من عام 2012م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس املديرين في شركة إجمال املحدودة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في مجال االستثمار
العقاري) من عام 2013م وحتى اآلن.

•

يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة معين للموارد البشرية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال استقدام العمالة) من
عام 2015م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)36ملخص السيرة الذاتية ملسلم خالد صالح املسلم

مسلم خالد صالح املسلم
العمر
الجنسية

28
سعودي

املنصب

أمين سر مجلس اإلدارة

املؤهالت العلمية

•

حاصل على دبلوم في القوى الكهربائية من الكلية التقنية في اململكة العربية السعودية عام 2015م.

•

يشغل منصب مسؤول الخدمات اللوجستية والشحن في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة،
وتعمل في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2015م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
املصدر :الشركة

4.4

اإلدارة التنفيذية

الجدول رقم ( :)37أعضاء اإلدارة التنفيذية

االسم

م

املنصب

الجنسية

العمر

تاريخ التعيين

العدد

النسبة

الرئيس التنفيذي

سعودي

66

1986/10/12م

515,738

%10.31

نائب الرئيس التنفيذي
مدير إدارة املراجعة الداخلية

سعودي
مصري
مصري

51
61

1990/01/02م
2018/08/01م

500,000
-

%10.00
-

39

2013/04/01م

-

-

مصري
سوداني

55
61

2008/04/23م
2014/06/18م

-

-

سعودي
مصري

33

2011/04/10م

5,252

%0.11

51

2018/08/26م

-

-

مدير إدارة التطوير والتسويق
مديرة إدارة عالقات العمالء

مصري
سعودية

34
61

2018/01/14م
2012/03/01م

10,000

%0.20

1

عبدهللا محمد برجس الناصر

2
3

فهد محمد برجس الناصر
أحمد محمد أحمد إبراهيم

4

محمد وجيه عبد املحسن حسانين

مدير اإلدارة املالية

5
6

محمود أحمد محمد أبو الذهب
علي بله بابكر محمد

مدير إدارة اإلنتاج
مدير إدارة املبيعات

7

ناصر عبد هللا محمد الناصر

مدير إدارة املشتريات

8

إسالم محمد جابر أبو شربي

مدير الدعم الفني والبرامج

9
10

أحمد عبدهللا أحمد الشيمي
شيخه برجس عبد العزيز الناصر

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

وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية
الجدول رقم ( :)38السيرة الذاتية لعبدهللا محمد برجس الناصر

عبدهللا محمد برجس الناصر

ً
فضال راجع القسم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)39السيرة الذاتية لفهد محمد برجس الناصر

فهد محمد برجس الناصر

األسهم اململوكة *
"مباشرة"

ً
فضال راجع القسم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)40السيرة الذاتية ألحمد محمد أحمد إبراهيم

أحمد محمد أحمد إبراهيم
الجنسية

 61سنة
مصري

العمر
املنصب

مدير إدارة املراجعة الداخلية

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة املنصورة في جمهورية مصر العربية عام 1984م.

•

شغل منصب رئيس حسابات في شركة املهيدب ملنتجات األخشاب (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) ،وتعمل في مجال منتجات
األخشاب) من عام 1993م وحتى عام 1996م.
شغل منصب املدير املالي في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال صناعة اآليس كريم)
من عام 1997م وحتى عام 2018م.

•

يشغل منصب املراجع الداخلي في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2018م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

•

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)41ملحمد وجيه عبداملحسن حسانين

محمد وجيه عبداملحسن حسانين
الجنسية

 39سنة
مصري

العمر
املنصب

مدير اإلدارة املالية

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة املنصورة في جمهورية مصر العربية عام 2003م.

•

شغل منصب رئيس الحسابات في شركة املميز في اإلمارات العربية املتحدة (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،وتعمل في مجال
املقاوالت واالستثمار العقاري) من عام 2006م وحتى عام 2012م.

•

شغل منصب املحاسب املالي في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال صناعة
األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2013م وحتى عام 2018م.

•

يشغل منصب مدير اإلدارة املالية في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2018م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)42ملحمود أحمد محمد أبو الذهب

محمود أحمد محمد أبو الذهب
العمر
الجنسية
املنصب

 55سنة
مصري
مدير إدارة اإلنتاج

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 1987م.

•

شغل منصب مدير اإلنتاج في شركة هوم كير (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة)،وتعمل في مجال الصناعات الكيماوية) من عام
1991م وحتى عام 2008م.

•

يشغل منصب مدير إدارة اإلنتاج في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2008م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)43لعلي بله بابكر محمد

علي بله بابكرمحمد
العمر
الجنسية
املنصب

 61سنة
سوداني
مدير إدارة املبيعات

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة القاهرة في جمهورية السودان عام 1986م.

•

شغل منصب مدير املبيعات في الشركة السعودية للمنظفات الصناعية (سيدكو) (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة)،وتعمل في
مجال تصنيع وإنتاج املنظفات) من عام 1988م وحتى عام 2003م.

•

يشغل منصب مدير إدارة املبيعات في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2014م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)44لناصر عبدهللا محمد الناصر

ناصرعبدهللا محمد الناصر
العمر

 33سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

مدير إدارة املشتريات

املؤهالت العلمية

•

حاصل على دبلوم في املحاسبة وإدارة األعمال من الكلية التقنية في اململكة العربية السعودية عام 2011م.

•

يشغل منصب مدير إدارة املشتريات في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل في مجال
صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2011م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)45السيرة الذاتية إلسالم محمد جابر أبو شربي

إسالم محمد جابرأبو شربي
العمر
الجنسية

 51سنة
مصري

املنصب

مدير إدارة الدعم الفني والبرامج

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة املالية من جامعة اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية عام 1994م.

•

شغل منصب مدير الدعم الفني في شركة أنظمة املعلومات املكتبية للبرامج (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) ،وتعمل في مجال
األنظمة البرمجية) من عام 1999م وحتى عام 2018م.

•

يشغل منصب مدير إدارة الدعم الفني والبرامج في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة،
وتعمل في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2018م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)46أحمد عبدهللا أحمد الشيمي

أحمد عبدهللا أحمد الشيمي
الجنسية

 34سنة
مصري

العمر
املنصب

مدير إدارة التطوير والتسويق

املؤهالت العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة من جامعة بنها في جمهورية مصر العربية عام 2008م.

•

شغل منصب مدير التسويق الرقمي في شركة جوجل الشرق األوسط (وهي شركة مساهمة عامة) ،وتعمل في مجال اإلنترنت
والتسويق) من عام 2009م وحتى عام 2015م

•

شغل منصب مدير التسويق الرقمي في وكالة دبليو اند دي (وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) ،وتعمل في مجال الدعاية واإلعالن)
من عام 2015م وحتى عام 2018م.

•

يشغل منصب مدير إدارة التطوير والتسويق في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل
في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2018م وحتى اآلن.

الخبرات العملية

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)47شيخه برجس عبد العزيز الناصر

شيخه برجس عبد العزيزالناصر
العمر

61

الجنسية

سعودية

املنصب

مديرة إدارة عالقات العمالء

املؤهالت العلمية

•

حاصلة على الثانوية العامة في القسم األدبي من الثانوية األولى في الرياض اململكة العربية السعودية عام 1977م.

•

تشغل منصب مديرة إدارة عالقات العمالء في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (وهي شركة مساهمة مقفلة ،وتعمل
في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من عام 2012م وحتى اآلن.

الخبرات العملية
املصدر :الشركة

لجان الشركة

4.5

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات ،وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات بما في ذلك من
فصل ملسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح املساهمين.
ً
قامت الشركة بتشكيل لجنة املراجعة نظرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء باملتطلبات النظامية ذات العالقة
وفيما يلي وصف للجنة املراجعة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:

4.5.1

لجنة املراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ 1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) على تشكيل لجنة املراجعة وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم والتي بدأت من تاريخ الجمعية العامة غير العادية وتنتهي بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية بتاريخ 1443/03/01ه
(املوافق 2021/10/07م).

4.5.2

مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها

أ .تتولى اللجنة دراسة املوضوعات التى تختص بها او التى تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ
القرارات إذا فوض لها املجلس ذلك ،وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات أو توص ي بها.
ب .تختص اللجنة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.
ج .وللجنة الحق في االطالع على سجالت الشركة ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب
من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
.1

التقاريراملالية:
• دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ،لضمان نزاهتها وعدالتها ،وشفافيتها.
• إبداء الرأي الفني – ب ً
ناء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية.
• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
• التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.
• دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.

 .2املراجعة الداخلية:
أ .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
ب .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
ج .الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة ،للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في
أداء األعمال واملهام املنوطة بها.
د .التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
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 .3مراجع الحسابات:
أ .التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق
عملهم وشروط التعاقد معهم.
ب .التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات
الصلة.
ً
ج .مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء
مرئياتها حيال ذلك.
د .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
ه .التحقق من تمكين مراجع الحسابات من أداء عمله وعدم حجب املعلومات عنه.
و .دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
.4





ضمان االلتزام:
مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)48أعضاء لجنة املراجعة

االسم
بندر سليمان محمد البحيري

الوظيفة
رئيس

عصام عبدهللا محمد برجس الناصر

عضو

عبدهللا عبدالعزيز محمد برجس الناصر

عضو

املصدر :الشركة

وفيما يلي السيرة الذاتية ألعضاء لجنة املراجعة:
الجدول رقم ( :)49السيرة الذاتية لبندر سليمان محمد البحيري

بندرسليمان محمد البحيري

ً
فضال راجع القسم رقم  4.3أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر املجلس

املصدر :الشركة
الجدول رقم ( :)50السيرة الذاتية لعصام عبدهللا محمد برجس الناصر

عصام عبدهللا محمد برجس الناصر
العمر

 39سنة

الجنسية
املنصب

سعودي
عضو لجنة املراجعة

املؤهالت
العلمية
الخبرات
العملية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية عام 2007م.

•

يشغل منصب املدير املالي للمشاريع في الشركة السعودية للكهرباء (تعمل في مجال الكهرباء والطاقة) من عام 2008م وحتى اآلن.

املصدر :الشركة
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الجدول رقم ( :)51السيرة الذاتية عبدهللا عبدالعزيز محمد برجس الناصر

عبدهللا عبدالعزيزمحمد برجس الناصر
العمر

 35سنة

الجنسية

سعودي

املنصب

عضو لجنة املراجعة

املؤهالت
العلمية

•

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة موست في الواليات املتحدة األمريكية عام 2012م.

•

شغل منصب مدير إدارة املبيعات في الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (تعمل في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من
عام 2013م وحتى 2017م.

•

يشغل منصب مسؤول التحصيل فى الشركة الوطنية لصناعة األسمدة الكيماوية (تعمل في مجال صناعة األسمدة الكيماوية ومواد التنظيف) من
عام 2017م وحتى اآلن.

الخبرات
العملية
املصدر :الشركة
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5

سياسة توزيع األرباح

وفق النظام األساس ي للشركة ،توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو اآلتي:
 -1يجنب ( (%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور
( (%30من رأس املال املدفوع.
 -2للجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ( )10%من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم املركز املالي للشركة.
 -3للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على
ً
املساهمين وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه
املؤسسات.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ( )1%من رأس مال الشركة املدفوع.
 -5مع مراعاة األحكام املقرة في املادة (الثانية والعشرون) من النظام األساس ي للشركة واملادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما
تقدم نسبة ( (%10من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،بعد توزيع أرباح على املساهمين ال يقل عن ( (%5من رأس مال الشركة املدفوع على أن يكون
ً
استحقاق هذه املكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 -6للجمعية العامة العادية ً
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة اتخاذ القرار املناسب حول الباقي من األرباح بما ال يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من
الجهات املتخصصة في هذا الشأن.
 -7يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط املقررة من الجهات املتخصصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية.
يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م وفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر
2020م:
الجدول رقم ( :)52توزيع األرباح

2018م

2019م

 30سبتمبر 2020م

صافي الربح العائد ملساهمي الشركة
توزيعات األرباح املعلنة

6,402,637
5,000,000

10,323,353
15,000,000

14,495,357
11,803,420

البيان

توزيعات األرباح املدفوعة خالل الفترة

5,000,000

15,000,000
  5مليون عن العام 2018م.**
  10مليون عن العام 2019م.***

11,803,420
  6,803,420خالل النصفاألول من العام 2020م ****
  5مليون خالل الربع الثالثمن العام 2020م******

2.06
%145.30

2.90
%81.43

التوزيع عن الفترة
ربحية السهم من الربح العائد ملساهمي الشركة *****
نسبة توزيعات األرباح إلى صافي الربح العائد ملساهمي الشركة

العام 2018م *
1.28
%78.09

املصدر :الشركة
* وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 1440/01/28ه (املوافق 2018/10/08م) على توزيع أرباح نقدية بقيمة ( )5مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة املالية
املنتهية في  31ديسمبر 2018م بواقع ( )1ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل العام 2018م.
** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1440/06/02ه (املوافق 2019/02/07م) توزيع أرباح نقدية بقيمة ( )5مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م
بواقع ( )1ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل العام 2019م ،وذلك من خالل حساب األرباح املبقاة ُ
حيث بلغ رصيد األرباح املبقاة كما في  31ديسمبر 2018م ( )10,632,126ريال سعودي.
*** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1440/11/09ه (املوافق 2019/07/11م) توزيع أرباح نقدية بقيمة ( )5مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م
بواقع ( )1ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل العام 2019م .وقرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1441/02/02ه (املوافق 2019/10/01م) توزيع أرباح نقدية بقيمة ()5
مليون ريال سعودي للمساهمين عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م بواقع ( )1ريال سعودي للسهم الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل العام 2019م.
**** قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1441/09/19ه (املوافق 2020/05/12م) توزيع األرباح املبقاة على املساهمين بقيمة ( )6,803,420ريال سعودي ،بواقع ( )1.36ريال سعودي للسهم
الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل النصف األول من العام 2020م.
*****قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 1441/10/25ه (املوافق 2020/06/17م) توزيع األرباح املبقاة على املساهمين بقيمة ( )5,000,000ريال سعودي ،بواقع ( )1ريال سعودي للسهم
الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل الربع الثالث من العام 2020م.
****** تم احتساب القيمة على أساس أن عدد األسهم  5,000,000سهم كما في السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م و 2019م وفترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م.

في تاريخ 1441/10/25ه (املوافق 2020/06/17م) قرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء من أرباح العام 2020م بقيمة ( )5مليون ريال سعودي للمساهمين ،بواقع ( )1ريال
سعودي للسهم الواحد ،وتم دفع هذه األرباح خالل شهر يوليو من العام 2020م.
وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح خالل السنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م و2019م ،وخالل العام 2020م إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في
ً
املستقبل ،وتستحق األسهم محل اإلدراج املباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات املالية التي تليها.

- 48 -

6

تكاليف اإلدراج املباشر

من املتوقع أن تبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية مبلغ مليون ومائتان وخمسون ألف ( )1,250,000ريال سعودي ،والتي تشمل
أتعاب املستشار املالي ،واملصاريف والتكاليف األخرى املتعلقة باإلدراج املباشر في السوق املوازية .وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج ،وسيتم تضمين
ً
تكاليف اإلدراج املباشر ضمن مصاريف الشركة ،علما بأن هناك دفعات قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق املالية وبعد اإلدراج.
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اإلقرارات

7

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:
ً
ً
ً
ُ
 )1لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال املصدر أو شركته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا ملحوظا في الوضع املالي خالل الـ ( )12شهرا األخيرة من
تاريخ هذا املستند.
ُ
ُ
 )2لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل املصدر أو شركته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب
التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.
ُ
 )3لم يكن هناك ّ
أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للمصدر أو شركته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل.
ُ
ألي من أقربائهم ّ
 )4بخالف ما ورد في الصفحات (ج )39 ،في هذا املستند ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ّ
أي سهم أو مصلحة من أي نوع في املصدر أو شركته
التابعة.
ً
ّ
 )5أن الشركة وشركتها التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو شركتها التابعة
أو في وضعهم املالي.
)6
)7
)8

ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة ،كما في تاريخ هذا املستند.
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق املالية لم يتم تضمينها في هذا املستند.
أن الشركة حاصلة على جميع التراخيص واملوافقات األساسية املطلوبة ملمارسة أنشطتها.
أن الشركة قد حصلت على جميع املوافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق املوازية.

)9
 )10باستثناء ما ورد في القسم (" )2عوامل املخاطرة" في هذا املستند ،فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من املمكن أن
تؤثر على قرار املستثمرين املحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.
ً
 )11ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
 )12ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.
 )13ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من املصدر.
ً
 )14أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة ولم
يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
 )15أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفة أحكام نظام الشركات كما في تاريخ هذا املستند.
 )16أن الشركة اليوجد لديها تعامالت مع أطراف ذات عالقة كما في تاريخ هذا املستند ،وأنه في حال حدوث تعامالت مع أطراف ذات عالقة في املستقبل
سيتم التصويت عليها في الجمعية العامة ملساهمي الشركة.
 )17أن الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات املمولة على تسجيل وإدراج أسهمها في السوق املوازية.
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املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج املباشروشروطه

8

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق املوازية

8.1

تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا املستند إلى هيئة السوق املالية السعودية ،وتم تقديم جميع املستندات املطلوبة إلى الجهات ذات العالقة
واستيفاء جميع املتطلبات ،وتم الحصول على جميع املوافقات املتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية ،بما في ذلك موافقة
الهيئة على مستند التسجيل هذا.

سعرالسهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم

8.2

ً
ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخرا على أسهم الشركة ،وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل امللكية بموجب عقد بيع بين الطرفين وليس
للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.
ً
تم تحديد السعر االسترشادي من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة فالكم للخدمات املالية "املستشار املالي" .وفقا لذلك ،يبلغ
السعر االسترشادي للسهم اثنين وثالثين ( )32ريال سعودي ،وتبلغ القيمة االسمية للسهم عشرة ( )10رياالت سعودية ،ومما تجدر اإلشارة إليه بأن رأس مال
الشركة الحالي يبلغ خمسين مليون ( )50,000,000ريال سعودي ،مقسم إلى خمسة ماليين ( )5,000,000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.
ً
يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم ً
بناء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة  9:30صباحا إلى
ً
الساعة  10:00صباحا) ،ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء ،ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده
ً
ً
تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة املزاد ،ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ ( 30%ارتفاعا وهبوطا) .ويعتبر السعر
االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط ،كما سیتم تطبیق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة
ً
ً
انخفاضا ،مما یؤدي إلى تفعیل مزاد التذبذب السعري ،لتحدید حد ثابت جدید للورقة املالیة ً
ً
بناء على السعر املرجعي الجدید
سواء ارتفاعا أو
املالیة إلى ،%10
ً
ً
ً
الناتج من مزاد التذبذب السعري .ویفعل مزاد التذبذب السعري ملدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة املالیة إلى  ،%10سواء ارتفاعا أو انخفاضا ،ھو مزاد
ُ
یبدأ عندما یصل سعر الورقة املالیة إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ویمكن أن یتكرر عدة مرات خالل جلسة التداول و نتج عنه سعر مرجعي جدید تبنى
ً
وابتداء من اليوم الرابع للتداول ،سيتم إعادة ضبط حدود
علیھا حدود سعریة ثابتة .سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خالل األيام الثالثة األولى من اإلدراج،
ً
التذبذب السعرية اليومية وفقا لألوراق املالية املدرجة في السوق املوازية إلى
 ،%30+/وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.ً
يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق ملدة دقيقتين تلقائيا في حال وجود أوامر سوق غير مطابقة ،أو في حال أن السعر االفتراض ي عند نهاية الحد العلوي أو
السفلي من الحد الثابت ( .)%10-/+في هذه الحالة ،سينتهي املزاد خالل  30ثانية بشكل متغير يوميا بين  3:12:00مساء و  3:12:30مساء .أما بالنسبة لجلسة
التداول على سعر اإلغالق فإنها سوف تبدأ مباشرة بعد نهاية مزاد اإلغالق وتنتهي  3:20:00مساء .وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:
يحدد نظام التداول سعر الحد األقص ى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق املالية.
.1
إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها ،يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد أدنى متبقي ،وهو عدد األوراق املالية غير
.2
املطابقة بهذا السعر.
إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى املتبقي ،يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:
.3
أ.
ب.
ج.

ً
األعلى سعرا عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف الشراء فقط.
ً
األقل سعرا عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في طرف البيع فقط.
(ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين (البيع والشراء)ُ .ي ّ
قرب متوسط السعرين إلى أقرب وحدة تغير السعر عند اإلمكان.

يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس ،باستثناء العطالت الرسمية في اململكة .ويتبع يوم التداول تسلسل الجلسات املحدد في الجدول اآلتي:
الجدول رقم ( :)53تسلسل الجلسات

الجدول الزمني

الجلسة
الجلسة األولى :مزاد االفتتاح
الجلسة الثانية :السوق مفتوح  -تنفيذ

10:00 – 9:30
15:00- 10:00

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

15:10- 15:00
15:20 – 15:10
16:00 – 15:00

املصدر :إجراءات التداول والعضوية  -تداول
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• يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة ،ويتاح تعديل صالحية األمر وإلغاؤه خالل الجلسة
الخامسة ،ويتاح تعطيل األوامر غير املنفذة خالل يوم التداول.
• تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة.
ُ
• تطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة.
ً
يحدد وقت إنتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يوميا خالل  30ثانية وفق األوقات املحددة للجلستين في الجدول أعاله.

8.3
8.3.1

األوقات والظروف التي يجوزفيها تعليق أسهم الشركة
صالحية تعليق التداول أو إلغاء اإلدراج

ً
أ) يجوز للهيئة تعليق تداول األوراق املالية املدرجة أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسبا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
ً
 -1إذا رأت ضرورة ذلك حماية للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.
ً
ً
 -2إذا أخفقت الشركة إخفاقا تراه الهيئة جوهريا في االلتزام بنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.
 -3إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.
 -4إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.
 -5عند اإلعالن عن استحواذ عكس ي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة املقترحة .وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافية تتعلق بالكيان
املستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن الشركة ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي ،فللهيئة
اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه املرحلة.
ً
 -6عند تسرب معلومات عن الصفقة املقترحة لالستحواذ العكس ي ،ويتعذر على الشركة تقييم وضعه املالي بدقة ويتعذر إبالغ السوق وفقا لذلك.
َ
ُ
 -7إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الفقرة (ب) من املادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مض ي املدة املحددة في الفقرة الفرعية
( )1من الفقرة (د) من املادة الثانية واألربعين من قواعد اإلدراج.
 -8عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر الذي بلغت خسائره املتراكمة  %50فأكثر من رأس ماله لدى املحكمة بموجب نظام اإلفالس.
 -9عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى املحكمة بموحب نظام اإلفالس.
 -10عند صدور حكم املحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم املالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 -11عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
ب) يخضع رفع تعليق التداول املفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتية:
ً
 -1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.
 -2أن رفع التعليق من املرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.
ُ
 -3التزام املصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.
ً
 -4عند صدور حكم املحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم املالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة نشاطاته من قبل
الجهة املختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
ً
 -5عند صدور حكم املحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفا عن مزاولة
نشاطاته من قبل الجهة املختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )14من الفقرة) أ ( من املادة السادسة والثالثون
لقواعد اإلدراج.
وإذا استمر تعليق تداول األوراق املالية مدة ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج
األوراق املالية للشركة.
ج) تعلق السوق تداول األوراق املالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:
ّ
 -1عند عدم التزام الشركة باملواعيد املحددة لإلفصاح عن معلوماتها املالية الدورية وفق اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
 -2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي املعارض أو االمتناع عن
إبداء الرأي.
ق
 -3إذا لم تستوف متطلبات السيولة املحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مض ي املهلة التي تحددها السو املالية للشركة لتصحيح أوضاعها
ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
 -4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.
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د)

ه)
و)
ز)
ح)
ط)

ترفع السوق التعليق املشار إليه في الفقرات ( )1و( )2من الفقرة (ج) من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج ،بعد مض ي جلسة تداول واحدة تلي
انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة إتاحة تداول أسهم املصدر خارج املنصة ،ترفع السوق التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب
التعليق.
ل
ق
يجوز للسو في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداو أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إدا رأت من املرجح حدوث أي من الحاالت الواردة في
الفقرة (أ) من املادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة ( )6أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكس ي ،يلغى إدراج أسهم الشركة .وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها ،فعليها تقديم طلب جديد إلدراج
ً
أسهمها وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء املتطلبات ذات العالقة املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة.
تخل هذه املادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة ً
ال ّ
بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.

8.3.2

اإللغاء االختياري لإلدراج

أ)

ب)
ج)
د)

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها املالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب على الشركة تقديم
طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق املالية بذلك ،وأن يشمل الطلب املعلومات اآلتية:
 -1األسباب املحددة لطلب اإللغاء.
 -2نسخة من اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (د) أدناه.
 -3نسخة من املستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى املساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراء آخر تتخذها
الشركة.
 -4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة باملستشار املالي واملستشار القانوني املعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.
يجوز للهيئة ً -
بناء على تقديرها  -قبول طلب اإللغاء أو رفضه.
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.
عند إلغاء اإلدراج ً
بناء على طلب الشركة ،يجب على الشركة أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل
سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات املصدر.

8.3.3

ُ
تعليق التداول املؤقت بطلب من املصدر

ً
أ) يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها املالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخير بموجب
نظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق بتعليق تداول األوراق
املالية لذلك املصدر فور تلقيها للطلب.
ً
مؤقتا ً
ب) عند تعليق التداول
بناء على طلب املصدر ،يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في  -أقرب وقت ممكن  -عن سبب التعليق واملدة املتوقعة له
وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
ً
ج) يجوز للهيئة ّ
أن تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة وترى أن
تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق املالية أو تخل بحماية املستثمرين .ويجب على الشركة عندما تخضع أوراقها املالية للتعليق املؤقت للتداول
االستمرار في االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
د) للسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) املذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركة ،ومن املحتمل
أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية املستثمرين.
ه) يرفع التعليق املؤقت للتداول عند انتهاء املدة املحددة في اإلفصاح املشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق املالية خالف ذلك.

8.3.4
ُ

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

إذا رغب املصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها ،يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات املنصوص عليها في قواعد طرح األوراق املالية
وااللتزامات املستمرة وقواعد اإلدراج.
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القرارات واملو افقات التي ستدرج األسهم بموجبها

8.4

تتمثل القرارات واملوافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:
•
•
•
•

8.5

توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية بتاريخ 1441/11/15ه
(املوافق 2020/07/05م).
موافقة الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على توصية مجلس اإلدارة باإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية الصادرة بتاريخ
1441/11/15ه (املوافق 2020/07/05م) وذلك بعد الحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة.
موافقة شركة السوق املالية السعودية (تداول) على طلب اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية وذلك بتاريخ 1442/03/16ه (املوافق
2020/11/02م).
موافقة هيئة السوق املالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية ،وقد تم اإلعالن عن هذه املوافقة في موقع هيئة السوق املالية بتاريخ
1442/08/18هـ (املوافق 2021/03/31م).

الترتيبات القائمة ملنع التصرف في أسهم معينة (فترة الحظر):

ً
يحظر على كبار املساهمين املذكورين في الصفحة (ز) في هذا املستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( )12شهرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق
املوازية ،ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة املسبقة.

8.6

نبذة عن السوق املالية السعودية (تداول)

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني ،وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في اململكة عام 1990م .تتم عملية
ً
ً
وانتهاء بتسويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس
ابتداء من تنفيذ الصفقة
التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل
ً
ً
على فترة واحدة من الساعة  10صباحا وحتى الساعة  3عصرا ،ويتم خاللها تنفيذ األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من
ً
ً
الساعة  9:30صباحا وحتى الساعة  10صباحا.
ً
ً
ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر ،ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر .وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوال وهي األوامر املشتملة
ً
على أفضل األسعار ،وتليها األوامر محددة السعر ،وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا لتوقيت اإلدخال.
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت ،ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري ملزودي
ً
املعلومات املعروفين مثل "رويترز" .وتتم تسوية الصفقات آليا خالل يومي عمل حسب (.)T+2
وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول" .ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق ،بهدف
ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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9

املستندات املتاحة للمعاينة

ً
ً
مساء ،أو من
ستكون املستندات التالية متاحة للمعاينة في املقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  9صباحا إلى الساعة 4
خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها املستشار املالي "شركة فالكم للخدمات املالية" للمستثمرين املؤهلين عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني للمستشار
ً
ابتداء من تاريخ 1442/11/24ه (املوافق 2021/07/04م) وحتى تاريخ 1442/12/16ه (املوافق 2021/07/26م) (على أال
املالي ،)Info@falcom.com.sa( :وذلك
تقل تلك الفترة عن ( )7أيام قبل اإلدراج):
 )1النظام األساس ي للشركة وعقد التأسيس والتعديالت التي طرأت عليه.
 )2السجل التجاري للشركة.
 )3موافقة هيئة السوق املالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق املوازية (كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق املالية).
 )4موافقة شركة السوق املالية السعودية (تداول) على اإلدراج.
 )5توصية مجلس إدارة الشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
 )6موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اإلدراج املباشر ألسهم الشركة في السوق املوازية.
بناء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق املوازية (تقرير التقييم ُ
 )7اآللية التي ُحدد ً
للمصدر املعد من قبل املستشار املالي) ،والتي يمكن
اإلطالع عليها من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها املستشار املالي "شركة فالكم للخدمات املالية" للمستثمرين املؤهلين عند طلبهم من خالل البريد
اإللكتروني للمستشار املالي ).)Info@falcom.com.sa
)8

القوائم املالية املوحدة املراجعة للشركة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والقوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة
أشهر املنتهية في  30سبتمبر 2020م.

 )9املوافقة الخطية من قبل:
 املستشار املالي (شركة فالكم للخدمات املالية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذا املستد.
 املحاسب القانوني (شركة سليمان عبدهللا الخراش ي "الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون") على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن
هذا املستند.
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 10تقريراملحاسب القانوني
 10.1القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر2019م
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 10.2القوائم املالية األولية املختصرة املوحدة املفحوصة لفترة التسعة أشهراملنتهية في  30سبتمبر2020م
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